
สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

กิตติ์กวิน อรำมรุญ
หัวหน้ำศนูย์ปฏิบตักิำรฉุกเฉินทำงนวิเคลยีร์และรังสี

กำรเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย

และ
แผนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐



สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

หมวด 2 : คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

มำตรำ ๑๓ (6) : คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
- ก าหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีซึ่งเป็นแผนสนับสนุน และอยู่ภายใต้แผนการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หมวด 10 : เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

มำตรำ ๑00 : การด าเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินฯ ภายในสถานประกอบการ
ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ 

(1) ระงับเหตุในเบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
(2) แจ้งเหตุดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที 
(3) ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไข บรรเทา  
หรือระงับซึ่งอันตรายหรือความเสียหายนั้น

มำตรำ ๑01 : กรณีที่มีการขยายขอบเขตหรืออาจจะเป็นความเสียหายสาธารณะ ใช้อ านาจตาม พรบ. 
ปภ. ๒๕๕๐ เข้าระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะนั้นได้ทันที โดย มีแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และให้ ปส. มีหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะและจัดให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว

หมวด 1๔ :บทก าหนดโทษ

มำตรำ ๑๒๖ : ผู้รับใบอนุญาต
ใดไม่ปฏิบัติตามมำตรำ ๑๐๐ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

หมวด 10 เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

(มาตรา 100) 
อันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากการประกอบ

กิจการตามใบอนุญาต   
(เหตุการณ ์อยูใ่นขอบเขตของสถานประกอบกิจการ)

ผู้รับใบอนุญำตมีหน้ำที่ระงับเหตุใน
เบื้องต้นตำมแผนฉุกเฉินของสถำน
ประกอบกำร และแจ้ง ปส. ทันที

(มำตรำ 101) 
อันตรำยหรือควำมเสียหำยขยำยขอบเขตเป็น

ควำมเสียหำยสำธำรณะ และในกรณีอันตรำยหรือ
ควำมเสียหำยเกิดจำกนิวเคลียร์และรังสีที่เกิดขึ้น
ในต่ำงประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

แผนกำรป้องกัน
และบรรเทำ    
สำธำรณภัย
แห่งชำติ 

พ.ศ.2564-
2570

(ร่ำง) 
แผนฉุกเฉินทำง

นิวเคลียร์และรังสี 
พ.ศ. 2564-

2570
หน่วยงำนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมกำร 
พนส.

เหตุกำรณ์ขยำยขอบเขต
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนฉุกเฉินทำงนวิเคลยีร์และรังส ีพ.ศ. 2564-2570

ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

คณะท ำงำนจัดท ำ (ร่ำง) แผนฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี

คณะอนุกรรมกำรเฝ้ำระวัง เตรียมควำมพร้อม
และระงับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ รองนำยกรัฐมนตรี (ประธำน) รมว.อว. ผู้แทนปลัดกระทรวง กห. กต. ทส. พน. มท. 
อว. สธ. อต. สมช. สศช. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖ คน และเลขำธิกำร ปส. เป็นเลขำนกุกำร

นำยสรนติ ศิลธรรม (ประธำน) ผู้แทน สธ. กห. ปภ. กรอ. กศก. คพ. สมช. สขช. สตช. 
สทน. ปส. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน และผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบทำงนิวเคลยีร์และรังสี 
ปส. เป็นเลขำนุกำร

รองเลขำธิกำร ปส. (ประธำน) ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบทำงนิวเคลียร์และรังสี ปส. 
ผู้แทน สธ. ปภ. กศก. กรอ. กปส. วศ.ทบ. สมช. สขช. สพฐ. สทน. ศตก. ศรชล. 
ผู้เช่ียวชำญ ปส. และหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัตกิำรฉุกเฉินทำงนิวเคลยีร์และรังส ีเป็นเลขำนุกำร

ระดับกระทรวงและนโยบำย นร. สมช. กห. กค. กต. กก. กษ. คค. ทศ. ดศ. พน. พณ. มท. 
ยธ. อว. รง. วธ. ศธ. สธ. อก. ตร. ระดับกรม สขช. ปภ. ปส. อย. กศก. คพ. กปส.    
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง สทน.  ส ำนักงำน กสทช.

