แนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น
โดยพิจารณาถึงลักษณะการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีทั้งชนิดปิดผนึกและไม่
ปิดผนึก นอกจากนี้ยังรวมถึงกรณีสารกัมมันตรังสีแพร่กระจายในอากาศ
หรือเกิดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีด้วย เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวทาง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี ให้กลับสู่สภาวะปกติ ซึ่งครอบคลุม ๔ ส่วน คือ
ส่วนบัญชาการ ส่วนวางแผน ส่วนปฏิบตั กิ าร และเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนระดับชาติ
เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการ การปฏิบตั งิ านและการประสานงาน ในการ
ระงับเหตุฉกุ เฉินทางรังสีในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุให้มคี วามรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย
ดังนั้นจึงหวังว่าเอกสารฉบับนี้สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์หรือเป็น
แนวทางการปฏิบตั งิ านแก่หน่วยงานต่างๆ กรณีฉกุ เฉินทางรังสี ทัง้ หน่วยงาน
ระดับท้องถิน่ หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงาน
ระดับชาติ ต่อไป
คณะผู้จัดทำ�
สิงหาคม ๒๕๕๕

หน้า
คำ�นำ�		
สารบัญ		
๑. วัตถุประสงค์
๑
๒. การปฏิบัติการเริ่มต้นของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินทางรังสี ๑
๓. การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางรังสีของผู้บัญชาการสถานการณ์ ๒
๒
๓.๑ การดำ�เนินการทั่วไป
๓.๒ การดำ�เนินการกรณีฉุกเฉินทางรังสี ที่เกิดจากวัสดุกัมมันตรังสี ๓
๓.๓ การดำ�เนินการกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย
๔
๔. การตอบสนองและจัดตั้งพื้นที่กรณีฉุกเฉินทางรังสี
๖
๔.๑ การจัดตั้งพื้นที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
๖
๔.๒ การตอบสนองของผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ
๘
๔.๓ ผู้ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
๑๐
๔.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย
๑๐
๔.๕ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
๑๑
๔.๖ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
๑๒
๔.๗ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
๑๓
๔.๘ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
๑๔
๔.๙ โรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
๑๕
๔.๑๐ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสี
๑๗
๔.๑๑ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๘

หน้า
๕. แนวทางที่ ๑	การป้องกันอันตรายจากรังสีสำ�หรับเจ้าหน้าที่
๒๒
			
ปฏิบัติงาน
๖. แนวทางที่ ๒ การป้องกันอันตรายจากรังสีสำ�หรับประชาชน
๒๔
๗. แนวทางที่ ๓ การลงทะเบียนประชาชน
๒๖
๘. แนวทางที่ ๔ การเฝ้าตรวจปริมาณรังสีแก่ประชาชนและ
๒๗
			
ผู้ปฏิบัติงาน
๙. แนวทางที่ ๕ การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
๓๐
๑๐. แนวทางที่ ๖ การปฏิบัติงานควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ๓๓
๑๑. แนวทางที่ ๗ การตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี/การขจัด
๓๔
			
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีสำ�หรับยานพาหนะ		
			
และเครื่องมือ
๑๒. แนวทางที่ ๘ การคัดแยกผู้บาดเจ็บจำ�นวนมาก
๓๗
ภาคผนวก ก นิยามศัพท์
๓๙
ภาคผนวก ข แนวทางการพิจารณาสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
๔๓
			
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ภาคผนวก ค หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สำ�คัญ
๔๔
คณะผู้จัดทำ�			
๔๕

แนวทางการปฏิบัติงาน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
๑. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินทางรังสี ในระยะแรกหลังเกิดเหตุจนสามารถควบคุมสถานการณ์
สูส่ ภาวะปกติ โดยจะให้ความส�ำคัญกับเจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี
ในพื้นที่เกิดเหตุและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน
๓ ส่วน คือ ส่วนบัญชาการสถานการณ์ ส่วนวางแผน และส่วนปฏิบัติการ

