






 แนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี สำาหรับเจ้าหน้าที ่
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แนวทางการปฏิบัติงาน
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
๑. วัตถุประสงค์

 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำาหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนอง 

เหตุฉุกเฉินทางรังสี ในระยะแรกหลังเกิดเหตุจนสามารถควบคุมสถานการณ์ 

สูส่ภาวะปกต ิ โดยจะให้ความสำาคญักบัเจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสี 

ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซ่ึงครอบคลุมการปฏิบัติงาน  

๓ ส่วน คือ ส่วนบัญชาการสถานการณ์ ส่วนวางแผน และส่วนปฏิบัติการ 

๒. การปฏบิตักิารเริม่ต้นของเจ้าหน้าทีร่บัแจ้งเหตกุรณฉีกุเฉนิทางรงัสี

 ๒.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทาง 

รังสี ให้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้น 

 ๒.๒ แนะนำาผู้แจ้งเหตุให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  ๒.๒.๑ ห้ามสัมผัสวัตถุทุกชนิด ในบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสี

  ๒.๒.๒ แจ้งการอพยพประชาชนในพืน้ทีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิหรอื 

ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อทำาการอพยพประชาชน  

จากพื้นที่เสี่ยงภัยในระยะที่เหมาะสม 

  ๒.๒.๓ จำากดับรเิวณพืน้ท่ีเกิดเหตฉุกุเฉนิทางรงัสี และแนะนำา 

ไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือสูดดมควันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

  ๒.๒.๔ ตรวจสอบเจ้าหน้าทีห่รอืประชาชนทีย่งัเหลอือยูใ่ห้ออก 

จากพืน้ท่ีเกดิอบุตัเิหต ุจนกระทัง่เจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสมีาถงึ

  ๒.๒.๕ รอเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีและ 

เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรายงานให้ผู้บัญชาการสถานการณ์หรือผู้สั่งการ  

ณ ที่เกิดเหตุ

 ๒.๓ บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดลงในสมุดบันทึก โดยรวบรวมทั้ง 

การแจ้งเหตุ การประสานงาน การสื่อสาร การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน และ 

ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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๓. การบรหิารจดัการเหตฉุกุเฉนิทางรงัสขีองผูบ้ญัชาการสถานการณ์

 ๓.๑ การดำาเนินการทั่วไป

  ๓.๑.๑ เมือ่ได้รบัการแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีรบัแจ้งเหตฉุกุเฉนิทาง

รังสีหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ส่ังการ ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยทางรงัส ี เจ้าหน้าทีด่บัเพลงิและกูภ้ยั เจ้าหน้าทีต่ำารวจ เป็นต้น 

ให้ดำาเนนิการแจ้งเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเพือ่ตอบสนองเหตฉุุกเฉินทางรงัสีทีเ่กดิขึน้ 

นอกจากนี้ให้แจ้งสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่หมายเลข ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๙๙ 

(เวลาราชการ) หรือ ๐๘ ๙๒๐๐ ๖๒๔๓ (๒๔ ชั่วโมง)

  ๓.๑.๒ บนัทกึข้อมลูการปฏบิตังิานทีจ่ำาเป็นรวมถงึการตดัสนิใจ 

ต่างๆ ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งประกอบไปด้วย

   - ระยะเวลาในการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีต่อบสนอง 

เหตุฉุกเฉินทางรังสี ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

   - รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีและ 

เวลาที่ทำาการแจ้ง

   - หน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสี เวลาที่ติดต่อสื่อสารและเวลาที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ

   - ลักษณะการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

   - การตัดสินใจอื่นๆ 

  ๓.๑.๓ ตรวจสอบข้อมลูพืน้ฐานที่ได้พสิจูน์ทราบว่าเหตฉุกุเฉนิ 

ทางรังสีท่ีเกิดขึ้นมีความรุนแรงระดับไหน ตามระดับมาตรระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และทำาการประเมินเพื่อตอบสนอง 

เหตุฉุกเฉินทางรังสีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

  ๓.๑.๔ ให้เจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสดีำาเนนิการ 

ตามแนวทางป้องกนัอนัตรายจากรงัสขีณะปฏบิตังิาน ควบคูก่บัการได้รบัคำาแนะนำา 

จากเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  ๓.๑.๕ ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุ มีมาตรการ 

ควบคุมผู้ส่ือข่าวให้อยู่ในพื้นที่ที่กำาหนด การจัดการต่อการให้ข่าว โดยอาจมี 

การแต่งตั้งผู้ประสานงานสื่อมวลชน (ถ้าจำาเป็น)
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 ๓.๒ การดำาเนินการกรณีฉุกเฉินทางรังสี ที่เกิดจากวัสดุ

กัมมันตรังสี

  ๓.๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหตเุป็นผู้สัง่การ  

ณ ท่ีเกิดเหตุ (พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่ผู้สั่งก�ร ณ ที่เกิดเหตุ)  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

   - การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

   - การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

   - การจำากัดขอบเขตของการเปื้อนสารกัมมันตรังส ี

ในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

   - การกำาหนดขอบเขตระยะท่ีปลอดภัยในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

   - คัดแยกประชาชนที่อาจได้รับการเปื ้อนสาร 

กัมมันตรังสี

   - การป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

   - ดำาเนนิการสำารวจอตัราปรมิาณรงัสีในพืน้ท่ีเกิดเหตุ

  ๓.๒.๒ พิจารณาสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ว่ามคีวามรนุแรง ตาม 

ระดับมาตรระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี หรือ 

ต้องให้ความสนใจต่อประชาชนในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุหรือไม่ เพื่อใช้เป็นเหตุผล 

ที่สำาคัญในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับชาติ 

หรือหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น

  ๓.๒.๓ หากการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสยีงัไม่สามารถ  

ดำาเนินการให้สำาเร็จได้ ให้ร้องขอเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โดยแจ้งถึงอันตรายและ 

วิธีป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน 

  ๓.๒.๔ ประสานงานกบัผูส้ัง่การ ณ ทีเ่กดิเหตอุยูต่ลอดเวลา  

เพื่อตรวจสอบว่ามีการร้องขอทรัพยากรอื่นๆ ที่สำาคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 

และกู้ภัย เจ้าหน้าที่ตำารวจ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ  

ที่จำาเป็น เป็นต้น

  ๓.๒.๕ ต้องแน่ใจว่าการร้องขอทรพัยากรต่างๆ ของผูส้ัง่การ  

ณ ที่เกิดเหตุได้ไปถึงในพื้นที่แล้ว
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  ๓.๒.๖ สอบถามและบันทึกสถานการณ์ต่างๆ จากผู้สั่งการ  

ณ ที่เกิดเหตุ โดยให้รายงานรายละเอียดเป็นระยะ ดังนี้

   - ลักษณะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน

   - ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ  

รวมทั้งการให้คำาแนะนำา และวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี

  ๓.๒.๗ หากมีการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีจากเจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยทางรังสี หรือได้รับคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณู 

เพื่อสันติ ให้ตัดสินใจเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำาหรับประชาชน 

และแจ้งให้ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุทราบ

  ๓.๒.๘ ต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพ้ืนที่ 

เกิดเหตุ นอกจากนี้อาจขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

ในกรณีต้องส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล และให้แจ้งเจ้าหน้าที่การแพทย์ด้วย 

ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี หรืออาจเปื้อนสารกัมมันตรังสี 

  ๓.๒.๙ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือการเปื้อนสารกัมมัน 

ตรงัสีในพืน้ที ่ ให้กำาหนดขอบเขตของพืน้ทีเ่กดิเหต ุ พร้อมทัง้อาจประสานงาน 

เจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติในการเก็บกู ้วัสดุกัมมันตรังสี หรือ 

เจ้าหน้าทีส่ถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชาต ิ ในการจดัการกากกัมมนัตรงัสี 

นอกจากนี้ขณะที่รอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ให้ขอคำาแนะนำาแนวทางที่ถูกต้อง 

ในการปฏิบัติงานหรือการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม

 ๓.๓ การดำาเนินการกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย

  ๓.๓.๑ ประเมินสถานการณ์จากเอกสารต่างๆ และข้อมูลที่ 

เกีย่วข้องกบัการสญูหายของวสัดกุมัมนัตรงัสี และประสานงานกับผูค้รอบครอง 

วัสดุกัมมันตรังสี

  ๓.๓.๒ ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อสอบสวน 

สถานที่ติดตั้งหรือสถานที่เก็บ ของวัสดุกัมมันตรังสี ตรวจสอบประวัติและ 

สภาพการสูญหายของวัสดุกัมมันตรังสี

  ๓.๓.๓ ประเมนิระดบัความเสีย่งและประสานงานกบัเจ้าหน้าที่

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรับทราบข้อมูลของวัสดุกัมมันตรังสี 
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  ๓.๓.๔ เจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ครอบครอง 

วัสดุกัมมันตรังสี และเจ้าหน้าที่ตำารวจ ร่วมกันพิจารณาการให้คำาแนะนำา 

แก่ประชาชน ถ้าเป็นไปได้ควรออกประกาศเพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่ได้รบัทราบ 

และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง โดยดำาเนินการดังนี้

   - แจ้งโรงพยาบาลและสอบถามว่ามีการรับผู้ป่วย 

ที่น่าจะได้รับปริมาณรังสีสูงจากภายนอกร่างกาย หรือได้รับการเปื้อนสาร 

กัมมันตรังสีหรือไม่ 

   - แจ้งสื่อมวลชนให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 

เกีย่วกบัการสญูหายของวสัดกุมัมนัตรงัส ี เฝ้าระวงัและตรวจสอบวตัถผุดิปกต ิ

ทีน่่าจะเป็นวสัดุกมัมันตรังสี การปฏิบตัตินรวมถงึการแจ้งเหตเุพือ่ให้เจ้าหน้าที ่

สามารถตรวจสอบได้

  ๓.๓.๕ หลังจากได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นพร้อมทั้ง 

วางแผนเพื่อค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหาย ทีมที่จะค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี 

ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี หรือหีบห่อวัสดุกัมมันตรังสี 

และต้องติดมาตรรังสีแบบพกพาด้วย โดยแนวทางการค้นหาพิจารณาจาก

   - สัญลักษณ์และเครื่องหมายทางรังสีท่ีติดอยู่กับ 

วัสดุกัมมันตรังสี

   - วัตถุที่มีช่ือสถานประกอบการท่ีครอบครองวัสด ุ

กัมมันตรังสีติดอยู่

   - เครือ่งกำาบงัรงัสีท่ีเป็นตะก่ัวหรอืวตัถุท่ีมีนำา้หนกัมาก

   - การใช้เครื่องสำารวจรังสีค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี 

โดยรอบพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย

   - สถานทีข่ายของเก่า หรอืท่ีท้ิงส่ิงปฏิกูลในพืน้ท่ีเส่ียง 

ที่คาดว่าจะมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย

   - การค้นหานั้นควรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน 

ทั้งหมด เช่น เส้นทางที่ทำาการสำารวจ ผลจากการสังเกตด้วยสายตารวมถึง 

อตัราปรมิาณรงัสจีากเครือ่งสำารวจรงัส ี จะต้องบนัทกึลงในแผนของการสำารวจ  

ซึ่งจะกลายเป็นเอกสารพื้นฐานในการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี
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  ๓.๓.๖ เมื่อพบวัสดุกัมมันตรังสีให้ตรวจสอบภายนอกว่ามี 

ความปลอดภัยหรือไม่ จากนั้นนำาไปไว้ ในสถานที่เก็บและแจ้งให้ประชาชน 

ทราบว่าวสัดกุมัมนัตรงัสไีด้พบและเกบ็ไว้ในทีป่ลอดภยัแล้ว พร้อมทัง้ตรวจสอบว่า 

ประชาชนในพืน้ที่ใกล้เคยีง ได้รบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสอีย่างเหมาะสม  

