
บรรยาย โดย 

 

นายบรรเจิด  อินแกว้ 

นกัฟิสิกสร์งัสีช านาญการ 

              กองอนญุาตทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 

                        ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 



หวัขอ้บรรยาย 

• กฎหมาย ระเบียบ แผน 

• บทนยิาม นวิเคลียร ์และรงัสี 

• อบุตัเิหตทุางนวิเคลียรแ์ละรงัสี 

• เหตทุางนวิเคลียรแ์ละรงัสี ในอดตี  

• การเตรียมความพรอ้มเมือ่เกิดภาวะฉกุเฉินทางรงัสี 

• แนวทางการเขา้ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 

 

 

 



กฎหมาย ระเบียบ แผน 

ระดับสากล 

• GSR-7 
• GSG-2 

ระดับประเทศ 

• พรบ. ปภ. 2550 และแผน ปภ. 2558 
• พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 

สถาน
ประกอบการ 

• พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 
• แผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ 

? 



มาตรา 101 ในกรณีที่อนัตรายหรือความ

เสียหายตามมาตรา 100 มีลกัษณะหรือขยาย

ขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่

พนกังานเจา้หนา้ที่พบว่าการประกอบกิจการตาม

ใบอนญุาตอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายสาธารณะ  

 

1.ใหเ้จา้หนา้ที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจเขา้ระงบั

เหตแุห่งความเสียหายสาธารณะนัน้ไดท้นัที รวมทัง้ 

 

2.มีอ านาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชนใ์นการ

ระงบัเหตนุัน้ 

หมวด 10 เหตฉุกุเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 

มาตรา 100 ในกรณีที่เกิดอนัตรายหรือความ

เสียหายอนัเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนญุาต  

 

1. ผูร้บัใบอนญุาตมหีนา้ที่ระงบัเหตใุนเบ้ืองตน้ตาม

แผนป้องกนัอนัตรายจากรงัสี และ 

 

2. ตอ้งแจง้เหตดุงักลา่วใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ทราบ

ทนัที รวมทัง้ตอ้งใหข้อ้มลูและใหค้วามร่วมมือแก่

พนกังานเจา้หนา้ที่เพื่อแกไ้ข บรรเทา หรือระงบั

ซ่ึงอนัตรายหรือความเสียหายนัน้ 

พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียรเ์พ่ือสนัติ พ.ศ. 2559 



พลงังานที่แผจ่ากตน้ก าเนิดรงัสีผา่นอากาศหรือสสารในรปู 

คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ ความรอ้น แสงสว่าง คลื่นวิทย ุรงัสีเอกซ ์รงัสีแกมมา  

กระแสของอนภุาคที่เคลื่อนตวัเร็ว เชน่ รงัสีคอสมิก รงัสีแอลฟา รงัสีบีตา นวิตรอน โปรตอน 

รงัส ี



ชนิดของรงัส ี 



ในการแพทย ์ ในงานอตุสาหกรรม 



การศึกษาวิจยั 
งานเกษตรกรรม 



เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย  
 

โดยเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ไม่สามารถ
ควบคุมต้นก าเนิดรังสี หรือปริมาณรังสี ให้
อยู่ในระดับที่ก าหนดได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติ งาน 
ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไป 

อบุติัเหตทุางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 



สาเหตกุารเกิดอบุติัภยัทางรงัสี 

ล าดบั รายการ การเกิดเหต ุ

1 ความประมาทเลินเลอ่  การท าสารรงัสีหก ตกหลน่ในหอ้งปฏิบตักิาร หรือ

ปฏิบตักิารโดยไมร่ะวงั ไมป่ฏิบตัติามกฏ ขอ้ก าหนด 

2 สารรงัสีแพร่กระจายออกไปจากท่ีเก็บ หรือบริเวณควบคมุ  การใชเ้คร่ืองฉายรงัสีแบบอตุสาหกรรม หรือ การ

