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บทสรุปผู้บริหาร 
 แนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นแนวทางมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติในระยะแรกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยนำเอามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามคำแนะนำของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและโครงสร้างการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และส่ิงแวดล้อม 
สำหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก ต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิด
ผนึก เครื ่องฉายรังสีที ่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม และการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุ
กัมมันตรังสี นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติงานฉบับนี้ยังสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มี
การนำเอาต้นกำเนิดนิวเคลียร์และรังสีไปใช้อย่างผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้ายที่มีการนำเอาวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ในการก่อเหตุ เป็นต้น โดยแนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีฉบับนี้ จะสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังส พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ในเร่ืองการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   

 แนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี แบ่งเป็น ๔ บท ดังน้ี 
  บทที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขต เป้าหมาย      
เหตุฉุกเฉินท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย และการจัดการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

บทที่ ๒ การปฏิบัติงานในระยะแรกกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วย   
การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การดำเนินการของผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี      
และการดำเนินการของผู้บัญชาการเหตุการณ์  

บทที ่ ๓ การปฏิบัต ิงานในพื ้นที ่ เก ิดเหตุกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประกอบด้วย การจัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ (On-Scene Commander) เจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่เกิด
เหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน 
เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจทางรังสี เจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีหรือ
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

บทที ่ ๔ แนวทางการดำเนินงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
ประกอบด้วย แนวทางที่ ๑ :  มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน แนวทางที่ ๒ : 
มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชน แนวทางที่ ๓ : การลงทะเบียนประชาชน แนวทางท่ี 
๔ : การเฝ้าตรวจปริมาณรังสีสำหรับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน แนวทางที่ ๕ : การขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี แนวทางที่ ๖ : การปฏิบัติการควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี แนวทางที่ ๗ : การตรวจวัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสี/การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ และแนวทางท่ี ๘ : การจัดการกากกัมมันตรังสี  
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แนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณี
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ลดผลกระทบจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง ประชาชนในพื้นที่เกิด
เหตุและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแนวทางการปฏิบัติงาน
ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความ
ปลอดภัย จนสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วท่ีสุด 
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บทท่ี ๑ บทนำ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ต้นกำเนิดรังสีสูญหาย         
ถูกขโมย การทิ้งวัสดุกัมมันตรังสีโดยปราศจากการดูแล การพบต้นกำเนิดรังสีอันตรายในพื้นที่สาธารณะ 
การได้รับปริมาณรังสีของประชาชนหรือเกิดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีโดยไม่ทราบสาเหตุ การได้รับ
ปริมาณรังสีสูงของบุคคลจนทำให้เกิดผลกระทบทางรังสีที่เห็นผลชัดเจน (Deterministic Effects) การ
นำเอาต้นกำเนิดรังสีมาใช้ในการก่ออาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินจากการขนส่งต้นกำเนิดรังสี ซึ่งเหตุ
ฉุกเฉินดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังในสถานประกอบการและในพ้ืนท่ีสาธารณะ  
  ดังนั้น การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำหรับเจ้าหน้าท่ี
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ลดผลกระทบจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง 
รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานในการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ี
เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความปลอดภัย จน
สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็วท่ีสุด 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
  เพื ่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง ในการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมถึงขั้นตอนการปฏิบัติใน
ระยะแรกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยนำเอามาตรฐานการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตาม
คำแนะนำของ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและโครงสร้าง
การปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย    

๑.๓ ขอบเขต 
  เอกสารฉบับนี้ ให้แนวทางในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อป้องกัน
อันตรายและความเสียหายต่อประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม สําหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีที่เกิดขึ้นจากต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึก ต้นกําเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก เครื่องฉายรังสีที่ใช้ในทาง
การแพทย์และอุตสาหกรรม และการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสี นอกจากนี้ แนวทาง
ปฏิบัติงานฉบับนี้ยังสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่มีการนําเอาต้นกําเนิดนิวเคลียร์และ

รังสีไปใช้อย่างผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้ายที่มีการนําเอาวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ใน
การก่อเหตุ เป็นต้น โดยแนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีฉบับน้ี จะสอดคล้องกับ
แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังส พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ในเรื่องการจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี และเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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๑.๔ เป้าหมาย 
 ๑.๔.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมีความพร้อมในการควบคุม
สถานการณ์และบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ๑.๔.๒ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ๑.๔.๓ เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบทางรังสีที่เห็นผลชัดเจน (Deterministic Effects) และการ
ลดความเสี่ยงจากการเกิดผลกระทบทางรังสีที่เห็นผลไม่ชัดเจน (Stochastic Effects) ของประชาชนและ
ผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  

๑.๕ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในประเทศไทย 
 ในปัจจุบันมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย
สามารถแยกประเภทของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ออกเป็น ๕ สถานการณ์ ดังน้ี 
  ๑.๕.๑ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่เกิดขึ้นจากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่หรือเรือดำน้ำ
ที่ใช้ในทางทหารซึ่งมีการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ซึ่งเข้ามาในเขตน่านน้ำ
ของประเทศไทย  
  ๑.๕.๒ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยขนาดน้อยกว่า ๒    
เมกะวัตต์ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖ ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
  ๑.๕.๓ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจากโรงงานฉายรังสี สำหรับการฉายรังสีอาหารหรือ
การฉายรังสีสำหรับอุตสาหกรรมการปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และโรงพยาบาลที่ใช้ต้นกำเนิดรังสีในการรักษา
ทางการแพทย์ ซึ่งใช้ต้นกำเนิดรังสีท่ีมีค่ากัมมันตภาพสูง ซึ่งมีอัตราปริมาณรังสีต่อร่างกายโดยตรงเกินกว่า 
๑๐๐ มิลลิเกรย์ต่อชั่วโมง ที่ระยะ ๑ เมตร หากเสียวัสดุกำบังไป โดยข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถาน
ประกอบการและสถานพยาบาลที่มีการใช้งานต้นกำเนิดรังสีประเภทดังกล่าวในจังหวัดตามภูมิภาคต่าง ๆ 
ดังน้ี 
    (๑) ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก
สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ลพบุรี 

   (๒) ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก 
    (๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา อุดรธานี 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 

   (๔) ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี 
   (๕) ภาคตะวันตก  ได้แก่ ราชบุรี 
   (๖) ภาคใต้  ได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี ปัตตานี 

  ๑.๕.๔ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอื่น ๆ  ที่ไม่ได้กล่าวในข้อ ๑.๕.๑ - ๑.๕.๓ ซึ่งมีความ
เส่ียงท่ีทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของประเทศ ได้แก่ 
   (๑) ต้นกำเนิดรังสีที่ไม่มีการควบคุมด้านความปลอดภัยและด้านความมั่นคงปลอดภัย 
เช่น การพบต้นกำเนิดรังสีท่ีถูกท้ิงไว้โดยปราศจากการดูแล สูญหาย หรือถูกขโมย 
   (๒) ต้นกำเนิดรังสีท่ีมีการใช้งานแบบติดต้ังประจำท่ี  
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   (๓) ต้นกำเนิดรังสีท่ีมีการใช้งานแบบเคล่ือนท่ีได้ 
   (๔) การได้รับรังสี หรือมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของประชาชนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
หรือท้ังสองกรณี 
   (๕) ดาวเทียมท่ีมีต้นกำเนิดรังสีเป็นส่วนประกอบตกลงมาในพ้ืนท่ีประเทศไทย 
   (๖) การได้รับปริมาณรังสีสูงจากการใช้รังสีรักษาในทางการแพทย์ 
   (๗) เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์หรือกัมมันตรังสี 
    (๘) การก่อการร้าย หรืออาชญากรรม ท่ีใช้วัสดุนิวเคลียร์หรือต้นกำเนิดรังสีในการก่อเหตุ 
  ๑.๕.๕ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ ่งมีที่ตั ้งอยู่ใน
ต่างประเทศ แต่ส่งผลกระทบทางรังสีต่อประเทศ โดยในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน
ของประเทศไทย จำนวน ๒ แห่ง คือ  
   (๑) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝางเชียงกัง (Fangchenggang Nuclear Power Plant) มีกำลัง
การผลิตทั้งหมด ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ (Megawatt, MW) ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีระยะห่างจากชายแดนประเทศไทยทางจังหวัดหนองคายประมาณ ๖๐๐ กิโลเมตร (km) 
   (๒) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฉางจิง (Changjiang Nuclear Power Plant) มีกำลังการผลิต
ทั้งหมด ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ (Megawatt, MW) ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
มีระยะห่างจากชายแดนประเทศไทยทางจังหวัดสกลนครประมาณ ๔๙๐ กิโลเมตร (km) 

๑.๖ การจัดการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ๑.๖.๑ ระดับการจัดการสาธารณภัย 
  ระดับการจัดการสาธารณภัยแบ่งเป็น ๔ ระดับ ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะของสาธารณภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น พื้นที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ความซับซ้อนหรือความสามารถในการ
จัดการ       สาธารณภัย ตลอดจนศักยภาพด้านทรัพยากร ที่มีผู้มีอำนาจตามกฎหมายใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถในการเข้าควบคุมสถานการณ์เป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ระดับ การจัดการ ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย 
๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้อำนวยการอำเภอ ควบคุมและส่ังการ 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อำนวยการจังหวัด หรือผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร 
ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ่ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ควบคุม 
ส่ังการและบัญชาการ 

๔ สาธารณภัยร้ายแรงอย่างย่ิง นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย ควบคุม ส่ังการและบัญชาการ 

หมายเหต ุ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้  
 ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ผู้อำนวยการจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ผู้อำนวยการอำเภอ หมายถึง นายอำเภอ 
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 ๑.๖.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
  ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีการประเมินสถานการณ์ให้เป็นสาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ (ระดับ ๓) หรือสาธารณภัยร้ายแรงยิ่ง (ระดับ ๔) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ จะสถาปนาการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินที่ ๑๐ (สปฉ. ๑๐) : ส่วนงาน
สารเคมี วัตถุอันตราย และกัมมันตรังสี ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่งเป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยสำนักงาน
ปรมาณูเพื ่อสันติ เป็นหน่วยงานหลักกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดย สปฉ. ๑๐ (ด้านนิวเคลียร์และรังสี) ขอบเขตหน้าท่ี ดังน้ี 
  (๑) วางแผน ควบคุม และป้องกันภัยเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานและส่ิงแวดล้อม 
  (๒) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
บรรเทา      สาธารณภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  (๓) ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นท่ี ที่มีอันตรายต่อประชาชนและ
ส่ิงแวดล้อม 
  (๔) ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี 
  (๕) ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี เพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
  (๖) จัดการสาธารณภัยและสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  
   นอกจากน้ี เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะมีการ
จัดตั้งศูนย์อำนวยการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ศอร.) เพื่อสนับสนุนการอำนวยการ 
ผู้เชี่ยวชาญ และประสานการปฏิบัติกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) หรือกองอำนวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ตามระดับการจัดการสาธารณภัย ภายใต้แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ โดยมีแนวทางการเชื่อมโยงการปฏิบัติเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในภาพรวมตามระดับการจัดการระดับต่าง ๆ (รายละเอียดตาม
แผนภาพท่ี ๑-๑)  
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แผนภาพท่ี ๑-๑ แนวทางการเช่ือมโยงการปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในภาพรวม
ตามระดับการจัดการสาธารณภัยระดับต่าง ๆ 
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บทท่ี ๒ การปฏิบัติงานระยะแรกกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

๒.๑ การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ๒.๑.๑ การแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สามารถแจ้งเหตุได้ท่ีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(ปส.) โทรศัพท์สายด่วน ๑๒๙๖ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง)  
 ๒.๑.๒ หากหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนในข้อ ๒.๑.๑ ไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งเหตุฉุกเฉินท่ี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๒๐๐ ๖๒๔๓ (ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง)  
 ๒.๑.๓ รายละเอียดข้อมูลในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีดังน้ี 
  (๑) ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุ (ช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ) 
  (๒) รายละเอียดสถานท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและลักษณะของเหตุฉุกเฉิน 
  (๓) รายละเอียดและลักษณะของต้นกำเนิดรังสีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน (ประเภทของอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือ และชนิดของต้นกำเนิดรังสี)  
  (๔) ผู้บาดเจ็บทางรังสี ผู้บาดเจ็บอ่ืน ๆ และผู้เสียชีวิต (จำนวน ช่ือ - นามสกุล และอาการ) 
  (๕) สภาพแวดล้อมใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี (ชุมชน แหล่งน้ำ สถานท่ีสำคัญ)  
 ๒.๑.๔ เมื ่อเจ้าหน้าที ่ร ับแจ้งฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้บันทึกเหตุการณ์ที ่เกิดข้ึน                   
การประสานงาน ให้คำแนะนำ (ตามข้อ ๒.๒) และรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ท่ีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระยะต่อไป 

๒.๒ การดำเนินการของผู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
 ๒.๒.๑ ให้คำแนะนำต่อผู้แจ้งเหตุเบ้ืองต้น ดังต่อไปน้ี 
  (๑) ห้ามสัมผัสวัตถุทุกชนิด ในบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

 (๒) ให้แจ้งบุคคลให้ออกจากพื้นที่อันตรายอย่างน้อย ๓๐ เมตร หรือพิจารณาระยะห่างตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน (ตาราง ๓-๑)  
  (๓) จำกัดบริเวณพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ถ้าสามารถกระทำได้)  
  (๔) ห้ามรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือสูดดมควันใกล้พ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
  (๕) ให้ผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินเบื้องต้นรอพบเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เดินทางมาถึง และเตรียมข้อมูลเบ้ืองต้นเพ่ือรายงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