และตรวจสอบว่ามปีระชาชนได้รบัรงัสหีรอืไม่ หากมีให้ส่งตวัไปท่ีโรงพยาบาล 

พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีเข้าไปช่วยเหลือในการตรวจวัด 

ปริมาณรังสีและการปฏิบัติตนของผู้ได้รับผลกระทบ หากมีการเปื้อนสาร 

กัมมันตรังสีให้ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

  ๓.๓.๗ ทำาการประสานงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง 

รังสี หรือเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในการวางแผนการเก็บกู้ 

วัสดุกัมมันตรังสีและขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี รวมถึงการจัดการกาก 

กัมมันตรังสี

  ๓.๓.๘ ทำาการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีตามแผนที่ได้วางไว้  

ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีและจัดการกากกัมมันตรังสี

๔. การตอบสนองและจัดตั้งพื้นที่กรณีฉุกเฉินทางรังสี

 ในการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีนั้น จะต้องมี 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพ้ืนที ่ เพ่ือทำาให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  

นอกจากนีต้้องมีการจดัต้ังพ้ืนท่ีในการปฏิบตังิาน ทัง้พืน้ทีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิและ 

นอกพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ๔.๑ การจัดตั้งพื้นที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

  เมือ่เจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสมีาถงึพืน้ทีเ่กดิเหตุ

จะต้องประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น และพิจารณาความเสี่ยงจากการได้รับ 

อันตรายจากรังสี โดยจัดต้ังระยะปลอดภัย และกำาหนดให้บริเวณเกิดเหตุ 

ฉุกเฉินทางรังสีถึงขอบเขตระยะปลอดภัย คือ พื้นที่อันตราย ซึ่งต้องมีการ 

ป้องกันอันตรายจากรังสี การป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของเจ้าหน้าที ่

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีและประชาชนในพ้ืนอันตราย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ม ี

การจัดตั้งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านต่างๆ โดยตารางที่ ๑ แสดงระยะที่ 

เหมาะสมเพื่อกำาหนดพื้นที่อันตรายสำาหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีประเภทต่างๆ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี
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ตารางที่ ๑ การกำาหนดระยะพื้นที่ขอบเขตภายในสำาหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 

สถานการณ์
ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหตุ 

(ระยะปลอดภัย) 

บริเวณภายนอก 

วัสดุกัมมันตรังสีแตกหักเสียหายและ

ไม่มีการป้องกันใดๆ
๓๐ เมตร โดยรอบ

พบการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ๑๐๐ เมตร โดยรอบ

เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด ทำาให้เป็น 

กลุ่มควัน
๓๐๐ เมตร โดยรอบ

เกิดเหตุซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับระเบิดที่

ผูกติดกับวัสดุกัมมันตรังสี

๔๐๐ เมตร โดยรอบ หรือมากกว่าเพื่อ

ป้องกันการระเบิด

บริเวณภายในตึก หรือที่ปิดมิดชิด 

วัสดุกัมมันตรังสีแตกหักเสียหาย 

ขาดเครื่องกำาบัง หรือมีการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีในพื้นที่

ปิดบริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งชั้นบน

และชั้นล่างของสถานที่นั้น 

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือมีการเปรอะ

เปื้อนทางรังสีไปทั่ว
ปิดตึกที่เกิดเหตุ 

การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องสำารวจรังสี

ระดับรังสี ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ

ชั่วโมง
ล้อมบริเวณในระยะที่รังสีแผ่ออกมา 



 8

 ๔.๒ การตอบสนองของผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ

  ผู้ได้รบัการแต่งตัง้เป็นผูส้ัง่การ ณ ทีเ่กดิเหต ุจะมแีนวปฏบิตั ิ

การระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้

  ๔.๒.๑ การป้องกันอันตรายและการประเมินสถานการณ์ใน 

พื้นที่เกิดเหตุ

   - สังเกตการณ์บริเวณพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  

โดยอยู่ห่างอย่างน้อย ๓๐ เมตร และพิจารณาถึงอันตรายจากรังสี โดยใช้ 

แนวทางที่ ๑ และความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสอบประชาชนที ่

ได้รับบาดเจ็บ

   - พิจารณาความมัน่คงปลอดภยัอืน่ทีอ่าจจะเกีย่วข้อง 

กับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เช่น วัตถุระเบิด เพลิงไหม้ หรือสินค้าอันตรายที่ม ี

การขนส่ง สัญลักษณ์ทางรังสี หรือหมายเลขสหประชาชาติ (UN number) 

   - กำาหนดพื้นท่ีอันตรายและพื้นท่ีเฝ้าระวังในพื้นท่ี 

เกดิเหต ุจดัตัง้สถานทีป่ฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่ยานพาหนะและเครือ่งมอืต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

   - ถ้ามีเครื่องสำารวจรังสี ให้สำารวจอัตราปริมาณรังสี 

และการเป้ือนสารกมัมนัตรงัส ี โดยทำาการเปิดเครือ่งสำารวจรงัสขีณะเดินเข้าไป 

ในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ห้ามเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขาดหากยังไม่มีการวัด 

อัตราปริมาณรังสี

   - ห้ามพยายามเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีหรือขจัดการ 

เปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ เว้นแต่มีการวางแผนการเก็บกู้และ 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสขีองสถานประกอบการ หรือเจ้าหน้าทีส่ำานกังาน 

ปรมาณูเพื่อสันติได้มีการควบคุมอัตราปริมาณรังสีแล้ว 

  ๔.๒.๒ การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเพิ่มมาตรการ 

ป้องกัน

   - ให้ดำาเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรก  

โดยไม่ต้องคำาถึงเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี แต่ให้ ใช้ความ 

ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน หากเห็นว่าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอาจเกิด 

อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำาเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีก่อน  

เพื่อลดความเป็นอันตรายแล้วจึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
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   - ให้จัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน กำาหนดจุดพื้นที่อันตราย  

จัดทำารายชื่อผู้ปฏิบัติงาน กำาหนดพื้นที่เข้าออก กำาหนดมาตรการป้องกัน 

ความปลอดภัยทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑) อพยพประชาชน 

และสำารวจประชาชนที่ได้รับการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - หากมีเครื่องสำารวจรังสี ให้มอบหมายเจ้าหน้าท่ี 

ความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ 

ได้รับมอบหมาย ดำาเนินการสำารวจอัตราปริมาณรังสี และต้องแน่ใจว่าพื้นที่ 

อันตรายอัตราปรมิาณรงัสต้ีองไม่เกนิ ๑๐๐ ไมโครซเีวร์ิตต่อชัว่โมง นอกจากนี้ 

ต้องแจ้งโรงพยาบาลท้องถิ่นถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บาดเจ็บอาจเปื้อนสาร 

กัมมันตรังสี

   - กำาหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีสำาหรับ 

ประชาชน

   - สอบถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ถึงเหตุฉุกเฉิน 

ทางรงัสทีีเ่กดิขึน้และพจิารณาความเป็นไปได้ทีป่ระชาชนจะได้รบัอนัตรายจาก 

รังสี

   - กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีสำาหรับการขนส่ง  

ให้สอบถามข้อมลูเอกสารการขนส่งจากพนกังานขบัรถ หรอืเจ้าหน้าทีท่ีม่ากบั

ยานพาหนะ และทำาการพิจารณาหมายเลขสหประชาชาติ หรือฉลากหีบห่อ 

วัสดุกัมมันตรังสีหรือลักษณะของสินค้าอันตราย

   - ร้องขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณู

เพื่อสันติ ผ่านระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต  

เป็นต้น เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์หรืออาจขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 

และเครื่องมือสำารวจรังสีจากสถานประกอบการทางรังสีในพื้นที่ 

   - ดำาเนนิการลดการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสต่ีอประชาชน  

ลดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหาร นำ้า แต่ต้องไม่กังวลต่อการได้รับ 

ปริมาณรังสีของผู้บาดเจ็บ และต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นอันดับแรก 
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 ๔.๓ ผู้ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี

  ๔.๓.๑ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๓.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลการตอบสนองของผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน และแน่ใจว่าทุกส่วนมีความเข้าใจสายการบังคับบัญชาในการ 

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมทั้งมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี  

และการส่งข้อมลูการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ี ไปยงัศนูย์ประชาสมัพนัธ์ 

สถานการณ์

  ๔.๓.๓ จัดตั้งพ้ืนที่รวบรวมทรัพยากรและจุดประสานงาน  

เพื่อเตรียมการรองรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทุกชนิด ทั้งที่ได้ทำาการร้องขอ 

และไม่ได้ทำาการร้องขอ

  ๔.๓.๔ สำาหรับผู้บาดเจ็บเป็นจำานวนมาก ให้ประสานงานไป 

ยังหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือโรงพยาบาลในพื้นท่ีหรือหน่วยงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความสนับสนุนการปฐมพยาบาลและขนส่งผู้บาดเจ็บ

  ๔.๓.๕ จดัตัง้ศนูย์ประสานงานการตดิต่อสือ่สารกบัเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผ่านผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อรับทราบข้อมูลการร้องขอ 

ทรัพยากรเพิ่มเติมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

  ๔.๓.๖ พิจารณาถึงทรัพยากรหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องการ 

ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

  ๔.๓.๗ จดัเตรยีมทรพัยากรต่างๆ เพือ่สนนัสนนุการตอบสนอง 

เหตุฉุกเฉินทางรังสีอย่างต่อเนื่อง 

 ๔.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย

  ๔.๔.๑ เป็นผู้ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรงัสเีบือ้งต้นในพ้ืนที่ 

เกิดเหตุ ดังนั้นอาจกำาหนดให้หัวหน้าทีมดับเพลิงและกู้ภัยเป็นผู้สั่งการ ณ  

ทีเ่กดิเหตจุนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง และให้ปฏบิตัติามแนวทางของผูส่ั้งการ  

ณ ที่เกิดเหตุ ในข้อ ๔.๒

  ๔.๔.๒ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๔.๓ กำาหนดมาตรการป้องกัน โดยสวมใส่ชุดป้องกัน 

เพลิงไหม้ และป้องกันอันตรายอื่นๆ ที่เหมาะสม 
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  ๔.๔.๔ กำาหนดขอบเขตระยะปลอดภยัตามตารางที ่๑ จดัทำา 

บญัชผีูป้ฏบิตังิาน ค้นหาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมท้ังอพยพผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง 

ออกจากพื้นที่อันตราย

  ๔.๔.๕ ปฐมพยาบาล คดัแยก และนำาผูบ้าดเจ็บออกจากพืน้ท่ี 

อันตราย (แนวทางที่ ๘) ก่อนที่หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาถงึ 

และดำาเนนิการต่อ นอกจากนีย้งัควบคมุการเป้ือนสารกมัมนัตรงัส ี สำาหรบัพืน้ที ่

อนัตรายตามแนวทางที ่ ๖ และให้ลงทะเบยีนประชาชนทีอ่พยพออกมาทำาการ 

สำารวจอัตราปริมาณรังสี ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ตามแนวทางที่ ๓, ๔  

และ ๕

 ๔.๕ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน 

  ๔.๕.๑ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๕.๒ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกโดยไม่ต้องกังวล 

ถึงเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิด แต่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และ 

รีบขนส่งผู้บาดเจ็บสาหัสไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที โดยไม่ต้องตรวจวัด 

การเป้ือนสารกมัมนัตรงัส ี แต่ให้ป้องกนัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสขีองผูบ้าดเจบ็  

โดยถอดเสือ้ผ้าออกทัง้หมด และห่อด้วยผ้าห่มหรือวัสดุท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 

