
ดร กติติศักดิ ชัยสรรค์

กลุ่มประสานงานกรณฉุีกเฉินทางนิวเคลยีร์และรังสี  

กองตรวจสอบทางนิวเคลยีร์และรังสี

สํานักงานปรมาณูเพือสันติ

แผนฉุกเฉินแผนฉุกเฉิน

ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสีทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสี



Acute radiation syndrome (ARS) Acute radiation syndrome (ARS) จากจาก HiroshimaHiroshima  ปี คปี ค..ศศ.. 19451945



Emergency management timelineEmergency management timeline



  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน

เนือหาเนือหา



เนือหาเนือหา

  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน









Fireball: blinding light, temperatures of 
almost 4000 degrees Celsius. 

Blast: shock wave at the speed of sound. 

Radiation: local fallout or high into the 
atmosphere and regional fallout, gamma 
radiation 

Hiroshima on August 6, 1945
Nagasaki on August 9



5

Total 2,057

การทดลองระเบิดนิวเคลยีรท์ีเกดิขึนบนโลกการทดลองระเบิดนิวเคลยีรท์ีเกดิขึนบนโลก



ค.ศ. 1979



อบุตัิเหตทุางนิวเคลยีร ์อบุตัิเหตทุางนิวเคลยีร ์TMI TMI คค..ศศ. . 20012001



• หญิงตงัครรภแ์ละเด็กในโรงเรียนอนุบาล (ภายใน 5 ไมล)์ ไดรั้บคาํ

         แนะนาํใหอ้พยพภายหลงั 2 วนั นบัจากการเกิดการหลอมละลายของแกน

        เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

• ประชาชน 100,000 คน ในรัศมี 40 กิโลเมตร ตอ้งอพยพ

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตุผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตุ



ค.ศ. 1985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 1919



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง อบุตัิเหตทุางรงัสทีีเมือง GoiâniaGoiâniaประเทศบราซิล คประเทศบราซิล ค..ศศ. . 19851985



• จํานวนคนท่ีถูกวัดรังสี =  112,800

• จํานวนคนท่ีพบการเปรอะเปอนทางรังสี     =  271

– พบการเปรอะเปอนทางรังสีท่ีเสื้อผาและรองเทา =  120

– การเปรอะเปอนทางรังสีท้ังภายนอกและภายในรางกาย =  151

• จํานวนคนท่ีไดรับการบาดเจ็บทางรังสี =  28

• จํานวนคนท่ีตองไดการรักษาท่ีโรงพยาบาล =  20

• จํานวนคนท่ีระบบการทํางานของไขกระดูกถูกทําลาย =  14

• จํานวนคนท่ีมกีารไดรับรังสีสูงมาก = 8

• จํานวนคนตาย =  4

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุี ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุี GoiâniaGoiânia



ค.ศ. 1986



เชอร์โนวบิล คเชอร์โนวบิล ค..ศศ. . 19861986

อบุตัิเหตขุองโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์อบุตัิเหตขุองโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์



เชอรโ์นวเชอรโ์นวบลิ คบลิ ค..ศศ. . 19861986



เชอรโ์นวเชอรโ์นวบลิ คบลิ ค..ศศ. . 19861986



ระดบัการปนเปือนของ ระดบัการปนเปือนของ CsCs--137137 ในทวปียโุรปในทวปียโุรป



Exclusion Zone of ChernobylExclusion Zone of Chernobyl



Exclusion ZoneExclusion Zone
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สนง.ปรมาณูเพือสนัติ

เชียงใหม่

ขอนแก่น

สงขลา

การตรวจวดัฝุ่ นกมัมนัตรงัสจีากอบุตัิเหตทุางรงัสทีีการตรวจวดัฝุ่ นกมัมนัตรงัสจีากอบุตัิเหตทุางรงัสทีีChernobyl Chernobyl 



• Acute Radiation Syndrome (ARS) 134 คน

 28 คน เสียชีวติจากปริมาณรังสีสูง ในปี ค.ศ. 1986

 19 คน เสียชีวติระหวา่ง  ค.ศ. 1987-2004 (ไม่ใช่ผลทางรังสีทงัหมด)