๒.๓ การดำเนินการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

 ๒.๓.๑ เมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หรือจากเจ้าหน้าท่ี
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการประเมินสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุและจากเจ้าหน้าที่อื ่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 
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 ๒.๓.๒ สั่งการให้เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องเตรียมการเข้าปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ให้แจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทราบทันทีที่หมายเลขสายด่วน 
๑๒๙๖ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง (หากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว) 
 ๒.๓.๓ ให้บันทึกข้อมูลในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจต่างๆ ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ 
   (๑) ระยะเวลาในการเร่ิมตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  (๒) รายละเอียดของผู้แจ้งเหตุฉุกเฉินและเวลาท่ีทำการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
  (๓) หน่วยงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ เวลาในการประสานงานและเวลาท่ี
เจ้าหน้าท่ีเดินทางไปถึง 
  (๔) การตัดสินใจต่อการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึง
ปัจจุบัน   
  (๕) ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับร่วมกับการประเมินระดับความเป็น
อันตรายของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นตามประเภทของต้นกำเนิดรังสี (รายละเอียดใน
แผนภาพท่ี     ๒-๑) เพ่ือประเมินสถานการณ์ต่อความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  (๖) ตรวจพิสูจน์ประเภทของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น และทำการประเมิน
ข้ันตอนการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามรายละเอียดดังน้ี 
   (๖.๑) การพบต้นกำเนิดรังสีหรือการเป้ือนสารกัมมันตรังสี ดังแผนภาพท่ี ๒-๒ 
   (๖.๒) ต้นกำเนิดรังสีเกิดการสูญหาย ดังแผนภาพท่ี ๒-๓ 
   (๖.๓) ต้นกำเนิดรังสีขาดเคร่ืองกำบังรังสี ดังแผนภาพท่ี ๒-๔ 
   (๖.๔) อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีในห้องปฏิบัติการ ดังแผนภาพท่ี ๒-๕ 
   (๖.๕) อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และต้นกำเนิดรังสี ดังแผนภาพท่ี ๒-๖ 
   (๖.๖) การแพร่กระจายของต้นกำเนิดรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟา ดังแผนภาพท่ี ๒-๗ 
   (๖.๗) อุบัติเหตุจากเคร่ืองเอกเซย์และเคร่ืองเร่งอนุภาค ดังแผนภาพท่ี ๒-๘ 
 ๒.๓.๔ ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ดำเนินการตามแนว
ทางการป้องกันอันตรายจากรังสีขณะปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑) โดยได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ี
ประเมินความปลอดภัยทางรังสี (ข้อ ๓.๒.๙) 
 ๒.๓.๕ ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุมีความตระหนักต่อการเข้าพื้นที่ของ
สื่อมวลชน และควรควบคุมผู้สื่อข่าวให้อยู่ในพ้ืนที่ที่กำหนด โดยอาจมีการแต่งต้ังผู้ประสานงานส่ือมวลชน   
(ถ้าจำเป็น) รวมถึงจัดให้มีผู้ให้ข่าวแก่ส่ือมวลชนเพียงแหล่งเดียวเท่าน้ัน 
 ๒.๓.๖ พิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีระดับความรุนแรงระดับใด ตามระดับการจัดการ           
สาธารณภัยกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในข้อ ๑.๖ เพื่อให้การสั่งการและการควบคุมสถานการณ์
เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และแผนฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐  
 ๒.๓.๗ การร้องขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีในพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนั้น ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบถึงถึงความเสี่ยงและอันตรายจาก
รังสีท่ีอาจจะเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน รวมถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 ๒.๓.๘ บันทึกสถานการณ์ต่างๆ เป็นระยะ โดยมีรายละเอียดท่ีสำคัญ ดังน้ี 
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  (๑) สถานการณ์ของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีและเหตุการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เพลิงไหม้ เป็นต้น 
     (๒) ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งการให้คำแนะนำ
และวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 ๒.๓.๙ หากมีผลการตรวจวัดระดับรังสีจากเจ้าหน้าที ่ประเมินความปลอดภัยทางรังสี ให้ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ทำการตัดสินใจในการเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชน 
(แนวทางท่ี ๒) 
 ๒.๓.๑๐ ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ได้ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ (หากยืนยันว่าเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน
มีโอกาสการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ) นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสี
ต้องให้คำแนะนำในการขนส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล ซึ่งอาจพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับ
ผู้บาดเจ็บดังกล่าว รวมถึงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ว่าผู้บาดเจ็บมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือ
อาจจะมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยอาจสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีในการ
ตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีท่ีโรงพยาบาลท่ีรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บทางรังสี 
 ๒.๓.๑๑ เมื ่อปิดกั ้นพื ้นที ่อันตรายจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที ่เกิดขึ ้นแล้ว ให้
ดำเนินการส่ังการให้มีการเก็บกู้ต้นกำเนิดรังสีและทำการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (หากยืนยันว่าเหตุ
ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ) จากนั้นให้ประสานงานสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติในการจัดการกากกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึน 



หน้า 16 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒-๑ ระดับความเป8นอันตรายของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรDและรังสีท่ีเกิดข้ึนตามประเภทของตHนกำเนิดรังสี  

1x103 Bq 1x106 Bq 1x109 Bq 1x1012 Bq 1x1015 Bq 

ระดับกัมมันตภาพของต0นกำเนิดรังสี ณ เวลาป;จจุบัน 

ระดับกัมมันตภาพต่ำมาก ระดับกัมมันตภาพต่ำ 
ระดับกัมมันตภาพ 

ปานกลาง 
ระดับกัมมันตภาพสูง 

ระดับกัมมันตภาพ
สูงมาก 

สูง
 

กล
าง

 

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer product) ต่ำ
  ต0นกำเนิดรังสีสำหรับการปรับเทียบ (Calibration sources) 

อุปกรณRมาตรวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial gauges) 

อุปกรณRวัดความช้ืน (Moisture Detectors) 

อุปกรณRถ]ายภาพด0วยรังสี 

(Industrial radiography) 

เคร่ืองฉายรังสี 
(Irradiators) 

สารเภสัชรังสี (Radiopharmaceutical) 

 การใช0รังสีรักษาด0วยไอโอดีน (Iodine therapy) 

อุปกรณRวัดแบบแท]งสำรวจหลุมลึกด0วยรังสี  (Well logging) 

เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกล 

(Teletherapy) 

เคร่ืองรังสีรักษาระยะใกล0 
(Brachytherapy) 

การแพทยR        อุตสาหกรรม 

เช้ือเพลิงนิวเคลียรRใช0แล0ว 

(Spent Fuel) 

หน้า ๑๖ 
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สถานการณ; ประเภทตBนกำเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบหMอ 

อันตรายทางรังสีที่สำคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

ต"นกำเนิดรังสี 
ชนิดป1ดผนึก ไม#ทราบ การได&รับรังสีนอกร.างกาย ต่ำ 

๑.เก็บกู&ต&นกำเนิดรังสี 
๒.ต&องมั่นใจว.าต&นกำเนิดรังสีอยู.ในเคร่ืองกำบังรังสีและไม.สูญหาย 
๓.ตรวจสอบความสมบูรณHของต&นกำเนิดรังสีและเคร่ืองกำบัง 
๔.ค&นหาผู&เปMนเจ&าของต&นกำเนิดรังสี 
 

ไม6ทราบสถานการณ< 
 หรือ 

ต"นกำเนิดรังสีได"รับ
ความเสียหาย 

ไม#ทราบ 

Consumer product 

Calibration source 

Industrial gauge 

Well logging 

Moisture detector 

Brachytherapy 

Radiography 

Teletherapy 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย 

การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 
ต่ำ ถึง สูง 

๑.ห&ามสัมผัสต&นกำเนิดรังสีจนกระทั่งเจ&าหน&าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 
๒.ก้ันบริเวณที่ระยะ ๓๐ เมตร และโทรแจ&งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 
๓.ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนที่อาจได&รับรังสีหรือเปabอนสารกัมมันตรังสี 
๔.สำรวจระดับรังสีและเก็บกู&ต&นกำเนิดรังสี  
๕.ขจัดการเปabอนสารกัมมันตรังสี (ถ&าจำเปMน) และค&นหาผู&เปMนเจ&าของต&นกำเนิดรังสี 
 

ต่ำ ๑.เก็บกู&ต&นกำเนิดรังสี และค&นหาผู&เปMนเจ&าของต&นกำเนิดรังสี 

๑.ห&ามสัมผัสต&นกำเนิดรังสีจนกระทั่งเจ&าหน&าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 
๒.ก้ันบริเวณที่ระยะ ๑๐ เมตร และโทรแจ&งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 
๓.ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนที่อาจได&รับรังสีหรือเปabอนสารกัมมันตรังสี 
๔.สำรวจและเก็บกู&ต&นกำเนิดรังสี  
๕.ขจัดการเปabอนสารกัมมันตรังสี (ถ&าจำเปMน) และค&นหาผู&เปMนเจ&าของต&นกำเนิดรังสี 

๑.ห&ามสัมผัสต&นกำเนิดรังสีจนกระทั่งเจ&าหน&าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 
๒.ก้ันบริเวณที่ระยะ ๓๐ เมตร และโทรแจ&งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 
๓.ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนที่อาจได&รับรังสีหรือเปabอนสารกัมมันตรังสี 

๔.แจ&งหน.วยงานการแพทยHหากพบผู&บาดเจ็บทางรังสี 
๕.สำรวจระดับรังสีและเก็บกู&ต&นกำเนิดรังสี  
๖.ขจัดการเปabอนสารกัมมันตรังสี (ถ&าจำเปMน) และค&นหาผู&เปMนเจ&าของต&นกำเนิดรังสี 

ท่ีมีการเปJKอนสารกัมมันตรังสี 

อันตรายน&อย 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย 

การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

 

ปานกลาง

ถึง สูง 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย 
การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

การหายใจ 

การรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

 

สูง 

แผนภาพท่ี ๒-๒ การประเมินสถานการณ.กรณีการพบต3นกำเนิดรังสีหรือการเป;<อนสารกัมมันตรังสี หน้า ๑๗ 
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แผนภาพท่ี ๒-๓ การประเมินสถานการณ.กรณีต3นกำเนิดรังสีสูญหาย 

สถานการณ; ประเภทตBนกำเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบหMอ 

 

อันตรายทางรังสีที่สำคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

ไม6ทราบ
สถานการณ< 

  

Consumer product 
Calibration source 

Industrial gauge 

Well logging 

Moisture detector 

 

Brachytherapy 

Radiography 

Teletherapy 

๑.สืบสวนการหายไปของต[นกำเนิดรังสี ต่ำ 

๑.สืบสวนการหายไปของต[นกำเนิดรังสี 

๒.โทรแจ[งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖)  

๓.ค[นหาต[นกำเนิดรังสี 

๔.แจ[งและให[คำแนะนำกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๕.แจ[งหน#วยงานการแพทยlเพ่ือเฝnาระวังและตรวจสอบผู[ปpวยท่ีได[รับรังสีสูง 

๖.เก็บกู[ต[นกำเนิดรังสีและตรวจสอบความสมบูรณlของต[นกำเนิดรังสี 

๗.ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนท่ีอาจได[รับรังสีหรือเปJKอนสารกัมมันตรังสี 

๘.สำรวจระดับรังสีพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีพบต[นกำเนิดรังสีและขจัดการเปJKอนสาร

กัมมันตรังสี (ถ[าจำเปtน) 

อันตรายน&อย 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย 

การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 
ปานกลาง 

ถึง สูง 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย 

การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 
การหายใจ 

การรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

 

สูง 

๑.สืบสวนการหายไปของต[นกำเนิดรังสี 

๒.โทรแจ[งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖)  

๓.ค[นหาต[นกำเนิดรังสี 

๔.แจ[งและให[คำแนะนำกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๕.แจ[งหน#วยงานการแพทยlเพ่ือเฝnาระวังและตรวจสอบผู[ปpวยท่ีได[รับรังสีสูง 

๖.เตรียมปฏิบัติปnองกันอันตรายจากรังสีต#อประชาชนในพ้ืนท่ี 

๗.เก็บกู[ต[นกำเนิดรังสีและตรวจสอบความสมบูรณlของต[นกำเนิดรังสี 

๘.ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนท่ีอาจได[รับรังสีหรือเปJKอนสารกัมมันตรังสี 

๙.สำรวจระดับรังสีพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีพบต[นกำเนิดรังสีและขจัดการเปJKอนสาร

กัมมันตรังสี (ถ[าจำเปtน) 

 

หน้า ๑๘ 
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 แผนภาพท่ี ๒-๔ การประเมินสถานการณ.กรณีต3นกำเนิดรังสีขาดเคร่ืองกำบัง 

สถานการณ; ประเภทตBนกำเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบหMอ 

 

อันตรายทางรังสีที่สำคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

ทุกกรณี 

Industrial gauge 

Moisture detector 

Brachytherapy 

Well logging 

Radiography 

Teletherapy 

๑.ห[ามสัมผัสต[นกำเนิดรังสจีนกระท่ังเจ[าหน[าท่ีประเมินความปลอดภัย

ทางรังสีมาถึง 

๒. กั้นบริเวณท่ีระยะ ๑๐ เมตร และโทรแจ[งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(๑๒๙๖) 

๓. ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนท่ีอาจได[รับรังสี 

๔. สำรวจระดับรังสีและเก็บกู[ต[นกำเนิดรังสี  

 

การได[รับรังสีนอกร#างกาย  กลาง 

สูง 

๑.ห[ามสัมผัสต[นกำเนิดรังสจีนกระท่ังเจ[าหน[าท่ีประเมินความปลอดภัย

ทางรังสีมาถึง 

๒.กั้นบริเวณท่ีระยะ ๓๐ เมตร และโทรแจ[งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(๑๒๙๖) 

๓.ตรวจสอบและคัดแยกประชาชนท่ีอาจได[รับรังสี 

๔.แจ[งหน#วยงานการแพทยlหากพบผู[บาดเจ็บทางรังสี 

๔.สำรวจระดับรังสีและเก็บกู[ต[นกำเนิดรังสี  

๖.ตรวจสอบความสมบูรณlของต[นกำเนิดรังส ี

การได[รับรังสีนอกร#างกาย  

หน้า ๑๙ 
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สถานการณ; ประเภทตBนกำเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบหMอ 

 

อันตรายทางรังสีที่สำคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

ต[นกำเนิดรังสีหกเลอะ ทุกประเภท 

ทุกประเภท 

๑.ปิดก้ันพ้ืนที่ที่ต้นกําเนิดรังสีหกหรือตกหล่น 

๒.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๓.ตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีและขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๔.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 

 

ต่ำ 

สูง 

๑.ตอบสนองต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้หรือระเบิด 

๒.สวมใส่หน้ากากป้องกันทางรังสี 

๓.ปิดก้ันห้องปฏิบัติการหรือสถานประกอบการ 

๔.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๕.ตรวจสอบและคัดแยกบุคคลที่อาจได้รับรังสีหรือเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๖.แจ้งโรงพยาบาลถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๗.สํารวจระดับรังสีและเก็บกู้ต้นกําเนิดรังสี 

๘.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๙.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีห้องปฏิบัติการ 

 

ต[นกำเนิดรังสีหกเลอะ

ปริมาณมาก 
ทุกประเภท 

๑.ปrดก้ันห&องปฏิบัติการและปrดระบบระบายอากาศ 

๒.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๓.ตรวจสอบและคัดแยกบุคคลท่ีอาจเปJKอนสารกัมมันตรังสี 

๔.สำรวจระดับรังสีและตรวจวัดการเปabอนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๕.ขจัดการเปabอนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๖.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีห้องปฏิบัติการ 

ปานกลาง 
ถึง สูง 

เพลิงไหม[หรือระเบิด 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย  
การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

การหายใจ 

 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย  
การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

การหายใจ 

 

การได&รับรังสีนอกร.างกาย  
การเปabอนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

การหายใจ 

 

หน้า ๒๐ 

แผนภาพท่ี ๒-๕ การประเมินสถานการณ.กรณีอุบัติเหตุทางรังสีในห3องปฏิบัติการทางรังสี 
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สถานการณ์ ประเภทต้นกําเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบห่อ 