พร้อมติดสัญลักษณ์หากผู้บาดเจ็บมีความเสี่ยงที่จะเปื้อนสารกัมมันตรังสี  

ทั้งนี้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และรับส่งผู้บาดเจ็บทุกกรณีของเจ้าหน้าที ่

การแพทย์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวังเท่านั้น โดยจัดตั้งพื้นที่ 

ปฐมพยาบาลและรับส่งผู้บาดเจ็บต่อจากเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงและกู้ภัย ซึ่งจะ 

นำาผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่อันตราย

  ๔.๕.๓ สำาหรับผู้บาดเจ็บไม่สาหัส ห้ามเคลื่อนย้ายออกจาก 

บรเิวณทีเ่กดิเหตฉุุกเฉินทางรงัส ีก่อนได้รับการตรวจวดัการเป้ือนสารกัมมันตรงัสี

  ๔.๕.๔ ดำาเนินการปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ป่วย โดยจัด 

หาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตามแนวทางที ่๘ นอกจากนี้ให้ประสานงานกบัโรงพยาบาล 

ใกล้เคียงเพื่อเตรียมการขนส่ง และการรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ  

  ๔.๕.๕ ประสานงานกับผู้ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทางรังสี เกีย่วกบัการจดัตัง้พ้ืนทีต่รวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัส ี เพือ่รองรบั 

ประชาชนที่กังวลว่าอาจจะได้รับอันตรายจากรังสี หรือเปื้อนสารกัมมันตรังสี  

เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
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  ๔.๕.๖ ให้เจ้าหน้าทีท่ีด่แูลผูบ้าดเจบ็ (เจ้าหน้าทีข่นส่งผูบ้าดเจบ็, 

เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล ฯลฯ) ทราบถงึการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสจีากผูบ้าดเจบ็นัน้ 

มอีนัตรายน้อยมาก หากปฏบิตัติามการป้องกนัอนัตรายจากรงัสขีองผูป้ฏบิตังิาน  

(แนวทางท่ี ๑) ทั้งนี้มาตรการลดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีต้องไม่ทำาให้การ 

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บล่าช้า  

  ๔.๕.๗ จัดเตรยีมพ้ืนทีจ่ดัเก็บผู้เสยีชวีติชัว่คราว ซึง่ควรห่าง 

จากจุดที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่าย

  ๔.๕.๘ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพื่อรักษาความ 

ปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งค้นหาสิ่งผิดปกติท่ีอาจจะทำาให้เหตุฉุกเฉิน 

มีระดับความรุนแรงมากขึ้น ก่อนที่จะลงทะเบียน คัดแยก ปฐมพยาบาลและ 

ขนส่งผู้บาดเจ็บ

  ๔.๕.๙ ให้ข้อมลูสถานการณ์และการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิ 

ทางรังสีแก่ศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี

  ๔.๕.๑๐ ให้ประเมนิสถานการณ์อยูเ่สมอ เพือ่สามารถร้องขอ 

ทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที

 ๔.๖ เจ้าหน้าที่ตำารวจ

  ๔.๖.๑ ถ้ามาถงึสถานท่ีเกิดเหตเุป็นอันดบัแรก อาจถูกกำาหนด 

เป็นผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และให้ปฏิบัติตาม 

แนวทางของผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ ในข้อ ๔.๒

  ๔.๖.๒ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๖.๓ กำาหนดขอบเขตพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั และรกัษาความปลอดภยั 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีนอกพื้นที่เฝ้าระวัง  

เช่น ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน พื้นที่รวบรวมทรัพยากร ศูนย์- 

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางรังสีและโรงพยาบาล เป็นต้น

  ๔.๖.๔ ตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อาจจะทำาให้เหตุฉุกเฉินเพิ่ม 

ระดบัความรนุแรงขึน้ รวมทัง้ป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัให้แก่เจ้าหน้าที่ 

ตอบสนองเหตฉุกุเฉนิทัง้พืน้ทีอ่นัตรายและพ้ืนทีเ่ฝ้าระวงั นอกจากน้ียงัอำานวย 

ความสะดวกให้แก่รถพยาบาลในการขนส่งผูบ้าดเจ็บไปยงัโรงพยาบาลใกล้เคยีง 
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  ๔.๖.๕ รักษาและตรวจสอบวัตถุพยานในพื้นที่เกิดเหตุ 

หรือเฝ้าระวังและจับกุมผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี  

รวมทั้งป้องกันการก่อวินาศกรรม หรืออาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เกดิเหตุ

  ๔.๖.๖ ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหต ุ

และหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัย  

ส่วนประชาชนที่กังวลต่อการได้รับอันตรายจากรังสี หรือการเปื ้อนสาร 

กัมมันตรังสี ให้ไปตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่ที่ผู้ประสานงาน 

สถานการณ์กรณีฉกุเฉนิได้กำาหนดไว้ เพือ่สร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยั 

แก่ประชาชน 

  ๔.๖.๗ รักษาสภาพความสมบูรณ์ของวัตถุพยานทั้งหมดใน 

พืน้ทีเ่กดิเหต ุ และให้ข้อมลูการปฏบิตังิานและสถานการณ์ในพืน้ทีเ่กดิเหตแุก่ 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี

  ๔.๖.๘ รวบรวมและให้ข้อมูลการรักษาความปลอดภัยแก ่

ผู้บัญชาการสถานการณ์ รวมทั้งมีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพ่ือ 

สามารถร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที

 ๔.๗ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

  ๔.๗.๑ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๗.๒ ดำาเนินการพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ โดยตั้ง 

สมมติฐานว่าวตัถทุกุชนดิ หรอืวสัดกุมัมนัตรงัสมีคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะเป้ือนสาร 

กัมมันตรังสี ดังนั้นให้รักษาสภาพของวัตถุหรือวัสดุกัมมันตรังสีนั้นจนกว่าจะ 

ได้รบัการประเมนิจากเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสขีองสถานประกอบการ 

ทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติเรียบร้อยแล้ว

  ๔.๗.๓ ตัง้ทมีพสิจูน์หลกัฐาน โดยนำาผู้แทนของทีมตอบสนอง 

เหตฉุกุเฉนิทางรงัสซีึง่มาจากเจ้าหน้าทีต่ำารวจ เจ้าหน้าท่ีการแพทย์ฉกุเฉนิและ 

เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  ๔.๗.๔ พัฒนาและกำาหนดวิธีการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน 

ในพ้ืนที่เกิดเหตุ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากรังสีของ 
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สถานประกอบการทางรงัส ีหรอืเจ้าหน้าทีส่ำานกังานปรมาณเูพือ่สนัต ิหรอืเจ้าหน้าที ่

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่น โดยอาจกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ทางรงัสทีีน่ำาวตัถทุกุชนดิออกจากพืน้ทีอั่นตราย ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก 

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งให้คำาแนะนำากับเจ้าหน้าที่ในการรักษาสภาพ 

วัตถุพยาน

  ๔.๗.๕ จัดเก็บและติดสัญลักษณ์วัตถุพยานด้วยความระมัด

ระวัง พร้อมทั้งบันทึกภาพและบันทึกข้อมูลจากจุดเกิดเหตุก่อนเคลื่อนย้าย 

ออกจากพื้นที่อันตราย รวมถึงจัดเก็บใส่หีบห่อเพื่อนำาไปตรวจสอบ ในกรณีนี้ 

ให้รวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุด้วย

  ๔.๗.๖ ประสานงานเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีหรือ 

เจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อประเมินความปลอดภัยจากรังสีใน 

พื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

  ๔.๗.๗ จดัทำาแนวทางร่วมกบัโรงพยาบาลในท้องถิน่ สำาหรบั 

ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บ สำาหรับตรวจสอบสภาพของผู้เสียชีวิตจนกระท่ัง 

ดำาเนินการตรวจสอบสภาพด้านการพิสูจน์หลักฐานเสร็จส้ิน การเอกซ์เรย์  

การเก็บคืนวัตถุพยาน เช่น วัตถุพยานที่เก็บได้ระหว่างทำาการผ่าตัด หรือการ 

เก็บคืนเสื้อผ้าของผู้ได้รับบาดเจ็บที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี

  ๔.๗.๘ ให้ข้อมูลสถานการณ์และการปฏิบัติงานระงับเหต ุ

ฉุกเฉินทางรังสีกับศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี

  ๔.๗.๙ ให้มีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อสามารถ 

ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที

 ๔.๘ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี

  ๔.๘.๑ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๘.๒ ให้คำาแนะนำาขัน้ตอนการปฏบิตัแิก่ประชาชนในพืน้ที ่

เกิดเหตุ รวมทั้งข้อมูลที่เหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชน 

เกดิความเช่ือมัน่โดยไม่ใช้คำาศพัท์วชิาการ หรอืพดูให้ประชาชนเกดิความตืน่ 

ตระหนก

  ๔.๘.๓ ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อควบคุมสื่อมวลชน

จำานวนมาก ที่จะเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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  ๔.๘.๔ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้บัญชาการสถานการณ์  

ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี โรงพยาบาล 

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานการณ์ 

ฉกุเฉนิทางรงัสท่ีีเกดิขึน้ และให้ผูส้ือ่ข่าวรบัข้อมลูการประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ 

ฉุกเฉินทางรังสีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

  ๔.๘.๕ จดัตัง้ศนูย์ประชาสมัพนัธ์สถานการณ์ฉกุเฉนิทางรงัสี  

เพือ่รายงานสถานการณ์ฉกุเฉนิทางรงัสทีีเ่กดิขึน้แก่ผูส้ือ่ข่าว โดยแต่งตัง้ผู้ ให้ 

ข่าวเพยีงคนเดยีว หรอืแต่งตัง้ผูแ้ทนของหน่วยงานทีส่ำาคญัต่อการปฏบิตังิาน 

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

  ๔.๘.๖ เตรียมการสำาหรับการสอบถามสถานการณ์จาก 

หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ หรอืข่าวลอืต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ 

  ๔.๘.๗ ให้มีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อสามารถ 

ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการการเพิ่มเติมได้ทันที

 ๔.๙ โรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

  ๔.๙.๑ ดำาเนนิการภายใต้คำาสัง่ของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๙.๒ เตรียมพื้นที่สำาหรับรถพยาบาลที่เดินทางมาถึงและ 

พืน้ท่ีในการรักษาผูบ้าดเจบ็ ทัง้นีห้ากเหตฉุกุเฉนิทางรงัสทีีเ่กดิขึน้มขีนาดใหญ่  

อาจจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับจำานวนผู้บาดเจ็บจำานวนมากซึ่งรวมไปถึงญาต ิ

ของผูบ้าดเจบ็ โดยกัน้เชอืกและควบคุมทางเข้าออกไม่ให้ผู้ไม่เกีย่วข้องเข้ามา 

ในพื้นที่รักษาผู้บาดเจ็บ และจัดเตรียมเส้นทางใหม่สำาหรับผู้ป่วยทั่วไปที่มา 

รักษาตัวที่โรงพยาบาล

  ๔.๙.๓ ควบคุมทางเข้าออกในพ้ืนที่ที่รักษาผู้บาดเจ็บ และ 

เตรียมถุงพลาสติกเพื่อใส่กากกัมมันตรังสี โดยติดสัญลักษณ์ทางรังสีเพื่อให้ 

ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

  ๔.๙.๔ เตรียมห้องสำาหรับขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี 

ในพื้นที่รักษาผู้บาดเจ็บ โดยออกแบบให้อยู่บริเวณทางเข้า-ออกและมีการ 

ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ใช้พลาสติกหรือกระดาษปูพื้นทั่วบริเวณ 

และเตรียมเครื่องสำารวจรังสีสำาหรับใช้ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
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  ๔.๙.๕ จัดเตรยีมชดุของโรงพยาบาลเพือ่เปลีย่นให้แก่ผูบ้าดเจบ็ 