• ประชาชน 120,000 คน ตอ้งอพยพ

• ไม่สามารถใชอ้าหาร เป็นพืนทีไกลกวา่ 1,000 km

• เจา้หนา้ที 1,200 คน ไดรั้บรังสี (NPP, ดบัเพลิง และระงบัเหตุ)

• ยา้ยถินฐานถาวร 220,000 คน ระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1993

• ~100,000 คน เป็นมะเร็งจากผูไ้ดรั้บรังสี 600,000 คน

•  15 จาก 4,000 ทีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยดเ์สียชีวติระหวา่งปี ค.ศ. 1992-2002

•  เพิมความเสียงในการเป็นโรคลูคีเมีย

การตรวจวดัฝุ่ นกมัมนัตรงัสจีากอบุตัิเหตทุางรงัสทีีการตรวจวดัฝุ่ นกมัมนัตรงัสจีากอบุตัิเหตทุางรงัสทีีChernobyl Chernobyl 



ค.ศ. 1999



อบุตัิเหตทุางนิวเคลยีรโ์ตอบุตัิเหตทุางนิวเคลยีรโ์ตไกมูไกมูระ คระ ค..ศศ. . 19991999



อบุตัิเหตทุางนิวเคลยีรโ์ตอบุตัิเหตทุางนิวเคลยีรโ์ตไกมูไกมูระ คระ ค..ศศ. . 19991999



• 2 ใน 3 คน ของผูป้ฏิบติังาน เสียชีวติภายหลงั 83 วนัและ 211 วนั

• ประมาณ 76,000 คน ตอ้งตรวจสอบการเปรอะเปือนทางรังสี

• ประมาณ 5,700 คนตอ้งเขา้การปรึกษาทางแพทย์

• ประชาชน 200 คน ในรัศมี 350 เมตร ตอ้งอพยพ

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตุผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตุ



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



อบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ คอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ ค..ศศ. . 20012001



ผูไดรับผลกระทบจากรังสี

เขาพักใน รพ. 10 คน

  3 คน  เสยีชีวิต ( > 6,000 mSv)

  1 คน  บาดเจ็บรุนแรง 

  6 คน  บาดเจ็บไมรุนแรง

1 ทารกในครรภแนะนําใหทําแทง

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานฉุกเฉิน  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

เกณฑกําหนดการไดรับรังสี

20 mSv/ป สําหรับเจาหนาทีป่ฏบิัติงานกับรังสี

1 mSv/ป สําหรับประชาชนทั่วไป

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุางรงัสทีีสมทุรปราการ



ค.ศ. 2006



การลอบสงัหาร การลอบสงัหาร Alexander LitvinenkoAlexander Litvinenko  ดว้ย ดว้ย PoPo--210210  คค..ศศ. . 20020066



การลอบสงัหาร การลอบสงัหาร Alexander LitvinenkoAlexander Litvinenko  ดว้ย ดว้ย PoPo--210210  คค..ศศ. . 20020066  



ค.ศ. 2011



อบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา คอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา ค..ศศ. . 20112011



O.P. : Onahama bay construction base level    

อบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา คอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา ค..ศศ. . 20112011



อบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา คอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา ค..ศศ. . 22



ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุีผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุฟีกููชิมาฟกููชิมา



ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุีผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัิเหตทุฟีกููชิมาฟกููชิมา



เนือหาเนือหา

  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน



แบบ EPC II คือ เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดจากเรือหรือเรือดําน้ําท่ีขับเคล่ือน

โดยใชพลังงานนิวเคลียร เปนลักษณะเตาปฏิกรณท่ีสามารถเคล่ือนยายได 

ซึ่งขั้นแรกของผลของการประเมินของประเทศไทยนั้นไมมีความเส่ียงนี้ 

เนื่องจากประเทศไทยไมมีเรือท่ีใชท่ีใชพลังงานนิวเคลียรในการขับเคล่ือน 

แตมีกรณีการซอมรบรวมกับประเทศอื่นท่ีมีเรือใชพลังงานนิวเคลียรในการ

ขับเคล่ือนเรือ เดินทางเขามาในนานน้ําของประเทศไทย 

* จึงจําเปนตองมีการตีความความวาประเทศไทยมีความเส่ียงในดานนี้

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทยเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทย



แบบ EPC III คือ เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดจากการเดินเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร

แบบวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) และ

การใชงานวัสดุกัมมันตรังสีประจําอยู ในสถานปฏิบัติการท่ีไมมีการ

เคล่ือนยาย 

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทยเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทย



แบบ EPC IV คือ เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดจากการเคล่ือนยายและขนสงวัสดุ

กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร เชน การเคล่ือนยายจากสนามบินสูสถาน

ประกอบการ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตระหวางขนสง ความเส่ียงนี้

ยังรวมวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียรท่ีไมอยูในการกํากับดูแล เชน 

การถูกปลอยท้ิง สูญหาญ ถูกโจรกรรม หรือไดรับการยกเวนจากการกํากับ

ดูแลของ ปส.

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทยเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทย



แบบ EPC V คือ เหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดจากอุบัติเหตุจากโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียรของประเทศใกลเคียง ซึ่งประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบทาง

รังสีอยางมีนัยสําคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรของ

ประเทศเวียดนาม และบังคลาเทศ

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทยเหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีีอาจเกดิขึนในประเทศไทย



  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน

เนือหาเนือหา



ระบบจดัการเมือเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯระบบจดัการเมือเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ

 หนา้ทแีละความรบัผดิชอบของหน่วยกาํกบัดูแล หน่วยระงบัเหต ุ    

และสถานประกอบการ

 การระบ ุการแจง้ และการประกาศเหตฉุุกเฉิน

 การรวมและการประสานงานเพอืการระงบัเหตฉุุกเฉิน

 การวเิคราะหเ์หตฉุุกเฉินและการระงบัเหตฉุุกเฉิน

 โครงสรา้งพนืฐานทพีงึมี



หน้าทีและความรับผดิชอบของหน่วยกาํกบัดูแล หน่วยระงบัเหตุ และสถานประกอบการ

1.  หน่วยกาํกบัดูแล 

- ปส. (ศก. และ ก.พณ.)

2.  หน่วยระงบัเหตุ หรือเผชิญเหตุเบืองตน้

 - ปภ. และ ก.มท.

- ตร. (ทอ้งที ส่วนกลาง และ พฐ.)

- หน่วยงานดา้นการแพทย ์(ปฐมพยาบาล นาํส่ง และรักษา)

- หน่วยสนบัสนุนอืน ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. ก.กต. และ ก.ยธ.)

- หน่วยงานความมนัคง (ทหาร และ นร.)

3.  สถานประกอบการ



พระราชบัญญตัพิลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๐  ในกรณีทีเกิดอนัตรายหรือความเสียหายอนัเกิดจาก

การประกอบกิจการตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตมีหน้าทีระงบัเหตุใน

เบืองต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้

พนกังานเจา้หนา้ทีทราบทนัที  รวมทงัตอ้งให้ขอ้มูลและให้ความร่วมมือแก่

พนักงานเจ้าหน้าทีเพือแก้ไข บรรเทา หรือระงับซึงอันตรายหรือความ

เสียหายนนั



พระราชบัญญตัพิลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๑  ในกรณีทีอนัตรายหรือความเสียหายตามมาตรา ๑๐๐ 

มีลักษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที

พนกังานเจา้หน้าทีพบว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายสาธารณะ ให้เจ้าหน้าทีทีมีอาํนาจตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอาํนาจเขา้ระงบัเหตุแห่งความเสียหาย

สาธารณะนนัไดท้นัที รวมทงัมีอาํนาจประกาศมาตรการเพือประโยชน์ใน

การระงบัเหตุนนั



พระราชบัญญตัพิลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

(มาตรา ๑๐๑ ต่อ)

ในการระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะตามวรรคหนึง ให้

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมีแผน

ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และให้สํานักงานมีหน้าทีให้

ขอ้เสนอแนะและจดัใหมี้เจา้หนา้ทีสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าว

ในกรณีทีอนัตรายหรือความเสียหายอนัเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสีที

เกิดขึนในต่างประเทศซึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ให้นาํบทบญัญติัใน

วรรคหนึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม



พระราชบัญญตัพิลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๒๖  ผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐       

ตอ้งระวางโทษ จาํคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงั

จาํทงัปรับ



พระราชบัญญตัพิลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๒๙  ผูใ้ดครอบครองหรือใช้วสัดุกมัมนัตรังสี เครืองกาํเนิด

รังสี หรือว ัสดุนิวเคลียร์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประการทีน่าจะ

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคลใด ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึงลา้นบาท หรือทงัจาํทงัปรับ

             ถา้การกระทาํความผิดดงักล่าวในวรรคหนึงเป็นเหตุให้เกิดอนัตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคลใด ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไม่เกินยสิีบปี หรือปรับไม่เกินสองลา้นบาท หรือทงัจาํทงัปรับ



พระราชบัญญตั ิพลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๓๔ ผูใ้ดกระทาํการต่อวสัดุกมัมนัตรังสี  วสัดุนิวเคลียร์ 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยมุ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือ

น่าจะเกิดการแพร่กระจายของวสัดุกมัมนัตรังสี โดยเจตนาทีจะทาํอนัตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคลใด หรือต่อสิงแวดล้อม 

ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จาํคุกตลอดชีวิต หรือจาํคุกตงัแต่สามปีถึงยีสิบ

ปี และปรับตงัแต่หกหมืนบาทถึงหนึงลา้นบาท 



หน้าทีและความรับผดิชอบของ"สถานประกอบการ”

o จดัตงัและรักษาไวซึ้ง การเตรียมความพร้อม และการ

ระงบัเหตุ ในสถานประกอบการ

o สามารแสดงให้เห็นถึงการจดัการและการปฏิบติัเมือ

เกิดเหตุฉุกเฉินทีมีประสิทธิภาพ

o มีการประสานงานกบัหน่วยงานทงัในระดบัทอ้งถินเอง

และส่วนกลางของประเทศ



การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุฉุกเฉิน สําหรับ EPC I, II และ III

o ผูป้ฏิบติังานสามารถระบุและการระงบัเหตุฉุกเฉิน ได้

อยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว

o เริมขนัตอนการปฏิบติัระงบัเหตุในสถานประกอบการ

o แจ้ง เตือนและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนืองกับ

หน่วยงานภายนอก

o เริมดาํเนินการประสานงานและปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน



การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุฉุกเฉิน สําหรับ EPC IV

ก่อนดาํเนินการขนส่ง

o ประสานงานหน่วยงานระงบัเหตุเบืองตน้ให้ตระหนกั

ถึงเหตุฉุกเฉินทีจะเกิดขึนตามเส้นทางการขนส่ง

ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

o ประสานหน่วยงานระงบัเหตุเบืองตน้ให้มีการระบุและ

ประกาศเหตุฉุกเฉิน

o แจง้หน่วยงานด้านการแพทยใ์ห้มีความพร้อมในการ

ตรวจวนิิจฉยัอาการทางรังสี

o ปฏิบติังานระงบัเหตุตามแผนฉุกเฉิน



การระบุเหตุฉุกเฉิน

General emergency 

เหตุการณ์ทีตอ้งมีการปฏิบติัเพือป้องกนัโดยเร่งด่วนและล่วงหนา้ การ

ปฏิบติัเพือป้องกนัโดยเร่งด่วน การปฏิบติัเพือป้องกนัโดยเร็ว และ

ตอบสนองอืน ๆ ทงัพืนทีภายใน พืนทีส่วนนอก และพืนทีภายนอกของ

สถานประกอบการ

Site area emergency
เหตุการณ์ทีตอ้งมีการปฏิบติัเพือการป้องกนัและตอบสนองอืน ๆ ทงัพืนที