 

อันตรายทางรังสีที่สําคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

หีบห่อไม่ได้รับความ
เสียหาย 

I-WHITE, II-YELLOW 

III-YELLOW 
๑.นําหีบห่อไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยหรือเก็บไว้ในที่สถานที่จัดเก็บ การได้รับรังสีนอกร่างกาย  ต่ํา 

หีบห่อเกิดความเสียหาย  
หรือเกิดการร่ัวไหลทางรังสี 

ไม่ทราบ 
การได้รับรังสีนอกร่างกาย  
การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบน

พ้ืนผิว 

ต่ํา ถึง สูง 

๑.ห้ามสัมผัสต้นกําเนิดรังสีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 

๒.ก้ันบริเวณพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุ 

๓.จัดการให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องออกจากพ้ืนที่เกิดอุบัติเหต ุ

๔.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๕.สํารวจระดับรังสีและเก็บกู้หีบห่อ โดยการสัมผัสหีบห่อต้องสวมถุงมือ 

๖.สํารวจระดับรังสีโดยรอบเพ่ือตรวจสอบการเป้ือนสารกัมมันตรังสี รวมถึงตรวจวัด

การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๗.ตรวจสอบและคัดแยกบุคคลที่อาจได้รับรังสีหรือเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๘.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น) 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(Spent Fuel Type B) 

๑.ห้ามสัมผัสต้นกําเนิดรังสีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 

๒.ก้ันบริเวณพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุ 

๓.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผู้รับหีบห่อ และผู้เป็นเจ้าของหีบห่อ 

๔.สํารวจระดับรังสีและเก็บกู้หีบห่อ โดยการสัมผัสหีบห่อต้องสวมถุงมือ 

๕.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหีบห่อ และยืนยันว่าไม่มีการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

การได้รับรังสีนอกร่างกาย  ปานกลาง 

หน้า ๒๑ 

แผนภาพท่ี ๒-๖ การประเมินสถานการณ์กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งต้นกําเนิดรังสี 

 

หมายเหต:ุ  I-WHITE, II-YELLOW และ III-YELLOW ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
  

III-YELLOW 
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สถานการณ์ ประเภทต้นกําเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบห่อ 

 

อันตรายทางรังสีที่สําคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

หีบห่อเกิดความเสียหาย  
หรือเกิดการร่ัวไหลทางรังสี 

การได้รับรังสีนอกร่างกาย  
การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบน

พ้ืนผิว 

ต่ํา ถึง สูง 

๑.ห้ามสัมผัสต้นกําเนิดรังสีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 

๒.ก้ันบริเวณพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุและให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากพ้ืนที่ 

๓.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผู้รับหีบห่อ และผู้เป็นเจ้าของหีบห่อ 

๔.แจ้งโรงพยาบาลถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๕.สํารวจระดับรังสีและเก็บกู้หีบห่อ โดยการสัมผัสหีบห่อต้องสวมถุงมือ 

๖.สํารวจระดับรังสีรอบพ้ืนที่เกิดเหตุ และตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีของบุคคล 

๗. ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น) 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(Spent Fuel Type B) 

 

การได้รับรังสีนอกร่างกาย  

การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบน

พ้ืนผิว 

สูง 

๑.อพยพผู้ไม่เก่ียวข้องในระยะ ๑๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตรในพ้ืนที่ใต้ลมออกจาก

พ้ืนที่เกิดเหตุ 

๒.ห้ามสัมผัสต้นกําเนิดรังสีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ประเมินความปลอดภัยทางรังสีมาถึง 

๓.ก้ันบริเวณพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุและให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากพ้ืนที่ 

๔.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผู้รับหีบห่อ และผู้เป็นเจ้าของหีบห่อ 

๕.ตรวจสอบและคัดแยกบุคคลที่อาจเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๖.แจ้งโรงพยาบาลถ้ามีผู้บาดเจ็บเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๗.สํารวจระดับรังสี เก็บกู้หีบห่อ และขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น) 

 

I-WHITE, II-YELLOW, 

III-YELLOW 

๑.ตอบสนองต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้หรือระเบิด 

๒.อพยพผู้ไม่เก่ียวข้องในระยะ ๓๐๐ เมตรโดยรอบพ้ืนที่เกิดเหตุ 

๓.สวมใส่หน้ากากป้องกันทางรังสี และชุดป้องกันการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๔.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๕.แจ้งโรงพยาบาลถ้ามีผู้บาดเจ็บเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๖.สํารวจระดับรังสีและเก็บกู้ต้นกําเนิดรังสี 

๗.ตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีของบุคคลและพ้ืนที่โดยรอบ 

๘.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น) 

 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 
(Spent Fuel Type B) 

 

ปานกลาง 
ถึง สูง 

 การหายใจ 
การได้รับรังสีนอกร่างกาย  

การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบน

พ้ืนผิว 

หมายเหตุ:  I-WHITE, II-YELLOW และ III-YELLOW ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 

เพลิงไหม[หรือระเบิด 

แผนภาพท่ี ๒-๖ การประเมินสถานการณ์กรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งต้นกําเนิดรังสี (ต่อ)  

 

หน้า ๒๒ 
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สถานการณ์ ประเภทต้นกําเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบห่อ 

 

อันตรายทางรังสีที่สําคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร;และรังสี 

ต้นกําเนิดรังสีหกเลอะ     ทุกประเภท 

ทุกประเภท 

๑.ทําการอพยพและปิดก้ันพ้ืนที่เกิดเหตุ 

๒.สวมใส่หน้ากากป้องกันทางรังสี และชุดป้องกันการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๓.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๔.แจ้งโรงพยาบาลถ้ามีผู้บาดเจ็บเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๕.สํารวจระดับรังสีและควบคุมการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๖.ตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๗.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น)  

 

สูง 

สูง 

๑.ตอบสนองต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ 

๒.ปิดก้ันพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุ  

๓.จัดการให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องออกจากพ้ืนที่เกิดอุบัติเหตุ 

๔.สวมใส่หน้ากากป้องกันทางรังสี และชุดป้องกันการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๕.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๖.สํารวจระดับรังสีและควบคุมการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๗.แจ้งโรงพยาบาลถ้ามีผู้บาดเจ็บเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๘.สํารวจระดับรังสีและควบคุมการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

๙.ตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีบุคคล 

๑๐.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น) 

 

การหายใจ 
การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

การรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

เพลิงไหม้ 

การหายใจ 
การเป้ือนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว 

การรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืม 

 

แผนภาพท่ี ๒-๗ การประเมินสถานการณ์กรณีการแพร่กระจายของต้นกําเนิดรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟา 

หน้า ๒๓ 
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สถานการณ์ ประเภทต้นกําเนิดรังสี หรือ 
ประเภทของหีบห่อ 

 

อันตรายทางรังสีที่สําคัญ ระดับความอันตราย แนวทางการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

เคร่ืองมือขัดข้องหรือ
ละเมิดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

๑.ปิดกระแสไฟฟ้าของเคร่ือง 

๒.โทรแจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๑๒๙๖) 

๓.ตรวจสอบบุคคลที่อาจได้รับปริมาณรังสี 

๔.สํารวจระดับรังสีเพ่ือยืนยันว่าไม่มีรังสีออกมาจากเคร่ืองกําเนิด 

๕.บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ เช่น ตําแหน่งต้นกําเนิดรังสี ทศิทางลําแสง 

ของรังสีที่ออกมาจากเคร่ือง การตั้งค่าการแผ่ออกรังสีของเคร่ือง 

๖.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองมือไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนนํากลับมาใช้ใหม่ 

๗.ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี (ถ้าจําเป็น)  

การได้รับรังสีนอกร่างกาย ต่ํา ถึง สูง  ลําแสงของรังสีท่ีออก
จากต้นกําเนิด 

แผนภาพท่ี ๒-๘ การประเมินสถานการณ์กรณีอุบัติเหตุจากเคร่ืองเอกซเรย์และเคร่ืองเร่งอนุภาค 

หน้า ๒๔ 
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บทท่ี ๓ การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน      
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ควรมีการจัดตั้งพื้นที่เพื่อดำเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๓.๑ การจัดต้ังพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
 เมื ่อเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมาถึงพื ้นที ่เกิดเหตุ ควรประเมิน
สถานการณ์เบื้องต้นและประเมินความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากรังสี โดยกำหนดพื้นที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นพื้นที่อันตรายทางรังสีซึ่งต้องมีการป้องกันอันตรายจากรังสี การป้องกัน
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชน ส่วนพื้นท่ีชั้นนอกถัดจากพื้นที่อันตราย
จะกำหนดให้เป็นพื ้นที ่เฝ้าระวังทางรังสี ซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที ่ที ่มีการจัดตั ้งทีมปฏิบัติงานในการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในขณะที่พื้นที่ชั้นนอกถัดจากพื้นที่เฝ้าระวังจะกำหนดให้เป็น
พื้นที ่ปลอดภัยทางรังสี โดยตารางที่ ๓-๑ แสดงระยะที่เหมาะสมในการกำหนดพื้นที ่อันตรายตาม
สถานการณ์ต่างๆ  
 นอกจากนี้ การกำหนดขอบเขตระยะที่ปลอดภัยควรพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น เส้นทางถนน
เข้าออกพื้นที่เกิดเหตุ โดยการกำหนดขอบเขตระยะปลอดภัยอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมิน
ความปลอดภัยทางรังสี เดินทางมาถึงพื้นที่เกิดเหตุและทำการประเมินสถานการณ์ความเป็นอันตรายของ
เหตุฉุกเฉินนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อกำหนดขอบเขตระยะปลอดภัยแล้ว ให้กำหนดพ้ืน
อันตราย พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมการในการปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ตามแสดงในแผนภาพท่ี ๓-๑ 

ตารางท่ี ๓-๑ การกำหนดระยะพ้ืนท่ีอันตรายกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

สถานการณ ์ ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหต ุ 
(ระยะปลอดภัย)  

บริเวณภายนอกหรือที่โล่งแจ้ง  

ต้นกำเนิดรังสีอันตรายเสียหายหรือขาดเครื่องกำบังและไม่มีการป้องกัน
ใดๆ หรือ หีบห่อต้นกำเนิดรังสีประเภท I-WHITE, II-YELLOW หรือ   
III-YELLOW ได้รับความเสียหาย 

๓๐ เมตร โดยรอบ 

ต้นกำเนิดรังสีมีการหกเลอะ มีการเปื้อนทางรังสีเป็นบริเวณกว้าง  ๑๐๐ เมตร โดยรอบ 

ไฟไหม้ ระเบิด ทำให้เกิดกลุ่มควัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสี
อันตราย  

๓๐๐ เมตร โดยรอบ 
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ระเบิดซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นอุปกรณ์แพร่กระจายรังส ี(Radiological 

Dispersal Device, RDD)   

๔๐๐ เมตร โดยรอบ หรือมากกว่า  
เพื่อป้องกันการระเบิด  

 

สถานการณ ์ ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหต ุ 
(ระยะปลอดภัย)  

บริเวณภายในตึก หรือที่ปิดมิดชิด 

ต้นกำเนิดรังสีเสียหาย หรือขาดเครื่องกำบัง หรือมีการหกเลอะในพื้นที่  ปิดบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง 
รวมทั้งชั้นบนและชั้นล่างจากพื้นที่เกิดเหต ุ

เพลิงไหม้ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดรังสีที่สามารถฟุ้ง
กระจายไปทั่วบริเวณในอาคารผ่านระบบระบายอากาศ   

ปิดอาคารที่เกิดเหต ุรวมถึงปิดกั้นพื้นที ่   
นอกอาคารตามสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น 

การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องสำรวจรังสี 

อัตราปริมาณรังสี ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ปิดกั้นบริเวณพื้นที่เกิดเหตใุนระยะที่รังสี    
แผ่ออกมา  
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แผนภาพที่ ๓-๑ การกำหนดพื้นที่ต0าง ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร>และรังส ี 

ศูนย%บัญชาการ
สถานการณ% 

ฉุกเฉินทางรังส ี

ทิศทางลม 

จุดควบคุมการเข-าออกพ้ืนที่ชั้นในและ 

พ้ืนที่ควบคุมการเป>?อนสารกัมมันตรังสี 

พ้ืนที่ควบคุมการเป>?อนสารกัมมันตรังสี 

พ้ืนที่ช)วยเหลือประชาชน* 
- ปฐมพยาบาล,  - ลงทะเบียน 

- การตรวจวัดทางรังสี,  

- ขจัดการเป>?อนสารกัมมันตรังสี 

พ้ืนที่จัดเก็บศพชั่วคราว 

พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

ด-านการพิสูจนLหลักฐาน  

จุดควบคุมทางเข-าออก 

พ้ืนที่เข-าออก* 

 

ขอบเขตระยะปลอดภัยโดยมี

อัตราปริมาณรังสีแผSออกมาวัด

ได- ๑๐๐ ไมโครซีเวิรLตตSอชั่วโมง 

พ้ืนที่เฝYาระวัง (Warm Zone) 

พ้ืนที่อันตราย (Hot Zone) 
พ้ืนที่จัดเก็บ 

กากกัมมันตรังสี 

พ้ืนที่ระยะไกล

ออกไป 

 
โรงพยาบาล

ท-องถิ่น 

 

พ้ืนที่รวบรวม

ทรัพยากร 

จุดควบคุมความมั่นคงปลอดภัย 

พ้ืนที่เข-าออก 

 