บงัคบัล ารงัสีในทิศทางไมถ่กูตอ้ง ผิดจากที่ก าหนดไว ้

3 สารรงัสีสญูหาย ถกูโจรกรรม หรือพบวสัดนุวิเคลียร ์ 

และ/หรือ วสัดกุมัมนัตรงัสี ทิ้งไวป้ราศจากการดแูล  

ตวัอย่างเหตกุารณท์ี่สมทุรปราการ 

ดาวเทียมที่มีวสัดนุวิเคลียรห์รือวสัดกุมัมนัตรงัสีตกลง

มายงัพ้ืนโลก  

4 สารรงัสีขาดเคร่ืองก าบงัทางรงัสี  การหลอมละลายของตะกัว่ในโรงงานอตุสาหกรรม 

5 การขนสง่วสัดนุวิเคลียร ์และ/หรือ วสัดกุมัมนัตรงัสี เกิดเหตรุถชน และ/หรือ ภาชนะบรรจตุกหลน่ 

6 จากการกอ่การรา้ยโดยใชว้สัดกุมัมนัตรงัสีเป็นอาวธุ ระเบิดตดิสารรรงัสี (ระเบิดโสมม) 



The International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) 

มีการปลดปล่อยและแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสี 
ท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

มีการแผก่มัมนัตรังสีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
หรือไม่มีการแผก่มัมนัตรังสี 

ระดบัความรนุแรงของอบุติัเหต ุ



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ 

Date 26 April 1986 

Time 01:23  
(Moscow Time, UTC+3) 

Location Pripyat, Ukrainian 
SSR, Soviet Union 

Cause Inadvertent explosion of 
core during emergency 
shutdown of reactor 
whilst undergoing power 
failure test 

Deaths 31 (direct) 
15 (estimated indirect 
deaths up to 2011)

[1]
 

 INES Level 7 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster
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เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ 



• Acute Radiation Syndrome (ARS) 134 คน 
 31 คน เสียชีวิตจากปริมาณรังสีสูง ในปี ค.ศ. 1986 
 103 คน เสียชีวติระหวา่ง  ค.ศ. 1987-2004 (ไม่ใช่ผลทางรังสีทั้งหมด) 

• ประชาชน 120,000 คน ตอ้งอพยพ 
• ไม่สามารถใชอ้าหาร เป็นพ้ืนท่ีไกลกวา่ 1,000 km 
• เจา้หนา้ท่ี 1,200 คน ไดรั้บรังสี (NPP, ดบัเพลิง และระงบัเหตุ) 
• ยา้ยถ่ินฐานถาวร 220,000 คน ระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1993 
• ~100,000 คน เป็นมะเร็งจากผูไ้ดรั้บรังสี 600,000 คน 
•  15 จาก 4,000 ท่ีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยดเ์สียชีวิตระหวา่งปี ค.ศ. 1992-2002 
•  เพ่ิมความเส่ียงในการเป็นโรคลูคีเมีย 
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เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 
 INES Level 7 

วนัศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2554 
เวลา 14:46 น. (เวลาญ่ีปุ่น) 
ไดเ้กิดแผน่ดินไหวขนาด 9 
Richter ทางตะวนัออก
ของประเทศญ่ีปุ่นนาน
ประมาณ 3 นาที โดยมี 
Epicenter ห่างจาก
ประเทศญ่ีปุ่นประมาณ 70 
กิโลเมตรและลึกประมาณ 
32 กิโลเมตร 
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เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 

- สถานีโรงไฟฟ้าฟุกชิุมา ไดอิชิ (Fukushima I) มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยูท่ ั้งหมด 6 
โรง เป็นเคร่ืองปฏิกรณ์แบบน ้าเดือด ซ่ึงมีการใชง้านทัว่โลกประมาณ 21% 
- โรงท่ี 1, 2 และ 3 อยูร่ะหวา่งการเดินเคร่ืองตามปกติก่อนเกิดแผน่ดินไหว แต่เม่ือเกิด
เหตุการณ์แผน่ดินไหว ระบบตรวจจบัแรงแผน่ดินไหวไดท้ าการดบัแกนปฏิกรณ์โดย
อตัโนมติัไดอ้ยา่งปลอดภยัตามท่ีออกแบบมา 
- โรงท่ี 4 ไม่มีเช้ือเพลิงอยูใ่นแกนปฏิกรณ์ ส่วนโรงท่ี 5 และ 6 ไดห้ยดุท างานอยูก่่อนหนา้
นั้นอยูแ่ลว้เพ่ือท าการบ ารุงรักษาและเปล่ียนถ่ายเช้ือเพลิง 
- ในเร่ืองของการหยดุเคร่ืองอยา่งฉุกเฉิน ไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งส้ินเน่ืองจากเวลาเกิด
แผน่ดินไหว โรงไฟฟ้าจะมีระบบตรวจวดัความเร่งของพ้ืนดินหรือ Ground 

acceleration ถา้มีความเร่งมากกวา่ระดบัปลอดภยัท่ีตั้งไว ้เคร่ืองปฏิกรณ์กจ็ะหยดุ
ท างานโดยอตัโนมติัในทนัที 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 