ทีเ่ป้ือนสารกมัมนัตรงัส ี โดยเฉพาะผูบ้าดเจบ็ที่ไม่สามารถตรวจวดัการเป้ือนสาร 

กัมมันตรังสี

  ๔.๙.๖ เมื่อผู้บาดเจ็บถูกส่งออกจากรถพยาบาลแล้ว ให้ 

ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี และขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีก่อน 

ทำาการรักษาพยาบาล แต่สำาหรับผู้บาดเจ็บสาหัสให้ส่งตัวไปรักษาพยาบาล 

ทันทีโดยถอดเสื้อผ้าออก และเปลี่ยนชุดของโรงพยาบาลเพื่อลดการเปื้อน 

สารกัมมันตรังสี

  ๔.๙.๗ ตรวจสอบสภาพทัว่ไปและระดบัเมด็เลอืดของผูบ้าดเจบ็  

ถ้าผูบ้าดเจบ็อาเจยีน หรอืมอีาการทีเ่กดิจากการได้รบัปรมิาณรงัสสีงู ให้ทำาการ 

ตรวจวัดระดับเม็ดเลือดทุกๆ ๖ ชั่วโมง ภายในระยะเวลา ๒-๓ วันแรก เพื่อ 

ดูการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาว

  ๔.๙.๘ สำาหรับผู้บาดเจ็บที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำาการ 

ขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรังสีโดยถอดชดุทีส่วมใส่ออก และเกบ็ในถงุสำาหรบั 

เก็บกากกัมมันตรังสีพร้อมทั้งติดสัญลักษณ์ทางรังสี จากนั้นให้ตรวจวัดการ 

เปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง หากพบว่ายังเปื้อนอยู่ควรขจัดการเปื้อนสาร 

กัมมันตรังสี โดยบริเวณผิวหนังให้ ใช้นำ้าอุ่นผสมสบู่และห้ามใช้มือถูอย่าง 

รุนแรง ส่วนวัตถุต่างๆ ที่ติดกับผิวหนังให้ ใช้คีมคีบคีบออก ถ้าการเปื้อนสาร 

กัมมันตรังสียังคงอยู่ ให้พิจารณาพ้ืนที่เฉพาะสำาหรับผู้บาดเจ็บเนื่องจากการ 

เปื้อนสารกัมมันตรังสีในร่างกาย

  ๔.๙.๙ สำาหรับผู้บาดเจ็บท่ีไม่เปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ย้าย 

ไปพื้นที่ปลอดภัย โดยใช้ถุงมือและเปลที่สะอาดในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 

ออกจากพื้นที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี 

  ๔.๙.๑๐ ควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายวัสดุกัมมันตรังสี 

ออกจากพื้นที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยทำาการตรวจวัดการเปื้อน 

สารกัมมันตรังสีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทาง 

การแพทย์และถอดเส้ือผ้าทุกชิ้นที่เปื้อนสารกัมมันตรังสีก่อนออกจากพ้ืนที่  

ทัง้นีก้ารตรวจวดัการการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีให้รวมถงึเจ้าหน้าท่ีบนรถพยาบาล 

ที่ขนส่งผู้บาดเจ็บและรถพยาบาลด้วย หากพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ 

ดำาเนินการตามแนวทางที่ ๖
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  ๔.๙.๑๑ หลังจากทำาการรักษาผูบ้าดเจบ็แล้วและเหตฉุกุเฉนิ

ทางรงัสเีสรจ็ส้ินลงให้ทำาความสะอาดพืน้ที ่ จากนัน้ให้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั 

ทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตรวจวัดระดับปริมาณรังสี 

ก่อนจะกำาหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

  ๔.๙.๑๒ แยกกลุ่มกากกัมมันตรังสีและขยะปกติสำาหรับ

การจัดการในภายหลัง ทั้งนี้ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใน 

การตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุพยาน

  ๔.๙.๑๓ ให้ประเมินสถานการณ์อยู ่เสมอ เพื่อสามารถ 

ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที ทั้งนี้ให้ประสานงานกับสำานักงาน 

ปรมาณูเพื่อสันติ หากต้องการขอการสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๔.๑๐ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสี

  ๔.๑๐.๑ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของสถาน 

ประกอบการทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้ ในการใช้ 

เครื่องสำารวจรังสีได้

  ๔.๑๐.๒ ดำาเนนิการภายใต้คำาส่ังของผูบ้ญัชาการสถานการณ์ 

และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)

  ๔.๑๐.๓ ดำาเนินการเฝ้าตรวจระดับรังสีและการเปื้อนสาร 

กมัมนัตรงัสีในพืน้ทีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ี ก่อนทีเ่จ้าหน้าทีส่ำานกังานปรมาณู 

เพื่อสันติจะมาถึง โดยขอคำาแนะนำาเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติถึง 

แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย

  ๔.๑๐.๔ ตรวจสอบเครื่องสำารวจรังสีที่นำาไปปฏิบัติงานว่า 

มีสภาพพร้อมใช้งานและตรวจสอบหน่วยปริมาณรังสี หรืออัตราปริมาณรังสี  

เพื่อความถูกต้องในการประเมินสถานการณ์และไม่เกิดความสับสนในการ 

ปฏิบัติงาน เมื่อเข้าไปในที่เกิดเหตุ หากวัดอัตราปริมาณรังสีได้มากกว่า ๑๐๐  

มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ให้ออกมาจากพื้นที่นั้นทันที 

  ๔.๑๐.๕ การกำาหนดพื้นที่อันตรายในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสี ให้ปฏิบัติดังนี้



 18

   - อัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อ 

ชัว่โมง ให้กำาหนดเป็นพื้นที่สำาหรับช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส 

ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น โดยระยะเวลาปฏิบัติงานต้องไม่เกิน ๓๐ นาที 

   - อัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๐.๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อ 

ชั่วโมง (๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) ให้กำาหนดเป็นพื้นที่อันตราย 

  ๔.๑๐.๖ เฝ้าตรวจปริมาณรังสีแกมมา รังสีบีตาและรังสี 

แอลฟา ตามความสามารถของเครื่องมือที่มีอยู่

 ๔.๑๑ เจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

  ๔.๑๑.๑ การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี

   - เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีแล้วให้บันทึก 

ข้อมูลที่ได้พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน 

พื้นที่เกิดเหตุ 

   - ประสานงานไปยังผู้บัญชาการสถานการณ์หรือ 

ผู้ส่ังการ ณ ที่เกิดเหตุ โดยให้คำาแนะนำาถึงมาตรการป้องกันอันตรายจาก 

รังสีสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑)

   - เตรียมเครื่องสำารวจรังสี เครื่องมือระงับเหต ุ

ฉุกเฉินทางรังสี ชุดป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - หากเหตฉุกุเฉนิทางรงัสมีรีะดบัความเป็นอนัตราย 

สูง ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสี พร้อมทั้งกำาหนดมาตรการการปฏิบัติงาน และค่าขีดจำากัดการได้รับ 

ปริมาณรังสีที่ต้องการถอยกลับ (Turn Back Point) ดังตารางที่ ๓

  ๔.๑๑.๒ การปฏบิตักิารระงบัเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ีณ ทีเ่กดิเหตุ

   - ดำาเนินการภายใต้คำาสั่งของผู้บัญชาการ 

สถานการณ์ และปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี(แนวทางที ่๑)

   - เมือ่มาถงึพืน้ทีเ่กดิเหตใุห้รายงานตวัต่อผูส้ัง่การ  

ณ ท่ีเกิดเหตุ รับฟังข้อมูลเพ่ือประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความ 

ปลอดภยัทางรงัส ีเจ้าหน้าทีเ่ฝ้าตรวจปรมิาณรงัส ีและเจ้าหน้าทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วข้อง

   - เข้าไปในพืน้ทีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิทางรงัสด้ีวยความ 

ระมดัระวงั โดยเปิดเครือ่งสำารวจรงัสตีลอดเวลา และให้ตัง้สมมตฐิานว่าวสัด ุ
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กัมมันตรังสีที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอาจจะเปื้อนสารกัมมันตรังสี และให้ ใช้เคร่ือง 

สำารวจรังสีที่สามารถตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ ทำาการตรวจวัด 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสีบริเวณพื้น

   - ประเมนิความเป็นอนัตรายจากรงัส ีโดยตรวจวดั 

อตัราปรมิาณรงัสแีละการเป้ือนสารกมัมนัตรังส ี จากน้ันให้พจิารณาสถานการณ์ 

และแนวปฏิบัติตามตารางที่ ๒

   - จัดตั้งพื้นที่ ตรวจสอบทางเข้าออกและควบคุม 

จุดที่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้อยู่ภายในพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งอัตราปริมาณ 

รังสีต้องใกล้เคียงกับอัตราปริมาณรังสีพื้นหลัง และอยู่บริเวณเหนือลม

   - ถ้ามีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีใน 

อากาศ ให้ทำาการตรวจวัดความเข้มข้นปริมาณรังสีในอากาศ และประเมิน 

ความเป็นอันตรายจากรังสีที่มีผลกระทบต่อประชาชน

   - ประเมนิความปลอดภยัจากรงัสีสำาหรบัเจ้าหน้าท่ี 

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีท่ีต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย ซึ่ง 

รวมไปถึงแนวทางการได้รับปริมาณรังสีเกินค่าขีดจำากัดการได้รับปริมาณรังสี 

ที่ต้องการถอยกลับ การให้เจ้าหน้าที่ติดมาตรรังสีแบบพกพา สนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ การควบคุมและ 

ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - ให้มกีารประเมนิสถานการณ์อยูเ่สมอ เพือ่สามารถ 

ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที ทั้งนี้ให้ประสานงานกับทบวงการ 

ปรมาณูระหว่างประเทศ หากต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจาก 

ต่างประเทศ
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ตารางท่ี ๒  แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อทราบอัตราปริมาณรังสีและ

สถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี
ค่า OIL* แนวปฏิบัติ

การได้รับรังสีนอกร่างกายจาก

ต้นกำาเนิดรังสีแบบจุด

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ต

ต่อชั่วโมง

ทำาการกั้นบริเวณควบคุม

การเข้าออกบริเวณ

การได้รับรังสีนอกร่างกาย

จากต้นกำาเนิดรังสีที่เปื้อนสาร

กัมมันตรังสีในบริเวณไม่กว้าง 

หรือกรณีที่การอพยพกระทำา

ได้โดยง่าย

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ต

ต่อชั่วโมง

ทำาการกั้นบริเวณควบคุม

การเข้าออกบริเวณ

การได้รับรังสีนอกร่างกาย

จากต้นกำาเนิดรังสีที่เปื้อนสาร

กัมมันตรังสีในบริเวณกว้าง 

หรือกรณีที่การอพยพกระทำา

ได้โดยยาก

๑ ไมโครซีเวิร์ต

ต่อชั่วโมง

แนะนำาให้อพยพผู้คนออก

นอกบริเวณ หรือหลบภัย

อยู่ในที่พักและปิดประตู

หน้าต่าง

การได้รับรังสีนอกร่างกายจาก

ต้นกำาเนิดรังสีที่ฟุ้งกระจาย

ในอากาศ

๑ ไมโครซีเวิร์ต

ต่อชั่วโมง

ทำาการกั้นบริเวณ (ถ้าเป็น

ไปได้) ควบคมุการเข้าออก

บริเวณและอพยพคนไป

บริเวณเหนือทิศทางลม

หมายเหตุ*  ค่า Operational Intervention Level (OILs) คือ ค่าระดับ 

เพื่อเข้าแทรกแซงการดำาเนินการเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุ 

ฉุกเฉินทางรังสี
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ตารางท่ี ๓  ระดบัขดีจำากดัความปลอดภัยปริมาณรังสียังผลสำาหรับเจ้าหน้าท่ี 

