
การปฏิบัติงานและประเมินสถานการณ์
เมื่อเกิดอุบัติภัยทางรังสี

ไมตรี ศรียา

วิศวกรนิวเคลียร์ช านาญการพิเศษ

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
28 มิถุนายน 2562



บทน า

 ปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) สร. ออกใบอนุญาตฯ มีไว้
ครอบครองและใช้ทั้งสิ้น 433 ฉบับ และปริมาณกัมมันตภาพประมาณ 550 PBq

 ไม่รวมใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกนอกราชอาณาจักรอีก 896 ฉบับ
 โอกาสการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี สูง ตามปริมาณกัมมันตภาพที่ใช้มากขึ้น



การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ กัมมันตภาพเฉลี่ยที่ใช้งาน

ด้านการแพทย์ Brachytherapy 137Cs, 192Ir ~10+ ถึง 100+ MBq

ด้านการแพทย์ Teletherapy

60Co
137Cs

40 TBq
220 TBq

ด้านอุตสาหกรรม การฉายรังสีเพื่อการ
พานิช

60Co
137Cs

40 TBq
220 TBq

ด้านอุตสาหกรรม การถ่ายภาพทาง
รังสี

60Co, 137Cs, 192Ir, etc. ~0.1 ถึง 10 TBq

ด้านอุตสาหกรรม การวัดระดับทาง
อุตสาหกรรม

60Co, 90Sr, 137Cs, 192Ir, 
238Pu, 241Am, etc. ~0.1 ถึง 10+ TBq

ด้านอุตสาหกรรม การส ารวจขุดเจาะ
น  ามัน

241Am/Be, 137Cs 1 ถึง 500 GBq

ตารางแสดงการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในประโยชน์ด้านต่างๆ และกัมมันตภาพเฉลี่ยที่ใช้ในประโยชน์ด้านนั้นๆ



อุบัติภัยทางรังสีและหลักปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติภัยทางรังสี

อุบัติภัยทางรังสี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย โดย
เกี่ยวข้องกับรังสี หรือต้นก าเนิดรังสี และไม่
สามารถควบคุมต้นก าเนิดรังสี หรือปริมาณ
รังสี อยู่ในระดับที่ก าหนดได้ และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรง และทางอ้อม 
ต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชนโดยทั่วไป



อุบัติภัยทางรังสี
สาเหตุการเกิดอุบัติภัยทางรังสี

1. สารรังสีสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือทิ้งไว้ปราศจากการ
ดูแล

2. สารรังสีขาดเครื่องก าบังทางรังสี 
3. สารรังสีแพร่กระจายออกไปจากที่เก็บ หรือบริเวณ

ควบคุม
4. การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์ และ/หรือ วัสดุกัมมันตรังสี
5. จากการก่อการร้ายโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีเป็นอาวุธ
6. ดาวเทียมที่มีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีตกลง

มายังพื้นโลก
7. ความประมาทเลินเล่อ
8. ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีของวัสดุนั้นๆ

บกพร่อง



อุบัติภัยทางรังสีและหลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี

ระดับของภาวะฉุกเฉินทางรังสี
 ระดับ 1 - อยู่ในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ
 ระดับ 2 - ขยายไปทั่วบริเวณ
 ระดับ 3 - มีผลกระทบต่อสถานท่ีข้างเคียง
 ระดับ 4 - มีผลกระทบต่อประเทศข้างเคียง



อุบัติภัยทางรังสีและหลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี

 หลักปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี

สารรังสีสูญหาย ค้นให้พบ
น าไปเก็บไว้ที่ๆมีมาตรการป้องกันที่
เหมาะสม

สารรังสีขาดเครื่อง
ก าบัง

กั้นบริเวณ/หา
เครื่องก าบังช่ัวคราว

สร้างเครื่องก าบังใหม่ หรือน าเก็บไว้ใน
เครื่องก าบังที่มีอยู่

สารรังสีแพร่กระจาย
ท าการขจัดการ
เปรอะเปื้อน

รวบรวมเก็บและก าจัดกากกัมมันตรังสีที่
เกิดขึ้น

*การปฏิบัติการทั้งหมด จะต้องควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีต่ าสุดที่ยอมรับได้
** หากมีผู้ประสบอุบัติเหตุทางรังสี ต้องประเมินระดับรังสีที่ผู้ประสบเหตุได้รับเพื่อการ
รักษาที่ถูกต้อง