ส าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกประเภท แมจ้ะหยดุการท างานซ่ึงหมายถึงไม่มีการ
เกิดปฏิกิริยาการแตกตวัหรือท่ีเรียกวา่ฟิชชนัในแกนปฏิกรณ์แลว้ แต่ธาตุท่ีเป็น
ผลิตผลฟิชชนัท่ีเกิดจากการแตกตวัของยเูรเนียมจะสลายตวัอยูต่ลอดเวลา 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 

- ปกติแกนปฏิกรณ์จะใชน้ ้าเป็นตวัระบายความร้อนออกไปจากแกนปฏิกรณ์
ตลอดเวลาท่ีเดินเคร่ืองและหยดุเคร่ือง แต่ถา้ไม่มีการระบายความร้อนอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24-48 ชัว่โมงหลงัจากหยดุเดินเคร่ืองแลว้ ความร้อนท่ี
สะสมมากข้ึนเร่ือยๆ อาจก่อใหเ้กิดการหลอมเหลวของแกนปฏิกรณ์ไดใ้นท่ีสุด 
- ความร้อนจึงเกิดการสะสมในแกนปฏิกรณ์มากข้ึนเร่ือยๆ จนน ้าบางส่วนใน

แกนปฏิกรณ์เร่ิมเดือดกลายเป็นไอ 
- น ้าในแกนปฏิกรณ์จึงลดต ่าลงเร่ือยๆ จนแท่งเช้ือเพลิงโผล่พน้น ้า ซ่ึงเม่ือไอ

น ้าอุณหภูมิสูงสัมผสักบัโลหะผสมเซอร์คาลอยท่ีใชเ้ป็นท่อบรรจุเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ในแกนปฏิกรณ์ กจ็ะเกิดการออกซิไดซ์ข้ึน และปลดปล่อยก๊าซ
ไฮโดรเจนออกมาปนอยูก่บัไอน ้า 
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เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 



ปริมาณรังสีทีป่ลดปล่อยออกมา 

- ไอโซโทปรังสีตวัหลกัๆ ท่ีปลดปล่อยจากอุบติัเหตุคร้ังน้ีคือ I-131 (half 

life 8 วนั) และ Cs-137 (half-life 30 ปี) 
- ไม่มีรายงานวา่มีบุคลากรท่ีเขา้ไปกูส้ถานการณ์ ไดเ้สียชีวติจากการไดรั้บรังสีอยา่ง
เฉียบพลนั 
- อยา่งไรกต็าม มี 6 บุคลากรไดรั้บรังสีปริมาณ 309 - 678 mSv จากการหายใจ 
 I-131 เขา้ไป ซ่ึงสูงกวา่ 250 mSv ซ่ึงเป็นโดสสูงสุดท่ีอนุญาตใหบุ้คลากรรับ
ไดส้ าหรับกรณีอุบติัเหตุคร้ังน้ี อยา่งไรกต็าม ระดบัรังสีท่ีไดรั้บน้ีจะไม่ก่อใหเ้กิดการ
เจบ็ป่วยทางรังสีอยา่งถาวร 
- ไม่มีผลของรังสีต่อผูค้นรอบๆ โซนอพยพ หรือมีผูใ้ดไดรั้บรังสีในระดบัท่ีจะเป็น
อนัตรายได ้ รัฐบาลญ่ีปุ่นไดต้รวจเชค็ประมาณ 1,700 คนท่ีถูกอพยพออกจากพ้ืนท่ี 
พบวา่ 2 ใน 3 ไดรั้บโดสไม่เกิน 1 mSv/yr และ 10 คนไดรั้บโดสเกิน 10 mSv 