๒. การปฏิบตั กิ ารเริม่ ต้นของเจ้าหน้าทีร่ บั แจ้งเหตุกรณีฉกุ เฉินทางรังสี

๒.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี ให้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์เบื้องต้น
๒.๒ แนะน�ำผู้แจ้งเหตุให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
		 ๒.๒.๑ ห้ามสัมผัสวัตถุทุกชนิด ในบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี
		 ๒.๒.๒ แจ้งการอพยพประชาชนในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินหรือ
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อท�ำการอพยพประชาชน
จากพื้นที่เสี่ยงภัยในระยะที่เหมาะสม
		 ๒.๒.๓ จ�ำกัดบริเวณพืน้ ทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี และแนะน�ำ
ไม่ให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือสูดดมควันที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
		 ๒.๒.๔ ตรวจสอบเจ้าหน้าทีห่ รือประชาชนทีย่ งั เหลืออยูใ่ ห้ออก
จากพืน้ ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ จนกระทัง่ เจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีมาถึง
		 ๒.๒.๕ รอเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีและ
เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อรายงานให้ผู้บัญชาการสถานการณ์หรือผู้สั่งการ
ณ ที่เกิดเหตุ
๒.๓ บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดลงในสมุดบันทึก โดยรวบรวมทั้ง
การแจ้งเหตุ การประสานงาน การสื่อสาร การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน และ
ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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๓. การบริหารจัดการเหตุฉกุ เฉินทางรังสีของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์

๓.๑ การด�ำเนินการทั่วไป
		 ๓.๑.๑ เมือ่ ได้รบั การแจ้งจากเจ้าหน้าทีร่ บั แจ้งเหตุฉกุ เฉินทาง
รังสีหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าทีด่ บั เพลิงและกูภ้ ยั เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ เป็นต้น
ให้ด�ำเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีทเี่ กิดขึน้
นอกจากนี้ให้แจ้งส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่หมายเลข ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๙๙
(เวลาราชการ) หรือ ๐๘ ๙๒๐๐ ๖๒๔๓ (๒๔ ชั่วโมง)
		 ๓.๑.๒ บันทึกข้อมูลการปฏิบตั งิ านทีจ่ �ำเป็นรวมถึงการตัดสินใจ
ต่างๆ ระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งประกอบไปด้วย
			
- ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ อบสนอง
เหตุฉุกเฉินทางรังสี ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ
			
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีและ
เวลาที่ท�ำการแจ้ง
			
- หน่วยงานที่เข้าปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี เวลาที่ติดต่อสื่อสารและเวลาที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
			
- ลักษณะการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
			
- การตัดสินใจอื่นๆ
		 ๓.๑.๓ ตรวจสอบข้อมูลพืน้ ฐานที่ได้พสิ จู น์ทราบว่าเหตุฉกุ เฉิน
ทางรังสีที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงระดับไหน ตามระดับมาตรระหว่างประเทศ
ว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี และท�ำการประเมินเพื่อตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินทางรังสีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
		 ๓.๑.๔ ให้เจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีด�ำเนินการ
ตามแนวทางป้องกันอันตรายจากรังสีขณะปฏิบตั งิ าน ควบคูก่ บั การได้รบั ค�ำแนะน�ำ
จากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
		 ๓.๑.๕ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ มีมาตรการ
ควบคุมผู้สื่อข่าวให้อยู่ในพื้นที่ที่ก�ำหนด การจัดการต่อการให้ข่าว โดยอาจมี
การแต่งตั้งผู้ประสานงานสื่อมวลชน (ถ้าจ�ำเป็น)
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๓.๒ การด�ำเนิ น การกรณี ฉุ ก เฉิ น ทางรั ง สี ที่ เ กิ ด จากวั ส ดุ
กัมมันตรังสี
		 ๓.๒.๑ มอบหมายเจ้าหน้าทีท่ อี่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุเป็นผูส้ งั่ การ
ณ ที่เกิดเหตุ (พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
			
- การตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
			
- การจ�ำกัดขอบเขตของการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
			
- การก�ำหนดขอบเขตระยะทีป่ ลอดภัยในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
			
