
ดร กติตศัิกดิ์ ชัยสรรค์ 

กลุ่มประสานงานกรณฉุีกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี   
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ 

แผนฉุกเฉิน 

ทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี



Acute radiation syndrome (ARS) จาก Hiroshima ปี ค.ศ. 1945 



Emergency management timeline 



    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 

เนือ้หา 



เนือ้หา 

    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 









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 

การทดลองระเบดินิวเคลยีรท์ี่เกดิข้ึนบนโลก 



ค.ศ. 1979 



อบุตัเิหตทุางนิวเคลยีร ์TMI ค.ศ. 2001 



 

• หญิงตั้งครรภแ์ละเดก็ในโรงเรียนอนุบาล (ภายใน 5 ไมล)์ ไดรั้บค า 
         แนะน าใหอ้พยพภายหลงั 2 วนั นบัจากการเกิดการหลอมละลายของแกน 
         เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 
• ประชาชน 100,000 คน ในรัศมี 40 กิโลเมตร ตอ้งอพยพ 

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัเิหต ุ



ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ.  



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 19 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่เมือง Goiânia ประเทศบราซิล ค.ศ. 1985 



• จ ำนวนคนที่ถูกวัดรังสี     =  112,800 
• จ ำนวนคนท่ีพบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี        =  271 

– พบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีที่เสื้อผ้ำและรองเท้ำ  =  120 
– กำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีทั้งภำยนอกและภำยในร่ำงกำย =  151 

• จ ำนวนคนท่ีได้รับกำรบำดเจ็บทำงรังสี   =  28 
• จ ำนวนคนที่ต้องได้กำรรักษำที่โรงพยำบำล   =  20 
• จ ำนวนคนที่ระบบกำรท ำงำนของไขกระดูกถูกท ำลำย  =  14 
• จ ำนวนคนท่ีมีกำรได้รับรังสีสูงมำก    =  8 

• จ ำนวนคนตำย      =  4 

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัเิหตทุี่ Goiânia 



ค.ศ. 1986 



เชอร์โนวบลิ ค.ศ. 1986 

อบุตัเิหตขุองโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร ์



เชอรโ์นวบลิ ค.ศ. 1986 



เชอรโ์นวบลิ ค.ศ. 1986 



ระดบัการปนเป้ือนของ Cs-137 ในทวปียโุรป 



Exclusion Zone of Chernobyl 



Exclusion Zone 
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การตรวจวดัฝุ่ นกมัมนัตรงัสจีากอบุตัเิหตทุางรงัสทีี่ Chernobyl  



 

• Acute Radiation Syndrome (ARS) 134 คน 
 28 คน เสียชีวิตจากปริมาณรังสีสูง ในปี ค.ศ. 1986 
 19 คน เสียชีวิตระหวา่ง  ค.ศ. 1987-2004 (ไม่ใช่ผลทางรังสีทั้งหมด) 

• ประชาชน 120,000 คน ตอ้งอพยพ 
• ไม่สามารถใชอ้าหาร เป็นพื้นท่ีไกลกวา่ 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 
•  เพิ่มความเส่ียงในการเป็นโรคลคีูเมีย 

 

การตรวจวดัฝุ่ นกมัมนัตรงัสจีากอบุตัเิหตทุางรงัสทีี่ Chernobyl  



ค.ศ. 1999 



อบุตัเิหตทุางนิวเคลยีรโ์ตไกมูระ ค.ศ. 1999 



อบุตัเิหตทุางนิวเคลยีรโ์ตไกมรูะ ค.ศ. 1999 



 

• 2 ใน 3 คน ของผูป้ฏิบติังาน เสียชีวิตภายหลงั 83 วนัและ 211 วนั 
• ประมาณ 76,000 คน ตอ้งตรวจสอบการเปรอะเป้ือนทางรังสี 
• ประมาณ 5,700 คนตอ้งเขา้การปรึกษาทางแพทย ์
• ประชาชน 200 คน ในรัศมี 350 เมตร ตอ้งอพยพ 