ศูนยLแถลงขSาวและ 

รายงานสถานการณLฉุกเฉิน 

* ระดับรังสีในพ้ืนที่ที่กำหนดต-องน-อยกวSา ๐.๓ ไมโครซีเวิรLตตSอชั่วโมง 

หน้า ๒๗ 
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 ๓.๑.๑ ลักษณะของพ้ืนท่ีต่างๆ ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  (๑) ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  เป็นพื้นที่ของผู้บัญชาการ/
ผู้อำนวยการสถานการณ์ ในการสั่งการระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และทีมบัญชาการ
เหตุการณ์ เพ่ือให้การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถวางแผน ประสานงาน สั่งการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  (๒) ศูนย์แถลงข่าวและรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นพื้นที่สำหรับผู้สื่อข่าวที่จะรายงาน
สถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
  ลักษณะของพื้นท่ี  ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เป็นสถานที่ที่มีบริเวณสำหรับการแถลงข่าวและ
รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน 
  (๓) พ้ืนท่ีรวบรวมทรัพยากร (เช่น เคร่ืองสำรวจรังสี ยานพาหนะ และอุปกรณ์ตอบสนองเหตุ 
เป็นต้น) เป็นพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมและจัดการทรัพยากรท่ีได้รับการสนับสนุนและท่ีได้รับการร้องขอ  
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่รบกวนกับพื้นที่ตอบสนองอื่นๆ และสามารถค้นหาและ
ควบคุมทรัพยากรได้ง่าย 
  (๔) โรงพยาบาลท้องถิ่น เป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้บาดเจ็บที่อาจได้รับปริมาณรังสีสูงหรือการ
เป้ือนสารกัมมันตรังสีและผู้บาดเจ็บท่ัวไป  
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่บริเวณท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
และมีการเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้บาดเจ็บจากการรับรังสีปริมาณสูงหรือการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 
  (๕) พื้นที่ช่วยเหลือประชาชน เป็นพื้นท่ีที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวัดทางรังสี 
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยต้องมีพื้นที่สำหรับลงทะเบียนประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่อันตราย 
และพ้ืนท่ีสำหรับปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและขนส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง  
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีการขนส่งผู้บาดเจ็บโดยรถพยาบาลได้สะดวก 
และอัตราปริมาณรังสีอยู่ในระดับใกล้เคียงระดับอัตราปริมาณรังสีพ้ืนหลัง 
  (๖) พื้นที่ปฏิบัติงานด้านการพิสูจน์หลักฐาน  เป็นพื้นที่สำหรับกระบวนการด้านการพิสูจน์
หลักฐานในพ้ืนที่เกิดเหตุ ซึ่งดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ วัตถุพยาน
ในพื้นที่เกิดเหตุ และรักษาความสมบูรณ์ของวัตถุพยานเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุการเกิดเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน  
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซึ่งติดกับจุด
ควบคุมการเข้าออก 
  (๗) พื้นที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี เป็นพื้นที่สำหรับควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
จากการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าท่ี  
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่บริเวณทางเข้าออกพื้นที่อันตรายและอยู่ห่างจากพื้นที่ช่วยเหลือ
ประชาชน 
  (๘) พื้นที่จัดเก็บศพชั่วคราว เป็นพื้นที่ที่จัดเก็บผู้เสียชีวิตและอาจเปื้อนสารกัมมันตรังสี ก่อน
นำส่งโรงพยาบาลเพ่ือชันสูตรศพต่อไป 
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  ลักษณะของพื้นท่ี อาจเป็นลักษณะของเต็นท์ชั่วคราวและตั้งอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังที่ห่างจากจุดท่ี
ประชาชนท่ัวไปสามารถมองเห็นได้ 
  (๙) พื้นที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสี เป็นพื้นที่สำหรับเก็บกากกัมมันตรังสีจากการตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   
  ลักษณะของพื้นท่ี ควรตั้งอยู่ภายในพื้นที่เฝ้าระวังที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีโครงสร้างท่ี
สามารถป้องกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีหรือการเป้ือนสารกัมมันตรังสีได้ 

๓.๒ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
 ๓.๒.๑ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ (On-Scene Commander) 
  (๑) การปฏิบัติงานและการประเมินสถานการณ์ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
   (๑.๑) สังเกตบริเวณพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยอยู่ห่างอย่างน้อย ๓๐ 
เมตร และสังเกตความเป็นไปได้ที่จะได้รับความเสี่ยงจากรังสี รวมถึงความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้น และให้ใช้
มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นแนวทางการดำเนินงาน (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า 
๓๖)  

 (๑.๒) พิจารณาเหตุการณ์อื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เช่น 
วัตถุระเบิด เพลิงไหม้ หรือสินค้าอันตรายท่ีมีการขนส่ง สัญลักษณ์ทางรังสี  

 (๑.๓) ประเมินสถานการณ์โดยกำหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่ปลอดภัย
ของสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงกำหนดพื้นท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตามแผนภาพที่ ๓-๑ และจัดเตรียม
ยานพาหนะและเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

 (๑.๔) ถ้ามีเครื่องสำรวจทางรังสี ให้จัดทีมสำรวจปริมาณรังสีและตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ โดยทำการเปิดเคร่ืองสำรวจรังสีขณะเดินเข้าไปในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท้ังน้ีห้ามเข้าไปใน
พ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเด็ดขาดหากยังไม่มีเคร่ืองสำรวจรังสี  

 (๑.๕) ดำเนินการสำรวจปริมาณรังสี โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่อันตรายเมื่ออัตราปริมาณ
รังสีมากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง  

 (๑.๖) ห้ามดำเนินการเก็บกู้ต้นกำเนิดรังสีหรือขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่เกิด
เหตุ จนกว่าจะมีการเตรียมการวางแผนการเก็บกู้และเจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภัยทางรังสีได้ทำการ
ประเมินความปลอดภัยทางรังสีแล้ว  
  (๒) การช่วยเหลือชีวิตของผู้บาดเจ็บและการเพ่ิมมาตรการป้องกัน 

 (๒.๑) ช่วยเหลือผู ้บาดเจ็บเป็นอันดับแรก โดยใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ี ให้แจ้งโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีหากตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บท่ีอาจเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

 (๒.๒) จัดทำรายชื่อผู ้ปฏิบัติงาน กำหนดพื้นที่เข้าออก การดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖) การอพยพประชาชนออกนอก
พ้ืนท่ี และการตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีสำหรับประชาชน 

 (๒.๔) ตรวจสอบประชาชนที่ได้รับความเสี่ยงจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีและ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชนตาม (แนวทางท่ี ๒ ข้อ ๔.๒ หน้า ๓๘) 
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 (๒.๕) สอบถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุถึงรายละเอียดของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงตรวจสอบความเป็นไปได้ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีจะได้รับปริมาณรังสีจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 (๒.๖) กรณีอุบัติเหตุจากการขนส่งต้นกำเนิดรังสี ให้สอบถามข้อมูลเอกสารการขนส่งจาก
พนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าที่ที่มากับยานพาหนะ และทำการพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เช่น สัญลักษณ์บน
หีบห่อขนส่งต้นกำเนิดรังสี เป็นต้น 

 (๒ .๗ )  แจ ้ งสำน ักงานปรมาณ ู เพ ื ่ อส ันติ  ท ี ่หมายเลข  ๑๒๙๖  หร ือหมายเลข                     
๐๘ ๙๒๐๐ ๖๒๔๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) เพื ่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที ่หรืออาจขอรับการสนับสนุน
เจ้าหน้าท่ี เคร่ืองมือสำรวจรังสีและเคร่ืองมืออ่ืนในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   
 ๓.๒.๒ เจ้าหน้าท่ีประสานงานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
  (๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน
อันตรายจากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖) 
  (๒) เก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน และต้องมั่นใจว่าทุกส่วนมีความ
เข้าใจโครงสร้างการปฏิบัติงานในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีของเจ้าหน้าท่ี และการส่งข้อมูลในการปฏิบัติการตอบสนองเหตุไปยังศูนย์
ส่ือสารสาธารณะกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  (๔) กรณีมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ให้ประสานงานไปยังหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นท่ี
เพื่อขอรับการสนับสนุนการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ รวมถึงการร้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการขนส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล 
  (๕) จัดตั้งศูนย์ประสานงานในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีผ่านผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อรับทราบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรใน
การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
  (๖) ทบทวนทรัพยากรที่เหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการประสานงานขอรับการสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ิมเติมทันทีหากมีความจำเป็น  
 ๓.๒.๓ เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงและกู้ภัย 

 (๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตราย
จากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)  
  (๒) จัดเตรียมชุดป้องกันอย่างเหมาะสมในการดับเพลิงและกู้ภัย โดยสวมใส่ชุดป้องกันเพลิงไหม้ 
และหน้ากากป้องกันทางรังสี 
  (๓) จัดต้ังพ้ืนท่ีอันตรายตามตารางท่ี ๓-๑ จัดทำบัญชีผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
พร้อมท้ังอพยพผู้ท่ีเก่ียวข้องออกจากพ้ืนท่ีอันตราย โดยการส่ังการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
  (๔) ให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้บาดเจ็บจนกว่าเจ้าหน้าท่ีการแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาถึง 
  (๕) ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของบุคคลที่เข้าและออกจากพื้นที่อันตราย (แนวทางที่ ๖ 
ข้อ ๔.๖ หน้า ๔๔) นอกจากนี้ให้ดำเนินการเฝ้าตรวจปริมาณรังสี (แนวทางที่ ๔ ข้อ ๔.๔ หน้า ๔๐)  และขจัด
การเป้ือนสารกัมมันตรังสี (แนวทางท่ี ๕ ข้อ ๔.๕ หน้า ๔๒) ตามลำดับ 
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  (๖) ให้ข้อมูลสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแก่
เจ้าหน้าท่ีส่ือสารสาธารณะ         
  (๗) ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรท่ีต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที (หากต้องการ)  
 ๓.๒.๔ เจ้าหน้าท่ีการแพทย์ฉุกเฉิน 
  (๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตราย
จากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)  
  (๒) ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยความระมัดระวัง และขนส่งผู้บาดเจ็บสาหัสไปโรงพยาบาลใกล้เคียง
ทันทีโดยไม่ต้องทำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี แต่ลดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของผู้บาดเจ็บ โดยการ
ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดและห่อด้วยผ้าห่มหรือวัสดุอื่นที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกพร้อมติดสัญลักษณ์ให้ทราบว่า

ผู้บาดเจ็บมีการเป้ือนสารกัมมันตรังสี ท้ังน้ีการปฏิบัติงานให้ดำเนินการรวดเร็วและระมัดระวัง   
  (๓) สำหรับผู้บาดเจ็บท่ีไม่สาหัส ให้ทำการตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีก่อนออกจากบริเวณ
ท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี        
  (๔) ปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ป่วย โดยจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมตาม นอกจากนี้ให้ประสานงาน
กับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพ่ือเตรียมการขนส่งและรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ    
  (๕) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่เกิดเหตุ ในการจัดหาพื้นท่ีสำหรับตรวจวัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับประชาชนที่กังวลว่าอาจจะได้รับปริมาณรังสีหรือเปื้อนสารกัมมันตรังสีจาก

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน       
  (๖) จัดต้ังพ้ืนท่ีเก็บศพผู้เสียชีวิตช่ัวคราวซ่ึงควรอยู่ห่างจากจุดท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถมองเห็น 
  (๗) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสำหรับเจ้าหน้าท่ี
การแพทย์ฉุกเฉินท่ีปฏิบัติงานในพื้นที่ ก่อนดำเนินการลงทะเบียน คัดแยกผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลหรือขนส่ง
ผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล           
  (๘) ให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแก่
เจ้าหน้าท่ีส่ือสารสาธารณะ         
  (๙) ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรท่ีต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที (หากต้องการ)  
 ๓.๒.๕ เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 

 (๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตราย
จากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)          

 (๒) กำหนดขอบเขตของพื ้นที ่เฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่เฝ้าระวัง เช่น ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พื้นที่รวบรวมทรัพยากร และศูนย์แถลงข่าว
และรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น     

 (๓) ตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อาจจะทำให้เหตุฉุกเฉินเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นได้ รวมทั้งป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่อันตรายและ

พ้ืนท่ีเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกให้แก่รถพยาบาลในการขนส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล    
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 (๔) รักษาสภาพและความสมบูรณ์ของวัตถุพยานในพื้นที่เกิดเหตุ เฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยที่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์อื่นตามมาในพื้นท่ี
เกิดเหตุ เช่น การก่อวินาศกรรมหรืออาชญากรรม เป็นต้น       

 (๕) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชนตามแนวทางที่ ๒ (ข้อ ๔.๒) 
และทราบถึงขั ้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีโดยไม่รบกวนการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี        
 (๖) ประสานงานกับโรงพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุและหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินในการควบคุม

และรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีโรงพยาบาล โดยแจ้งประชาชนที่กังวลต่อการได้รับผลกระทบทางรังสีและ
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ไปตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่ท่ีเจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่เกิด

เหตุได้กำหนดไว้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชน  
 (๗) ให้ข้อมูลสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแก่

เจ้าหน้าท่ีส่ือสารสาธารณะ     
                (๘) ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรท่ีต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที (หากต้องการ) 
 ๓.๒.๖ เจ้าหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐาน 

 (๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตราย
จากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)         

 (๒) ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ โดยต้ังสมมติฐานว่าวัตถุทุกชนิดหรือต้นกำเนิดรังสี
มีโอกาสเป้ือนสารกัมมันตรังสี  

 (๓) รักษาสภาพของวัตถุหรือต้นกำเนิดรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ จนกว่าจะได้รับการประเมินจาก
เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติเรียบร้อยแล้ว       

 (๔) ประสานงานกับทีมปฏิบัติงานอื ่นและจัดตั ้งทีมพิสูจน์หลักฐานโดยนำผู ้แทนของทีม
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณ
รังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และเจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นต้น     

 (๕) กำหนดวิธีในการเก็บรวบรวมวัตถุพยานในพื ้นที ่เกิดเหตุโดยประสานงานเจ้าหน้าท่ี
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีจะนำวัตถุทุกชนิดออกจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีพิสูจน์หลักฐานก่อน รวมท้ัง
ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในการรักษาสภาพวัตถุพยาน   

 (๖) จัดเก็บวัตถุพยานและติดสัญลักษณ์กับวัตถุพยานด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งบันทึกภาพ
และบันทึกข้อมูลจากจุดเกิดเหตุก่อนเคล่ือนย้ายออกจากพ้ืนท่ี รวมถึงการจัดเก็บวัตถุพยานใส่หีบห่อเพ่ือนำไป
ทดสอบต่อไป ในกรณีน้ีให้รวมถึงศพท่ีเสียชีวิตในพ้ืนท่ีเกิดเหตุด้วย    

 (๗) ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในการรักษาความปลอดภัยด้านรังสีใน
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานพิสูจน์หลักฐานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ       

 (๘) ให้ข้อมูลสถานการณ์ที ่เกิดขึ ้นและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแก่
เจ้าหน้าท่ีส่ือสารสาธารณะ        

 (๙) ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรท่ีต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที (หากต้องการ) 
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 ๓.๒.๗ เจ้าหน้าท่ีส่ือสารสาธารณะ 
  (๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตราย

จากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)   

  (๒) ให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งข้อมูลที่เหมาะสมของ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันโดยไม่ใช้ศัพท์วิชาการหรือคำพูดที่ทำให้ประชาชนเกิด

ความต่ืนตระหนก           

  (๓) เตรียมประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตำรวจเพ่ือควบคุมส่ือมวลชนท่ีอาจเข้ามาในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

  (๔) ประสานงานเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีและเจ้าหน้าที่อื ่นท่ี

เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงการสื่อสารสาธารณะกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ผู ้สื ่อข่าวและ

ประชาชนรับทราบเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงแหล่งเดียว      

  (๕) เตรียมการแถลงข่าวให้แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือเตรียมการ

รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทราบถึงเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น การปฏิบัติ

ของประชาชนเพ่ือให้ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน   

  (๖) จัดตั้งศูนย์สื่อสารสาธารณะกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อรายงานสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้นแก่ผู ้สื ่อข่าว โดยแต่งตั้งผู ้ให้ข่าวเพียงคนเดียว หรือทีมผู้ให้ข่าวซึ่งมาจากผู้แทนของหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตามคำส่ังของผู้บัญชาการเหตุการณ์  