หน่วยงำนให้ควำมเห็นชอบต่อร่ำงแผนฉุกเฉินฯ

เห็นชอบ
๑๖ 

สิงหำคม 
๒๕๖๔



สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

แผนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564-2570

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่หน่วยงำนทุกภำคส่วนโดยน ำ
ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ในกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบสนอง
กรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของ IAEA มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรแผนระดับต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และ
รังสี ประกอบด้วย กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในเหตุฉุกเฉิน และกำรจัดกำรหลังเกิดภัย

ขอบเขตของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ครอบคลุมเหตุฉุกเฉินประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ และประเภท ๕ 
(กำรแบ่งประเภทเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีตำมท่ี IAEA ก ำหนด)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๑ หมายถึง สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานที่แล้วสามารถก่อให้เกิด

ผลทางร่างกายแบบเฉียบพลันรุนแรง  ออกนอกบริเวณที่ตั้งของหน่วยงานที่ ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี
นั้น ๆ เช่น
* เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังมากกว่า 100 MW เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
เรือพลังนิวเคลียร์ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
* บ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ่งอาจจะมีการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีปริมาณรังสีของ Cs-137 
จ านวนโดยรวมประมาณ 0.1 EBq (E=exa=1018) โดยประมาณเท่ากับปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีในแกน
ปฏิกรณ์ปรมาณูขนาด 3,000 MW
* สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีวัสดุกัมมันตรังสีชนิดต่าง ๆ ที่สามารถฟุ้งกระจายในอากาศ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลทางรังสีแบบเฉียบพลันรุนแรงนอกที่ต้ังของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้นได้

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๒ หมายถึง สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานที่แล้ว มีโอกาสที่จะ

ก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี ซึ่งต้องมีการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน นอกหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์
และรังสีนั้นโดยฉับพลันทันที เช่น
* เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังมากกว่า 2 MW แต่น้อยกว่า 100 MW เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้
ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เรือพลังนิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
* บ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ที่ต้องมีการระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว
* สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีโอกาสก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ภายในขอบเขต ๐.๕ กิโลเมตร โดยรอบสถานที่ด าเนินการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น
* สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีชนิดต่าง ๆ ที่สามารถฟุ้งกระจายในอากาศที่อาจ
ก่อให้เกิดผลทางรังสีประเภทเฉียบพลันรุนแรงนอกที่ต้ังของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้นได้

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๓ หมายถึง สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในสถานที่แล้ว

คาดว่าจะก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี ซึ่งต้องมีการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีภายในสถานที่ด าเนิน
กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น เช่น
* สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ที่วัสดุกัมมันตรังสีขาดเครื่องก าบังรังสี มีโอกาสแผ่รังสี
มากกว่า 100 mGy/hr ที่ระยะ ๑ เมตร
* สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนมากพอที่ให้ปริมาณรังสีก่อให้เกิด
อันตราย อันจ าเป็นต้องมีการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีภายในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังสีนั้น

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นได้ในที่ใดที่หนึ่ง 

เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย เช่น
๑. กิจกรรมที่มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดย

๑.๑ วัสดุกัมมันตรังสีที่ขาดเครื่องก าบังรังสี ท าให้มีโอกาสแผ่รังสีให้ปริมาณรังสีมากกว่า 10 mGy/h ที่ระยะ ๑ 
เมตร

๑.๒ วัสดุกัมมันตรังสีที่อันตราย
๒. ดาวเทียมที่มีวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย
๓. การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย
๔. สถานปฏิบัติการทางรังสีที่ติดต้ังวัสดุกัมมันตรังสีแบบติดต้ังประจ าที่
๕. การได้รับปริมาณรังสีสูงจากการใช้รังสีรักษาในทางการแพทย์
๖. การก่อการร้าย หรืออาชญากรรม