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัเิหต ุ



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



อบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ ค.ศ. 2001 



ผู้ได้รับผลกระทบจำกรังสี 
เข้าพักใน รพ. 10 คน 
  3 คน   เสียชีวิต ( > 6,000 mSv) 
  1 คน   บาดเจ็บรุนแรง  
  6 คน   บาดเจ็บไม่รุนแรง 
  1 ทารกในครรภ์แนะน าให้ท าแท้ง 

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนฉุกเฉิน  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 

เกณฑ์ก ำหนดกำรได้รับรังส ี

20  mSv/ปี  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกับรังสี 

1  mSv/ปี  ส ำหรับประชำชนทั่วไป 

ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัเิหตทุางรงัสทีี่สมทุรปราการ 



ค.ศ. 2006 



การลอบสงัหาร Alexander Litvinenko ดว้ย Po-210 ค.ศ. 2006 



การลอบสงัหาร Alexander Litvinenko ดว้ย Po-210 ค.ศ. 2006  



ค.ศ. 2011 



อบุตัเิหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา ค.ศ. 2011 



                                                                                                                                 O.P. : Onahama bay construction base level     

อบุตัเิหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา ค.ศ. 2011 



อบุตัเิหตโุรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรฟ์กููชิมา ค.ศ. 2 



ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัเิหตทุี่ฟกููชิมา 



ผลกระทบต่อมนุษยจ์ากอบุตัเิหตทุี่ฟกููชิมา 



เนือ้หา 

    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 



แบบ EPC II คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากเรือหรือเรือด าน  าที่ขับเคลื่อน
โดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ เป็นลักษณะเตาปฏิกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้    
ซึ่งขั นแรกของผลของการประเมินของประเทศไทยนั นไม่มีความเสี่ยงนี  
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีเรือที่ใช้ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อน 
แต่มีกรณีการซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นที่มีเรือใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการ
ขับเคลื่อนเรือ เดินทางเข้ามาในน่านน  าของประเทศไทย  
* จึงจ าเป็นต้องมีการตีความความว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงในด้านนี  

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีี่อาจเกดิข้ึนในประเทศไทย 



แบบ EPC III คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีประจ าอยู่ ในสถานปฏิบัติการที่ ไม่มีการ
เคลื่อนย้าย  

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีี่อาจเกดิข้ึนในประเทศไทย 



แบบ EPC IV คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ เช่น การเคลื่อนย้ายจากสนามบินสู่สถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขนส่ง ความเสี่ยงนี 
ยังรวมวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ที่ไม่อยู่ในการก ากับดูแล เช่น 
การถูกปล่อยทิ ง สูญหาญ ถูกโจรกรรม หรือได้รับการยกเว้นจากการก ากับ
ดูแลของ ปส. 

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีี่อาจเกดิข้ึนในประเทศไทย 



แบบ EPC V คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศใกล้เคียง ซึ่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทาง
รังสีอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศเวียดนาม และบังคลาเทศ 

เหตฉุุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละรงัสทีี่อาจเกดิข้ึนในประเทศไทย 



    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 

เนือ้หา 



ระบบจดัการเมื่อเกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ 

 หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของหน่วยก ากบัดูแล หน่วยระงบัเหต ุ    

และสถานประกอบการ 

 การระบ ุการแจง้ และการประกาศเหตฉุุกเฉิน 
 การรวมและการประสานงานเพือ่การระงบัเหตฉุุกเฉิน 
 การวเิคราะหเ์หตฉุุกเฉินและการระงบัเหตฉุุกเฉิน 
 โครงสรา้งพื้นฐานทีพ่งึม ี



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของหน่วยก ากบัดูแล หน่วยระงบัเหตุ และสถานประกอบการ 

1.  หน่วยก ากบัดูแล  
 - ปส. (ศก. และ ก.พณ.) 
2.  หน่วยระงบัเหตุ หรือเผชิญเหตุเบ้ืองตน้ 
  - ปภ. และ ก.มท. 
 - ตร. (ทอ้งท่ี ส่วนกลาง และ พฐ.) 
 - หน่วยงานดา้นการแพทย ์(ปฐมพยาบาล น าส่ง และรักษา) 
 - หน่วยสนบัสนุนอ่ืน ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. ก.กต. และ ก.ยธ.) 
 - หน่วยงานความมัน่คง (ทหาร และ นร.) 
3.  สถานประกอบการ 



พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มาตรา ๑๐๐  ในกรณีท่ีเกิดอนัตรายหรือความเสียหายอนัเกิดจาก
การประกอบกิจการตามใบอนุญาต ผูรั้บใบอนุญาตมีหน้าท่ีระงบัเหตุใน
เบ้ืองตน้ตามแผนป้องกันอนัตรายจากรังสี และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบทนัที  รวมทั้งตอ้งให้ขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไข บรรเทา หรือระงับซ่ึงอันตรายหรือความ
เสียหายนั้น 
  



พระราชบัญญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มาตรา ๑๐๑  ในกรณีท่ีอนัตรายหรือความเสียหายตามมาตรา ๑๐๐ 
มีลกัษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีท่ี
พนักงานเจา้หน้าท่ีพบว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายสาธารณะ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจเขา้ระงบัเหตุแห่งความเสียหาย
สาธารณะนั้นไดท้นัที รวมทั้งมีอ านาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชน์ใน
การระงบัเหตุนั้น 



พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 (มาตรา ๑๐๑ ต่อ) 
 ในการระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะตามวรรคหน่ึง ให้
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โดยมีแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใตแ้ผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และให้ส านักงานมีหน้าท่ีให้
ขอ้เสนอแนะและจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าว 
  
 ในกรณีท่ีอนัตรายหรือความเสียหายอนัเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสีท่ี
เกิดข้ึนในต่างประเทศซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ให้น าบทบญัญติัใน
วรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มาตรา ๑๒๖  ผู ้รับใบอนุญาตผู ้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐       
ตอ้งระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 
  
  



พระราชบัญญัติพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 มาตรา ๑๒๙  ผูใ้ดครอบครองหรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี เคร่ืองก าเนิด
รังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประการท่ีน่าจะ
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคลใด ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
             ถา้การกระท าความผิดดงักล่าวในวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดอนัตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคลใด ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินยีสิ่บปี หรือปรับไม่เกินสองลา้นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 



พระราชบัญญัต ิพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
 มาตรา ๑๓๔ ผูใ้ดกระท าการต่อวสัดุกมัมนัตรังสี  วสัดุนิวเคลียร์ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยมุ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือ
น่าจะเกิดการแพร่กระจายของวสัดุกมัมนัตรังสี โดยเจตนาท่ีจะท าอนัตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามยั หรือทรัพยสิ์นของบุคคลใด หรือต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยีสิ่บ
ปี และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงหน่ึงลา้นบาท  



หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของ"สถานประกอบการ” 

o จดัตั้งและรักษาไวซ่ึ้ง การเตรียมความพร้อม และการ
ระงบัเหตุ ในสถานประกอบการ 

o สามารแสดงให้เห็นถึงการจดัการและการปฏิบติัเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ 

o มีการประสานงานกบัหน่วยงานทั้งในระดบัทอ้งถ่ินเอง
และส่วนกลางของประเทศ 



การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ EPC I, II และ III 

o ผูป้ฏิบติังานสามารถระบุและการระงบัเหตุฉุกเฉิน ได้
อยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว 

o เร่ิมขั้นตอนการปฏิบติัระงบัเหตุในสถานประกอบการ 
o แจ้งเตือนและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเ น่ืองกับ

หน่วยงานภายนอก 
o เร่ิมด าเนินการประสานงานและปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน 



การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ EPC IV 

ก่อนด าเนินการขนส่ง 
o ประสานงานหน่วยงานระงบัเหตุเบ้ืองตน้ให้ตระหนัก

ถึงเหตุฉุกเฉินท่ีจะเกิดข้ึนตามเสน้ทางการขนส่ง 
 

ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 
o ประสานหน่วยงานระงบัเหตุเบ้ืองตน้ให้มีการระบุและ