ผลกระทบต่อประเทศไทย 

- ส าหรับประเทศไทย ส านกังานปรมาณูเพ่ือสันติ มีเครือข่ายสถานีเฝ้าระวงั
ภยัทางรังสีข้ึน รวม 22 สถานี โดยเป็นสถานีเฝ้าระวงัภยัทางรังสีในอากาศ 
17 สถานี และสถานีเฝ้าระวงัภยัทางรังสีในน ้า 5 สถานี ส าหรับตรวจวดั
ระดบัรังสีแกมมาในอากาศและในน ้า  

- ขอ้มูลล่าสุดกย็งัไม่ตรวจพบสารกมัมนัตรังสีในระดบัท่ีเกินกวา่ท่ีตรวจพบ
ในธรรมชาติตามปกติ 



ผลกระทบต่อประเทศไทย 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่น 

• ผลจากสึนามิ ประชาชนประมาณ 1,600 คน เสียชีวิต 
• ผลกระทบของอุบติัเหตุจากโรงไฟฟ้าฯ ประชาน 134,000 คน ตอ้งอพยพในวนัแรก  
         อพยพเพ่ิมรวมทั้งหมดกวา่ 300,000 คน และมีเสียชีวิตประมาณ 1,500 คนจากการอพยพ 
• เกิดการปนเป้ือนสารกมัมนัตรังสี (ซีเซียม-137)  
          ลงสู่น ้าทะเล (20-30 กม.จากโรงไฟฟ้าฯ) 

 
 



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 

13 กนัยายน 2530  
Roberto dos Santos Alves 

Wagner Mota Pereira 
Devair Alves Ferreira 

 INES Level 5 



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 



• จ ำนวนผู้ทีต้่องรับกำรตรวจวดัรังสี     =  112,000   
• จ ำนวนผู้ทีพ่บกำรเปรอะเป้ือนทำงรังสี        =  271          

– พบกำรเปรอะเป้ือนทำงรังสีทีเ่ส้ือผ้ำและรองเท้ำ  =  120 
– กำรเปรอะเป้ือนทำงรังสีทั้งภำยนอกและภำยในร่ำงกำย =  151 

• จ ำนวนผู้ทีไ่ด้รับกำรบำดเจ็บทำงรังสี   =  28 
• จ ำนวนผู้ทีต้่องได้กำรรักษำทีโ่รงพยำบำล   =  20 
• จ ำนวนผู้ทีร่ะบบกำรท ำงำนของไขกระดูกถูกท ำลำย  =  14 
• จ ำนวนผู้ทีม่กีำรได้รับรังสีสูงมำก    =  8 

• จ ำนวนผู้ทีเ่สียชีวติ     =  4 

เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล 



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย 

24 มกราคม – 21 กมุภาพนัธ์ 2543 
เกิด ณ จ. สมุทรปราการ 

 INES Level 4 



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย 



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย 



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย 



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย 



ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากรังสี 
 

เขา้พกัใน รพ.  10 คน 
  3 คน   เสียชีวิต ( > 6,000 mSv) 
  1 คน   บาดเจ็บรุนแรง  
  6 คน   บาดเจบ็ไม่รุนแรง 
1 ทารกในครรภ ์ แนะน าใหท้ าแทง้ 

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานฉุกเฉิน  52 คน 
20-30  mSv   6   คน 
10-20  mSv   6   คน  
5-10  mSv   11  คน 
1-5  mSv   18  คน  
< 1  mSv   11  คน 

เกณฑก์ าหนดการไดรั้บรังสี 
20  mSv/ปี  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานกบัรังสี 
1  mSv/ปี  ส าหรับประชาชนทัว่ไป 

เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย 



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 
ในประเทศ 

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2560 



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 
 

กปฉ.กตส.  
ได้ประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี ให้ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ศปส.ภาคเหนือ  

 
ไปยังร้านขายของเก่า  

อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

เครื่อง Liquid scintillation counters (LSC)  



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

พบชิ้นส่วนที่คาดว่าเป็นส่วนประกอบของเครื่อง ที่มีการถอดส่วนประกอบแล้ว 
 



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

คนงานน าชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกัน และวัดปริมาณรังสีที่ปลายท่อ 



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ป้ายสัญลักษณ์ทางรังสี ที่ระบุธาตุกัมมันตรังสี เรเดียม 226 (Ra226) 