ภายใน และพืนทีส่วนนอกของสถานประกอบการ

Facility emergency 
เหตุการณ์ทีตอ้งมีการปฏิบติัเพือการป้องกนัและตอบสนองอืน ๆ เฉพาะ

พืนทีภายในสถานประกอบการ

Alert 
เหตุการณ์ทีตอ้งมีการประเมินและการลดความน่าจะเป็นทีจะเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน

Other nuclear or radiological 

emergency

เหตุการณ์ทีตอ้งมีการปฏิบติัเพือการป้องกนัและตอบสนองอืน ๆ สาํหรับ 

EPC IV



การแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อ ปส.

• โทรศพัทเ์คลือนที  089-200-6243  (ตลอด 24 ชวัโมง)

• โทรศพัท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรศพัท ์ต่อภายใน 02-596-7600 ต่อ 6722 หรือ 6723 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรสาร 02-562-0086 (เฉพาะเวลาราชการ)

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

• Line 089-200-6243 (ตลอด 24 ชวัโมง)

• FB (เฉพาะขอ้ความ) Radiation Emergency OAP (เฉพาะเวลาราชการ)

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



การรวมและการประสานงานเพอืการระงบัเหตุฉุกเฉิน

o มีระบบการสั งการ Incident Command System (ICS)

o มีการจดัการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร 

o มีศูนยบ์ญัชาการทีแน่นอนและชดัเจน

o มีความร่วมมือระดบัภาค

o มีการจัดการสือสารสาธารณะ เช่น ศูนย์บัญชาการ 

เวปไซด ์และสายด่วน



การวเิคราะห์เหตุฉุกเฉิน

o รวบรวมสถานการณ์

- ตระหนกัถึงความซบัซอ้น

- รวบรวมข้อมูลโดยการ  ตรวจ เก็บ สัมภาษณ์ 

พิจารณาแนวปฏิบติัและประวติั และถ่ายรูปและ

วีดีโอ

- ประเมินข้อมูลจาก หน่วยปฏิบัติงานเมือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน ขันตอนปฏิบัติ  ตัวอย่าง การชํา รุดของ

อุปกรณ์ ตําแหน่งของผู ้ปฏิบัติงานต่าง ๆ การ

ตรวจวดัทางรังสี

- เฝ้าสงัเกต

- ประสานหน่วยงานการสืบสวน

- แผนทีจริง หรือจาํลองทางรังสี



การวเิคราะห์เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)

o ประเมินเชิงลึกถึงสาเหตุการเกิด

- โดยตรง หรือทางออ้ม

- “ทาํไหม” ถึงเกิดเหตุ

 - สาเหตุหลักมาจาก เครืองมือผิดพลาด ขนัตอน

ผดิพลาด ความผิดพลาดของมนุษย ์การออกแบบ 

ไม่มีการฝึกซอ้ม การจดัการผดิพลาด หรือตวัแปร

จากภายนอก

o ช่วยเหลือหน่วยงานกาํกบัดูแลในการวเิคราะห์

o ดาํเนินการใหมี้ความปลอดภยัและความมนัคง



การวเิคราะห์การระงบัเหตุฉุกเฉิน 

o เก็บข้อมูล รวบรวมพยาน และเริ มวิ เคราะห์อย่าง

รวดเร็วเมือรับทราบวา่เกิดเหตุ

o สนับสนุนให้หน่วยงานระงบัเหตุวิเคราะห์การระงับ

เหตุ และใหเ้ป็นไปอยา่งอิสระ



โครงสร้างพนืฐานทีพงึมี - สถานประกอบการ



โครงสร้างพนืฐานทีพงึมี – บุคลากร (แผน ปภ. 58)



โครงสร้างพนืฐานทีพงึมี – บุคลากร (แผน ปภ. 58)



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี – บุคลากร (Radiological Emergency)



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี – บุคลากร (Radiological Emergency)



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี – บุคลากร (Radiological Emergency)