- คั ด แยกประชาชนที่ อ าจได้ รั บ การเปื ้ อ นสาร
กัมมันตรังสี
			
- การป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
			
- ด�ำเนินการส�ำรวจอัตราปริมาณรังสีในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
		 ๓.๒.๒ พิจารณาสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ว่ามีความรุนแรง ตาม
ระดับมาตรระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี หรือ
ต้องให้ความสนใจต่อประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือไม่ เพื่อใช้เป็นเหตุผล
ที่ส�ำคัญในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับชาติ
หรือหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น
		 ๓.๒.๓ หากการตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสียงั ไม่สามารถ
ด�ำเนินการให้ส�ำเร็จได้ ให้ร้องขอเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม โดยแจ้งถึงอันตรายและ
วิธีป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
		 ๓.๒.๔ ประสานงานกับผูส้ งั่ การ ณ ทีเ่ กิดเหตุอยูต่ ลอดเวลา
เพื่อตรวจสอบว่ามีการร้องขอทรัพยากรอื่นๆ ที่ส�ำคัญ เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
และกู้ภัย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน หรืออุปกรณ์ต่างๆ
ที่จ�ำเป็น เป็นต้น
		 ๓.๒.๕ ต้องแน่ใจว่าการร้องขอทรัพยากรต่างๆ ของผูส้ งั่ การ
ณ ที่เกิดเหตุได้ไปถึงในพื้นที่แล้ว
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		 ๓.๒.๖ สอบถามและบันทึกสถานการณ์ต่างๆ จากผู้สั่งการ
ณ ที่เกิดเหตุ โดยให้รายงานรายละเอียดเป็นระยะ ดังนี้
			
- ลักษณะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน
			
- ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ
รวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำ และวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี
		 ๓.๒.๗ หากมีการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีจากเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี หรือได้รับค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ให้ตัดสินใจเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีส�ำหรับประชาชน
และแจ้งให้ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุทราบ
		 ๓.๒.๘ ต้องแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ
เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ในพื้นที่
เกิดเหตุ นอกจากนี้อาจขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ในกรณีต้องส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล และให้แจ้งเจ้าหน้าที่การแพทย์ด้วย
ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี หรืออาจเปื้อนสารกัมมันตรังสี
		 ๓.๒.๙ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีหรือการเปื้อนสารกัมมัน
ตรังสีในพืน้ ที่ ให้ก�ำหนดขอบเขตของพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ พร้อมทัง้ อาจประสานงาน
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติในการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี หรือ
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ ในการจัดการกากกัมมันตรังสี
นอกจากนี้ขณะที่รอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ให้ขอค�ำแนะน�ำแนวทางที่ถูกต้อง
ในการปฏิบัติงานหรือการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม
๓.๓ การด�ำเนินการกรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย
		 ๓.๓.๑ ประเมินสถานการณ์จากเอกสารต่างๆ และข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการสูญหายของวัสดุกมั มันตรังสี และประสานงานกับผูค้ รอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสี
		 ๓.๓.๒ ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อสอบสวน
สถานที่ติดตั้งหรือสถานที่เก็บ ของวัสดุกัมมันตรังสี ตรวจสอบประวัติและ
สภาพการสูญหายของวัสดุกัมมันตรังสี
		 ๓.๓.๓ ประเมินระดับความเสีย่ งและประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อรับทราบข้อมูลของวัสดุกัมมันตรังสี
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		 ๓.๓.๔ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ครอบครอง
วัสดุกัมมันตรังสี และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ร่วมกันพิจารณาการให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ประชาชน ถ้าเป็นไปได้ควรออกประกาศเพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ที่ได้รบั ทราบ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง โดยด�ำเนินการดังนี้
			
- แจ้งโรงพยาบาลและสอบถามว่ามีการรับผู้ป่วย
ที่น่าจะได้รับปริมาณรังสีสูงจากภายนอกร่างกาย หรือได้รับการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีหรือไม่
			