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๕ หมายถึง การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ที่เป็นผลพวงจากการเกิดภัยฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสีในประเภทที่ ๑ และ ๒ ของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีนัยส าคัญต่อเครื่องอุปโภคและบริโภค
ในการด ารงชีวิต ซึ่งการจ ากัดการอุปโภคและบริโภคจะต้องยึดถือค่าตามมาตรฐานสากล
ระหว่างประเทศ



เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
เหตุกำรณ์ไม่ปกติซึ่งมีควำมเสี่ยงอันตรำยหรือมีผลกระทบทำงรังสีต่อชีวิต ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 
อันเกิดจำกสถำนประกอบกำร หรือระหว่ำงกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือกิจกรรมใด ท่ี
เกี่ยวข้องทำงนิวเคลียร์และรังสีเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีน้ี ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร
ปฏิบัติป้องกันอันตรำยเพื่อลดควำมเสี่ยงหรือลดผลกระทบทำงรังสีท่ีเกิดขึ้น นอกจำกน้ีอำจต้องมีกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันของหน่วยงำนตอบสนองเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือหน่วยงำนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ระดับชำติหำกเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

เหตุฉุกเฉินทางรังสี
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับกำรได้รับรังสีที่ก่อให้เกิด

ไอออน ยกเว้นกำรได้รับรังสีจำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ และ
ผลผลิตของปฏิกิริยำดังกล่ำว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุกัมมันตรังสีที่มีปริมำณที่เป็นอันตรำยซึ่งถูกใช้ในทำง
กำรแพทย์และอุตสำหกรรม หรืออุบัติเหตุจำกกำรได้รับ
ปริมำณรังสีสูงในทำงกำรแพทย์

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยำนิวเคลียร์ และ

ผลผลิตของปฏิกิริยำดังกล่ำว ได้แก่ เหตุฉุกเฉินจำก
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์  หรือ เหตุฉุกเฉินจำกบ่อเก็บ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือสถำนที่ผลิตเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ หรือ กำรขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว



สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

สำเหตุกำรเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสี

➢ กำรตรวจพบอำกำรป่วยของบุคคลซึ่งคำดว่ำเกิดจำกจำกกำร
ได้รับรังสีโดยไม่ทรำบสำเหตุ

➢ วัสดุกัมมันตรังสีสูญหำย
➢ กำรขโมยวัสดุกัมมันตรังสีอันตรำย
➢ กำรพบวัสดุกัมมันตรังสีอันตรำยในพื้นท่ีสำธำรณะ
➢ เครื่องถ่ำยภำพด้วยรังสีได้รับควำมเสียหำยหรือเกิดเพลิงไหม้
➢ วัสดุกัมมันตรังสีที่ติดต้ังประจ ำท่ี ได้รับควำมเสียหำย 
➢ เหตุฉุกเฉินจำกกำรขนส่ง
➢ ดำวเทียมท่ีมีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีตกลงมำยังพื้นโลก

➢ กำรได้รับปริมำณรังสีสูงจำกกำรใช้รังสีรักษำทำงกำรแพทย์
➢ ภัยคุกคำมจำกกำรก่อกำรร้ำย
➢ กำรปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีในแหล่งน้ ำด่ืม
➢ กำรปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีในอำหำรหรือผลิตภัณฑ์อื่น
➢ กำรตรวจจับระดับรังสีสูงอย่ำงมีนัยส ำคัญในอำกำศ น้ ำ 

อำหำร หรือผลิตภัณฑ์อื่น
➢ กำรแจ้งเหตุโดย IAEA หรือประเทศข้ำงเคียง กรณีฉุกเฉิน

ทำงนิวเคลียร์และรังสีนอกประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ

(IAEA Safety Guide GS-G-2.1 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency)



มำตรำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเหตุกำรณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี

The International Nuclear and 
Radiological Event Scale (INES) คือ 
เครื่องมือระดับนำนำ ชำติที่ ใช้ในกำร
สื่อสำรให้ประชำชนให้ทรำบถึงแนวทำงที่
สอดคล้องกับควำมส ำคัญด้ำนควำม
ปลอดภัยและขอบเขตของเหตุฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี โดยเครื่องมือน้ีสำมำรถ
น ำไปใช้ได้กับกำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุ
กัมมันตรั งสี ด้ ำนอุ ตสำหกรรม ด้ำน
กำรแพทย์ กำรด ำเนินกิจกรรมของสถำน
ปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และกำรขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี

กำรจ ำแนกระดับของเหตุกำรณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๗ ระดับ 

***ไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดระดับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีเพื่อปฏิบัติกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น***



มำตรำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเหตุกำรณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี

ระดับ ๐ หมำยถึง เป็นเหตุกำรณ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัย

ระดับ ๑ หมำยถึง เกิดควำมผิดปกติของกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่เกิดอันตรำยแต่บ่งชี้ถึงควำมไม่ปลอดภัย
(การได้รับปริมาณรังสีมากกว่า dose constraints) 

ระดับ ๒ (อุบัติกำรณ)์ หมำยถึง เกิดควำมเสียต่อระบบควำม
ปลอดภัย ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับปริมำณรังสีในพื้นท่ี
ปฏิบัติงำน

(การได้รับปริมาณรังสีเกิด dose limit)

ระดับ ๔-๗ (อุบัติเหตุ) หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแพร่กระจำยของสำรกัมมันตรังสี และ/หรือ กำรได้รับปริมำณรังสีจำก
ต้นก ำเนิด จนท ำให้มีผู้เสียชีวิตอย่ำงน้อยหนึ่งคน และท ำให้เกิดผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม

(เช่น อุบัติเหตุโคบอลต์-๖๐ จังหวัดสมุทรปราการ (ระดับ ๔)) (อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น (ระดับ ๗))

ระดับ ๓ (อุบัติกำรณ์รุนแรง) หมำยถึง เกิดควำมเสียต่อระบบควำม
ปลอดภัย ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับปริมำณรังสีในระดับท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ

(การเกิดผลกระทบทางรังสีที่เห็นผลชัดเจน)



แผนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564-2570



ควำมเสี่ยงกำรเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย

❖ ประเทศไทย ไม่มีควำมเสี่ยงกำรเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีประเภท ๑ เนื่องจำก ไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

❖ เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีประเภท ๒: ควำมเสี่ยงกรณีฉุกเฉินกรณีเรือด ำน้ ำ หรือเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงำน
นิวเคลียร์ของมิตรประเทศ เข้ำมำในเขตน่ำนน้ ำของประเทศไทย

❖ เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีประเภท ๓: ควำมเสี่ยงกรณีฉุกเฉินจำกเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณูวิจัยของสถำบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ปปว.-๑/๑ นอกจำกนี้ยังมีโรงงำนฉำยรังสีทำงอุตสำหกรรมและโรงพยำบำลที่ใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีในกำรรักษำ

❖ เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีประเภท ๔: ควำมเสี่ยงกรณีฉุกเฉินประเภทนี้เน่ืองจำกมีกำรใช้งำนของวัสดุนิวเคลียร์หรือ
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีอยู่ท่ัวทุกภูมิภำคของประเทศ ซึ่งผลกระทบของเหตุฉุกเฉินขึ้นอยู่กับค่ำกัมมันตภำพของวัสดุกัมมันตรังสี
หรือลักษณะควำมรุนแรงของเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้น



ควำมเสี่ยงกำรเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย

❖ เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีประเภท ๕: ควำมเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
ประเภทน้ีเน่ืองจำกมีโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ต้ังอยู่ใกล้ชำยแดนของ
ประเทศไทย จ ำนวน ๒ แห่ง คือ 
(๑) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝางเชียงกัง (Fangchenggang Nuclear 