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี - ชุดป้องกนัการเปรอะเปือนทางรังสี



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี

เครืองอตัราปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter)



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี

เครืองสํารวจการเปรอะเปือนทางรังสี (Surface contamination meter)



โครงสร้างพืนฐานทพีงึมี

เครืองวดัรังสีประจําตัวบุคคล (Personal dosimeter)



  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน

เนือหาเนือหา



การปฏบิตัเิพอืการป้องกนัการปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

 การปฏิบติัเพือบรรเทาผลกระทบ

เช่น กนัพืนที สาํรวจทางรังสี และ/หรือการเก็บกู้

 การป้องกนัประชาชนและสิงแวดลอ้ม

เช่น อพยพ และ/หรือการให้ขอ้มูลข่าวสาร

 การป้องกนัผูป้ฏิบติังานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                           

และอาสาสมคัรทีอาจไดรั้บรังสี

เช่น ความรู้ในการปฏิบติั เกณฑก์ารไดรั้บรังสีกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน ฯ ชุดป้องกนั และเครืองตรวจวดัทางรังสี



การกนัพนืที และการสํารวจทางรังสี เมือเกดิเหตุฉุกเฉิน



การปฏิบัติเพอืบรรเทาผลกระทบ - การกนัพนืที



การปฏิบัติเพอืบรรเทาผลกระทบ - การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี



การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี เมือเกดิเหตุฉุกเฉิน



การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี เมือเกดิเหตุฉุกเฉิน



การอพยพ



การแบ่งพนืทฉุีกเฉินสําหรับการอพยพ



การสือสารทงัการแนะนําให้ปฏิบัติ 

และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 การแจง้เตอืน และการแนะนาํใหป้ฏบิตัิ

 การใหข้อ้มลูข่าวสาร

 มาตราระหว่างประเทศว่าดว้ยขนาดเหตุการณ์ทางนิวเคลยีร ์ 

(I n t e r n a t i o n a l  N u c l e a r  E v e n t s  S c a l e ,  I N E S )  เป็นการ

ระบรุะบุความรุนแรงของเหตฉุุกเฉินทเีขา้ใจงา่ยเพอืการสอืสาร

กบัประชาชนทงัในต่างประเทศ



การป้องกันประชาชนและสิงแวดล้อม - การแนะนําให้ปฏิบัติ 

และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน - INES



การป้องกันประชาชนและสิงแวดล้อม - การแนะนําให้ปฏิบัติ 

และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน – INES (ต่อ)



การป้องกันประชาชนและสิงแวดล้อม - การแนะนําให้ปฏิบัติ 

และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน – INES (ต่อ)



ความรู้ในการป้องกนั -การป้องกนัผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครทีอาจได้รับรังสี

รูปแบบการได้รับรังสี



ความรู้ในการป้องกนั -การป้องกนัผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครทีอาจได้รับรังสี

รูปแบบการได้รับวัสดุกมัมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย

IONACTIVE



การป้องกนัผู้ปฏิบัตงิานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมคัรทอีาจได้รับรังสี

รูปแบบผลกระทบทางรังสีต่อมนุษย์



ความรู้ในการป้องกัน - หลกัการป้องกันอนัตรายจากรังสี



ความรู้ในการป้องกัน - Optimization



ความรู้ในการป้องกัน –

การป้องกันอนัตรายจากรังสีเมือแหล่งกาํเนิดรังสีอยู่ภายนอกร่างกาย

U.S.NRC



~100 mSv

~6,000 mSv

~ 3,000 mSv

~ 500 mSv

<3,000-5,000 mSv

5,000-10,000 mSv

~4,000 mSv

2,000-3,000 mSv

~1,000 mSv

~6,000 mSv

~1,500 mSv

>6,000 mSv

6,000 mSv

การป้องกันผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครทอีาจได้รับรังสี



เกณฑ์การได้รับรังสี – สภาวะปกติ



เกณฑ์การได้รับรังสี – กรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน ฯ



  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน

เนือหาเนือหา



การระงบัเหตุดา้นรงัสี

 เกณฑก์ารปฏบิตัแิละเกณฑท์วัไป เมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน

 การตรวจตดิตามกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน 

 การประเมนิการไดร้บัรงัสี

 การจดัการการเปรอะเปือนทางรงัสี



การใหข้อ้มลูกอ่นปฏบิตังิานต่อเจา้หนา้ทเีผชิญเหตุ



การใหข้อ้มลูกอ่นปฏบิตังิานต่อเจา้หนา้ทเีผชิญเหตุ



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ทเีผชิญเหตุ



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ทเีผชิญเหตุ



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ทเีผชิญเหตุ



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ทเีผชิญเหตุ



การตรวจตดิตามกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน 



การตรวจตดิตามกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน 



การตรวจติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - OIL 



การตรวจติดตามกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน - OIL 



การตรวจติดตามกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน - OIL 



การประเมินการไดร้บัรงัสี



การประเมินการไดร้บัรงัสี



การจดัการการเปรอะเปือนทางรงัสี



การจดัการการเปรอะเปือนทางรงัสี



การจดัการการเปรอะเปือนทางรงัสี



การจดัการการเปรอะเปือนทางรงัสี



  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน

เนือหาเนือหา



การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้งการระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

 การแพทย ์

ไดแ้ก่ การปฐมพยาบาล การเคลอืนยา้ย และการรกัษาขนัวกิฤตทาง

รงัสี

 การระงบัผลกระทบทไีม่ไดเ้กดิจากรงัสโีดยตรง

เช่น การวติกกงัวล (ไมย่อมใหเ้ผาศพทเีสยีชวีติกรณีสมทุรปราการ 

และการหาไอโอดีนทเีป็นอนัตรายบรโิภคเองกรณีฟูกูชมิา)

 การยุติเหตฉุุกเฉิน

 การจดัการกากทางรงัสี



การปฎิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฎิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉินการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพืนทีเหตุฉุกเฉิน  ฯฯ



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นโรงพยาบาลการปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นโรงพยาบาล



การป้องกนัการเปรอะเปือนพืนทีการรักษาการป้องกนัการเปรอะเปือนพืนทีการรักษา



การป้องกนัการเปรอะเปือนพืนทีการรักษาการป้องกนัการเปรอะเปือนพืนทีการรักษา



การยุตเิหตฉุุกเฉิน

• การปฏบิตัิเพอืป้องกนัโดยเร่งด่วน และการปฏบิตัิเพอืป้องกนั

โดยเรว็ เสรจ็สนิ

• การวเิคราะหเ์หตฉุุกเฉินและการปฏบิตัต่ิาง ๆ เสรจ็สนิ

• สถานภาพการแผ่รงัส ีมคีวามแน่นอนไมเ่ปลยีนแปลง และระบุ

รูปแบบได ้

• การลงทะเบยีนผูต้อ้งการการตรวจตดิตามทางการแพทยร์ะยะยาว 

เสรจ็สนิ

• การระบผุลกระทบทไีมม่สีาเหตุมาจากรงัส ีเสรจ็สนิ



การยุตเิหตฉุุกเฉิน

• เรมิการถ่ายโอนหนา้ทคีวามรบัผดิชอบ

• เพมิยุทธวถิใีนดา้น การจดัการกากกมัมนัตรงัส ีการฟืนฟูโครงสรา้ง

และบรกิารสาธารณะ การเฝ้าระวงัการเปรอะเปือนระยะยาว 

สาธารณะสุข และการใหค้าํปรึกษาดา้นจิตวทิยา

• เรมิโครงการการตรวจตดิตามทางการแพทยร์ะยะยาว

• เรมิการสอืสารและการใหค้าํปรึกษาเรมิดาํเนินการ (การมส่ีวนร่วม

ของผูท้เีกยีวขอ้งและทอ้งถนิ โดยเฉพาะสาธารณชนมส่ีวนร่วมใน

การตดัสนิใจ)