- แจ้งสื่อมวลชนให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่
เกีย่ วกับการสูญหายของวัสดุกมั มันตรังสี เฝ้าระวังและตรวจสอบวัตถุผดิ ปกติ
ทีน่ า่ จะเป็นวัสดุกมั มันตรังสี การปฏิบตั ติ นรวมถึงการแจ้งเหตุเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้
		 ๓.๓.๕ หลังจากได้ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นพร้อมทั้ง
วางแผนเพื่อค้นหาวัสดุกัมมันตรังสีที่สูญหาย ทีมที่จะค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี
ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี หรือหีบห่อวัสดุกัมมันตรังสี
และต้องติดมาตรรังสีแบบพกพาด้วย โดยแนวทางการค้นหาพิจารณาจาก
			
- สัญลักษณ์และเครื่องหมายทางรังสีที่ติดอยู่กับ
วัสดุกัมมันตรังสี
			
- วัตถุที่มีชื่อสถานประกอบการที่ครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสีติดอยู่
			
- เครือ่ งก�ำบังรังสีทเี่ ป็นตะกัว่ หรือวัตถุทมี่ นี ำ�้ หนักมาก
			
- การใช้เครื่องส�ำรวจรังสีค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี
โดยรอบพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าจะมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย
			
- สถานทีข่ ายของเก่า หรือทีท่ งิ้ สิง่ ปฏิกลู ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ที่คาดว่าจะมีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย
			
- การค้นหานั้นควรมีการจดบันทึกการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด เช่น เส้นทางที่ท�ำการส�ำรวจ ผลจากการสังเกตด้วยสายตารวมถึง
อัตราปริมาณรังสีจากเครือ่ งส�ำรวจรังสี จะต้องบันทึกลงในแผนของการส�ำรวจ
ซึ่งจะกลายเป็นเอกสารพื้นฐานในการค้นหาวัสดุกัมมันตรังสี
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		 ๓.๓.๖ เมื่อพบวัสดุกัมมันตรังสีให้ตรวจสอบภายนอกว่ามี
ความปลอดภัยหรือไม่ จากนั้นน�ำไปไว้ ในสถานที่เก็บและแจ้งให้ประชาชน
ทราบว่าวัสดุกมั มันตรังสีได้พบและเก็บไว้ ในทีป่ ลอดภัยแล้ว พร้อมทัง้ ตรวจสอบว่า
ประชาชนในพืน้ ที่ใกล้เคียง ได้รบั การป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเหมาะสม
และตรวจสอบว่ามีประชาชนได้รบั รังสีหรือไม่ หากมีให้สง่ ตัวไปทีโ่ รงพยาบาล
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเข้าไปช่วยเหลือในการตรวจวัด
ปริมาณรังสีและการปฏิบัติตนของผู้ ได้รับผลกระทบ หากมีการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีให้ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
		 ๓.๓.๗ ท�ำการประสานงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี หรือเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในการวางแผนการเก็บกู้
วัสดุกัมมันตรังสีและขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี รวมถึงการจัดการกาก
กัมมันตรังสี
		 ๓.๓.๘ ท�ำการเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีตามแผนที่ ได้วางไว้
ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีและจัดการกากกัมมันตรังสี

๔. การตอบสนองและจัดตั้งพื้นที่กรณีฉุกเฉินทางรังสี

ในการปฏิ บั ติ ก ารตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางรั ง สี นั้ น จะต้ อ งมี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เพือ่ ท�ำให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีต้ อ้ งมีการจัดตัง้ พืน้ ที่ในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ พืน้ ทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินและ
นอกพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การจัดตั้งพื้นที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
		 เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีมาถึงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
จะต้องประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และพิจารณาความเสี่ยงจากการได้รับ
อันตรายจากรังสี โดยจัดตั้งระยะปลอดภัย และก�ำหนดให้บริเวณเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีถึงขอบเขตระยะปลอดภัย คือ พื้นที่อันตราย ซึ่งต้องมีการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี การป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของเจ้าหน้าที่
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีและประชาชนในพื้นอันตราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
การจัดตั้งทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านต่างๆ โดยตารางที่ ๑ แสดงระยะที่
เหมาะสมเพื่อก�ำหนดพื้นที่อันตรายส�ำหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีประเภทต่างๆ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี
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ตารางที่ ๑ การก�ำหนดระยะพื้นที่ขอบเขตภายในส�ำหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหตุ
(ระยะปลอดภัย)