เป้าหมายของการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 ป้องกันไม่ให้สาธารณะ เป็นอันตรายจากทั้งระดับรังสีที่มีปริมาณที่
สูงจนควบคุมไม่ได้ขณะที่เกิดเหตุการณ์ในขณะนั้น และป้องกัน
ไม่ให้ได้รับรังสีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่จ าเป็น

 ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ได้รับรังสีในปริมาณที่สูง
ขณะปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี



การปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี

 วัตถุประสงค์ในการระงับเหตุเบื้องต้น
 ต้องกระท าการใดๆ เพื่อให้ลดระดับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดจากทั้ง

รังสี และไม่ใช่รังสีแก่สาธารณะ อย่างรวดเร็วและสมเหตุสมผล
 ป้องกันไม่ให้ผู้ระงับเหตุได้รับอันตรายขณะปฏิบัติงาน
 รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินอันตรายจากรังสีเพื่อการปฏิบัติงานที่

ถูกต้อง
 พยายามให้สาธารณะให้ความเชื่อถือกับการปฏิบัติการ



 การปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีควรค านึงถึงสิ่งเหล่านี้
 ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ระงับเหตุในเบื้องต้น
 ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ในกรณีต้องขอความช่วยเหลือ) 

ต้องร้องขอต่อทีมระงับเหตุระดับชาติ
 ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุระดับชาติ ท าหน้าที่ระงับเหตุระดับชาติ และให้

ความสนับสนุนทั้งบุคลากร เครื่องมือ แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้ง
เตรียมการร้องขอ ต่อหน่วยงานนานาชาติ เมื่อไม่สามารถระงับเหตุได้

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี



ข้อพึงตระหนักในการระงับสาธารณภัยทางรังสี

 ต้องพิสูจน์ทราบชนิด สถานะ  คุณสมบัติ ความเป็นพิษของวัสดุกัมมันตรังสี
 สามารถประเมินระดับของอันตรายเบื้องต้นได้
 ใช้อุปกรณ์ เครื่องป้องกันอันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสม
 ควบคุมสถานการณ์ จ ากัดการแพร่กระจาย ระดับรังสี  และการเปรอะเปื้อน

ทางรังสี 
 การช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี อย่างถูกต้องเหมาะสม
 พึงระลึกถึงการเก็บรวบรวมสิ่งของที่เปรอะเปื้อนเพื่อการท าลาย การจัดเก็บ

อย่างถูกต้อง



 การระงับเหตุเบื้องต้น จะมีการจัดหน่วยเพื่อระงับเหตุ ดังรูป

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี

ผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ

ผู้บัญชาการสถานการณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรณีฉุกเฉินทางรังสีระดับชาติ

หน่วยดับเพลิง

หน่วยพยาบาล

ต ารวจ

การสื่อสารระหว่างหน่วยฯ

การประสานงานด าเนินการ



 เมื่อระยะเวลาการระงับเหตุผ่านไป 2-3 ชม. การจัดหน่วยปฏิบัติการอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเป็นดังรูป

ผู้บัญชาการสถานการณ์
กลุ่มของผู้บัญชาการฯ

ส่วนประชาสัมพันธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาวะฉุกเฉินทางรังสี

ระดับชาติ

ส่วนระดมสรรพก าลัง

ส่วนวางแผนการด าเนินการ

ผู้ควบคุมสถานการณ์

นักดับเพลิง
ทีมแพทย์ฉุกเฉินฯ

โรงพยาบาลท้องถ่ิน

ต ารวจ
ทีมพิสูจน์หลักฐาน

ทีมวัดระดับรังสี

ทีมวัดระดับรังสี

ประสานงานระดับชาติ



ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดสาธารณภัยทางรังสี

การตรวจสอบยืนยัน

การรับแจ้งเหตุ

การระงับเหตุ

การฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ



การแจ้งเหตุ และ การขอรับการสนับสนุน 

1. วิธีแจ้งเหตุให้หน่วยงานรับผิดชอบทราบเหตุ และร้องขอการสนับสนุน
- แจ้งส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร : 0 2596 7699 (เวลาราชการ) 08 9200 6243 (ตลอด 

24 ชั่วโมง) สายด่วน 1296

2. ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง
 ต ารวจ  หน่วยดับเพลิง  หน่วยแพทย์

3. รายงานข้อมูลเบื้องต้นและเหตุการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น
 ชื่อผู้แจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ล าดับการเกิดเหตุ ข้อมูลของวัสดุกัมมันตรังสี การตรวจวัดรังสี 