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ธาตุกัมมันตรังสี เรเดียม 226 (Ra226) 



เหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ธาตุกัมมันตรังสี เรเดียม 226 (Ra226) 



 การปฏิบตักิารใหคื้นกลบัสูภ่าวะ

ปกต ิ

 การชว่ยเหลือ (การเงนิ การ

ซ่อมแซมความเสียหาย) 

 การประเมินเหตกุารณท์ี่ผา่น เพ่ือ

พฒันาระบบการป้องกนัขัน้ตน้ใน

อนาคต 

 

ฉกุเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 

Preparedness 

การเตรียมความพรอ้ม 

Response 

การระงบัเหต ุ

Recovery 

การฟ้ืนฟู 

 ขอ้กฏหมาย ระเบียบ และแนวทาง

ปฏิบตั ิ

 ประเมินสาเหต ุและความรนุแรง 

 เตรียมบคุลากร 

 ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

 เตรียมเคร่ืองมือ อปุกรณ ์

 การฝึกซอ้ม การซักซอ้ม 

 เครือขา่ย 

 โครงสรา้งการสัง่การ การ

บญัชาการ 

 ขัน้ตอนการปฏิบตังิานของ

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

 การประสานงาน และส่ือสาร

ระหว่างเกิดเหต ุ

 การสืบสวนสาเหตกุารเกิดเหต ุ

 

 

 



• ป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบได้รับรังสีในปริมาณที่เกินจ าเป็น 

• ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ได้รับรังสีในปริมาณที่สูงขณะ
ปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

• ป้องกันไม่ให้สาธารณะ เป็นอันตรายจากทั้งระดับรังสีที่มีปริมาณที่สูงจน
ควบคุมไม่ได้ขณะที่เกิดเหตุการณ์ในขณะนั้น และป้องกันไม่ให้ได้รับรังสี
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่จ าเป็น 

เป้าหมายของการระงบัเหตุฉุกเฉินทางรังสี 



วัตถุประสงค์ในการระงับเหตุเบื้องต้น 
– ต้องกระท าการใดๆ เพื่อให้ลดระดับความเป็นอันตรายที่อาจเกิดจากทั้งรังสี 

และไม่ใช่รังสีแก่สาธารณะ อย่างรวดเร็วและสมเหตุสมผล 

– ป้องกันไม่ให้ผู้ระงับเหตุได้รับอันตรายขณะปฏิบัติงาน 

– รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินอันตรายจากรังสีเพื่อการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 

– พยายามให้สาธารณะให้ความเชื่อถือกับการปฏิบัติการ 

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรงัส ี



Preparedness 

การเตรยีมความพรอ้ม 



การใชร้งัสีตอ้งแนใ่จว่าเกิดประโยชนเ์ป็นผลในทางบวก มากกว่าผลเสียที่อาจ 

เกิดขึน้จากการไดร้บัปริมาณรงัสี  

(Justification)  

จดัใหม้มีาตรการความปลอดภยัจากรงัสีไดส้งูสดุเทา่ที่จะท าได ้

(Optimization) 

การใชร้งัสีจ าเป็นตอ้งค านงึถึงประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชนจ์ากรงัสีใหเ้กิด

ประโยชนม์ากเทา่ที่ท าได ้โดยมคีวามปลอดภยั 

(As Low As Reasonably Achievable)  

การท างานกบัรงัสีตอ้งมกีารก าหนดขดีจ ากดัการไดร้บัปริมาณรงัสี  

(DOSE LIMIT)  

การป้องกนั 



ก าบงัรงัสี เวลา ระยะทาง 

(As Low As Reasonably Achievable) 



เครือ่งอตัราปรมิาณรงัสีในอากาศ  

(Dose survey meter) 

เครือ่งมือและอปุกรณ ์

วดัปรมิาณรงัสี 

ระบชุนิดไอโซโทปรงัสี 



เครือ่งส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรงัสี  

(Surface contamination meter) 

เครือ่งมือและอปุกรณ ์



เครือ่งวดัรงัสีประจ าตวับคุคล  

(Personal dosimeter) 