ประกาศเหตุฉุกเฉิน 
o แจง้หน่วยงานดา้นการแพทยใ์ห้มีความพร้อมในการ

ตรวจวินิจฉยัอาการทางรังสี 
o ปฏิบติังานระงบัเหตุตามแผนฉุกเฉิน 



การระบุเหตุฉุกเฉิน 

General emergency  

เหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโดยเร่งด่วนและล่วงหนา้ การ
ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโดยเร่งด่วน การปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโดยเร็ว และ
ตอบสนองอ่ืน ๆ ทั้งพ้ืนท่ีภายใน พ้ืนท่ีส่วนนอก และพ้ืนท่ีภายนอกของ
สถานประกอบการ 

Site area emergency 
เหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัและตอบสนองอ่ืน ๆ ทั้งพ้ืนท่ี
ภายใน และพ้ืนท่ีส่วนนอกของสถานประกอบการ 

Facility emergency  
เหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัและตอบสนองอ่ืน ๆ เฉพาะ
พ้ืนท่ีภายในสถานประกอบการ 

Alert  
เหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการประเมินและการลดความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

Other nuclear or radiological 
emergency 

เหตุการณ์ท่ีตอ้งมีการปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัและตอบสนองอ่ืน ๆ ส าหรับ 
EPC IV 



การแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อ ปส. 

• โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  089-200-6243     (ตลอด 24 ชัว่โมง) 
• โทรศพัท ์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 ชัว่โมง) 
• FB (เฉพาะขอ้ความ) Radiation Emergency OAP  (เฉพาะเวลาราชการ) 
• Website  www.oap.go.th   (เฉพาะเวลาราชการ) 



การรวมและการประสานงานเพือ่การระงบัเหตุฉุกเฉิน 

o มีระบบการสัง่การ Incident Command System (ICS) 
o มีการจดัการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  
o มีศูนยบ์ญัชาการท่ีแน่นอนและชดัเจน 
o มีความร่วมมือระดบัภาค 
o มีการจัดการส่ือสารสาธารณะ เช่น ศูนย์บัญชาการ   

เวปไซด ์และสายด่วน  



การวเิคราะห์เหตุฉุกเฉิน 

o รวบรวมสถานการณ์ 
-  ตระหนกัถึงความซบัซอ้น 
-  รวบรวมข้อมูลโดยการ ตรวจ เก็บ สัมภาษณ์ 

พิจารณาแนวปฏิบติัและประวติั และถ่ายรูปและ
วีดีโอ 

-  ประเมินข้อมูลจาก หน่วยปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ขั้ นตอนปฏิบัติ  ตัวอย่าง การช ารุดของ
อุปกรณ์ ต าแหน่งของผู ้ปฏิบัติงานต่าง ๆ การ
ตรวจวดัทางรังสี 

-  เฝ้าสังเกต 
-  ประสานหน่วยงานการสืบสวน 
 - แผนท่ีจริง หรือจ าลองทางรังสี  



การวเิคราะห์เหตุฉุกเฉิน (ต่อ) 

o ประเมินเชิงลึกถึงสาเหตุการเกิด 
-  โดยตรง หรือทางออ้ม 
-  “ท าไหม” ถึงเกิดเหตุ 
 -  สาเหตุหลกัมาจาก เคร่ืองมือผิดพลาด ขั้นตอน

ผดิพลาด ความผดิพลาดของมนุษย ์การออกแบบ 
ไม่มีการฝึกซอ้ม การจดัการผดิพลาด หรือตวัแปร
จากภายนอก 

o ช่วยเหลือหน่วยงานก ากบัดูแลในการวิเคราะห์ 
o ด าเนินการใหมี้ความปลอดภยัและความมัน่คง 