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

การปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ปริมาณรังสียังผล 

(มิลลิซีเวิร์ต)

- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ๕๐๐

-  การป้องกันการบาดเจ็บสาหัสของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี

๑๐๐ - การป้องกันการเพิ่มค่ากัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

-  การป้องกันการเพิ่มระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินทาง

รังสี

- การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะสั้น 

๕๐
-  การปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันอันตรายจากรังสีการ

ตรวจวัดปริมาณรังสีและเก็บตัวอย่างรังสี

- การปฏบิตังิานให้สถานการณ์กลบัสู่สภาวะปกติในระยะยาว 

๒๐

- การปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางรังสีโดยตรง

หมายเหตุ   ปริมาณรังสียังผลที่กำาหนดเป็นขีดจำากัดของการได้รับปริมาณ 

รังสีสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม 

ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และทราบถึงความเสี่ยงเมื่อ 

ได้รบัปรมิาณรงัสใีนปรมิาณทีก่ำาหนด และต้องเป็นผูท้ีอ่าสาสมคัร 

และทราบถึงผลที่ตามมาของการได้รับปริมาณรังสีในปริมาณ 

ที่กำาหนด
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๕. แนวทางที่ ๑ การป้องกันอันตรายจากรังสีสำาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

  ผู้ปฏิบัติ  เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 การปฏิบัติ  เมื่อปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 ๕.๑ แนวทางการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ที่ควรปฏิบัต ิ

อยู่ตลอดเวลา

  ๕.๑.๑ ดำาเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการ 

ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน

  ๕.๑.๒ สังเกตด้วยสายตาเพื่อพิจารณาสภาพทั่วไปของ 

พื้นท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี และมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบการส่ังการ 

และการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่อันตราย 

  ๕.๑.๓ ไม่สัมผัสหรือจับวัตถุต้องสงสัยที่อาจจะเป็นวัสด ุ

กัมมันตรังสี 

  ๕.๑.๔ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่านั้น ตามระยะต่างๆ ดังนี้

   - ระยะ ๑ เมตร จากวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัสด ุ

กัมมันตรังสี 

   - ระยะ ๑๐๐ เมตร จากเหตุฉุกเฉินทางรังสีท่ีเกิด 

จากเพลิงไหม้หรือเกิดจากระเบิดยกเว้นมีชุดหรือเคร่ืองป้องกันอันตรายที่ 

เหมาะสม

   - ใช้เวลาปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดภายในระยะ ๑๐  

เมตร จากวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสี 

  ๕.๑.๕ เมื่อวัสดุกัมมันตรังสีเกิดการฟุ้งกระจาย และสงสัย 

หรือมั่นใจว่าเกิดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ดำาเนินการดังนี้ 

   - ใช้หน้ากากป้องกันวัสดุกัมมันตรังสีชนิดคร่ึงหน้า  

เต็มหน้า หรือใช้ผ้าเช็ดหน้า

   - ห้ามนำามือมาสัมผัสบริเวณปาก ห้ามสูบบุหรี่  

ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม โดยล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน 

ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

   - เมื่อต้องช่วยเหลือหรือขนส่งผู้บาดเจ็บที่เปื้อน 

สารกัมตรังสี ให้หาวิธีป้องกันที่เหมาะสม เช่น สวมชุดป้องกัน เป็นต้น
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  ๕.๑.๖ ทำาการบนัทกึช่ือของผู้ปฏบัิตงิานตอบสนองเหตุฉกุเฉนิ 

ทางรังสีทุกคน เพื่อติดตามผลจากการรับปริมาณรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ

  ๕.๑.๗ ผ่านการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีหลังออก 

มาจากพื้นที่อันตราย หากไม่ผ่านการตรวจวัดให้ดำาเนินการถอดชุดปฏิบัติงาน 

และชำาระล้างร่างกายให้เร็วที่สุด

  ๕.๑.๘ ขณะปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี  

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเคร่งครัด  

หรือปฏิบัติตามคำาแนะนำาอื่นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพ่ือ 

สันติ

  ๕.๑.๙ ข้อควรระวัง สำาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเพศหญิง 

และไม่แน่ใจว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ ให้แจ้งผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุทันที เพื่อ 

สั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 ๕.๒ แนวทางตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ถ้าทราบอัตรา 

ปริมาณรังสีแกมมา

  ๕.๒.๑ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอันตรายจากรังส ี

สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในข้อ ๕.๑

  ๕.๒.๒ ถ้าอัตราปริมาณรังสีในพื้นที่อันตรายมากกว่า ๑๐๐  

มลิลซีิเวร์ิตต่อชัว่โมง  ให้ปฏบิตังิานช่วยเหลอืและเคลือ่นย้ายผูบ้าดเจบ็สาหสั 

ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน ๓๐ นาที

  ๕.๒.๓ ห้ามปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  

ถ้าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง โดยไม่ได้รับ 

คำาแนะนำาหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 ๕.๓ แนวทางการตอบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ี ถ้ามมีาตรรงัส ี

แบบพกพา 

  ๕.๓.๑ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอันตรายจากรังส ี

สำาหรับผู้ปฏิบัติงานในข้อ ๕.๑

  ๕.๓.๒ การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ  

ต้องได้รับอัตราการปริมาณรังสีไม่เกินค่าที่กำาหนดตาม ตารางที่ ๓ 
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  ๕.๓.๓ ข้อควรระวัง สำาหรับการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 

จากมาตรวดัรงัสแีบบพกพา จะไม่สามารถตรวจวดัปรมิาณรงัสจีากการหายใจ 

หรือการรับประทาน หรือการเปื้อนสารกัมมันตรังสีบริเวณผิวหนัง ดังนั้น 

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามการป้องกันอันตรายจากรังสี ในข้อ ๕.๑ อย่าง 

เคร่งครัด

๖. แนวทางที่ ๒ การป้องกันอันตรายจากรังสีสำาหรับประชาชน

 ผู้ปฏิบัติ ผู้บัญชาการสถานการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 การปฏิบัติ  เมือ่ปฏบัิติงานตอบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสีทีเ่กีย่วข้อง

กับประชาชน

 ๖.๑ สำาหรบัประชาชนทีอ่ยู่ในพ้ืนทีอ่นัตรายเมือ่เจ้าหน้าทีเ่ดนิทาง 

มาถงึ 

  ๖.๑.๑ ทำาการอพยพประชาชนในพื้นที่ไปยังสถานที่ที่ได้ 

กำาหนดให้เป็นพื้นที่สำาหรับอพยพประชาชนกรณีฉุกเฉินทางรังสี

  ๖.๑.๒ ให้คำาแนะนำาประชาชนว่า ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด 

ห้ามสบูบหุรี ่ ห้ามรบัประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้ามนำามอืมาสมัผสับริเวณ 

ปากภายในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้กำาหนดไว้ ให้เป็นพื้นท่ีอันตราย นอกจากนี้ให้ 

ล้างมือ อาบนำ้า และเปลี่ยนชุดทันทีถ้าสามารถกระทำาได้หากไม่แน่ใจว่า 

อาจจะเปื้อนสารกัมมันตรังสี

  ๖.๑.๓ เมื่ออพยพประชาชนแล้วให้ดำาเนินการดังนี้

   - ลงทะเบียนประชาชน

   - ให้ประชาชนทบทวนว่าตนเองได้สบูบุหรี ่ รบัประทาน 

อาหารและเครื่องดื่ม หรือนำามือมาสัมผัสบริเวณปากในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสีหรือไม่

   - ถา้มเีครือ่งสำารวจรงัส ี ให้ทำาการตรวจวดัการเป้ือน 

สารกัมมันตรังสี

   - ถ้าพบว่าประชาชนเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ทำา 

การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยปฏิบัติตามแนวทางที่ ๕



 25

  ๖.๑.๔ ให้คำาแนะนำาและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านสุขภาพของ 

ประชาชน โดยอาจกำาหนดให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าที่ 

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่อยู่ในพื้นที่อพยพเป็นผู้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

 ๖.๒ สำาหรบัประชาชนทีอ่อกจากพืน้ทีอ่นัตรายโดยไม่ได้ลงทะเบยีน

  ๖.๒.๑ ให้คำาแนะนำาแก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชน เช่น  

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ดังนี้

   - ห้ามหยบิจบัวตัถทุกุชนดิในพืน้ทีเ่กดิเหต ุ หากหยบิ 

วตัถใุดๆ ในพืน้ท่ีเกดิเหตุไปด้วยให้ติดต่อเจ้าหน้าทีต่ำารวจเพือ่ตรวจสอบความ 

เป็นอันตรายของวัตถุนั้น 

   - ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

หรือนำามือมาสัมผัสบริเวณปาก จนกว่าจะได้ทำาการล้างมือหรืออาบนำ้าและ 

เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเปลี่ยนชุดแล้วให้นำาชุดใส่ถุงพลาสติกและ 

ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำาการตรวจสอบ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี

   - ให้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที ่

ผ่านสื่อมวลชนตลอดเวลา

 ๖.๓ สำาหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่อันตราย

  ๖.๓.๑ ถ้าเหตุฉกุเฉนิทางรงัสเีกิดจากเพลงิไหม้ หรอืระเบดิ 

ทีม่กีลุม่ควนั หรอืเกิดการฟุง้กระจายวสัดกุมัมนัตรงัสีขึน้ ให้แนะนำาประชาชน 

ที่อยู่ภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร ผ่านสื่อมวลชน โดยให้ปฏิบัติตนดังนี้

   - ให้อยู่ภายในที่อยู่อาศัยและปิดประตู หน้าต่างให้ 

มิดชิด

   - ไม่รับประทานผักที่ปลูกไว้นอกบ้านและห้ามดื่ม 

นำ้าฝน 

   - ไม่สัมผัสพื้นดินบริเวณที่เกิดเหตุและใกล้เคียง 

   - ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร

   - ไม่ทำาอะไรที่อาจทำาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 

ละออง

   - ให้ฟังข้อมลูเพิม่เตมิ หรอืคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ 

ผ่านสื่อมวลชนตลอดเวลา
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๗. แนวทางที่ ๓ การลงทะเบียนประชาชน

 ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 การปฏิบัติ  สำาหรับประชาชนทุกคนที่ไม่จำาเป็นต้องทำาการรักษา

ทางการแพทย์ หรือต้องขนส่งไปโรงพยาบาลทันที

 ๗.๑ แนวทางการปฏิบัติ

  ๗.๑.๑ จัดตั้งพื้นที่สำาหรับลงทะเบียนนอกพื้นที่อันตราย 

และนอกพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

  ๗.๑.๒ ถ้าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

หรืออาชญากรรมให้ตรวจสอบวัตถุอันตราย หรือสิ่งผิดปกติของประชาชน

ก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ลงทะเบียน

  ๗.๑.๓ ให้คำาแนะนำาประชาชนที่ออกมาจากพื้นที่อันตราย 

ดังนี้

   - ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิดในพื้นที่เกิดเหตุ

   - ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

หรือนำามือมาสัมผัสบริเวณปากจนกว่าจะได้ทำาการล้างหน้าและมือแล้ว

   - ให้ไปสถานที่ที่กำาหนดให้เป็นพื้นที่ลงทะเบียน 

ประชาชน เพื่อลงทะเบียน 

  ๗.๑.๔ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดข้ึนมีการเปื ้อนสาร 

กัมมันตรังสีของประชาชน ให้ดำาเนินการดังนี้ 

   - ทำาการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภายในพื้นท่ี 

เกดิเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ี แต่ต้องมัน่ใจว่าการดำาเนนิการนี้ไม่รบกวนการปฏบิตังิาน 

ของเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

   - ทำาการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภายนอก 

พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยทำาการลงทะเบียน จากนั้นแนะนำาไม่ให้ 

รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สูบบุหร่ีหรือนำามือไปสัมผัสบริเวณปาก 

จนกระทั่งทำาการล้างมือและหน้าเรียบร้อบแล้ว หากตรวจวัดการเปื้อนสาร 

กมัมนัตรงัสบีรเิวณเส้ือผ้า ให้เก็บใส่ถุงพลาสตกิเพือ่เตรยีมจดัการกากกมัมนัตรงัสี 

ต่อไป 
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๘. แนวทางที่ ๔ การเฝ้าตรวจปริมาณรังสีแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน

 ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสี 

 การปฏิบัติ  เมื่อเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสีหรือเจ้าหน้าที่ 

สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติมาถึง และมีข้อสงสัยว่า 

ประชาชนในพืน้ทีอ่าจได้รบัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี  

หรือเกิดการฟุ้งกระจายวัสดุกัมมันตรังสี

 ๘.๑ แนวทางการปฏิบัติ

  ๘.๑.๑ เดินเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีโดยใช ้

เครื่องมือวัดทางรังสีท่ีสามารถอ่านค่าอัตราปริมาณรังสีได้อย่างน้อย ๑๐๐  

ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง และไม่เข้าไปในพื้นท่ีถ้าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า  

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 

  ๘.๑.๒ ถ้าสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการก่อ 

การร้ายหรืออาชญากรรม ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำารวจ เพื่อดำาเนินการ 

ตรวจค้นประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินก่อนทำาการเฝ้าตรวจปริมาณรังสี

  ๘.๑.๓ ตรวจสอบสภาพเครื่องสำารวจรังสีก่อนนำาไปใช้งาน 

ในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้

   - ตรวจสภาพของแบตเตอรี่

   - ต้องแน่ใจว่าเครื่องสำารวจรังสีสามารถตรวจวัด 

อัตราปริมาณรังสีในช่วงของระดับรังสีพื้นหลังในพื้นท่ีเกิดเหตุได้ (ระหว่าง  

๐.๐๕-๐.๒ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) และต้องแน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง 

หน่วยของอตัราปรมิาณรงัสทีีห่น้าจอแสดงผล และเข้าใจถงึการใช้งานเครือ่ง 

สำารวจรังสีเป็นอย่างดี

   - หากมีหัววัดรังสีที่สามารถวัดรังสีบีตาได้ ให้ทำาการ 

เปิดหน้าต่างของหัววัดรังสีบีตา

   - ให้นำาพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีเพื่อป้องกัน 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - ก่อนนำาเครื่องสำารวจรังสีไปใช้ ให้ทำาการจดบันทึก 

หมายเลขเครือ่งและจดระดบัรงัสพีืน้หลงั โดยตำาแหน่งการตรวจวดัระดบัรงัส ี

พื้นหลังต้องไม่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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  ๘.๑.๔ การตรวจสภาพเครือ่งสำารวจรงัสทีกุครัง้ ต้องให้ห่าง 

จากบริเวณที่มีวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

  ๘.๑.๕ ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ทางรงัส ี และจดัตัง้พืน้ทีส่ำาหรบัขจดัการเป้ือนสารกมัมันตรังส ี เม่ืออตัราปริมาณ 

รังสีตำ่ากว่า ๐.๓  ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง  

  ๘.๑.๖ ต้องมัน่ใจว่าพืน้ทีท่ีต่รวจวดัอตัราปรมิาณรงัสมีากกว่า   

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้กั้นขอบเขตและกำาหนดให้เป็นพื้นที ่

อันตรายแล้ว

  ๘.๑.๗ ขณะทำาการเฝ้าตรวจปริมาณรังสี ให้เจ้าหน้าที ่

ปฏิบัติงานปฏิบัติดังนี้

   - สวมถงุมอืยางและสวมใส่ชดุป้องกนัการเป้ือนสาร 

กัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนถุงมือยางอย่างสมำ่าเสมอ

   - ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี 

สำาหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑)

   - การตรวจวดัการเป้ือนสารกัมมันตรงัสขีองประชาชน 

ถ้าพบว่าอัตราปรมิาณรงัสมีากกว่า ๐.๓ ไมโครซเีวร์ิตต่อชัว่โมง ให้ทำาการขจดั 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - ตรวจสอบอยูเ่สมอว่าเครือ่งสำารวจรงัสทีี่ใช้งานอยู่ 

ไม่เปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยดูอัตราปริมาณรังสีที่วัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์  

ถ้าพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี และนำา 

พลาสตกิคลมุบรเิวณหวัวดัรงัส ีและตรวจสอบการเป้ือนสารกัมมันตรงัสีอีกครัง้

  ๘.๑.๘ ตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสปีระชาชน บรเิวณ 

ผม มือ ใบหน้า กระเป๋า ส่วนที่สกปรกของเสื้อผ้าและเท้า โดยให้หัววัดรังส ี

อยู่ห่างจากพื้นผิวของอวัยวะนั้นๆ ดังนี้

   - ระยะห่างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ใช้ตรวจวัด 

เพื่อคัดกรองเบื้องต้น

   - ระยะห่างประมาณ  ๒-๓ เซนติเมตร ใช้ตรวจวัด 

กรณพีบการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสอีย่างมนียัสำาคญัจากการตรวจวดัเพือ่คดักรอง 

เบื้องต้น
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  ๘.๑.๙ บันทึกผลการใช้เครื่องสำารวจรังสีทุกครั้งที่ได้มีการ 

เฝ้าตรวจปริมาณรังสี

  ๘.๑.๑๐ การปฏิบัติงานตรวจวัดปริมาณรังสีนั้น ให้พิจารณา 

ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ การพิจารณาดำาเนินการขณะเฝ้าตรวจปริมาณรังสี

อัตราปริมาณรังสีแกมมา โดยใช้เครื่องสำารวจรังสีตรวจวัดบริเวณพื้นผิวนั้นๆ

< ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง  > ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 

หลังจากทำาการตรวจวัดการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสี : 

๑)  ให้ชำาระล้างร่างกายและเปลี่ยน

เสื้อผ้าให้เร็วที่สุด 

๒)  ฟังคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่และ

อนุญาตให้กลับบ้านได้

หลังจากทำาการตรวจวัดการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสี : 

๑) ทำาการขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรังสี

 ทันที (แนวทางที่ ๕) 

๒)  ถ้าไม่สามารถส่งขจัดการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีได้ทันที ให้ดำาเนินการ

ดังนี้ 

 ๒.๑)  ให้ชำาระล้างร่างกายและ

เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุด 

 ๒.๒)  ฟังคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่

และอนุญาตให้กลับบ้านได้
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๙. แนวทางที่ ๕ การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 การปฏิบัติ  เมือ่ประชาชนหรอืเจ้าหน้าทีผ่่านการตรวจวดัการเป้ือน 

สารกัมมันตรังสีแล้วและพบว่ามีการเปื ้อนสาร 

กัมมันตรังสี และพื้นท่ีสำาหรับขจัดการเปื ้อนสาร 

กัมมันตรังสีได้ถูกกำาหนดและติดตั้งอุปกรณ์แล้ว

 ๙.๑ แนวทางการดำาเนินการ

  ๙.๑.๑ จดัตัง้สถานท่ีขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรังสด้ีานนอก 

พื้นที่อันตราย ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่มีอยู่และจำานวนประชาชนที่ 

ต้องขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยมีการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้

   - การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภาคสนาม คือ  

การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำาหรับจำานวนประชาชนจำานวนมาก โดย 

จัดตั้งพื้นที่ให้อยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังและควบคุมทางเข้าออก โดยจัดเตรียม 

พื้นที่ให้ประชาชนล้างมือ ล้างหน้า และถอดชุดที่สวมใส่บางส่วน 

   - การขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสทีัว่ทัง้ร่างกาย คอื  

การขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสสีำาหรบัประชาชนจำานวนน้อย โดยจดัตัง้พื้นที่ 

ให้อยูใ่นเขตพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั ซึง่จดัเตรยีมจดุชำาระล้างร่างกายและทำาความสะอาด 

ชุดที่สวมใส่ พื้นที่ที่ทำาการจัดเตรียมให้แยกพื้นที่สำาหรับผู้ชายและผู้หญิง 

  ๙.๑.๒ สำาหรบันำา้ที่ใช้ขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัส ี จะต้อง 

หาทีจ่ดัเกบ็เพือ่จดัการกากกมัมนัตรงัส ี ทัง้นีจ้ะต้องไม่ทำาให้การขจดัการเป้ือน 

สารกัมมันตรังสีเกิดความล่าช้า

  ๙.๑.๓ ต้องจดัเตรยีมสิง่ปกคลุมร่างกาย เสือ้ผ้าหรือสิง่อ่ืนใด 

ที่สามารถให้ผู้ที่ผ่านการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้สวมใส่

  ๙.๑.๔ ต้องจัดเตรียมภาชนะสำาหรับใส่เส้ือผ้าหรือส่ิงอื่นๆ  

ท่ีเป้ือนสารกมัมนัตรงัสแีละไม่เป้ือนสารกมัมนัตรงัส ีโดยทำาสญัลกัษณ์ทีช่ดัเจน 

เพื่อง่ายต่อการจัดการต่อไป

  ๙.๑.๕ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางรังสีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับการก่อ 

การร้าย หรืออาชญากรรมต้องมั่นใจว่าผู้ที่จะขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังส ี

ได้ทำาการตรวจสอบวัตถุอันตรายและสิ่งผิดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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  ๙.๑.๖ ข้อควรระวงั ให้ทำาการขนส่งผูบ้าดเจบ็สาหสัไปรกัษา 

พยาบาลทันที โดยไม่ต้องขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี แต่ให้ทำาการลด 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสีของผู้บาดเจ็บสาหัส โดยการถอดชุดที่เปื้อนสาร 

กัมมันตรังสีออก และหาสิ่งปกคลุมอื่นที่ถ่ายเทสะดวกมาสวมใส่ก่อนขนส่ง 

ไปโรงพยาบาล

  ๙.๑.๗ ถ้าไม่สามารถจัดเตรียมพื้นที่ขจัดการเปื้อนสาร 

กมัมนัตรงัสไีด้ ให้ประชาชนทีส่งสัยว่าจะเป้ือนสารกมัมนัตรังสทีำาการชำาระล้าง 

ร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดจากนั้นให้ฟังคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้อง

  ๙.๑.๘ ข้ันตอนการขจัดการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ 

ดำาเนินการดังนี้

   - สวมถุงมือยางและชุดป้องกันการเปื ้อนสาร 

กมัมนัตรงัส ี โดยทำาการเปล่ียนถงุมอืยางเป็นประจำา ปฏิบตัติามมาตรการป้องกัน 

อันตรายจากรังสีสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑) เมื่อทำาการตรวจวัด 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสี ถ้าเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่า ๑ ไมโครซีเวิร์ต 

ต่อชั่วโมง ให้ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - ควบคมุครอบครัวของผูท้ีเ่ป้ือนสารกัมมนัตรังสีให้ 

อยู่บริเวณเดียวกัน โดยให้ผู้ ใหญ่ช่วยเหลือเด็กและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

   - เมื่อทำาการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้วให้ 

ทำาการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง และอาจจะต้องเก็บชุดที่ 

เปื้อนสารกัมมันตรังสีเพื่อดำาเนินการพิสูจน์หลักฐานต่อไป

   - เกบ็ถงุที่ใส่เสือ้ผ้าหรือวัตถทุีเ่ป้ือนสารกมัมนัตรังสี 

ไปไว้ ในที่ที่เหมาะสม กั้นขอบเขต ติดสัญลักษณ์ทางรังสี และกำาหนดให้เป็น 

ที่เฝ้าระวังเพื่อเตรียมจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป

   - เมือ่เจ้าหน้าทีเ่สรจ็สิน้การปฏบิตังิานแล้ว ห้ามออก 

จากพื้นที่เด็ดขาด จนกว่าจะผ่านจากตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีและ 

ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้ว 

   - สำาหรับแนวทาง วิธีการ และเทคนิคการขจัดการ 

เปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ ใช้แนวทางตามตารางที่ ๕
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ตารางท่ี ๕  วธิกีารดำาเนนิการการขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีในภาคสนาม 

และทัว่ร่างกาย

การขจัดการเปรอะเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีในภาคสนาม

การขจัดการเปรอะขจัดการเปื้อนสาร

กัมมันตรังสีทั่วร่างกาย

-  ไม่รับประทานและดื่มเครื่องดื่ม ไม่ 

สูบบุหรี่ และไม่นำามือไปสัมผัสบริเวณ 

ปาก จนกว่าจะถอดชุดที่สวมใส่และ 

ทำาการชำาระล้างร่างกายแล้ว 

-  ถอดชุดที่สวมใส่แล้วใส่ถุงพลาสติกท่ี 

เตรยีมไว้สำาหรบักำาจดักากกมัมนัตรงัสี  

พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของ 

–  ล้างมือและล้างหน้าด้วยนำ้าสะอาด 

หรือผ้าเปียก 

–  ชำาระล้างร่างกายอย่างรวดเร็วและ 

เปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมด

-  ไม่รับประทานและดื่มเครื่องดื่ม ไม ่

สูบบุหรี่ และไม่นำามือไปสัมผัสบริเวณ 

ปาก จนกว่าจะถอดชุดที่สวมใส่และ 

ทำาการชำาระล้างร่างกายแล้ว 

-  เมื่อถอดชุดออกเรียบร้อยแล้ว ให้นำา 

ไปใส่ไว ้ ในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ 

สำาหรับกำาจัดกากกัมมันตรังสี 

-  ชำาระล้างด้วยนำ้าหรือสารซักฟอก  

โดยทำาการสระผมอย่างระมัดระวัง 

รวมถงึส่วนต่างๆ ของร่างกายทีค่าดว่า 

จะเปื้อนสารกัมมันตรังสี 

-  เตรียมชุดใหม่สำาหรับผู้ที่ทำาการขจัด 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสีเรียบร้อย 

แล้ว
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๑๐. แนวทางที่ ๖  การปฏิบัติงานควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

 ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าทีค่วบคมุการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี

 การปฏิบัติ  เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

อาจจะเปื้อนสารกัมมันตรังสี

  ๑๐.๑ แนวทางการปฏิบัติ

  ๑๐.๑.๑ จัดตั้งพื้นที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่

ขอบเขตของพื้นที่อันตราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑)	 การเข้าไปในพื้นที่อันตราย

    - ใช้พลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีก่อน 

เข้าไปในพื้นที่

    - บันทึกชื่อของผู้ปฏิบัติงาน

    - ลดการใช้เครื่องมือที่ไม่จำาเป็น

    - ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอันตราย 

จากรังสี

   ๒)	การออกจากพื้นที่อันตราย

    - นำาถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มหัววัดรังสีออก

    - วางเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บริเวณทาง 

เข้าออกพื้นที่อันตรายเพื่อเตรียมนำาไปใช้ ใหม่

    - ผ่านการตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี

    - หากพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ทำา 

การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีทั่วร่างกาย (แนวทางที่ ๕) ถ้ายังไม่ได้ขจัด 

การเปรอะเปื้อนทางรังสีให้รออยู่บริเวณขอบเขตพื้นที่อันตรายจนกว่าจะผ่าน 

การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี สำาหรับชุดท่ีสวมใส่ปฏิบัติงานและเปื้อน 

สารกัมมันตรังสีให้ ใส่ลงในถุงพลาสติกเพื่อกำาจัดกากกัมมันตรังสี จากนั้นให้ 

ล้างมือ ล้างหน้าและทำาการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง

    - อนุญาตให้ออกจากพื้นที่ได้
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๑๑. แนวทางที่ ๗  การตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัส/ีการขจดัการเป้ือน

สารกมัมนัตรงัสสีำาหรบัยานพาหนะและเครือ่งมอื

 ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 การปฏิบัติ  เมื่อสังสัยว่ายานพาหนะหรือเครื่องมือต่างๆ อาจ

เปื้อนสารกัมมันตรังสี

 ๑๑.๑ แนวทางการปฏิบัติ

  ๑๑.๑.๑ จัดตั้งพื้นท่ีตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี 

และขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำาหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ ในพ้ืนท่ีอันตราย  

โดยพื้นที่นั้นต้องมีอัตราปริมาณรังสีตำ่ากว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

  ๑๑.๑.๒ ดำาเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องมือสำารวจรังส ี

ก่อนนำาไปใช้งานในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้

   - ตรวจสภาพของแบตเตอรี่

   - ต้องแน่ใจว่าเครือ่งสำารวจรงัสสีามารถตรวจวดั 

อัตราปริมาณรังสีในช่วงของระดับรังสีพื้นหลังในพื้นที่เกิดเหตุได้ (ระหว่าง  

๐.๐๕-๐.๒ ไมโครซเีวร์ิตต่อชัว่โมง) และต้องแน่ใจว่าผูป้ฏบิตังิานเข้าใจถงึหน่วย 

ของอตัราปรมิาณรงัสทีีห่น้าจอแสดงผล และเข้าใจถงึการใช้งานเครือ่งสำารวจ 

รังสีเป็นอย่างดี

   - หากมีหัววัดรังสีที่สามารถวัดรังสีบีตาได้ ให้ทำา 

การเปิดหน้าต่างของหัววัดรังสีบีตา 

   - ให้นำาพลาสตกิคลมุบรเิวณหวัวดัรงัสเีพือ่ป้องกนั 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสี

   - ก่อนนำาเครือ่งสำารวจรงัสไีปใช้ให้ทำาการจดบนัทกึ 

หมายเลขเครือ่งและจดระดบัรังสพ้ืีนหลงั โดยตำาแหน่งการตรวจวดัระดบัรงัสี 

พื้นหลังต้องไม่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

  ๑๑.๑.๓ การตรวจสภาพเครื่องสำารวจรังสีทุกครั้งต้อง 

ตรวจสอบในพืน้ทีท่ีห่่างจากบรเิวณทีม่วัีสดุกัมมันตรงัสี หรอืบรเิวณท่ีเกิดเหตุ 

ฉุกเฉินทางรังสี

  ๑๑.๑.๔ ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 

มากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้กั้นขอบเขตและกำาหนด 

ให้เป็นพื้นที่อันตรายแล้ว
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  ๑๑.๑.๕ เมือ่ทำาการตรวจวดัปรมิาณรงัส ี ให้เจ้าหน้าทีป่ฏบิตั ิ

งานดำาเนินการดังนี้ 

   - สวมถุงมือยางและสวมใส่ชุดป้องกันการเปื้อน 

สารกัมมันตรังสีโดยเปลี่ยนถุงมือยางอย่างสมำ่าเสมอ

   - ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจาก 

รังสี (แนวทางที่ ๑)

   - มั่นใจว่าเครื่องสำารวจรังสีที่ใช้งานอยู่ไม่เปื้อน 

สารกัมมันตรังสี โดยดูระดับปริมาณรังสีในพ้ืนที่ที่วัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์  

ถ้าพบการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสใีห้ขจดัการเป้ือนสารกัมมันตรงัสี และนำาพลาสตกิ 

คลุมบริเวณหัววัดรังสีแล้วตรวจสอบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง

  ๑๑.๑.๖ ตรวจวัดปริมาณรังสีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ 

ต้องสงสัย โดยให้หัววัดรังสีอยู่ห่างจากพื้นผิวของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นๆ  

ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

  ๑๑.๑.๗ ทำาการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีถ้าระดับ 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่า ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

  ๑๑.๑.๘ การขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสใีห้ใช้สายดบัเพลงิ 

หรือสายยางฉีดนำ้า แปรงขัดและผงซักฟอก ท้ังนี้ควรเก็บนำ้าท่ีทำาการขจัด 

การเปื้อนสารกัมมันตรังสีเพื่อกำาจัดกากกัมมันตรังสีต่อไป

  ๑๑.๑.๙ การปฏบิตังิานตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสนีัน้  

ให้พิจารณาผลการตรวจสอบจากตารางที่ ๖



 36

ตารางท่ี ๖  การพิจารณาตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี และขจัดการ

เปื้อนสารกัมมันตรังสี สำาหรับยานพาหนะและเครื่องมือ 

อัตราปริมาณรังสีที่ระยะ  

๑๐ เซนติเมตร
แนวทางปฏิบัติงาน

มากกว่า ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อ 

ชั่วโมง แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  

๑๐ ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง 

ใช้เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีเท่านั้น

มากกว่า ๑๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ 

ชั่วโมง  แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง 

ใช้สำาหรับตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีใน 

ภาวะวิกฤติเท่านั้น เช่น การขนส่งผู้บาดเจ็บ  

เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ต้องดำาเนินการตาม 

มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทาง 

ที่ ๑) ต้องสวมถุงมือยางทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

และใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติให้น้อยที่สุด

มากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ 

ชั่วโมง

กัน้ขอบเขตของพืน้ทีแ่ละให้เจ้าหน้าทีส่ำานกังาน 

ปรมาณูเพื่อสันติหรือผู ้เชี่ยวชาญด้านรังส ี

ทำาการตรวจสอบ เพื่อดำาเนินการเก็บกู้หรือ 

จัดการกากกัมมันตรังสี
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๑๒. แนวทางที่ ๘  การคัดแยกผู้บาดเจ็บจำานวนมาก

 ผู้ปฏิบัติ  เจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัสแีละเจ้าหน้าที่ 

การแพทย์ฉุกเฉิน

 การปฏิบัติ  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่มีผลทำาให้มีผู้บาดเจ็บ 

เป็นจำานวนมาก

 ๑๒.๑ แนวทางการดำาเนินการ

  ๑๒.๑.๑ จดัตัง้สถานทีส่ำาหรบัการปฐมพยาบาล และคดัแยก 

ผู้บาดเจ็บซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกพื้นที่อันตราย และอยู่ภายในพื้นที่เฝ้าระวัง

  ๑๒.๑.๒ พิจารณาใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ทำาให้ 

ประชาชนทราบว่าเป็นพ้ืนทีส่ำาหรบัการปฐมพยาบาล และการคดัแยกผูบ้าดเจบ็ 

จำานวนมาก

  ๑๒.๑.๓ แบ่งประเภทผู้บาดเจ็บดังนี้

   - ความสำาคัญ อันดับ ๑ ต้องทำาการรักษาอย่าง 

เร่งด่วนที่สุด

   - ความสำาคัญ อันดับ ๒ ต้องทำาการรักษาอย่าง 

เร่งด่วน 

   - ความสำาคญั อนัดบั ๓ สามารถรอการรกัษาได้

   - ความสำาคญั อนัดบั ๔ ไม่จำาเป็นต้องทำาการรกัษา

  ทั้งนี้ให้ติดเครื่องหมายเพ่ือแสดงประเภทของผู้บาดเจ็บ 

ทุกราย

  ๑๒.๑.๔ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและเตรียมรถพยาบาล 

เพื่อขนส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล 

  ๑๒.๑.๕ ลดการเป้ือนสารกัมมนัตรงัส ี ถ้าเหน็ว่าประชาชน 

หรือผู้บาดเจ็บอาจเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยปฏิบัติดังนี้

   - ผูบ้าดเจบ็สาหสัควรหาผ้าห่ม หรือวสัดท่ีุสามารถ 

ห่อหุม้ได้และอากาศถ่ายเทได้สะดวก จากนัน้รบีขนส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคยีง 