  (๗) เตรียมการสำหรับการสอบถามสถานการณ์จากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หรือข่าวลือต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้   

  (๘) ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรท่ีต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที (หากต้องการ) 

 ๓.๒.๘ เจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจทางรังสี 
 (๑) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่อื่นท่ี

ได้รับมอบหมายซ่ึงมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้เคร่ืองสำรวจรังสีได้     
 (๒) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตราย

จากรังสี (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)           
 (๓) ปฏิบัติการเฝ้าตรวจทางรังสีร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติจะมาถึง โดยปรึกษากับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติถึงแนวทางการปฏิบัติทาง
โทรศัพท์ 

 (๔) ตรวจสอบเครื่องสำรวจรังสีที่นำไปปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานและตรวจสอบหน่วย
ปริมาณรังสีหรืออัตราปริมาณรังสีของเครื ่องสำรวจรังสีก่อนใช้งาน เพื ่อความถูกต้องในการประเมิน
สถานการณ์และไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน  

 (๕) หากอัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง  ให้กำหนดเป็นพ้ืนท่ีอันตราย   
 (๖) ห้ามเข้าไปในพื้นที่อันตรายเมื่ออัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ยกเว้น

การเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยระยะเวลาปฏิบัติงานต้องไม่เกิน ๓๐ นาที     
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 (๗) ทำการเฝ้าตรวจปริมาณรังสีสำหรับประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางท่ี ๔ ข้อ ๔.๔ หน้า ๔๐) 
การปฏิบัติการควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี (แนวทางที่ ๖ ข้อ ๔.๖ หน้า ๔๔) และการขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีหากพบการเป้ือน (แนวทางท่ี ๕ ข้อ ๔.๕ หน้า ๔๒) 

 (๘) ทำการควบคุมการเป้ือนสารกัมมันตรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ตามแนวทางท่ี ๖ (ข้อ ๔.๖) 
 (๙) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนในการเฝ้าตรวจทางรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ  
 (๑๐) รายงานการปฏิบัติงานเฝ้าตรวจทางรังสีให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบเม่ือ

เจ้าหน้าท่ีเดินทางมาถึง 
 (๑๑) ให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแก่

เจ้าหน้าท่ีส่ือสารสาธารณะ        
 (๑๒) ประเมินสถานการณ์อยู ่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที (หาก

ต้องการ) 
 ๓.๒.๙ เจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 (๑) การรับแจ้งเหตุทางรังสี     
  (๑.๑) เม่ือได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแล้วให้บันทึกข้อมูลท่ีได้พร้อมท้ัง

ประเมินความเป็นอันตรายเบ้ืองต้นของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ  
  (๑.๒) ประสานงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันอันตราย

จากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖) และมาตรการป้องกันอัตรายจากรังสีสำหรับ
ประชาชน (แนวทางที่ ๒ ข้อ ๔.๒ หน้า ๓๘) รวมถึงข้อพึงระวังที่อาจทำให้เกิดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีใน
พ้ืนท่ีเกิดเหตุ     

  (๑.๓) เตรียมเครื่องสำรวจรังสี เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)            

  (๑.๔) หากระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีมากขึ้น ให้จัดเตรียม
เจ้าหน้าที ่ที ่มีความเชี ่ยวชาญร่วมปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉิน พร้อมกำหนดมาตรการในการเข้า
ปฏิบัติงานและขีดจำกัดการได้รับปริมาณรังสีในขณะปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามตารางท่ี ๓-๒)  

 (๒) การปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ณ ท่ีเกิดเหตุ  
  (๒.๑) ดำเนินการภายใต้คำสั่งของผู้บัญชาการเหตการณ์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

อันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖)     
   (๒.๒) เมื่อมาถึงพื้นที่เกิดเหตุให้รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ รับฟังข้อมูลเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจทางรังสี และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   

  (๒.๓) ประเมินความเป็นอันตรายจากรังสี โดยตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีและการเปื้อน
สารกัมมันตรังสี จากน้ันให้พิจารณาสถานการณ์และแนวปฏิบัติตามตารางท่ี ๓-๒     

  (๒.๔) จัดตั้งพื้นที่ และตรวจสอบทางเข้าออก รวมถึงควบคุมจุดที่อาจมีการเปื้อนสารกัม
มันตรังโดยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งอัตราปริมาณรังสีในพื้นที่เฝ้าระวังต้องใกล้เคียงกับอัตราปริมาณรังสีพ้ืน
หลังและอยู่บริเวณเหนือลม    
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  (๒.๕) ถ้ามีฟุ้งกระจายของต้นกำเนิดรังสีในอากาศ ให้ทำการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสี
ในอากาศและประเมินความเป็นอันตรายจากรังสีท่ีมีต่อประชาชน       

  (๒.๖) การประเมินความปลอดภัยทางรังสีแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย ซ่ึงรวมถึงการได้รับปริมาณรังสีขณะปฏิบัติงาน
ต้องไม่เกินขีดจำกัดความปลอดภัยทางรังสี การให้เจ้าหน้าที่ติดมาตรรังสีแบบพกพา สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การควบคุมและขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี     

  (๒.๗) ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือร้องขอทรัพยากรท่ีต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที  

ตารางท่ี ๓-๒ แนวปฏิบัติในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเม่ือทราบอัตราปริมาณรังสีและ
สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ 

สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ ค่า OILs* แนวปฏิบัติ 
การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิด

รังสีแบบจุด 
๑๐๐  

ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อช่ัวโมง 

ก้ันบริเวณควบคุมการเข้าออกพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิด

รังสีท่ีเป้ือนพ้ืนท่ีในบริเวณไม่กว้าง หรือ
กรณีท่ีการอพยพกระทำได้โดยง่าย 

๑๐๐  
ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อช่ัวโมง 

ก้ันบริเวณควบคุมการเข้าออกพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิด

รังสีท่ีเป้ือนพ้ืนท่ีในบริเวณกว้าง หรือกรณี
ท่ีการอพยพกระทำได้โดยยาก 

๑ ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อช่ัวโมง 

แนะนำให้อพยพประชาชนออกนอกพ้ืนท่ีเกิด

เหตุ หรือหลบในท่ีพักอาศัยและปิดประตู
หน้าต่าง 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิด

รังสีท่ีฟุ้งกระจายในอากาศ 
๑ ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อช่ัวโมง 

ทำการก้ันบริเวณ (ถ้าเป็นไปได้) ควบคุมการเข้า
ออกพ้ืนท่ีเกิดเหตุและอพยพคนไปท่ีเหนือลม 

หมายเหต ุ  *ค่า Operational  Intervention  Levels  (OILs) (ระดับรังสีเพื่อเข้าแทรกแซงการปฏิบัติงาน) คือ ระดับรังสี
ที่ถูกกำหนดไว้เพื่อใช้ในการแทรกแซงการปฏิบัติงานป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี ๓-๓ ระดับขีดจำกัดการได้รับรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

การปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ปริมาณรังสียังผล  
(มิลลิซีเวิร์ต) 

การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ๕๐๐ 

การป้องกันการได้รับบาดเจ็บสาหัสของผู้ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี 
การป้องกันการเพ่ิมปริมาณรังสีรายกลุ่ม (Collective Dose) 
การป้องกันการเพ่ิมระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

๑๐๐ 

การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะส้ัน  
การปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันอันตรายจากรังสี 
การตรวจวัดระดับรังสีและเก็บตัวอย่างทางรังสี 

๕๐ 

การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะยาว  
การปฏิบัติงานท่ีไม่เก่ียวข้องกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีโดยตรง 

๒๐ 

หมายเหต ุ ปริมาณรังสียังผลที่กำหนดเป็นขีดจำกัดของการได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีและทราบถึงความเสี่ยงเมื่อได้รับปริมาณรังสีในปริมาณที่กำหนด  
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บทท่ี ๔ แนวทางการดำเนินงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีกรณีต่าง ๆ 

๔.๑ แนวทางท่ี ๑: มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 แนวทางนี้สำหรับเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ขณะปฏิบัติงานตอบสนองเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยต้องดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๓ และอาจได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าท่ีประเมินความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ              
 ๔.๑.๑ แนวทางท่ีควรปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน     
  (๑) ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

  (๒) สังเกตด้วยสายตาเพื่อพิจารณาสภาพทั่วไปของพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

และมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบของการสั่งการและการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นท่ี

อันตราย  

  (๓) ไม่สัมผัสหรือจับวัตถุต้องสงสัยท่ีอาจจะเป็นต้นกำเนิดรังสี  

  (๔) สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้เท่าน้ัน ท่ีระยะทางต่าง ๆ ดังน้ี     

   (๔.๒) ท่ีระยะ ๑๐๐ เมตร จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือ

เกิดจากการระเบิดยกเว้นมีชุดหรือเคร่ืองป้องกันอันตรายท่ีเหมาะสม   

   (๔.๓) ใช้เวลาปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดภายในระยะ ๑๐ เมตร จากวัตถุต้องสงสัยที่อาจเป็น

ต้นกำเนิดรังสี   

  (๕) เมื่อต้นกำเนิดรังสีมีการฟุ้งกระจาย (ฝุ่นผงหรือกลุ่มควัน) และสงสัยหรือมั่นใจว่าเกิดการ

เป้ือนสารกัมมันตรังสี ให้ดำเนินการดังน้ี         

   (๕.๑) ใช้หน้ากากป้องกันชนิดคร่ึงหน้า หรือเต็มหน้า  

   (๕.๒) ห้ามนำมือไปสัมผัสบริเวณปาก ห้ามสูบบุหร่ี ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 

และล้างมือทุกคร้ังหลังปฏิบัติงานเสร็จส้ิน         

   (๕.๓) เมื่อต้องช่วยเหลือหรือขนส่งผู้บาดเจ็บที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้สวมชุดป้องกัน

การเป้ือนสารกัมมันตรังสี และล้างมือหลังปฏิบัติงานเสร็จส้ิน        

   (๕.๔) ทำการบันทึกชื่อของผู้ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทุกคน  

เพ่ือติดตามผลการได้รับปริมาณรังสีในการปฏิบัติงาน       

   (๕.๕) ผ่านการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีหลังออกจากพื้นที่อันตราย หากไม่ผ่าน

การตรวจวัดให้ดำเนินการถอดชุดปฏิบัติงานและชำระล้างร่างกายโดยเร็วท่ีสุด     

   (๕.๖) ขณะปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ



หน้า 38 
 

ตามแนวทางป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ี

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ     

   (๕.๗) ข้อควรระวัง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเพศหญิงที่ไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ให้แจ้ง

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่ีเกิดเหตุทันที เพ่ือหยุดปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทันที     

 ๔.๑.๒ แนวทางปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ถ้าทราบอัตราการปริมาณ
รังสีแกมมา 
  (๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๔.๑.๑ 

  (๒) ถ้าอัตราปริมาณรังสีในพื้นที่อันตรายมากกว่า ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ให้ปฏิบัติงาน

ช่วยเหลือหรือเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัสไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัยเท่าน้ัน โดยใช้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน ๓๐ นาที  

  (๓) ห้ามปฏิบัติงานในพื้นท่ีอันตรายโดยไม่ได้รับคำแนะนำหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ถ้าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง    

 ๔.๑.๓ แนวทางตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ถ้ามีมาตรรังสีแบบพกพา  
  (๑) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๔.๑.๑ 

  (๒) การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ ต้องได้รับอัตราปริมาณรังสี

ไม่เกินค่าขีดจำกัดท่ีกำหนดตามตารางท่ี ๓.๓   

  (๓) การตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีจากมาตรวัดรังสีแบบพกพาไม่สามารถตรวจวัดปริมาณรังสี

จากการหายใจหรือการรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมที่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี หรือการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีบริเวณผิวหนังได้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ตามข้อ 

๔.๑.๑ อย่างเคร่งครัด    

๔.๒ แนวทางท่ี ๒: มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับประชาชน 

 แนวทางนี้สำหรับผู้บัญชาการสถานการณ์หรือผู้ที่ได้รับหมายหมาย ขณะปฏิบัติงานตอบสนองเหตุ

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน   

 ๔.๒.๑ สำหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอันตรายเม่ือเจ้าหน้าท่ีเดินทางมาถึง  
  (๑) ให้ทำการอพยพประชาชนในพื้นท่ีอันตรายไปยังสถานที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นท่ีสำหรับอพยพ
ประชาชนกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี          
  (๒) ให้คำแนะนำแก่ประชาชน ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด ห้ามสูบบุหร่ี รับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม ห้ามนำมือมาสัมผัสบริเวณปากเมื่ออยู่ในพื้นที่อันตราย นอกจากนี้ให้ล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนชุด
ทันทีหรือเม่ือไหร่ก็ตามท่ีสามารถกระทำได้ หากไม่แน่ใจว่าอาจเป้ือนสารกัมมันตรังสีหรือไม่    
  (๓) เม่ืออพยพประชาชนแล้วให้ดำเนินการดังน้ี      
   (๓.๑) ลงทะเบียนประชาชน       
   (๓.๒) ให้ประชาชนทบทวนว่าตนเองได้สูดดม หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือ
นำมือมาสัมผัสบริเวณปากในขณะอยู่ในพ้ืนท่ีอันตรายหรือไม่    



หน้า 39 
 

   (๓.๓) ถ้ามีเครื่องตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี  
   (๓.๔) ถ้าพบว่าประชาชนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี 
(แนวทางท่ี ๕ ข้อ ๔.๕ หน้า ๔๒)     
  (๔) ให้คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมในด้านของสุขภาพของประชาชน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าท่ี
การแพทย์ฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอพยพเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง  
 ๔.๒.๒ สำหรับประชาชนท่ีออกจากพ้ืนท่ีอันตรายโดยไม่ได้มีการลงทะเบียน   
  (๑) ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านส่ือสารมวลชนหรือส่ือสังคมออนไลน์ ดังน้ี  

   (๑.๑) ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิดในพื้นที่เกิดเหตุ หากหยิบวัตถุใด ๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ ให้

ติดต่อเจ้าหน้าท่ีตำรวจเพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบความเป็นอันตรายของวัตถุน้ัน  

   (๑.๒) ห้ามสูบบุหร่ี รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือนำมือมาสัมผัสบริเวณปาก 

จนกว่าจะทำการล้างมือ อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยนำเสื้อผ้าชุดเก่าใส่ถุงพลาสติก

และติดต่อเจ้าหน้าท่ีตำรวจเพ่ือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ 

   (๑.๓) ให้ร ับฟังข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเพิ ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐผ่าน

ส่ือสารมวลชนหรือส่ือสังคมออนไลน์ตลอดเวลา 

 ๔.๒.๓ สำหรับประชาชนท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีอันตราย     
  (๑) ถ้าเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดจากเพลิงไหม้หรือจากระเบิดท่ีมีกลุ่มควันหรือเกิด