การวเิคราะห์การระงบัเหตุฉุกเฉิน  

o เก็บข้อมูล รวบรวมพยาน และเร่ิมวิ เคราะห์อย่าง
รวดเร็วเม่ือรับทราบวา่เกิดเหตุ 

o สนับสนุนให้หน่วยงานระงบัเหตุวิเคราะห์การระงบั
เหตุ และใหเ้ป็นไปอยา่งอิสระ 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึม ี- สถานประกอบการ 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึมี – บุคลากร (แผน ปภ. 58) 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึมี – บุคลากร (แผน ปภ. 58) 



โครงสร้างพืน้ฐานที่พงึมี – บุคลากร (Radiological Emergency) 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึม ี– บุคลากร (Radiological Emergency) 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึม ี– บุคลากร (Radiological Emergency) 



โครงสร้างพืน้ฐานที่พงึมี - ชุดป้องกนัการเปรอะเป้ือนทางรังสี 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึม ี
เคร่ืองอตัราปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter) 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึม ี
เคร่ืองส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรังสี (Surface contamination meter) 



โครงสร้างพืน้ฐานทีพ่งึม ี
เคร่ืองวดัรังสีประจ าตัวบุคคล (Personal dosimeter) 



    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 

เนือ้หา 



การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

 การปฏิบติัเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
 เช่น กั้นพื้นท่ี ส ารวจทางรังสี และ/หรือการเกบ็กู ้
 การป้องกนัประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม 
 เช่น อพยพ และ/หรือการใหข้อ้มูลข่าวสาร 
 การป้องกนัผูป้ฏิบติังานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                           

และอาสาสมคัรท่ีอาจไดรั้บรังสี 
 เช่น ความรู้ในการปฏิบติั เกณฑก์ารไดรั้บรังสีกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน ฯ ชุดป้องกนั และเคร่ืองตรวจวดัทางรังสี 



การกั้นพืน้ที ่และการส ารวจทางรังสี เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 



การปฏิบัติเพือ่บรรเทาผลกระทบ - การกั้นพืน้ที ่



การปฏิบัติเพือ่บรรเทาผลกระทบ - การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี 



การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี เม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน 



การเกบ็กู้วสัดุกมัมนัตรังสี เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 



การอพยพ 



การแบ่งพืน้ทีฉุ่กเฉินส าหรับการอพยพ 



การส่ือสารทั้งการแนะน าให้ปฏิบัต ิ 
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 การแจง้เตอืน และการแนะน าใหป้ฏบิตั ิ

 การใหข้อ้มลูขา่วสาร 

 มาตราระหวา่งประเทศวา่ดว้ยขนาดเหตกุารณท์างนิวเคลยีร ์ 

(International Nuclear Events Scale, INES) เป็นการ
ระบรุะบคุวามรุนแรงของเหตฉุุกเฉินทีเ่ขา้ใจงา่ยเพือ่การสือ่สาร

กบัประชาชนท ัง้ในต่างประเทศ 



การป้องกนัประชาชนและส่ิงแวดล้อม - การแนะน าให้ปฏิบัติ  
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน - INES 



การป้องกนัประชาชนและส่ิงแวดล้อม - การแนะน าให้ปฏิบัติ  
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน – INES (ต่อ) 



การป้องกนัประชาชนและส่ิงแวดล้อม - การแนะน าให้ปฏิบัติ  
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน – INES (ต่อ) 



ความรู้ในการป้องกนั -การป้องกนัผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครท่ีอาจได้รับรังสี 
รูปแบบการได้รับรังสี 



ความรู้ในการป้องกนั -การป้องกนัผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครท่ีอาจได้รับรังสี 
รูปแบบการได้รับวสัดุกมัมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย 

IONACTIVE 



การป้องกนัผู้ปฏิบัติงานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครที่อาจได้รับรังสี 
รูปแบบผลกระทบทางรังสีต่อมนุษย์ 



ความรู้ในการป้องกนั - หลกัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 



ความรู้ในการป้องกนั - Optimization 



ความรู้ในการป้องกนั –  
การป้องกนัอนัตรายจากรังสีเม่ือแหล่งก าเนิดรังสีอยู่ภายนอกร่างกาย 

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 

การป้องกนัผู้ปฏิบัตงิานกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครทีอ่าจได้รับรังสี 