Power Plant) มีก าลังการผลิตทั้งหมด ๒๐๐๐ เมกาวัตต์ (Megawatt, 
MW) ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลกว่างซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
ระยะห่างจากชายแดนประเทศไทยทางจังหวัดหนองคายประมาณ ๖๐๐ 
กิโลเมตร (km)

(๒) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฉางจิง (Changjiang Nuclear Power 
Plant) มีก าลังการผลิตทั้งหมด ๑๓๐๐ เมกาวัตต์ (Megawatt, MW) ซึ่ง
ตั้งอยู่ในมณฑลไห่หนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีระยะห่าง
จากชายแดนประเทศไทยทางจังหวัดสกลนครประมาณ ๔๙๐ กิโลเมตร 
(km)



ระดับการจัดการสาธารณภัย

กำรเชื่อมโยงกำรปฏบิตัริ่วมระหว่ำงหนว่ยงำนกรณฉีุกเฉินทำงนิวเคลียรแ์ละรังสี

สำธำรณภัยร้ำยแรงอย่ำงยิ่ง
นำยกรัฐมนตรี หรือรองนำยกรัฐมนตรี

ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย ควบคุม สั่งกำร
และบัญชำกำร

สำธำรณภัยขนำดใหญ่
ผู้บัญชำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ (รมว.มท.) ควบคุม สั่งกำรและ

บัญชำกำร

สาธารณภัยขนาดกลาง
ผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด)

หรือผู้อ ำนวยกำรกรุงเทพมหำนคร
ควบคุม สั่งกำรและบัญชำกำร

สาธารณภัยขนาดเล็ก
ผู้อ ำนวยกำรอ ำเภอ (นำยอ ำเภอ)

ควบคุมและสั่งกำร



กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร เครื่องมือและอุปกรณ์

จัดท ำระบบประเมินแผนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ของสถำนประกอบกำร 
เพื่อประเมินควำมเสี่ยง กำรเตรียมควำมพร้อม ศักยภำพในกำรตอบสนองเหตุ

ฉุกเฉินของสถำนประกอบกำร

www.eprsmartplan.com

เตรียมควำมพร้อม
เครื่องมือ อุปกรณ์

ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ี
เผชิญเหตุและผู้ปฏิบัติงำนกรณี
ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี จัดท ำแนวปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีเผชิญเหตุและ

ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ กรณีฉุกเฉิน
ทำงนิวเคลียร์และรังสี 



กำรแจ้งเตือนระหว่ำงประเทศ

• 121 ประเทศ, 4 องค์กำร
• USIE

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรแจ้งเหตุทำงนิวเคลียร์โดยเร็ว

• 115 ประเทศ, 4 องค์กำร
• RANET

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ทำงนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทำงรังสี

เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนิวเคลียร์และรังสีให้เร็วที่สุด

4 องค์กำร
The European Atomic Energy Community : EURATOM                     
World Health Organization : WHO
Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO        
World Meteorological Organization : WMO

ประเทศภาคีสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศภาคีอื่น ๆ 
กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

ประเทศภาคีต้องมีหน่วยประสานงานที่ได้รับมอบหมายในการ 
“ให”้ และ “ร้องขอ” ความช่วยเหลือ

ประเทศไทยลงนำม : 25 กันยายน พ.ศ. 2530 



กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน

กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี หมำยเลขโทรศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้อง

หมำยเลข หน่วยงำน กำรให้บริกำร

๑๙๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

๑๗๘๔
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รับแจ้งเหตุและข้อมูลเตือนภัย
ช่วยเหลือประชาชนและ
ประสานงานด้านสาธารณภัย

๑๙๙
กรุงเทพมหานคร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้/มีภัย

พิบัติ

๑๖๖๙
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

สายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน



กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

๑. เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตังิำนในพื้นทีเ่กดิเหตุ
- เจ้ำหน้ำที่เผชิญเหตุ (First Responder) คือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสีในระยะแรกหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ เจ้าหน้าที่สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

- ผู้ปฏิบัติงำนกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี คือ เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ เจ้าหน้าที่
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

- ผู้บัญชำกำรสถำนกำรณ์ (Commander) คือ ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ตามระดับการจัดการสาธารณภัย



กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

๒. ข้อพึงตระหนักในกำรตอบสนองเหตฉุุกเฉินสำธำรณภัยทำงนิวเคลียร์และรงัสี
- ต้องพิสูจน์ทรำบชนิด สถำนะ  คุณสมบัติ ควำมเป็นอันตรำยของวัสดุกัมมันตรังสี
- สำมำรถประเมินระดับของอันตรำยเบื้องต้นได้
- ใช้อุปกรณ์ เครื่องป้องกันอันตรำยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
- ควบคุมสถำนกำรณ์ จ ำกัดกำรแพร่กระจำย ระดับรังสี  และกำรเปรอะเป้ือนทำงรังสี 
- กำรช ำระล้ำงกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
- พึงระลึกถึงกำรเก็บรวบรวมสิ่งของที่เปรอะเปื้อนเพื่อกำรท ำลำย กำรจัดเก็บอย่ำงถูกต้อง



กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

๓. ขั้นตอนกำรปฏิบตังิำน
- ปิดกั้น ก ำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่อันตรำย พื้นที่อ ำนวยกำร พื้นที่สนับสนุน)
- จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำร และปฏิบัติงำนภำคสนำมในกำรระงับเหตุ (ในบริเวณที่เหมำะสม)
- พิสูจน์ทรำบ ชนิดสำร  กำรตรวจวัดรังสี กำรให้กำรรักษำเบ้ืองต้น และประเมินระดับอันตรำย

- ช่วยชีวิตผู้ประสพภัยที่เปรอะเปื้อนทำงรังสี
- ค้นหำ รวบรวม คัดแยกผู้ประสพภัย  ช ำระล้ำงกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีประชำชน สถำนที่อยู่อำศัย 
- อพยพผู้ประสพภัย ประชำชนอื่น ๆ ออกจำกที่เกิดเหตุ



กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน

กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีในกำรตอบสนองเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ปริมำณรังสีอ้ำงอิงเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เผชิญเหตุและผู้ปฏิบัติงำนกรณีฉุกเฉิน โดย
จะต้องไม่ได้รับรังสีเกิน ๑๐๐ มิลลิซเีวิร์ต (mSv) ยกเว้นกำรปฏิบัติเพื่อกำรรักษำชีวิตจะต้องไม่ได้รับรังสี
เกิน ๕๐๐ มิลลิซเีวิร์ต (mSv) 

กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติงำนโดยได้รับรังสีน้อยที่สุด ทั้งนี้ ผู้มีอำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี หรือ
สตรีมีครรภ์ห้ำมมิให้ปฏิบัติงำนกรณีเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี



กำรปฏิบัติกำรยุติสถำนกำรณ์เพื่อกลับสู่สภำวะปกติ

๑. ตรวจวัดระดับรังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุ และเก็บตัวอย่ำงเพื่อท ำกำรวิเครำะห์กำรเปรอะเป้ือนทำงรังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุและพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อยืนยันว่ำระดับรังสีอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม

๒. ประเมินควำมปลอดภัยและตรวจสอบยืนยันควำมปลอดภัยเพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินและตรวจสอบเพ่ือให้ผู้
บัญชำกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนกำรณ์ประกำศยุติสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือกลับสู่สภำวะปกติ

๓. จัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

๔. ให้ด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบและวิเครำะห์หำสำเหตุของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น



กำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ

บูรณำกำรกำรประสำนกำรปฏิบัติและสนับสนุนแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ และขอ
งบประมำณเชิงบูรณำกำรร่วมกันในกำรตอบสนองเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

กำรติดตำมและประเมินผล โดยจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้แก่คณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติทรำบเป็นประจ ำทุกปี 

กำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และควำมเสี่ยงของ
ประเทศ

กำรทบทวนแผนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี อย่ำงน้อยทุก ๕ ปี หรือให้มีกำร
ทบทวนแผนตำมควำมเหมำะสม หำกมีกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 



IAEA Safety Standard for EPR
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