การฟุ้งกระจายของต้นกำเนิดรังสีในอากาศ ให้แนะนำประชาชนท่ีอยู่ภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร ให้ปฏิบัติตน

ดังน้ี 

   (๑.๑) ไม่รับประทานพืชผักทุกชนิดท่ีปลูกไว้นอกบ้านและห้ามด่ืมน้ำฝน  

   (๑.๒) ไม่สัมผัสพ้ืนดินบริเวณท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีใกล้เคียง  

   (๑.๓) ล้างมือทุกคร้ังก่อนรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  

   (๑.๔) ไม่ทำกิจกรรมท่ีทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

   (๑.๕) ให้รับฟังข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสาร 

มวลชนหรือส่ือสังคมออนไลน์ตลอดเวลา      

๔.๓ แนวทางท่ี ๓: การลงทะเบียนประชาชน 

 แนวทางน้ีสำหรับเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการ

ลงทะเบียนประชาชนท่ีไม่จำเป็นต้องทำการรักษาทางการแพทย์ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี  
 ๔.๓.๑ จัดต้ังพ้ืนท่ีสำหรับลงทะเบียนบริเวณพ้ืนท่ีปลอดภัย      
 ๔.๓.๒ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรม ให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือส่ิงผิดปกติท่ีประชาชนอาจนำเข้าพ้ืนท่ีลงทะเบียน   
 ๔.๓.๓ ให้คำแนะนำประชาชนท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บซ่ึงออกมาจากพ้ืนท่ีอันตราย ดังน้ี 
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  (๑) ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือนำมือมาสัมผัสบริเวณปากจนกว่าจะทำ

การล้างมือและล้างหน้าแล้ว 
  (๒) ให้ประชาชนไปสถานท่ีท่ีกำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีลงทะเบียน เพ่ือทำการลงทะเบียน   
 ๔.๓.๔ ถ้าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไม่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการลงทะเบียนประชาชนและรอ

จนกว่าการดำเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเสร็จส้ิน      
 ๔.๓.๕ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้นมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของประชาชนให้ 

ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี (แนวทางที่ ๔ ข้อ ๔.๔ หน้า ๔๐) โดยให้ดำเนินการขจัดการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสี (แนวทางท่ี ๕ ข้อ ๔.๕ หน้า ๔๒)  

๔.๔ แนวทางท่ี ๔: การเฝ้าตรวจปริมาณรังสีสำหรับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน 

 แนวทางน้ีสำหรับเจ้าหน้าท่ีเฝ้าตรวจทางรังสี เม่ือเดินทางมาถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุและมีข้อสงสัยว่าประชาชน

ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุอาจมีการเป้ือนสารกัมมันตรังสีหรือเกิดการฟุ้งกระจายของต้นกำเนิดรังสี 

  ๔.๔.๑ เข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และทำการสำรวจระดับรังสี หากอัตรา

ปริมาณรังสีมากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ให้ปิดก้ันและกำหนดให้เป็นพ้ืนท่ีอันตราย  

 ๔.๔.๒ ถ้าสงสัยว่าเหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นอาจเกิดจากการก่อการร้ายหรือการก่ออาชญากรรม ให้

ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการตรวจค้นประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุก่อนทำการเฝ้าตรวจทางรังสี

 ๔.๔.๓ ตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือวัดรังสีก่อนใช้งานในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ดังน้ี     

  (๑) ตรวจสภาพของแบตเตอร่ี    

  (๒) ต้องมั่นใจว่าเครื่องสำรวจรังสีสามารถตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีพื้นหลัง (Background 

Radiation) (ระหว่าง ๐.๐๕ - ๐.๒ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) และต้องมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหน่วยของ

อัตราปริมาณรังสีท่ีหน้าจอแสดงผลและสามารถเข้าใจถึงการใช้งานเคร่ืองสำรวจรังสีเป็นอย่างดี  

  (๓) หากมีหัววัดรังสีท่ีสามารถวัดรังสีบีตาได้ให้ทำการเปิดหน้าต่างของหัววัดรังสีบีตา  

  (๔) ให้นำพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีเพ่ือป้องกันการเป้ือนสารกัมมันตรังสีท่ีหัววัด 

  (๕) ก่อนนำเครื่องสำรวจรังสีไปใช้งาน ให้ทำการจดบันทึกหมายเลขเครื่องมือและจดระดับรังสี

พ้ืนหลัง โดยตำแหน่งการวัดระดับรังสีพ้ืนหลังต้องอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุ  

 ๔.๔.๔ ในการตรวจสภาพเคร่ืองสำรวจรังสีทุกคร้ัง ต้องให้ห่างจากบริเวณท่ีมีต้นกำเนิดรังสีและห่างจาก

พ้ืนท่ีเกิดเหตุ    

 ๔.๔.๕ จัดตั ้งพื ้นที ่สำหรับขจัดการเปื ้อนสารกัมมันตรังสี เมื ่ออัตราปริมาณรังสีต ่ำกว่ากว่า               

๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง     

 ๔.๔.๖ ต้องม่ันใจว่าเจ้าหน้าที ่ได้ปิดกั ้นพื ้นที ่อันตรายเมื ่อตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีได้มากกว่า        

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง   

 ๔.๔.๗ ขณะทำการเฝ้าตรวจทางรังสี ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ ดังน้ี  
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  (๑) สวมถุงมือยางและสวมใส่ชุดป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนถุงมือยางเม่ือ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละคร้ัง   
  (๒) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ๑    
(ข้อ ๔.๑) 
  (๓) การตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของประชาชน และหากพบอัตราปริมาณรังสีของ
ประชาชนมากกว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ให้ทำการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี   
  (๔) ตรวจสอบเครื่องสำรวจรังสีว่าไม่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอย่างสม่ำเสมอ โดยดูอัตรา
ปริมาณรังสีที่วัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์ ถ้าเครื่องสำรวจรังสีเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี (แนวทางที่ ๗ ข้อ ๔.๗  หน้า ๔๕) จากนั้นให้นำพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสี และตรวจสอบ
การเป้ือนสารกัมมันตรังสีอีกคร้ัง      
 ๔.๔.๘ ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีประชาชน บริเวณผม มือ ใบหน้า เท้า กระเป๋า และส่วนท่ี
สกปรกของเส้ือผ้าและรองเท้า โดยให้หัววัดรังสีอยู่ห่างจากพ้ืนผิวของอวัยวะน้ัน ๆ ดังน้ี  
  (๑) ระยะห่างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร สำหรับตรวจวัดเพ่ือคัดกรองเบ้ืองต้น  
  (๒) ระยะห่างประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร สำหรับการตรวจวัดโดยละเอียด เมื่อพบการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีอย่างมีนัยสำคัญจากการคัดกรองเบ้ืองต้น   
 ๔.๔.๙ บันทึกผลการใช้เคร่ืองสำรวจรังสีทุกคร้ังท่ีมีการเฝ้าตรวจทางรังสี 

 ๔.๔.๑๐ การตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี ให้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติ ตามตารางท่ี ๔-๑ 

ตารางท่ี ๔-๑     การพิจารณาดำเนินการขณะเฝ้าตรวจปริมาณรังสี 
 

อัตราปริมาณรังสีแกมมา โดยใช้เคร่ืองสำรวจรังสีทำการตรวจวัดบริเวณพ้ืนผิวน้ัน ๆ  
< ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ≥ ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

หลังจากทำการตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี :  
๑. ให้ชำระล้างร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้าโดยเร็ว
ท่ีสุด                                                                    
๒. ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีและอนุญาตให้กลับ
บ้านได้                                                     

หลังจากทำการตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี :  
๑. ทำการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีทันที 
ตาม (แนวทางท่ี ๕ ข้อ ๔.๕ หน้า ๔๒)  
๒. ถ้าไม่สามารถส่งขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี
ได้ทันที ให้ดำเนินการดังน้ี  
   ๒.๑ ให้ชำระล้างร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้า
โดยเร็วท่ีสุด                                                                    
   ๒.๒ ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีและอนุญาตให้
กลับบ้านได้                                                     
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๔.๕ แนวทางท่ี ๕: การขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

 แนวปฏิบัติน้ีสำหรับเจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เม่ือพ้ืนท่ีสำหรับการขจัดการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ถูกกำหนดและติดตั้งอุปกรณ์แล้ว โดยใช้ปฏิบัติกับประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีผ่านการ
ตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีและพบว่ามีการเป้ือนสารกัมมันตรังสี  
 ๔.๕.๑ จัดตั้งพื้นที่สำหรับขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่เฝ้าระวัง ตามความเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ที่มีอยู่และจำนวนประชาชนที่ต้องขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังน้ี 
  (๑) การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภาคสนาม คือ การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับ
ประชาชนจำนวนมาก โดยจัดต้ังพ้ืนท่ีให้อยู่ในเขตท่ีเฝ้าระวังบริเวณจุดควบคุมทางเข้าออก โดยจัดเตรียมพ้ืนท่ี
ให้ประชาชนล้างมือ ล้างหน้า และถอดชุดท่ีสวมใส่ (ถ้าจำเป็น)  
  (๒) การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีทั่วทั้งร่างกาย คือ การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
สำหรับประชาชนจำนวนน้อย โดยจัดตั้งพื้นที่ให้อยู่ในเขตเฝ้าระวัง ซึ่งจัดเตรียมจุดชำระล้างร่างกายและทำ
การเปล่ียนชุดท่ีสวมใส่ โดยพ้ืนท่ีท่ีทำการจัดเตรียมให้แยกพ้ืนท่ีสำหรับผู้ชายและผู้หญิง  
 ๔.๕.๒ สำหรับน้ำท่ีใช้ในการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี ต้องมีการจัดเก็บเพ่ือจัดการกากกัมมันตรังสี 
ท้ังน้ีต้องไม่ทำให้การขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีเกิดความล่าช้า   
 ๔.๕.๓ ต้องจัดเตรียมสิ่งปกคลุมร่างกาย เสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นใดสำหรับให้ผู้ที่ผ่านการขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีได้สวมใส่        
 ๔.๕.๔ ต้องจัดเตรียมภาชนะสำหรับใส่เสื้อผ้าหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เปื้อนสารกัมมันตรังสีและท่ีไม่เปื้อนสาร
กัมมันตรังสี โดยจะต้องทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการจัดการต่อไป   
 ๔.๕.๕ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการก่อ
อาชญากรรม ต้องทำการตรวจสอบวัตถุอันตรายและสิ ่งผิดปกติอื ่นก่อนดำเนินการขจัดการเปื ้อนสาร
กัมมันตรังสีสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าท่ี    
 ๔.๕.๖ ให้ทำการขนส่งผู้บาดเจ็บสาหัสไปทำการรักษาพยาบาลทันทีโดยไม่ต้องขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี แต่ให้ทำการลดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของผู้บาดเจ็บสาหัสโดยการถอดชุดท่ีเปื ้อนสาร
กัมมันตรังสีออก และหาส่ิงปกคลุมอ่ืนท่ีอากาศถ่ายเทสะดวกมาสวมใส่ก่อนส่งต่อไปโรงพยาบาล    
 ๔.๕.๗ ถ้าไม่สามารถจัดเตรียมพื้นที่ที่ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ ให้ประชาชนที่สงสัยว่าจะเปื้อน
สารกัมมันตรังสีทำการชำระล้างร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็วที่สุด จากนั้นให้ฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง  ๔.๕.๘ ข้ันตอนการขจัดการเปรอะเป้ือนสารกัมมันตรังสี ให้ดำเนินการ ดังน้ี   

  (๑) สวมถุงมือยางและชุดป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนถุงมือยางเมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จในแต่ละคร้ัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางท่ี ๑ ข้อ 
๔.๑ หน้า ๓๖) เมื่อทำการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีและพบค่าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑ ไมโคร   
ซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ให้ขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี        
  (๒) จัดให้ครอบครัวของผู้ที่เปื้อนสารกัมมันตรังสีอยู่บริเวณเดียวกัน โดยให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเด็ก
และผู้ท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้   
  (๓) เมื่อทำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้วให้ทำการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีก
คร้ัง และอาจจะต้องเก็บชุดท่ีเป้ือนสารกัมมันตรังสีเพ่ือดำเนินการพิสูจน์หลักฐานต่อไป 
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  (๔) เก็บถุงที่ใส่เสื้อผ้าหรือวัตถุที่เปื้อนสารกัมมันตรังสีไปไว้ในที่ที่เหมาะสม ปิดกั้นและกำหนด
ขอบเขต ติดสัญลักษณ์ทางรังสี และกำหนดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อเตรียมจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป 
(แนวทางท่ี ๘ ข้อ ๔.๘  หน้า ๔๗) 
  (๕) เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว ห้ามออกจากพื้นที่เด็ดขาดจนกว่าจะผ่านการตรวจวัด
การเป้ือนสารกัมมันตรังสีและการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี หากได้รับการเป้ือนสารกัมมันตรังสี  
  (๖) สำหรับแนวทาง วิธีการ และเทคนิคการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ใช้แนวทางตาม
ตารางท่ี ๔-๒ และตารางท่ี ๔-๓ 

ตารางท่ี ๔-๒ วิธีการดำเนินการการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีภาคสนามและท่ัวร่างกาย 
การขจัดการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีภาคสนาม การขจัดการเปรอะขจัดการเปื ้อนสารกัมมันตรังสีทั่ว

ร่างกาย 
- ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ และไม่นำ
มือไปสัมผัสบริเวณปาก จนกว่าจะถอดชุดที่สวมใส่และทำ
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้ว 
- ถอดชุดที่สวมใส่และนำใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้สำหรับ
จัดการกากกัมมันตรังสี พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของ 
- ล้างมือและล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดหรือผ้าเปียก 
- ชำระล้างร่างกายโดยเร็วและเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมด 

- ไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ไม่สูบบุหรี่ และไม่นำ
มือไปสัมผัสบริเวณปาก จนกว่าจะถอดชุดที่สวมใส่และทำ
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้ว 
- ถอดชุดที่สวมใส่และนำใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้สำหรับ
จัดการกากกัมมันตรังสี พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของ 
- ชำระล้างด้วยน้ำหรือสารซักฟอก โดยทำการล้างผมอย่าง
ระมัดระวัง รวมถึงส่วนต่างๆของร่างกายที่คาดว่าอาจเปื้อน
สารกัมมันตรังสี 
- เตรียมชุดใหม่สำหรับให้ผู ้ที ่ทำการขจัดการเปื ้อนสาร
กัมมันตรังสีเรียบร้อยแล้ว 

 
ตารางท่ี ๔-๓ แนวทางการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

บริเวณเปื้อน
สารกัมมันตรังสี 

วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัต ิ

ผิวหนัง มือและ
ร่างกาย 

สบู่และน้ำ ทำการล้าง ๒-๓ นาท ีจำนวน ๒ ครั้ง และตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี  