เกณฑ์การได้รับรังสี – สภาวะปกติ 



เกณฑ์การได้รับรังสี – กรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน ฯ 



    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 

เนือ้หา 



การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

 เกณฑก์ารปฏบิตัแิละเกณฑท์ ัว่ไป เมือ่เกิดเหตฉุุกเฉิน 

 การตรวจตดิตามกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน  

 การประเมนิการไดร้บัรงัส ี

 การจดัการการเปรอะเป้ือนทางรงัส ี



การใหข้อ้มูลก่อนปฏบิตังิานต่อเจา้หนา้ที่เผชิญเหตุ 



การใหข้อ้มูลก่อนปฏบิตังิานต่อเจา้หนา้ที่เผชิญเหตุ 



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ที่เผชิญเหตุ 



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ที่เผชิญเหตุ 



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ที่เผชิญเหตุ 



การใหค้วามช่วยเหลอืทางเทคนิคต่อเจา้หนา้ที่เผชิญเหตุ 



การตรวจตดิตามกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน  



การตรวจตดิตามกรณีเกดิเหตฉุุกเฉิน  



การตรวจติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - OIL  



การตรวจติดตามกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน - OIL  



การตรวจติดตามกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน - OIL  



การประเมินการไดร้บัรงัส ี



การประเมินการไดร้บัรงัส ี



การจดัการการเปรอะเป้ือนทางรงัส ี



การจดัการการเปรอะเป้ือนทางรงัส ี



การจดัการการเปรอะเป้ือนทางรงัส ี



การจดัการการเปรอะเป้ือนทางรงัส ี



    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 

เนือ้หา 



การระงบัเหตดุา้นอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง 

 การแพทย ์ 

 ไดแ้ก่ การปฐมพยาบาล การเคลือ่นยา้ย และการรกัษาข ัน้วกิฤตทาง

รงัส ี

 การระงบัผลกระทบทีไ่มไ่ดเ้กิดจากรงัสโีดยตรง 

เช่น การวติกกงัวล (ไมย่อมใหเ้ผาศพทีเ่สยีชวีติกรณีสมทุรปราการ 

และการหาไอโอดนีทีเ่ป็นอนัตรายบรโิภคเองกรณีฟูกูชมิา) 

 การยุตเิหตฉุุกเฉิน 

 การจดัการกากทางรงัส ี



การปฎิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นพ้ืนท่ีเหตุฉุกเฉิน ฯ 



การปฏิบติังานดา้นการแพทยใ์นโรงพยาบาล 



การป้องกนัการเปรอะเป้ือนพ้ืนท่ีการรักษา 



การป้องกนัการเปรอะเป้ือนพ้ืนท่ีการรักษา 



การยตุเิหตฉุุกเฉิน 

• การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัโดยเร่งด่วน และการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั

โดยเรว็ เสร็จสิ้น 

• การวเิคราะหเ์หตฉุุกเฉินและการปฏบิตัต่ิาง ๆ เสรจ็สิ้น 

• สถานภาพการแผ่รงัส ีมคีวามแน่นอนไมเ่ปลีย่นแปลง และระบุ

รูปแบบได ้
• การลงทะเบยีนผูต้อ้งการการตรวจตดิตามทางการแพทยร์ะยะยาว 

เสร็จสิ้น 

• การระบผุลกระทบทีไ่มม่สีาเหตมุาจากรงัส ีเสร็จสิ้น 



การยตุเิหตฉุุกเฉิน 

• เริ่มการถ่ายโอนหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

• เพิม่ยุทธวถิใีนดา้น การจดัการกากกมัมนัตรงัส ีการฟ้ืนฟูโครงสรา้ง

และบรกิารสาธารณะ การเฝ้าระวงัการเปรอะเป้ือนระยะยาว 

สาธารณะสุข และการใหค้ าปรกึษาดา้นจติวทิยา 
• เริ่มโครงการการตรวจตดิตามทางการแพทยร์ะยะยาว 