สถานการณ์

บริเวณภายนอก
วัสดุกัมมันตรังสีแตกหักเสียหายและ
ไม่มีการป้องกันใดๆ

๓๐ เมตร โดยรอบ

พบการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

๑๐๐ เมตร โดยรอบ

เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด ทำ�ให้เป็น
กลุ่มควัน

๓๐๐ เมตร โดยรอบ

เกิดเหตุซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับระเบิดที่
ผูกติดกับวัสดุกัมมันตรังสี

๔๐๐ เมตร โดยรอบ หรือมากกว่าเพื่อ
ป้องกันการระเบิด

บริเวณภายในตึก หรือที่ปิดมิดชิด
วัสดุกัมมันตรังสีแตกหักเสียหาย
ขาดเครื่องกำ�บัง หรือมีการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีในพื้นที่
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือมีการเปรอะ
เปื้อนทางรังสีไปทั่ว

ปิดบริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งชั้นบน
และชั้นล่างของสถานที่นั้น
ปิดตึกที่เกิดเหตุ

การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องสำ�รวจรังสี
ระดับรังสี ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ชั่วโมง

ล้อมบริเวณในระยะที่รังสีแผ่ออกมา
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๔.๒ การตอบสนองของผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ
		 ผู้ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูส้ งั่ การ ณ ทีเ่ กิดเหตุ จะมีแนวปฏิบตั ิ
การระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้
		 ๔.๒.๑ การป้องกันอันตรายและการประเมินสถานการณ์ ใน
พื้นที่เกิดเหตุ
			
- สังเกตการณ์บริเวณพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
โดยอยู่ห่างอย่างน้อย ๓๐ เมตร และพิจารณาถึงอันตรายจากรังสี โดยใช้
แนวทางที่ ๑ และความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งตรวจสอบประชาชนที่
ได้รับบาดเจ็บ
			
- พิจารณาความมัน่ คงปลอดภัยอืน่ ทีอ่ าจจะเกีย่ วข้อง
กับเหตุฉุกเฉินทางรังสี เช่น วัตถุระเบิด เพลิงไหม้ หรือสินค้าอันตรายที่มี
การขนส่ง สัญลักษณ์ทางรังสี หรือหมายเลขสหประชาชาติ (UN number)
			
- ก�ำหนดพื้นที่อันตรายและพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่
เกิดเหตุ จัดตัง้ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะและเครือ่ งมือต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
			
- ถ้ามีเครื่องส�ำรวจรังสี ให้ส�ำรวจอัตราปริมาณรังสี
และการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี โดยท�ำการเปิดเครือ่ งส�ำรวจรังสีขณะเดินเข้าไป
ในพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ห้ามเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขาดหากยังไม่มีการวัด
อัตราปริมาณรังสี
			
- ห้ามพยายามเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสีหรือขจัดการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสี ในพื้นที่เกิดเหตุ เว้นแต่มีการวางแผนการเก็บกู้และ
เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการ หรือเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติได้มีการควบคุมอัตราปริมาณรังสีแล้ว
		 ๔.๒.๒ การเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการเพิ่มมาตรการ
ป้องกัน
			
- ให้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรก
โดยไม่ต้องค�ำถึงเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี แต่ให้ ใช้ความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน หากเห็นว่าการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอาจเกิด
อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน ให้ด�ำเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีก่อน
เพื่อลดความเป็นอันตรายแล้วจึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
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- ให้จัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน ก�ำหนดจุดพื้นที่อันตราย
จัดท�ำรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ก�ำหนดพื้นที่เข้าออก ก�ำหนดมาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑) อพยพประชาชน
และส�ำรวจประชาชนที่ได้รับการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- หากมีเครื่องส�ำรวจรังสี ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่
ได้รับมอบหมาย ด�ำเนินการส�ำรวจอัตราปริมาณรังสี และต้องแน่ใจว่าพื้นที่
อันตรายอัตราปริมาณรังสีตอ้ งไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครซีเวิรต์ ต่อชัว่ โมง นอกจากนี้
ต้องแจ้งโรงพยาบาลท้องถิ่นถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บาดเจ็บอาจเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี
			