สบู ่แปรงขนอ่อนและน้ำ ทำการล้าง ๒ นาที จำนวน ๓ ครั้ง และตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี 

สบูห่รือผงซักฟอก (ชนิดน้ำ)  นำสบูห่รือผงซักฟอกผสมกับน้ำ และทำการล้างหรือขัดมือเบา ๆ  
  

ตา หู ปาก 
 

น้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลา ตา : พลิกเปลือกตาและล้างด้วยน้ำที่ไหลเบา 
ห ู: ทำความสะอาดช่องหูโดยใช้สำล ี
ปาก : ใช้น้ำล้างและกลั้วปาก โดยห้ามกลืนน้ำเด็ดขาด 

 
 
 
ผม 

สบู่และน้ำ ทำการล้าง ๒ นาที จำนวน ๓ ครั้ง  และตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี 

สบู ่แปรงขนอ่อนและน้ำ นำสบู่ผสมกับน้ำและใช้แปลงขนอ่อนขัดถูเบา ๆ 
กรรไกรตัดผมหรือเครื่องตัด

ผม 
ตัดผมออกเพื่อขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีบริเวณหนังศีรษะ 
จากนั้นให้ดำเนินการเหมือนการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

บริเวณผิวหนัง 
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๔.๖ แนวทางท่ี ๖: การปฏิบัติการควบคุมการเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

 แนวปฏิบัตินี้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าพื้นท่ี

เกิดเหตุอาจจะเป้ือนสารกัมมันตรังสี 

 ๔.๖.๑ จัดต้ังพ้ืนท่ีควบคุมการเป้ือนสารกัมมันตรังสีในพ้ืนท่ีเฝ้าระวัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

  (๑) การเข้าไปในพ้ืนท่ีอันตราย   

   (๑.๑) ใช้ถุงพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีก่อนเข้าไปในพ้ืนท่ีอันตราย   

   (๑.๒) บันทึกช่ือของผู้ปฏิบัติงาน    

   (๑.๓) ลดการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่จำเป็น   

   (๑.๔) ปฏิบัติตามมาตรการด้านความป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  

  (๒) การออกจากพ้ืนท่ีอันตราย        

   (๒.๑) นำถุงพลาสติกท่ีคลุมหัววัดรังสีออก   

   (๒.๒) วางเคร่ืองมือและอุปกรณ์บริเวณทางเข้าออกพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมนำกลับไปใช้ใหม่   

   (๒.๓) ผ่านการตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี  

   (๒.๔) หากพบการเปื ้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการขจัดการเปื ้อนสารกัมมันตรังสี         

ทั่วร่างกาย (แนวทางที่ ๕ ข้อ ๔.๕ หน้า ๔๒) แต่ถ้ายังไม่ได้ทำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้รออยู่

บริเวณทางเข้าออกพื้นที่อันตรายจนกว่าจะได้รับการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี สำหรับชุดที่สวมใส่

ปฏิบัติงานและเป้ือนสารกัมมันตรังสีให้ใส่ลงถุงพลาสติกเพื่อเตรียมจัดการกากกัมมันตรังสี จากนั้นให้ล้างมือ 

ล้างหน้าและทำการตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีอีกคร้ังจนไม่พบการเป้ือนแล้ว   

    (๒.๕) อนุญาตให้ออกจากพ้ืนได้   

๔.๗ แนวทางท่ี ๗: การตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี/การขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีสำหรับ
ยานพาหนะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 แนวปฏิบัตินี้สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กรณีสงสัยว่า

ยานพาหนะหรือเคร่ืองมือต่างๆ อาจเป้ือนสารกัมมันตรังสี    
 ๔.๗.๑  จัดตั ้งพื ้นที ่ตรวจวัดการเปื ้อนสารกัมมันตรังสีและขจัดการเปื ้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในพ้ืนท่ีอันตราย โดยพ้ืนท่ีน้ันต้องมีอัตราปริมาณรังสีพ้ืนหลังต่ำกว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง  

 ๔.๗.๒ ดำเนินการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือสำรวจรังสีก่อนนำไปใช้งานในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสี ดังน้ี   

  (๑) ตรวจสภาพของแบตเตอร่ี    

  (๒) ต้องมั่นใจว่าเครื่องสำรวจรังสีสามารถตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีพื้นหลัง (Background 

Radiation) (ระหว่าง ๐.๐๕ - ๐.๒ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) และต้องมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหน่วยของ

อัตราปริมาณรังสีท่ีหน้าจอแสดงผลและสามารถเข้าใจถึงการใช้งานเคร่ืองสำรวจรังสีเป็นอย่างดี  
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  (๓) หากมีหัววัดรังสีท่ีสามารถวัดรังสีบีตาได้ให้ทำการเปิดหน้าต่างของหัววัดรังสีบีตา  

  (๔) ให้นำพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีเพ่ือป้องกันการเป้ือนสารกัมมันตรังสีท่ีหัววัด 

  (๕) ก่อนนำเครื่องสำรวจรังสีไปใช้งาน ให้ทำการจดบันทึกหมายเลขเครื่องมือและจดระดับรังสี

พ้ืนหลัง โดยตำแหน่งการวัดระดับรังสีพ้ืนหลังต้องอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุ  

 ๔.๗.๓ ต้องมั ่นใจว่าเจ้าหน้าที ่ได้ปิดกั ้นพื ้นที ่อันตรายเมื ่อตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีได้มากกว่า        

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง  

 ๔.๗.๔ ในการตรวจสภาพเครื่องสำรวจรังสีทุกครั้งต้องตรวจสอบในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีต้น

กำเนิดหรือพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี    

 ๔.๗.๕ ขณะปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าท่ี ดำเนินการดังน้ี  

  (๑) สวมถุงมือยางและสวมใส่ชุดป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนถุงมือยางเม่ือ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จในแต่ละคร้ัง       
  (๒) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางท่ี ๑ ข้อ ๔.๑ 
หน้า ๓๖)    
  (๓) การตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของประชาชน และหากพบอัตราปริมาณรังสีของ
ประชาชนมากกว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง ให้ทำการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี   
  (๔) ตรวจสอบเครื่องสำรวจรังสีว่าไม่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอย่างสม่ำเสมอ โดยดูอัตรา

ปริมาณรังสีที่วัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์ ถ้าเครื่องสำรวจรังสีเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำการขจัดการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสี (แนวทางท่ี ๗ ข้อ ๔.๗ หน้า ๔๕) จากน้ันให้นำพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสี และตรวจสอบการ

เป้ือนสารกัมมันตรังสีอีกคร้ัง          

 ๔.๗.๖ ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ต้องสงสัย  โดยให้หัววัดรังสี

อยู่ห่างจากพ้ืนผิวของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์น้ัน ๆ ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร       

 ๔.๗.๗ ทำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีถ้าระดับการเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่าหรือเท่ากับ     

๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง      

 ๔.๗.๘ การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ใช้สายดับเพลิงหรือสายยางฉีดน้ำ แปรงขัดและผงซักฟอก 

ท้ังน้ีควรเก็บน้ำท่ีทำการขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีแล้ว เพ่ือเตรียมจัดการกากกัมมันตรังสี 

 ๔.๗.๙ การตรวจวัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสี ให้พิจารณาผลแนวทางตามตารางท่ี ๔-๔ 
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ตารางท่ี ๔-๔    การดำเนินการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี/การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำหรับ

ยานพาหนะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ถ้าอัตราปริมาณรังสีท่ีระยะ ๑๐ เซนติเมตร แนวทางปฏิบัติงาน 
มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง  
แต่น้อยกว่า ๑๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง         

ใช้เพื่อปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีเท่าน้ัน 

มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง  
แต่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 

ใช้สำหรับปฏิบัติการตอบสนองเหตุในภาวะวิกฤติเท่าน้ัน 
เช่น การขนส่งผู้บาดเจ็บ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
(แนวทางที่ ๑ ข้อ ๔.๑ หน้า ๓๖) ต้องสวมถุงมือยางทุก
คร้ังขณะปฏิบัติงานและใช้เวลาในการปฏิบัติให้น้อยท่ีสุด 

มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ช่ัวโมง  

ปิดกั้นพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีทำการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการ
เก็บกู้ต้นกำเนิดรังสีหรือจัดการกากกัมมันตรังสี 

๔.๘ แนวทางท่ี ๘: การจัดการกากกัมมันตรังสี    

 แนวปฏิบัตินี้สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการกากกัมมันตรังสี เมื่อดำเนินการเก็บกู้ต้นกำเนิด

รังสีเรียบร้อยแล้ว และเตรียมการในการจัดการกากกัมมันตรังสีในข้ันตอนต่อไป   

 ๔.๘.๑ เมื่อปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีจนสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติ

และประเมินการจัดการกากกัมมันตรังสี คัดแยกชนิดกากกัมมันตรังสีและค่ากัมมันตภาพรังสี     

 ๔.๘.๒ หารือกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือ

สถานท่ีเก็บกากกัมมันตรังสีสำหรับกากกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึน   

 ๔.๘.๓ เตรียมอุปกรณ์กำบังรังสีสำหรับเก็บกากกัมมันตรังสี เพื่อเตรียมขนส่งจากพื้นที่เกิดเหตุ โดย

พิจารณาจำนวนอุปกรณ์กำบังรังสีท่ีเหมาะสมกับกากกัมมันตรังสีท่ีเกิดข้ึน      

 ๔.๘.๔ จัดทำแผนการขนส่งกากกัมมันตรังสีจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังสถานที่จัดการกากกัมมันตรังสี โดย

เครื่องกำบังรังสีต้องเหมาะสมกับขนาดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งกากกัมมันตรังสี นอกจากน้ี ให้ขอรับ

การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีตำรวจในการควบคุมระหว่างการขนส่งกากกัมมันตรังสี   

 ๔.๘.๕ จัดทำข้อมูลและรายละเอียดกากกัมมันตรังสีก่อนทำการขนส่ง เช่น ค่ากัมมันตภาพของกาก

กัมมันตรังสีและอัตราปริมาณรังสีภายนอกอุปกรณ์กำบังกากกัมมันตรังสีที่ระยะสัมผัส และระยะ ๑ เมตร 

รวมถึงทำการติดสลากรังสีเพื่อติดบริเวณเครื่องกำบังโดยรายละเอียดการกำหนดประเภทฉลากรังสี ตาม

ตาราง ๔-๕ 
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ตารางท่ี ๔-๕ รายละเอียดระดับรังสีสูงสุดในระยะต่าง ๆ เพ่ือกำหนดประเภทฉลากรังสี  

ประเภทฉลากรังสี ระดับรังสีสูงสุดท่ีระยะสัมผัส 
จากหีบห่อขนส่ง 

(มิลลิซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง) 

ระดับรังสีสูงสุดท่ีระยะ ๑ เมตร  
จากหีบห่อขนส่ง 

(มิลลิซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง) 
I-WHITE ๐.๐๐๕ - 
II-YELLOW ๐.๕ ๐.๐๑ 
III-YELLOW ๒ ๐.๑ 
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ภาคผนวก ก 
สัญลักษณ์ทางรังสี 

รูปภาพท่ี ก เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางรังสีมีสัดส่วนของวงกลมตรงกลางมีรัศมี X   และ X ต้องมีขนาดอย่าง

น้อย ๔ มิลลิเมตร เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ทางรังสีน้ีต้องมีพ้ืนป้ายเป็นสีเหลือง  วงกลมและแฉกมีสีม่วงแดง 

(magenta) หรือสีดำ 
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          รูปภาพท่ี ข ป้ายรังสีสำหรับติดไว้ประจำบริเวณรังสี หรือ ท่ีเก็บรักษาต้นกำเนิดรังสี 
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รูปภาพที่ ค ป้ายเตือนทางรังสีซึ่งติดไว้ภายในอุปกรณ์ที่มีต้นกำเนิดรังสีอันตรายเป็นส่วนประกอบ เพื่อเตือน
ไม่ให้ผู้พบเห็นเข้าใกล้หรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ของต้นกำเนิดรังสีนั้น โดยป้ายเตือนทางรังสีนี้จะไม่ติดด้าน

นอกหีบห่อขนส่งต้นกำเนิดรังสี ด้านนอกตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่ง หรือประตูทางเข้าพื้นที่ใช้งานต้น

กำเนิดรังสี  
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รูปภาพท่ี ง ฉลากรังสีประเภท I-WHITE สำหรับหีบห่อการขนส่งต้นกำเนิดรังสี โดยมีพ้ืนหลังเป็นสีขาว ตรา

รูปใบพัดสามแฉกสีดำ ส่วนข้อความ “ระวัง” “รังสี” และขีดประเภทหีบห่อ I เป็นสีแดง 

 

 

 

 ระวัง รังส ี
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รูปภาพท่ี จ ฉลากรังสีประเภท II-YELLOW สำหรับหีบห่อการขนส่งต้นกำเนิดรังสี ซ่ึงมีค่าดัชนีการขนส่ง โดย

มีพ้ืนหลังคร่ึงบนเป็นสีเหลืองและคร่ึงล่างเป็นสีขาว ตรารูปใบพัดสามแฉกสีดำ ส่วนข้อความ “ระวัง” “รังสี” 

และขีดประเภทหีบห่อ II เป็นสีแดง 
 

 

 ระวัง รังส ี
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รูปภาพท่ี ฉ ฉลากรังสีประเภท III - YELLOW สำหรับหีบห่อการขนส่งต้นกำเนิดรังสี ซ่ึงมีค่าดัชนีการขนส่ง 

โดยมีพ้ืนหลังคร่ึงบนเป็นสีเหลืองและคร่ึงล่างเป็นสีขาว ตรารูปใบพัดสามแฉกสีดำ ส่วนข้อความ “ระวัง” 

“รังสี” และขีดประเภทหีบห่อ III เป็นสีแดง 

 

 

 

 

 ระวัง รังส ี
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รูปภาพท่ี ช ฉลากสำหรับการขนส่งฟิสไซล์ (Fissile) ซ่ึงมีค่าดัชนีความปลอดภัยวิกฤต โดยมีพ้ืนหลังเป็นสี

ขาวตัวอักษรสีดำ 
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รูปภาพท่ี ซ ป้ายรังสีสำหรับติดท่ียานพาหนะ สำหรับการขนส่งต้นกำเนิดรังสี ต้องมีลักษณะและขนาดอย่าง
ต่ำตามท่ีระบุ  

 

 ยกเว้นกรณีที่พื้นที่ติดป้ายมีขนาดเล็กจนไม่สามารถติดป้ายนี้ได้ ก็ให้ลดขนาดลงเหลือ ๑๐๐ มิลลิเมตร 

โดยให้มีสัดส่วนเดียวกันได้ แต่ต้องมีตัวเลข 7 ให้มีขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๕ มิลลิเมตร โดยมีพื้นป้าย

ครึ่งบนเป็นสีเหลืองส่วนครึ่งล่างเป็นสีขาว ตรารูปใบพัดสามแฉกสีดำ ส่วนคำว่า “RADIOACTIVE” อาจจะใส่