ให้เร็วที่สุด

   - ผู้บาดเจ็บไม่สาหัสให้ตรวจวัดการเปื้อนสาร 

กัมมันตรงัสก่ีอน หากพบการเป้ือนให้ขจดัการเป้ือนสารกัมมันตรงัสี (แนวทาง 

ที่ ๕)
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  ๑๒.๑.๖ แจ้งรถพยาบาลขนส่งผู้บาดเจ็บและเจ้าหน้าที่ 

การแพทย์ฉุกเฉินที่เตรียมรอรับผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล ได้ทราบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำานวนผู้บาดเจ็บและกรณีท่ีสงสัย 

หรือยืนยันว่ามีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือได้รับปริมาณรังสีสูง

  ๑๒.๑.๗ จัดการขนส่งผู้ได้รับบาดเจ็บโดยพิจารณาจาก 

การบาดเจ็บดังนี้ 

   - ผูบ้าดเจ็บสาหสัควรส่งตวัไปรกัษายงัโรงพยาบาล 

ที่ใกล้ที่สุด

   - ผูบ้าดเจบ็ไม่สาหสัควรส่งตวัไปโรงพยาบาลทีใ่กล้ 

เป็นอันดับ ๒ หรือโรงพยาบาลท่ีมีความสามารถรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีผล 

กระทบจากรังสี 

  ๑๒.๑.๘  ประสานงานกบัเจ้าหน้าทีต่ำารวจ หรือเจ้าหน้าที่ 

พสิจูน์หลกัฐาน เพ่ือขอรบัการสนบัสนนุในการรกัษาความปลอดภัย และการเก็บ 

วัตถุพยานจากผู้บาดเจ็บ

  ๑๒.๑.๙ ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทางรังสี ทำาการแจ้งให้ประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนักต่อเหตุฉุกเฉินทางเกิดขึ้น 

กับรังสี เพื่อลดจำานวนผู้ที่กังวลว่าจะได้รับอันตรายจากรังสี พร้อมทั้งแจ้ง 

สถานที่สำาหรับเฝ้าตรวจปริมาณรังสีสำาหรับประชาชน
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ภาคผนวก ก
ij

นิยามศัพท์

 ๑. อุบัติเหตุ (Accident) คือ เหตุการณ์ท่ีให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ 

คาดหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือสถานปฏิบัติการ 

ทางรังสี เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต การฟุ้ง 

กระจายสารกมัมนัตรงัส ีแทง่เชือ้เพลงิในเครือ่งปฏกิรณป์รมาณหูลอมละลาย  

เป็นต้น เมือ่พจิารณาตามระดบัความรนุแรงในมาตราระหว่างประเทศว่าด้วย 

เหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี จะกำาหนดให้ระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ  

๔ – ๗ เป็นอุบัติเหตุ (ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ตามมาตรระหว่าง 

ประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี คือ ระดับ ๑ ถึงระดับ ๗) 

 ๒. เหตุขัดข้อง (Incident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได ้

คาดหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชน สิง่แวดล้อมหรอืสถานประกอบการ 

ทางรังสน้ีอยกว่าอบุตัเิหต ุ เมือ่พจิารณาตามระดับความรุนแรงในมาตราระหว่าง 

ประเทศว่าด้วยเหตกุารณ์ทางนวิเคลยีร์และรงัส ี จะกำาหนดให้ระดบัความรนุแรง 

ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๓ เป็นเหตุขัดข้อง 

 ๓. มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และ 

รังสี (International Nuclear and Radiological Event Scale, INES)คือ  

ระดับของเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีใช้เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ 

รับทราบถึงความสำาคัญในความปลอดภัยของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ 

กัมมันตรังสี ซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย คือ กิจกรรมใน 

สถานปฏิบัติการทางรังสี เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ เป็นต้น 

กิจกรรมในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

 ๔. เจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตุฉกุเฉนิทางรังส ี (First Responder)  

คือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีฉุกเฉินทางรังสี ใน 

ระยะแรกหลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 

ในส่วนบัญชาการ ส่วนวางแผน ส่วนปฏบิตักิาร และส่วนสนบัสนนุระดบัชาติ
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 ๕. เหตุฉุกเฉิน (Emergency) คือ สถานการณ์ไม่ปกติหรือ 

เหตุการณ์ที่จำาเป็นต้องปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อลดความเป็นอันตรายหรือ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพและความปลอดภัยของประชาชน คณุภาพชวีติ  

ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 

 ๖. เหตฉุุกเฉนิทางรงัสี (Radiation Emergency) คอื สถานการณ์ 

ไม่ปกตหิรอืเหตกุารณ์ทีท่ำาให้เกดิอนัตราย เน่ืองจากพลังงานท่ีมาจากปฏิกิริยา 

นวิเคลียร์หรือจากการสลายตวัของผลผลติของปฏิกิรยิานิวเคลยีร์หรอืจากการ 

ได้รับรังสี มีความจำาเป็นต้องปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อลดความเป็นอันตราย 

หรือผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสขุภาพและความปลอดภยัของประชาชน คุณภาพ 

ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

 ๗. ปริมาณรังสี (Radiation Dose) คือ ปริมาณรังสีที่วัตถุหรือ 

สิ่งมีชีวิตได้รับ

 ๘. การเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Contamination)  

คือ สารกัมมันตรังสีในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร  

นำ้า อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกายและหรือบริเวณ 

ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  

โดยสามารถจำาแนกได้ดังนี้

  ๘.๑	 การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี คือ การมีสารกัมมันตรังสี 

ปนเปื้อนในอาหาร นำ้า อากาศ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่สามารถแยกแยะออกมา 

ได้โดยง่าย

  ๘.๒	การเปรอะเป้ือนสารกมัมนัตรงัส ีคอื การมสีารกมัมนัตรงัส ี

บนพ้ืนผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกายและหรือบริเวณท่ีต้องการใช้งาน สามารถ 

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

   ๘.๒.๑ การเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่น (Non-Fixed  

Contamination) คือ การเปรอะเปื้อนซึ่งสามารถหลุดออกไปจากพื้นผิวได้

   ๘.๒.๒ การเปรอะเปื้อนแบบติดแน่น (Fixed Conta- 

mination) คือ การเปรอะเปื้อนที่ต่างไปจากการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่น

  ๘.๓	 การฟุ้งกระจายสารกัมมันตรังสี คือ สารกัมมันตรังสีใน 

รูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่อยู่ในบรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา  

เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
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 ๙. การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Decon-

tamination) คือ การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้ 

สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน

 ๑๐. รงัสพีืน้หลงั (Background Radiation) คอื รงัสีจากส่ิงแวดล้อม 

ซ่ึงมท่ีีมาจากหลายแหล่ง เช่น รงัสคีอสมกิจากอวกาศ รงัสจีากสารกมัมนัตรงัสี 

ตามธรรมชาตทิีม่อียูใ่นดนิ นำา้ อากาศ อาหาร รวมทัง้ทีม่อียูใ่นร่างกายมนษุย์

 ๑๑. ปริมาณรังสียังผล (Effective dose) คือ ระดับอันตรายจาก 

รังสีที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือผลรวมของปริมาณรังสีสมมูล 

หลังจากปรับเทียบสภาพไวต่อรังสีของแต่ละเนื้อเยื่อหรืออวัยวะท่ัวร่างกาย  

มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต 

 ๑๒. ปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose) คือ ระดับอันตราย 

จากรังสีที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่ออวัยวะหรือปริมาณรวมของรังสีดูดกลืน 

ในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใดๆ ของมนุษย์ หลังจากปรับเทียบการก่ออันตรายของ 

รังสีทุกชนิดที่อวัยวะนั้นได้รับ โดยเทียบกับการก่ออันตรายของรังสีแกมมา  

มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต

 ๑๓. ซีเวิร์ต (Sievert, Sv) คือ หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล เป็น 

ผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนท่ีมีหน่วยเป็น เกรย์ กับค่าเปรียบเทียบที ่

แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี 

 ๑๔. รงัสีนอกร่างกาย (External Radiation) คอื รงัสทีีม่นษุย์ได้รบั 

จากแหล่งกำาเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น รังสีคอสมิก และรังสีจาก 

ต้นกำาเนิดรังสีชนิดต่างๆ

 ๑๕. รังสีในร่างกาย (Internal Radiation) คือ รังสีจากต้นกำาเนิด 

รังสีใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ รวมทั้งที่ร่างได้รับจาก นำ้า อาหาร อากาศ  

การบำาบัดรักษาทางการแพทย์ การปฏิบัติงานทางรังสี และจากอุบัติเหต ุ

ทางรังสี

 ๑๖. พื้นที่อันตราย (Hot Zone) คือ พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังส ี

และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่  โดยอัตราปริมาณรังสีสูงกว่า  

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 
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 ๑๗. พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั (Warm Zone) คอื พืน้ทีส่ำาหรบัการปฏบิตังิาน 

ของเจ้าหน้าทีต่อบสนองเหตฉุกุเฉนิทางรงัส ี การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นผูบ้าดเจบ็  

และปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีจำาเป็นเพื่อให้สถานการณ์เหตุฉุกเฉินทางรังสีกลับสู่ 

สภาวะปกติ โดยอัตราปริมาณรังสีตำ่ากว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

 ๑๘. พื้นที่ปลอดภัย (Clean Zone) คือ พื้นที่ที่ปลอดภัยจากเหตุ 

ฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดขึ้นและไม่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยอัตราปริมาณ 

รังสีเท่ากับระดับรังสีพื้นหลัง

 ๑๙. กมัมนัตภาพ (Activity) คอื การสลายของนวิไคลน์กมัมนัตรงัสี 

ต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล (Becquerel, Bq)
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แนวทางการพิจารณาสัญลักษณ์และเครื่องหมายการขนส่งวัสดุ

กัมมันตรังสี

ตารางที่ ค-๑  การจำาแนกเครื่องหมายบนหีบห่อที่ใช้ ในการขนส่งวัสดุ

กัมมันตรังสี [9]

หมายเลข

สหประชาชาติ  

(UN Number)

หีบห่อที่ใช้ ภัยคุกคาม

2909, 2908, 2910, 

2911

None ไม่อันตราย

2912; 2913, 3321, 

3322, 3324; 3325, 

3326

Type IP-1, Type IP-2, วัสด ุ

กัมมันตรังสีกัมมันตภาพจำาเพาะ 

ตำ่า (Low Specific Activity, 

LSA), วัสดุที่มีการเปรอะเปื้อน 

บนพื้นผิว (Surface Conta-

minated Object, SCO)

มีความเป็นไปได้ที่

จะอันตราย ถ้าสาร

กัมมันตรังสีเข้าสู่

ร่างกาย หากหายใจ

หรือรับประทาน

เข้าไป

2915; 2982, 3327, 

3332, 3333

Type A มีความเป็นไปได้ที่จะ

อันตราย

2916, 2917, 3328, 

3329

Type B (U), Type B (M)

3323, 3330 Type C
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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สำาคัญ

 ๑. ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

 โทร. ๑๙๒

๒. สายด่วนสาธารณภยั กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

 โทร. ๑๗๘๔

๓. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 โทร. ๑๖๖๙

๔. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ

 โทร. ๑๖๕๐

๕. สำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

 โทร. ๑๙๙
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คณะผู้จัดท�า
ij

 ๑. นายสมบุญ จิรชาญชัย  ผู้อำานวยการกลุ่มเตรียมความพร้อม

ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี

 ๒. นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำาเจียกเทศ นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการพิเศษ

 ๓. นายกิตติพงษ์ สายหยุด นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการ

 ๔. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการ

 ๕. นายภาคภูมิ อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำานาญการ

 ๖. นายกิจฐิภัค ศรีชมภู นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 ๗. นางสาวอัจฉราภรณ์ จำารัส นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
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