การจดัการกากกมัมนัตรงัส ี- Goiânia บราซิล ค.ศ. 1985



การจัดการกากกมัมันตรังสี - ฟูกูชิมา ค.ศ. 2011



การจดัการกากกมัมนัตรงัสี



  เหตฉุุกเฉินในอดตี

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน

    ระบบจดัการเมอืเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

    การปฏบิตัเิพอืการป้องกนั

    การระงบัเหตดุา้นรงัสี

    การระงบัเหตดุา้นอนืทเีกยีวขอ้ง

    หลกัเกณฑก์ารจดัทาํแผนฉุกเฉิน

เนือหาเนือหา



หลกัเกณฑ์การจัดทาํแผนฉุกเฉินหลกัเกณฑ์การจัดทาํแผนฉุกเฉิน
โดยมีเนือหาดงันี

(1) กฎหมายทีเกยีวข้อง

(1.1) พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพอืสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 100 และ 101

(1.2) หลกัเกณฑ์และวธีิการเกยีวกับความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์และรังสีในการจัดทําแผนฉุกเฉินฯ

(1.3) หลกัเกณฑ์และวธีิการเกยีวกับความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์และรังสีในการจัดการกรณฉุีกเฉิน 

ทางนิวเคลยีร์และรังสี 

(1.4) พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

(2) เกณฑ์กําหนดของการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน ฯ อาสาสมัครทีเกยีวข้องกบัการ

ได้รับรังสี และประชาชนในพนืทีเกดิเหตุฉุกเฉิน ฯ

(3) การจําแนกชนิดและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทีอาจเกดิขัน และการประเมินเหตุฉุกเฉินทีอาจเกิดขึนโดย

เฉพาะทีมีผลกระทบสําคญัต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกดิขึนบ่อยครัง

(4) หน่วยงานและองค์กร และการประสาน ทีเกยีวข้องในการระงบัเหตุฉุกเฉิน ฯ (โดยเฉพาะกรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณะภยั ตํารวจ หน่วยกู้ภยัและแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยแพทย์รักษา และหน่วย

สนับสนุนอนื ๆ ทีเกยีวข้อง โดยเฉพาะในกรณทีีภาวะฉุกเฉินขยายตัวเป็นสาธารณภยั)



หลกัเกณฑ์การจัดทาํแผนฉุกเฉินหลกัเกณฑ์การจัดทาํแผนฉุกเฉิน

(5) รายละเอยีดอุปกรณ์ป้องกนัผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ

(6) การประกาศและยุติเหตุฉุกเฉิน ฯ

(7) การแจ้งสํานักงานปรมาณูเพือสันติ และหน่วยงานอนืทีเกยีวข้อง

(8) ขันตอนการปฏิบัติงานในการระงบัและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ

(8.1) การประสานหน่วยกาํกบัดูแล หน่วยระงบัเหตุเบอืงต้น และหน่วยสนับสนุนอนื ๆ ทีเกยีวข้อง

(8.2) การกนัพนืที

(8.3) การอพยพ (ถ้าจาํเป็น)

(8.4) การสํารวจและตรวจวัดทางรังสี

(8.5) การเกบ็กู้ 

(8.6) การปฐมพยาบาลเบอืงต้น และการนําส่งผู้บาดเจบ็ทางรังสีไปยังหน่วยแพทย์ทีเหมาะสม

(8.7) การชําระการเปรอะเปือนทางรังสี 

(8.8) การจดัการกากกมัมันตรังสี

(8.9) การฟืนฟู

(8.10) คู่มือมาตรฐานการปฏิบตังิาน (Standard Operating Procedure) ในการระงบัและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ

(8.11) รายละเอยีดการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการระงบัและบรรเทาผลกระทบทางรังสี 



3 3 key pointskey points

 การเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อม

    การบูรณาการการบูรณาการ

    Safety cultureSafety culture



แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการ

ดา้นฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละ

รงัสี

พ.ศ. 2561-2565

แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการ

ดา้นฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละ

รงัสี

พ.ศ. 2561







ขอบคณุครับขอบคณุครับ