- ก�ำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสีส�ำหรับ
ประชาชน
			
- สอบถามผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ ถึงเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีทเี่ กิดขึน้ และพิจารณาความเป็นไปได้ทปี่ ระชาชนจะได้รบั อันตรายจาก
รังสี
			
- กรณี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น ทางรั ง สี ส�ำหรั บ การขนส่ ง
ให้สอบถามข้อมูลเอกสารการขนส่งจากพนักงานขับรถ หรือเจ้าหน้าทีท่ มี่ ากับ
ยานพาหนะ และท�ำการพิจารณาหมายเลขสหประชาชาติ หรือฉลากหีบห่อ
วัสดุกัมมันตรังสีหรือลักษณะของสินค้าอันตราย
			
- ร้องขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ผ่านระบบสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต
เป็นต้น เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์หรืออาจขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
และเครื่องมือส�ำรวจรังสีจากสถานประกอบการทางรังสีในพื้นที่
			
- ด�ำเนินการลดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีตอ่ ประชาชน
ลดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหาร น�้ำ แต่ต้องไม่กังวลต่อการได้รับ
ปริมาณรังสีของผู้บาดเจ็บ และต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
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๔.๓ ผู้ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
๔.๓.๑ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๓.๒ เก็บรวบรวมข้อมูลการตอบสนองของผู้ปฏิบัติงาน
ทุกส่วน และแน่ ใจว่าทุกส่วนมีความเข้าใจสายการบังคับบัญชาในการ
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมทั้งมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี
และการส่งข้อมูลการตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์
สถานการณ์
		 ๔.๓.๓ จัดตั้งพื้นที่รวบรวมทรัพยากรและจุดประสานงาน
เพื่อเตรียมการรองรับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทุกชนิด ทั้งที่ได้ท�ำการร้องขอ
และไม่ได้ท�ำการร้องขอ
		 ๔.๓.๔ ส�ำหรับผู้บาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก ให้ประสานงานไป
ยังหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความสนับสนุนการปฐมพยาบาลและขนส่งผู้บาดเจ็บ
		 ๔.๓.๕ จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานการติดต่อสือ่ สารกับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผ่านผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อรับทราบข้อมูลการร้องขอ
ทรัพยากรเพิ่มเติมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
		 ๔.๓.๖ พิจารณาถึงทรัพยากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการ
ในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
		 ๔.๓.๗ จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ เพือ่ สนันสนุนการตอบสนอง
เหตุฉุกเฉินทางรังสีอย่างต่อเนื่อง
๔.๔ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย
		 ๔.๔.๑ เป็นผ้ตู อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีเบือ้ งต้นในพืน้ ที่
เกิดเหตุ ดังนั้นอาจก�ำหนดให้หัวหน้าทีมดับเพลิงและกู้ภัยเป็นผู้สั่งการ ณ
ทีเ่ กิดเหตุจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง และให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางของผูส้ งั่ การ
ณ ที่เกิดเหตุ ในข้อ ๔.๒
		 ๔.๔.๒ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๔.๓ ก�ำหนดมาตรการป้องกัน โดยสวมใส่ชุดป้องกัน
เพลิงไหม้ และป้องกันอันตรายอื่นๆ ที่เหมาะสม
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๔.๔.๔ ก�ำหนดขอบเขตระยะปลอดภัยตามตารางที่ ๑ จัดท�ำ
บัญชีผปู้ ฏิบตั งิ าน ค้นหาและช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ พร้อมทัง้ อพยพผูท้ ไี่ ม่เกีย่ วข้อง
ออกจากพื้นที่อันตราย
		 ๔.๔.๕ ปฐมพยาบาล คัดแยก และน�ำผูบ้ าดเจ็บออกจากพืน้ ที่
อันตราย (แนวทางที่ ๘) ก่อนที่หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาถึง
และด�ำเนินการต่อ นอกจากนีย้ งั ควบคุมการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี ส�ำหรับพืน้ ที่
อันตรายตามแนวทางที่ ๖ และให้ลงทะเบียนประชาชนทีอ่ พยพออกมาท�ำการ
ส�ำรวจอัตราปริมาณรังสี ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ตามแนวทางที่ ๓, ๔