อ่านผลภายหลงั 

อ่านผลไดท้นัที 

เครือ่งมือและอปุกรณ ์



ชดุป้องกนัการเปรอะเป้ือนทางรงัสี 

หนา้กาก ชดุคลมุตวั 

ถงุมือ ถงุคลมุเทา้ 

เครือ่งมือและอปุกรณ ์



โครงสรา้งการบญัชาการเม่ือเกิดเหต ุ

หน่วยงานระงบัเหตตุามแผน ปภ. 58 

หน่วยงานระงบัเหตเุบ้ืองตน้ 

บคุลากร 



หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (สถานประกอบการ) 

บคุลากร 

เหตฉุกุเฉิน 

1. ในหอ้งปฏิบตักิาร 

2. ในสถานประกอบการ 

แจง้เหต ุ

ค าแนะน า 

เขา้ระงบัเหต ุ

1. เจา้หนา้ท่ี RSO 

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

(กล ุม่ประสานงานกรณีฉกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี) 



หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (สาธารณภยั) 

เหตฉุกุเฉินทางรงัสีที่มเีหตอ่ืุนดว้ย 

เหตฉุกุเฉินทางรงัสีแบบสาธารณภยั 

เหตกุารกอ่การรา้ย 

แจง้เหต ุ

1. ค าแนะน า 

2. เขา้ร่วมระงบัเหต ุ

เขา้ระงบัเหต ุ

ทางรงัสี 

ควบคมุ 

สถานการณ ์

เขา้ระงบัเหต ุ

อ่ืนๆ 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

(กล ุม่ประสานงานกรณีฉกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี ) 

แจง้เหต ุ

บคุลากร 

ผ ูป้ระสบเหต ุ

1. ปภ. และ ก.มท. 

2. ตร. (ทอ้งท่ี สว่นกลาง และ พฐ.) 

3. หน่วยงานดา้นการแพทย ์(ปฐมพยาบาล 

น าสง่ และรกัษา) 

4. หน่วยสนบัสนนุอ่ืน ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. 

ก.กต. และ ก.ยธ.) 

5. หน่วยงานความมัน่คง (ทหาร และ นร.) 







การเขียนแผนฉกุเฉิน เพ่ือการเตรียม

ความพรอ้ม และระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดข้ึน 

ประเมินแผน 

แผนฉกุเฉิน 

ฝึกซอ้มการ

ปฏิบติังานตามแผน 

เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน และ

ปรบัปรงุส่วนท่ีบกพรอ่ง (ส่งแผนให ้ปส พรอ้มการ

ยื่นต่อใบอนญุาต) 

เพ่ือเขา้ใจหนา้ท่ี เกิดความช านาญ และเกิดความ

ปลอดภัย ต่อผ ู้ป ฏิบั ติ งานหลักและผ ู้ ท่ี ได้ร ับ

ผลกระทบ 

การเตรยีมความพรอ้ม 



ฝึกซอ้มสถาณการณ์

บนโตะ๊ 

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั

ภาคสนาม 

การฝึกอบรม ฝึกซอ้ม 



ซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน 

ตวัอยา่งเหตฉุกุเฉินทางรงัสี (ในสถานประกอบการ) 

การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉินที่บริษทั A 



ตวัอยา่งเหตฉุกุเฉินทางรงัสี (สาธารณะภยั) 

การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน 

ซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน 



• เลขหมายดว่น  1296 

• โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 089-200-6243    (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

• โทรศัพท ์สายตรง  02-596-7699   (เฉพาะเวลาราชการ) 

• โทรศัพท ์ตอ่ภายใน 02-596-7600 ตอ่ 6722 หรือ 6723 (เฉพาะเวลาราชการ) 

• โทรสาร   02-562-0086    (เฉพาะเวลาราชการ) 

• Email   rmec@oap.go.th   (เฉพาะเวลาราชการ) 

• Line   089-200-6243   (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

• FB (เฉพาะขอ้ความ) Radiation Emergency OAP  (เฉพาะเวลาราชการ) 

• Website  www.oap.go.th   (เฉพาะเวลาราชการ) 

การแจง้เหตฉุกุเฉินทางรงัสี 



Response & Recovery 

การระงบัเหต ุและ การฟ้ืนฟ ู



ระดบั 1 - อย ูใ่นหอ้งทดลอง หรอืหอ้งปฏิบติัการ (ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน) 

ระดบั 2      - ขยายไปทัว่บรเิวณ (ในสถานประกอบการ) 