การเปรอะเปื้อนทางรังสี  ผู้ประสพภัย และการบาดเจ็บ

4. ประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น



การด าเนินการระงับเหตุสาธารณภัย

 ปิดกั้น ก าหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่อันตราย พื้นที่อ านวยการ พื้นที่สนับสนุน)
 จ ากัดการรับรังสี และการเปรอะเปื้อนทางรังสี

 จัดตั้งศูนย์อ านวยการ และปฏิบัติงานภาคสนามในการระงับเหตุ (ในบริเวณที่เหมาะสม)

 การด าเนินการ:
 พิสูจน์ทราบ ชนิดสาร  การตรวจวัดรังสี ระดับความเป็นพิษ  การให้การรักษาเบื้องต้น และ

ประเมินระดับอันตราย

 ช่วยชีวิตผู้ประสพภัยการช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี

 ค้นหา รวบรวม คัดแยกผู้ประสพภัย  ช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสีประชาชน สถานที่อยู่อาศัย 

 อพยพผู้ประสพภัย ประชาชนอื่นๆออกจากที่เกิดเหตุ



การประเมินอันตรายจากรังสีเบื้องต้น

สถานการณ์
ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในทีเ่กิดเหตุ

(ระยะปลอดภัย)

บริเวณภายนอก

ต้นก าเนิดรังสีแตกหกัเสียหายและไม่มีการป้องกันใดๆ[1] 30 เมตร โดยรอบ[2]

ต้นก าเนิดรังสีมีการหกเปรอะเปื้อน 100 เมตร โดยรอบ 18 

เกิดไฟไหม้ ระเบิด ท าให้เป็นกลุ่มควัน 300 เมตร โดยรอบ18

ที่เกิดเหตุซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกบัระเบิดที่ผูกตดิกบัวัสดุกัมมนัตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกว่า เพื่อป้องกัน
การระเบิด[3]

บริเวณภายในตึก หรือที่ปิดมิดชิด

ต้นก าเนิดรังสีที่แตกหกัเสียหาย ขาดเครื่องก าบัง หรือมีการหกเปรอะเปื้อนใน
พื้นที่

ปิดบริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งชั้นบนและชั้น
ล่างของสถานที่นั้น

เมื่อเกิดเพลงิไหม้ หรือมกีารเปรอะเปื้อนทางรังสีไปทั่ว ปิดตึกที่เกิดเหตุ

การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องวัดรังสี[4]



การล้อมบริเวณ

ขอบเขตระยะปลอดภัยโดยที่มี
ปริมาณรังสีแผ่ออกมาวัดได้ 
100 μSv/hr หรือ 
10 mRem/hr

ศูนย์อ านวยการ

ทิศทางลม

จุดควบคุมการเข้าออกบริเวณชั้นใน และจุดควบคุมการเปรอะเปื้อนทางรังสี

จุดควบคุมการ
เข้าออกบริเวณ

ชั้นนอกบริเวณช าระล้างการเปรอะเปื้อน
ทางรังสี

บริเวณท่ีตั้งของกลุ่มปฏิบัติงาน
ทางการแพทย์

บริเวณที่ตั้งของกลุ่มปฏบิตัิงาน
ระงับเหตุทางรังสี

บริเวณท่ีจอดรถท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

บริเวณท่ีพักของผู้ปฏิบัติงาน
ระงับเหตุฯ

บริเวณจัดไว้เพื่อแถลง
เหตุการณ์บริเวณ

ประสานงาน

บริเวณชั้นในท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี

บริเวณชั้นนอกท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี



การด าเนินการระงับเหตุสาธารณภัย



แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี

 เมื่อมีการก าหนดมาตรการต่างๆแล้ว จะต้องก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับบุคคล
ทั่วไป โดยจะใช้ค่าที่เรียกว่า Operational Intervention Level หรือ OIL เป็น
ตัวก าหนด

 ในการก าหนดค่าเข้าแทรกแซงสถานการณ์นั้น เราหาได้โดยการประเมินที่
ต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึ่ง

 แต่ค่า OIL เป็นค่าที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีจากเครื่องมือที่มีอยู่
 ส่วนใหญ่จะวัดออกมาเป็นอัตรา

 มีหน่วยเป็น µSv/hr หรือ mSv/hr



แนวปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี

สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ ค่า OIL* แนวปฏิบัติ

การได้รับรังสีแบบภายนอกรา่งกายจากต้นก าเนิดรงัสี
แบบจุด 100 µSv/h

ท าการกั นบริเวณ
ควบคุมการเข้าออกบริเวณ

การได้รับรังสีแบบภายนอกรา่งกายจากต้นก าเนิดรงัสีที่
เปรอะเปื้อนพื นที่ในบริเวณไม่กว้าง หรือกรณีที่การ
อพยพกระท าได้โดยงา่ย