และ ๕
๔.๕ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน
		 ๔.๕.๑ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๕.๒ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นอันดับแรกโดยไม่ต้องกังวล
ถึงเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิด แต่ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และ
รีบขนส่งผู้บาดเจ็บสาหัสไปโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที โดยไม่ต้องตรวจวัด
การเปือ้ นสารกัมมันตรังสี แต่ให้ปอ้ งกันการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีของผูบ้ าดเจ็บ
โดยถอดเสือ้ ผ้าออกทัง้ หมด และห่อด้วยผ้าห่มหรือวัสดุทอี่ ากาศถ่ายเทสะดวก
พร้อมติดสัญลักษณ์หากผู้บาดเจ็บมีความเสี่ยงที่จะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ทั้งนี้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรับส่งผู้บาดเจ็บทุกกรณีของเจ้าหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉินต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวังเท่านั้น โดยจัดตั้งพื้นที่
ปฐมพยาบาลและรับส่งผู้บาดเจ็บต่อจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ซึ่งจะ
น�ำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่อันตราย
		 ๔.๕.๓ ส�ำหรับผู้บาดเจ็บไม่สาหัส ห้ามเคลื่อนย้ายออกจาก
บริเวณทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ก่อนได้รบั การตรวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี
		 ๔.๕.๔ ด�ำเนินการปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ป่วย โดยจัด
หาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมตามแนวทางที่ ๘ นอกจากนี้ให้ประสานงานกับโรงพยาบาล
ใกล้เคียงเพื่อเตรียมการขนส่ง และการรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ
		 ๔.๕.๕ ประสานงานกับผู้ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางรังสี เกีย่ วกับการจัดตัง้ พืน้ ทีต่ รวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี เพือ่ รองรับ
ประชาชนที่กังวลว่าอาจจะได้รับอันตรายจากรังสี หรือเปื้อนสารกัมมันตรังสี
เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน
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		 ๔.๕.๖ ให้เจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลผูบ้ าดเจ็บ (เจ้าหน้าทีข่ นส่งผูบ้ าดเจ็บ,
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ฯลฯ) ทราบถึงการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีจากผูบ้ าดเจ็บนัน้
มีอนั ตรายน้อยมาก หากปฏิบตั ติ ามการป้องกันอันตรายจากรังสีของผูป้ ฏิบตั งิ าน
(แนวทางที่ ๑) ทั้งนี้มาตรการลดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีต้องไม่ท�ำให้การ
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บล่าช้า
		 ๔.๕.๗ จัดเตรียมพืน้ ทีจ่ ดั เก็บผูเ้ สียชีวติ ชัว่ คราว ซึง่ ควรห่าง
จากจุดที่ประชาชนทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่าย
		 ๔.๕.๘ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่เกิดเหตุ รวมทั้งค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจจะท�ำให้เหตุฉุกเฉิน
มีระดับความรุนแรงมากขึ้น ก่อนที่จะลงทะเบียน คัดแยก ปฐมพยาบาลและ
ขนส่งผู้บาดเจ็บ
		 ๔.๕.๙ ให้ขอ้ มูลสถานการณ์และการตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
ทางรังสีแก่ศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
		 ๔.๕.๑๐ ให้ประเมินสถานการณ์อยูเ่ สมอ เพือ่ สามารถร้องขอ
ทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที
๔.๖ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
		 ๔.๖.๑ ถ้ามาถึงสถานทีเ่ กิดเหตุเป็นอันดับแรก อาจถูกก�ำหนด
เป็นผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และให้ปฏิบัติตาม
แนวทางของผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ ในข้อ ๔.๒
		 ๔.๖.๒ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๖.๓ ก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัย
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีนอกพื้นที่เฝ้าระวัง
เช่น ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน พื้นที่รวบรวมทรัพยากร ศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์กรณีฉุกเฉินทางรังสีและโรงพยาบาล เป็นต้น