• เริ่มการสือ่สารและการใหค้ าปรกึษาเริ่มด าเนินการ (การมสี่วนร่วม

ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งและทอ้งถิน่ โดยเฉพาะสาธารณชนมสี่วนร่วมใน

การตดัสนิใจ) 



การจดัการกากกมัมนัตรงัส ี- Goiânia บราซิล ค.ศ. 1985 



การจัดการกากกมัมันตรังสี - ฟูกชิูมา ค.ศ. 2011 



การจดัการกากกมัมนัตรงัส ี



    เหตฉุุกเฉินในอดตี 

    การจดัประเภทของเหตฉุุกเฉิน 

    ระบบจดัการเมือ่เกดิเหตฉุุกเฉิน ฯ  

    การปฏบิตัเิพือ่การป้องกนั 

    การระงบัเหตดุา้นรงัส ี

    การระงบัเหตดุา้นอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

    หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนฉุกเฉิน 

เนือ้หา 



หลกัเกณฑ์การจดัท าแผนฉุกเฉิน 
โดยมเีนือ้หาดงันี ้

(1) กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
(1.1) พระราชบญัญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพือ่สันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 100 และ 101 
(1.2) หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสีในการจัดท าแผนฉุกเฉินฯ 
(1.3) หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัความปลอดภัยทางนิวเคลยีร์และรังสีในการจัดการกรณฉุีกเฉิน 
ทางนิวเคลยีร์และรังสี  
(1.4) พระราชบญัญตัิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

(2) เกณฑ์ก าหนดของการได้รับรังสีของผู้ปฏิบตัิงานกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน ฯ อาสาสมคัรทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ได้รับรังสี และประชาชนในพืน้ทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน ฯ 

(3) การจ าแนกชนิดและลกัษณะของเหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขั้น และการประเมนิเหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้โดย
เฉพาะทีม่ผีลกระทบส าคัญต่อผู้ปฏิบตัิงาน หรือเกดิขึน้บ่อยคร้ัง 

(4) หน่วยงานและองค์กร และการประสาน ทีเ่กีย่วข้องในการระงบัเหตุฉุกเฉิน ฯ (โดยเฉพาะกรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณะภัย ต ารวจ หน่วยกู้ภัยและแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยแพทย์รักษา และหน่วย
สนับสนุนอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะในกรณทีีภ่าวะฉุกเฉินขยายตัวเป็นสาธารณภัย) 



หลกัเกณฑ์การจดัท าแผนฉุกเฉิน 
(5) รายละเอยีดอุปกรณ์ป้องกนัผู้ปฏิบตัิงาน และอุปกรณ์ระงบัและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ 
(6) การประกาศและยุตเิหตุฉุกเฉิน ฯ 
(7) การแจ้งส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
(8) ขั้นตอนการปฏบิตัิงานในการระงบัและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ 

(8.1) การประสานหน่วยก ากบัดูแล หน่วยระงับเหตุเบือ้งต้น และหน่วยสนับสนุนอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 
(8.2) การกั้นพืน้ที ่
(8.3) การอพยพ (ถ้าจ าเป็น) 
(8.4) การส ารวจและตรวจวัดทางรังสี 
(8.5) การเกบ็กู้  
(8.6) การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการน าส่งผู้บาดเจ็บทางรังสีไปยงัหน่วยแพทย์ที่เหมาะสม 
(8.7) การช าระการเปรอะเป้ือนทางรังสี  
(8.8) การจัดการกากกมัมันตรังสี 
(8.9) การฟ้ืนฟู 
(8.10) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ในการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ 
(8.11) รายละเอยีดการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมในการระงบัและบรรเทาผลกระทบทางรังสี  



3 key points 

  การเตรียมความพร้อม 
  การบรูณาการ 
  Safety culture 



แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการ

ดา้นฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละ

รงัส ี

พ.ศ. 2561-2565 

แผนยุทธศาสตรก์ารจดัการ

ดา้นฉุกเฉินทางนิวเคลยีรแ์ละ

รงัส ี

พ.ศ. 2561 







ขอบคณุครับ 