ไว้หรือไม่ใส่ก็ได้ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขสหประชาชาติ มีความหมายเช่นเดียวกัน  

 

 ระวัง รังสี 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง 
กรณฉีุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ลำดับท่ี ช่ือเคร่ืองมือ ช่ือเคร่ืองมือ (ภาษาอังกฤษ) วัตถุประสงค์การใช้งาน จำนวน 
1 ระบบวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีแบบต้ังพ้ืน  Pole Probe ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 3 

2 เคร่ืองสำรวจและตรวจสอบปริมาณรังสี Ludlum ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 19 

3 เคร่ืองสำรวจและตรวจสอบการเป้ือนทางรังสี
แบบ Pancake 

RadEye B20-ER ตรวจวัดการเป้ือนทางรังสี 20 

4 มาตรรังสีแบบพกพา RADOS ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 50 

5 อุปกรณ์กำบังรังสี ชนิดตะก่ัว 1 ชุด (รถตะก่ัว) Shielding ใช้เป็นอุปกรณ์ในการกำบังรังสี 1 

6 เคร่ืองมือค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ SPACK ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 4 

7 เคร่ืองมือเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีอัตโนมัติ ROBOT ใช้เก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี 3 

8 มาตรรังสีแบบพกพา ประจำตัวบุคคล Personal Radiation Dosimeter ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 14 

9 เคร่ืองสำรวจรังสี RDS-31 S/R Multi -
Purpose Survey Meter 

RDS-31 S/R Multi - Purpose Survey 

Meter 

ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 5 

หน้า ๕๗ 
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ลำดับท่ี ช่ือเคร่ืองมือ ช่ือเคร่ืองมือ (ภาษาอังกฤษ) วัตถุประสงค์การใช้งาน จำนวน 
10 อากาศยานไร้คนขับ Drone ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 4 

11 หัววัดรังสี Radiation Detector Integretion Radiation Detector Integretion ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 2 

12 หัววัดรังสีสำหรับวิเคราะห์พลังงานรังสีแกมมา GAMMA RADIATION SMART PROBE ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 5 

13 หัววัดรังสีนิวตรอน NEUTRON RADIATION SMART PROBE ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 1 

14 เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศแบบอนุภาค PM-10 PM-10 Digital Air Monitoring System ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 1 

15 เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศแบบแก๊ส Digital FLOW Meter Technology, 

AC/DC Voltage Powered Air 

Sampler, NIMH Batteries, 4.5 

ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 5 

16 ระบบวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรเมทรี
ภาคสนามพร้อมระบบประเมินตำแหน่งวัสดุ
นิวเคลียร์และรังสี 

GeGI ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 1 

17 เคร่ืองวัดปริมาณรังสีแบบแยกนิวไคลด์ 
(Identifinder) พร้อมหัววัดนิวตรอน 

Sam950 ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 2 

18 หน้ากากแบบเต็มหน้า Full Mask ป้องกันการปนเป้ือนในอากาศ 19 

19 เคร่ืองตรวจการเป้ือนในอากาศแบบพกพา Personal Air Sampler (F&J) ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 5 

20 เคร่ืองวัดรังสีภาคสนาม แบบ Telepole Telepole ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 9 

หน้า ๕๘ 
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ลำดับท่ี ช่ือเคร่ืองมือ ช่ือเคร่ืองมือ (ภาษาอังกฤษ) วัตถุประสงค์การใช้งาน จำนวน 
21 ระบบวิเคราะห์รังสีแกมมาสเปคโตรเมทรีแบบ

ติดต้ังประจำรถปฏิบัติการ 
HPGe Gamma Spectrometry ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 1 

22 ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีพร้อม
หัววัดนิวตรอนแบบสะพายหลัง 

SPIR-Pack ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 3 

23 ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีพร้อม
หัววัด นิวตรอนแบบระบุนิวไคลด์ 

SPIR-ID ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 2 

24 เคร่ืองสำรวจและวัดการเปรอะเป้ือนทางรังสี RDS-80 ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 10 

25 เคร่ืองวัดรังสีภาคสนาม RDS-31iTx ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 10 

26 เคร่ืองสำรวจระดับรังสีแบบบอกทิศทาง Rad Compass ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 2 

27 มาตรรังสีแบบพกพา ประจำตัวบุคคล DMC3000 ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 10 

28 เคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศแบบอนุภาค Air Sampling (White) ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 2 

29 อุปกรณ์เก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี Emergency Kit ใช้สำหรับเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี 1 

30 ระบบชำระล้างการปนเป้ือนทางรังสี De-contamination Shower ใช้สำหรับชำระล้างการ
ปนเป้ือนทางรังสี 

1 

31 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน Soil Sampling Equipment ใช้ดำเนินการเก็บตัวอย่างดิน 1 
32 ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  Logitech Meetup ใช้ประชุมทางไกล 2 
33 กล้องบันทึกภาพ GoPRO เพ่ือบันทึกภาพขณะปฏิบัติงาน 4 

หน้า ๕๙ 
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ลำดับท่ี ช่ือเคร่ืองมือ ช่ือเคร่ืองมือ (ภาษาอังกฤษ) วัตถุประสงค์การใช้งาน จำนวน 
34 ระบบส่ือสารผ่านระบบดาวเทียม Isatphone 2 ใช้ติดต่อส่ือสารระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงาน 
3 

35 เคร่ืองวิเคราะห์ไอโซโทป  Radioisotope Identifier Device: RID  ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 15 
36 เคร่ืองเฝ้าระวังแกมมาแบบสาย Linear Radiation Monitor (LRM) ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 1 
37 ระบบส่ือสารและส่งภาพแบบเรียลไทม์ กล้อง 100 ตัว เพ่ือส่ือสารและส่งสัญญาณ

ภาพมายังศูนย์บัญชาการฯ 
100 
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นิยามศัพท์ 
1. เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง เหตุการณ์ไม่ปกติซ่ึงมีความเส่ียงอันตรายหรือมีผลกระทบทาง
รังสีต่อชีวิต ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากสถานประกอบการ หรือระหว่างการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร์ หรือกิจกรรมใด ที่เกี่ยวข้องทางนิวเคลียร์และรังสีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีนี ้ ซึ่งจําเป็นต้องมีการปฏิบัติป้องกันอันตรายเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบทางรังสีที ่เกิดข้ึน 
นอกจากน้ีอาจต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือหน่วยงาน

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับชาติหากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนและ

ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสามารถแบ่งเหตุฉุกเฉินท่ีมีลักษณะเก่ียวข้องกัน ได้แก่ 
  (๑)  เหตุฉุกเฉินทางรังสี (Radiological Emergency) หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการได้รับ
รังสีท่ีก่อให้เกิดไอออน ยกเว้นการได้รับรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ และผลผลิตของปฏิกิริยาดังกล่าว  

  (๒) เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ (Nuclear Emergency) หมายถึง เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ และผลผลิตของปฏิกิริยาดังกล่าว ได้แก่ เหตุฉุกเฉินจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือ เหตุฉุกเฉินจากบ่อ
เก็บเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือสถานท่ีผลิตเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ หรือ การขนส่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว 

2. ต้นกําเนิดรังสี หมายถึง วัสดุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถแผ่รังสีชนิดก่อไอออนออกมาไม่ว่าจะเป็นการแผ่
รังสีด้วยการแปลงนิวเคลียสของตัวเองหรือด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น สารกัมมันตรังสีและเคร่ืองกําเนิดรังสี 
3. ต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึก หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่าง
มิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของ
สารกัมมันตรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนได้ 
4. ต้นกําเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคํานิยามของต้นกําเนิดรังสีชนิด
ปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือ
วัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกําเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน 
ซึมร่ัว ออกจากภาชนะท่ีบรรจุได้ 
5. วัสดุนิวเคลียร์ หมายถึง วัสดุที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ (Fission) ซึ่ง พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้
ให้ความหมายไว้ว่า ๑. วัสดุต้นกําลัง ได้แก่ (ก) ยูเรเนียมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ 
ทอเรียม ทั้งนี้รวมถึงสารประกอบหรือสารผสมของธาตุหรือวัสดุดังกล่าว (ข) แร่หรือสินแร่ซึ่งประกอบด้วย
วัสดุตาม (ก) อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างโดยมีอัตราความเข้มข้นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ๒. วัสดุนิวเคลียร์
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พิเศษ ได้แก่ (ก) พลูโทเนียม ยูเรเนียม ๒๓๓ ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม ๒๓๓ หรือยูเรเนียม 
๒๓๕ หรือสารประกอบของธาตุดังกล่าว (ข) วัสดุใดๆ ที่มีวัสดุตาม (ก) อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมเข้าไป 
(ค) วัสดุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ๓. วัสดุอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
6. การเปื้อนสารกัมมันตรังสี หมายถึง สารกัมมันตรังสีในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนใน
อาหาร นํ้า อากาศ หรือเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และ/หรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ไม่เจตนาซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
7. การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี หมายถึง การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สาร
กัมมันตรังสีท้ังหมดหรือบางส่วนหลุดออกจากส่ิงท่ีเป้ือน 
8. รังสีพื้นหลัง หมายถึง รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีท่ีมาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากนอกโลก รังสี
จากต้นกําเนิดรังสีท่ีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดิน น้ํา อากาศ อาหาร รวมถึงในร่างกายมนุษย์ 
9. ซีเวิร์ต หมายถึง หน่วยวัดทางรังสี (ปริมาณรังสีสมมูล หรือปริมาณรังสียังผล) ซึ่งมีหน่วยเดิมคือ เรม 
(rem) โดย ๑๐๐ เรม เท่ากับ ๑ ซีเวิร์ต 
10. รังสีนอกร่างกาย หมายถึง รังสีที่มนุษย์ได้รับจากแหล่งกําเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น รังสีคอสมิก 
และรังสีจากต้นกําเนิดรังสีชนิดต่างๆ  
11. รังสีในร่างกาย หมายถึง รังสีจากต้นกําเนิดรังสีใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ รวมทั้งที่ร่างกายได้รับจาก
น้ํา อาหาร อากาศ การบําบัดรักษาทางการแพทย์ การปฏิบัติงานทางรังสี และจากอุบัติเหตุทางรังสี 
12. พื้นที่อันตราย หมายถึง พื้นที่ที่มีปริมาณรังสีสูงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในพื้นที่นี้ต้องมีการป้องกันการได้รับรังสีมากกว่าพื้นที่อื่น โดยขอบเขตของพื้นที่อันตรายและพื้นท่ี
เฝ้าระวังต้องมีระดับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 
13. พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และมีการ
ควบคุมการเข้าออกอย่างเคร่งครัดขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีโดยรวมที่เกิดขึ้น โดยขอบเขตระหว่างพื้นที่เฝ้าระวัง
และพ้ืนท่ีปลอดภัยต้องมีระดับรังสีในพ้ืนท่ีท่ีกำหนดต้องน้อยกว่า ๐.3 ไมโครซีเวิร์ตต่อช่ัวโมง 
14. พื้นที่ปลอดภัย หมายถึง พื้นที่ที่ปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อใช้เครื่องสํารวจ
รังสีทําการตรวจวัดระดับรังสีมีค่าเท่ากับระดับรังสีพ้ืนหลัง 
15. เจ้าหน้าท่ีตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
16. ปริมาณรังสีรายกลุ่ม (Collective Dose) หมายถึง ปริมาณรังสีรวมที่ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับ 
ซ่ึงเป็นผลรวมของปริมาณรังสีท่ีสมาชิกแต่ละคนได้รับ มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต - คน 
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17. เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และเจ้าหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 
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เอกสารอ้างอิง 
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (๒๕๕๖) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

กรุงเทพมหานคร 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (๒๕๔๗) ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (๒๕๕๘) แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 
กรมควบคุมมลพิษ (๒๕๕๘) แผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รองรับแผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร 
International Atomic Energy Agency (IAEA) (2005). Generic Procedures For Medical 

Response  During A Nuclear Or Radiological Emergency. International Atomic 
Energy Agency, VIENNA, 2005  

International Atomic Energy Agency (IAEA) (2006). Manual For First Responders to a 
Radiological Emergency. International Atomic Energy Agency, VIENNA, 2006. 
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(สำเนา) 

คำส่ังคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
ท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เร่ือง การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
_______________________________________ 

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื ่อสันติจึงยกเลิกคำส่ัง
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื ่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

เพื ่อให้การดำเนินการเกี ่ยวกับการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตร ๑๕ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม 
และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจ ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบ 

  ๑.๑ นายสรนิต ศิลธรรม ประธานอนุกรรมการ 

 ๑.๒ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 

 ๑.๓ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ 

 ๑.๔ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุกรรมการ 

 ๑.๕ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุกรรมการ 

 ๑.๖ ผู้แทนกรมศุลกากร อนุกรรมการ 

 ๑.๗ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ อนุกรรมการ 

 ๑.๘ ผู้แทนสำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ อนุกรรมการ 

 ๑.๙ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อนุกรรมการ 

 ๑.๑๐ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการ 

 ๑.๑๑ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อนุกรรมการ 

 ๑.๑๒ ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  อนุกรรมการ 
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 ๑.๑๓ นายสมบุญ จิรชาญชัย อนุกรรมการ 

 ๑.๑๔ นายกิตต์ิศักด์ิ ชินอุดมทรัพย์ อนุกรรมการ 

 ๑.๑๕ ผู้อำนวยการกองท่ีได้รับมอบหมาย สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อนุกรรมการและ 

           เลขานุการ 

 ๑.๑๖ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑.๑๗ เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติท่ีได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. อำนาจหน้าท่ี 

๒.๑ เสนอแนะนโยบายและแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

๒.๒ วางมาตรการ ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่ายตามแผนแม่บท 

       ๒.๒.๑ เครือข่ายการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

      ๒.๒.๒ เครือข่ายการเตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

๒.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี 

๒.๔ เสนอแนะให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องตาม
ความจำเป็น 

๒.๕ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง 
๒.๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  
 ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

     ส่ัง ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       
 ดอน  ปรมัตถ์วินัย 

               (นายดอน  ปรมัตถ์วินัย) 
                  รองนายกรัฐมนตรี 
            ประธานกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
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คณะผู้จัดทำ 
ที่ปรึกษา 
๑. นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการ 
๒. นางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการ 
๓. นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ 
๔. นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

เรียบเรียงโดย 
๑. นายกิตต์ิกวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
๒. นายธีรพัทธ์ มานุวงศ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ 
๓. นางสาวปิยะพร ส้ินโศรก นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ 
๔. นายธีระวัฒน์ ปล้ืมจิต นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ 
๕. นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน 
๖. นายจักรนรินทร์ ดุมวัน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
๗. นายงามพล แสงดอกไม้ นักฟิสิกส์รังสี 
๘. นายพิศิษฎ์ สุวรรณ์ดวง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นายมานิต บูรณศิล เจ้าหน้าท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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