ระดบั 3 - มีผลกระทบต่อสถานท่ีขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกสถานประกอบการ) 

ระดบั 4 - มีผลกระทบต่อประเทศขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกประเทศ) 

ระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรงัสี 

การประเมินภยัทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 



 อพยพออกจากพ้ืนท่ี และปิดกัน้บรเิวณพ้ืนท่ีนัน้ 

 แจง้เจา้หนา้ท่ี RSO เพ่ือเขา้ด าเนินการระงบัเหต ุ

 RSO และเจา้หนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้ง เขา้ด าเนินการระงบัเหต:ุ 

 ก าหนดบรเิวณปฏิบติังาน จดัทีมปฏิบติังาน 

 ตรวจวดัปรมิาณรงัสี เก็บก ู ้สารกมัมนัตรงัสี  

 ช าระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (ถา้จ าเป็น) 

 ถา้มีผ ูบ้าดเจ็บท าการปฐมพยาบาล และน าสง่โรงพยาบาล 

 แจง้ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

แนวทางการเขา้ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรงัสี (ในสถานประกอบการ) 



 ปิดกัน้ ก าหนดพ้ืนท่ีควบคมุ (พ้ืนท่ีอนัตราย พ้ืนท่ีอ านวยการ พ้ืนท่ี

สนบัสนนุ) 

 จดัตัง้ศนูยอ์ านวยการ และปฏิบติังานภาคสนามในการระงบัเหต ุ 

 การด าเนินการระงบัเหต:ุ 

 เจา้หนา้ท่ีเขา้พิสจูนท์ราบ การตรวจวดัปรมิาณรงัสี ระบไุอโซโทป และ

ประเมินระดบัอนัตราย 

 ก าหนดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน และพ้ืนท่ีความปลอดภยั 

 คน้หา ช่วยชีวิตผ ูป้ระสพภยั น าสง่โรงพยาบาล (กรณีบาดเจ็บรนุแรง) 

 ตรวจวดัความเปรอะเป้ือน และช าระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (ถา้จ าเป็น)  

 ด าเนินการเก็บก ูส้ารกมัมนัตรงัสี และอารกัขาไวใ้นพ้ืนท่ีปลอดภยั (กรณีไมมี่

เจา้ของ) 

 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

แนวทางการเขา้ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรงัสี (สาธารณภยั) 





การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

สิ่งท่ีตอ้งค านึงเม่ือเขา้ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 



การประเมินสถาณการณเ์บ้ืองตน้ 

สถานการณ ์ ระยะท่ีตอ้งลอ้มบริเวณในท่ีเกิดเหต ุ(ระยะปลอดภยั) 

บริเวณภายนอก  

ตน้ก าเนดิรังสีแตกหักเสยีหายและไมม่กีารป้องกนัใดๆ 30 เมตร โดยรอบ 

ตน้ก าเนดิรังสีมกีารหกเปรอะเป้ือน 100 เมตร โดยรอบ  

เกิดไฟไหม ้ระเบิด ท าใหเ้ป็นกลุม่ควนั 300 เมตร โดยรอบ 

ที่เกิดเหตซ่ึุงคาดวา่เกี่ยวขอ้งกบัระเบิดทีผ่กูตดิกบัวสัดกุมัมนัตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกวา่ เพื่อป้องกนัการระเบิด 

บริเวณภายในตึก หรือท่ีปิดมิดชิด 

ตน้ก าเนดิรังสีที่แตกหักเสียหาย ขาดเคร่ืองก าบัง หรือมกีารหกเปรอะเป้ือน ปิดบริเวณที่เกิดเหต ุรวมทัง้ชัน้บนและชัน้ลา่งของสถานที่นัน้ 