100 µSv/h ท าการกั นบริเวณ
ควบคุมการเข้าออกบริเวณ

การได้รับรังสีภายนอกรา่งกายจากต้นก าเนิดรังสีที่
เปรอะเปื้อนพื นที่บริเวณกว้าง หรือกรณีที่การอพยพ
กระท าได้โดยยาก

1 mSv/h
แนะน าใหอ้พยพผู้คนออกนอกบรเิวณ 
หรือหลบภัยเข้าอยู่ในทีพ่ักและปิด
ประตูหน้าต่าง

การได้รับรังสีภายนอกรา่งกายจากต้นก าเนิดรังสีทีฟุ่้ง
กระจายในอากาศ 1 µSv/h

ท าการกั นบริเวณ (ถ้าเป็นไปได)้
ควบคุมการเข้าออกบริเวณและอพยพ
คนไปบริเวณเหนือทิศทางลม

ตารางแสดงแนวปฏิบัติของประชาชนท่ัวไปขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีเมื่อมีระดับรังสีในสถานการณ์ต่างๆ



 ที่ผ่านมาเป็นมาตรการเพื่อไม่ให้สาธารณะได้รับรังสีจนได้รับอันตรายถึงชีวิต
และ

 ส าหรับมาตรการที่ใช้เพื่อผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีต้องค านึงถึง
สิ่งเหล่านี้
 ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ควรได้รับปริมาณรังสีไม่เกินที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทั่วไป (20 mSv ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 50 mSv 
ต่อปี) ยกเว้น
 ในการปฏิบัติงานนั้นกระท าเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น
 เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับรังสีในเหตุการณ์แพร่ขยายไปในบริเวณกว้าง
 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขยายระดับของภาวะฉุกเฉินทางรังสีนั้นๆ

มาตรการส าหรับภาวะฉุกเฉินทางรังสี



ค่าก าหนดระดับรังสีของผูป้ฏิบัตงิานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีจ าเป็นต้องก าหนดระดับ
รังสี เพื่อที่จะบอกได้ว่าควรหันหลังกลับไปตั้งหลัก หรือหันหลังเพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตรายทางรังสีถึงแก่ชีวิต (Turn Back Point) แต่ค่านี้ต้อง
อยู่ในสภาวะที่ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุฯ ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้
ส าหรับป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างการปฏิบัติงานฯ

มาตรการส าหรับภาวะฉุกเฉินทางรังสี



ปริมาณรังสียังผล Effective Dose 50 mSv*

ปริมาณรังสียังผลที่เลนส์ตา 300 mSv

ปริมาณรังสียังผลที่ผิวหนัง 1 Sv

ปริมาณรังสียังผลขณะที่ช่วยชีวิตผู้อื่น หรือขณะที่
ป้องกันไม่ให้ระดับของภาวะฉุกเฉินทางรังสีนั้น
เพิ่มขึ้น

500 mSv*, **

มาตรการส าหรับภาวะฉุกเฉินทางรังสี

*  การก าหนดค่านี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติงานช่วยชีวิต และระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีให้เสร็จสมบูรณ์ และเป็น
ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับตลอดช่วงการปฏิบัติงาน
**  ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่อาสาเข้าไปปฏิบัติงาน ที่ทราบถึงผลของรังสีที่มีต่อมนุษย์ โดยเมื่อได้รับรังสีปริมาณ 3000 mSv อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ถ้ารับรังสี
ปริมาณ 50-1000 mSv จะท าให้เกิดการอาเจียนในระยะสั้น การผลิตเสปิร์มลดลง และโอกาสการเป็นมะเร็งจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 25-30% ถ้ารับรังสีปริมาณ 
100 mSv จะท าให้มีอาการเบื้องต้นเล็กน้อย และมีโอกาสการเป็นมะเร็งสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 0.5%3

ตารางแสดงระดับรังสีขีดจ ากัดความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี



การฟื้นฟู

 อพยพผู้ประสพภัย ประชาชนอื่นๆออกจากที่เกิดเหตุที่เป็นพื้นที่
อันตรายให้หมด

 การด าเนินการ:
 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยเบื้องต้นที่จ าเป็น(ที่พักอาศัย อาหาร น้ า 

การรักษาบ าบัดจิต)
 ประสานงานติดต่อหน่ายงานรับผิดชอบระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติ

ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัย 
 การช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสีประชาชน สถานที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ 

เครื่องมือ

 การส ารวจยืนยันการฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติ



การกลับสู่ภาวะปกติ

 การส ารวจและประเมินสถานการณ์
สถานที่เกิดเหตุขั้นสุดท้าย 

 การด าเนินการ:
 การช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี และ

 เก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสีเพื่อการก าจัด

 ประกาศการสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน



การป้องกันตัวขณะเข้าไปในสถานการณ์ที่
มีการเปรอะเปื้อนทางรังสี



เทคนิคการหลีกเลี่ยงการได้รับสารจาก WMD

 เข้าไปในที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวัง
 เข้าไปในทิศทางที่อยู่เหนือลม
 ระบุตัวบ่งชี้ให้ได้ว่าเป็นสารอะไร เคมี ชีวะ หรือว่า นิวเคลียร์ รังสี
 รู้ข้อจ ากัดของชุดป้องกันที่เจ้าหน้าที่ใส่เข้าในสถานการณ์นั้น
 ท าการช่วยชีวิต แต่ต้องหลังจากวิเคราะห์ดูแล้วเห็นประโยชน์

มากกว่าโทษ
 หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่เรียกว่า Cross-contamination



ข้อควรระวัง

 ป้องกันดวงตา
 ใส่ถุงมือทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
 ใส่หน้ากากทุกครั้ง ตามสถานการณ์
 เสื้อคลุมเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อนสารต่างๆ ในสถานการณ์



ชุดป้องกัน ระดับ A

 เป็นระดับสูงสุดในการป้องกันตัว
 คลุมทั้งตัว
 มีอุปกรณ์ช่วยหายใจภายในชุด
 ใช้ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ใช้ 

WMD (Hot Zone)

 ผู้ใช้ต้องผ่านการฝึกการใช้งานมาก่อน



ชุดป้องกัน ระดับ B

 ป้องกันการกระเด็นใส่ของสารเคมี
 มีข้อจ ากัดในการใช้งานบริเวณที่

เป็นสารระเหย
 มีระบบช่วยหายใจ
 ผู้ใช้ต้องมีความช านาญ และผ่าน

การฝึกอบรม



ชุดป้องกัน ระดับ C

 ป้องกันระบบหายใจ แต่ไม่เท่าระดับ B – ใช้แต่เพียงที่กรองอากาศ (Mask 
และ Filter)

 ป้องกันการกระเด็นเปื้อนของสารเคมี และสารอื่นๆที่เป็นของเหลว
 ป้องกันสารระเหย ได้น้อย



ชุดป้องกัน ระดับ D

 ใช้ป้องกันการปนเปื้อน และการเปรอะ
เปื้อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 ไม่ใช่ชุดป้องกันเคมี
 ป้องกันการกระเด็นใส่ของสารเคมี 

และสารอื่นๆ เท่านั้น



ข้อจ ากัด ของ PPE – Turnout Gear

 ไม่ใช่ชุดป้องกันสารเคมี
 ส่วนที่เป็นข้อมือข้อเท้า 

จ าเป็นต้องใช้เทปกาวพัน เพื่อ
การป้องกันได้ระดับหนึ่ง

 ถ้าท างานระยะยาว จะไม่
สะดวก



ใส่ PPE ในการปฏิบัติงาน

 ใส่ตามข้อแนะน า หรือระเบียบ ตามที่หน่วยงานของท่านก าหนดไว้ 
(หรือตามแผนการปฏิบัติงาน)

 ประเมินอันตราย โดยความส าคัญของชีวิตของคนปฏิบัติงานใน
สถานที่เกิดเหตุต้องเป็นอันดับแรก

 รู้ข้อจ ากัดของ PPE ก่อนสวมใส่



สัญลักษณ์ทางรังสี และสิ่งที่อาจบรรจุวัสดุ
กัมมันตรังสีภายใน

FIG. I2. Labels of packages with potentially dangerous sources.

FIG. I3. Typical radiography camera.



มี “สัญลักษณ์รังส”ี  
รูป “ใบพัดสามแฉก”

มี “สีสัน” ฉูดฉาด
เห็นได้ชัดเจน

“ต้นก าเนิดรังส”ี มักมีลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่งดังนี้
มีข้อความเตือน  เช่น  “ DANGER , CAUTION , RADIOACTIVE , ISOTOPE ”

ลักษณะเป็น “โลหะ” รูปร่างแปลกๆ
ขนาดปานกลางถึงใหญ่ น้ าหนักมาก



ค าถาม ??



ขอบคุณครับ