เมือ่เกิดเพลิงไหม ้หรือมกีารเปรอะเป้ือนทางรงัสีไปทัว่ ปิดตกึที่เกิดเหต ุ

การขยายระยะปลอดภยัจากการวดัระดบัรงัสีดว้ยเครือ่งวดัรงัสี 

ระดบัรังส ี100 uSv/h ลอ้มบริเวณในระยะที่รังสีแผอ่อกมา 

การประเมินสถานการณ ์



ศนูยอ์ านวยการ 

ทิศทางลม 

บริเวณท่ีจอดรถท่ีใชใ้น

การปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี 

บริเวณท่ีพกัของ

ผ ูป้ฏิบติังานระงบั

เหตฯุ 

บริเวณจดัไวเ้พ่ือแถลง

เหตกุารณ ์
บริเวณ

ประสานงาน 

ขอบเขตระยะปลอดภยัโดยท่ีมีปริมาณรงัสี

แผ่ออกมาวดัได ้ 100 μSv/hr หรือ  

10 mRem/hr 

จดุควบคมุการเขา้ออกบริเวณชัน้ใน และ

จดุควบคมุการเปรอะเป้ือนทางรงัสี 

จดุควบคมุการ

เขา้ออกบรเิวณ

ชัน้นอก 

บริเวณช าระลา้งการ

เปรอะเป้ือนทางรงัสี 

บริเวณท่ีตัง้ของกล ุม่

ปฏิบติังานทาง

การแพทย ์

บริเวณท่ีตัง้ของกล ุม่

ปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ทางรงัสี 

บรเิวณชัน้นอกท่ีเกิดเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

แนวทางการเขา้ระงบัเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 



การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

แนวปฏิบติัเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 



การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

แนวทางการเขา้ระงบัฉกุเฉินทางรงัสี 



ตวัอยา่งการเก็บก ูว้สัดกุมัมนัตรงัสี 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 



การจดัการการเปรอะเป้ือนทางรงัสี 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 



ตวัอยา่งการเก็บก ูว้สัดกุมัมนัตรงัสี 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 



 การแพทย ์ไดแ้ก ่การปฐมพยาบาล การเคลื่อนยา้ย และการรกัษาขัน้

วิกฤตทางรงัสี 

 การระงบัผลกระทบทีไ่มไ่ดเ้กิดจากรงัสีโดยตรง เชน่ การวิตกกงัวล 

(ไมย่อมใหเ้ผาศพที่เสียชวิีตกรณีสมทุรปราการ และการหาไอโอดนีที่

เป็นอนัตรายบริโภคเองกรณีฟูกชูมิา) 

 การเกิดเหตไุฟไหม ้รถชน หรืออ่ืนๆ  

 การจดัการกากทางรงัสี 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

แนวทางการระงบัเหตฉุกุเฉิน (ดา้นอ่ืนๆ) 



 การส ารวจและประเมินสถานการณส์ถานที่เกิดเหตุขั้นสุดท้าย  

 การด าเนินการ: 
 การช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี และ 

 เก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสีเพ่ือการก าจัด 

 ประกาศการสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน 

การระงบัเหตฉุกุเฉิน 

การยติุสถานการณฉ์กุเฉิน 



 อพยพผู้ประสพภัย ประชาชนอื่นๆออกจากที่เกิดเหตุที่เป็นพื้นที่อันตรายให้หมด 
 การด าเนินการ: 

 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยเบื้องต้นที่จ าเป็น(ที่พักอาศัย อาหาร น้ า การรักษาบ าบัดจิต) 
 ประสานงานติดต่อหน่ายงานรับผิดชอบระดับท้องถิ่น ระดับชาติ นานาชาติในการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสพภัย  
 การช าระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสีประชาชน สถานที่อยู่อาศัย อุปกรณ์ เครื่องมือ 

 การส ารวจยืนยันการฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกต ิ

การฟ้ืนฟ ู



เม่ือพบเจอวตัถตุอ้งสงสยั 



เม่ือพบเจอวตัถตุอ้งสงสยั 

แจ้ง ผู้รับผดิชอบ ทราบ 
 ผูรั้บผดิชอบดา้นความปลอดภยั , หวัหนา้งาน , ผูบ้ริหารหน่วยงาน 
 ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 
 หน่วยงานอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจ โรงพยาบาล กูภ้ยั 
จดัการดา้นความปลอดภยัเบ้ืองตน้ 
 ตรวจวดัระดบัรังสี ตรวจสอบการร่ัวไหล/การเปรอะเป้ือนทางรังสี 
 กั้นบริเวณโดยรอบ หา้มผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้ เฝ้าอารักขา ป้องกนัเหตุซา้ซอ้น 
 สังเกตรายละเอียด บนัทึกขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงทั้งหมด 



ขอบคณุครับ 