		 ๔.๖.๔ ตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่อาจจะท�ำให้เหตุฉุกเฉินเพิ่ม
ระดับความรุนแรงขึน้ รวมทัง้ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทัง้ พืน้ ทีอ่ นั ตรายและพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง นอกจากนีย้ งั อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่รถพยาบาลในการขนส่งผูบ้ าดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
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		 ๔.๖.๕ รักษาและตรวจสอบวัตถุพยานในพื้นที่เกิดเหตุ
หรือเฝ้าระวังและจับกุมผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
รวมทั้งป้องกันการก่อวินาศกรรม หรืออาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่เกิดเหตุ
		 ๔.๖.๖ ประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุ
และหน่ ว ยงานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ควบคุ ม และรั ก ษาความปลอดภั ย
ส่ ว นประชาชนที่ กั ง วลต่ อ การได้ รั บ อั น ตรายจากรั ง สี หรื อ การเปื ้ อ นสาร
กัมมันตรังสี ให้ไปตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่ที่ผู้ประสานงาน
สถานการณ์กรณีฉกุ เฉินได้ก�ำหนดไว้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจด้านความปลอดภัย
แก่ประชาชน
		 ๔.๖.๗ รักษาสภาพความสมบูรณ์ของวัตถุพยานทั้งหมดใน
พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ และให้ขอ้ มูลการปฏิบตั งิ านและสถานการณ์ ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุแก่
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
		 ๔.๖.๘ รวบรวมและให้ข้อมูลการรักษาความปลอดภัยแก่
ผู้บัญชาการสถานการณ์ รวมทั้งมีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อ
สามารถร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที
๔.๗ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
		 ๔.๗.๑ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๗.๒ ด�ำเนินการพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ โดยตั้ง
สมมติฐานว่าวัตถุทกุ ชนิด หรือวัสดุกมั มันตรังสีมคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะเปือ้ นสาร
กัมมันตรังสี ดังนั้นให้รักษาสภาพของวัตถุหรือวัสดุกัมมันตรังสีนั้นจนกว่าจะ
ได้รบั การประเมินจากเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีของสถานประกอบการ
ทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเรียบร้อยแล้ว
		 ๔.๗.๓ ตัง้ ทีมพิสจู น์หลักฐาน โดยน�ำผูแ้ ทนของทีมตอบสนอง
เหตุฉกุ เฉินทางรังสีซงึ่ มาจากเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ เจ้าหน้าทีก่ ารแพทย์ฉกุ เฉินและ
เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
		 ๔.๗.๔ พัฒนาและก�ำหนดวิธีการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน
ในพื้นที่เกิดเหตุ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากรังสีของ
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สถานประกอบการทางรังสี หรือเจ้าหน้าทีส่ �ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ หรือเจ้าหน้าที่
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินอื่น โดยอาจก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีทนี่ �ำวัตถุทกุ ชนิดออกจากพืน้ ทีอ่ นั ตราย ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำกับเจ้าหน้าที่ในการรักษาสภาพ
วัตถุพยาน
		 ๔.๗.๕ จัดเก็บและติดสัญลักษณ์วัตถุพยานด้วยความระมัด
ระวัง พร้อมทั้งบันทึกภาพและบันทึกข้อมูลจากจุดเกิดเหตุก่อนเคลื่อนย้าย
ออกจากพื้นที่อันตราย รวมถึงจัดเก็บใส่หีบห่อเพื่อน�ำไปตรวจสอบ ในกรณีนี้
ให้รวมถึงประชาชนที่เสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุด้วย
		 ๔.๗.๖ ประสานงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อประเมินความปลอดภัยจากรังสีใน
พื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
		 ๔.๗.๗ จัดท�ำแนวทางร่วมกับโรงพยาบาลในท้องถิน่ ส�ำหรับ
ตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บ ส�ำหรับตรวจสอบสภาพของผู้เสียชีวิตจนกระทั่ง
ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพด้านการพิสูจน์หลักฐานเสร็จสิ้น การเอกซ์เรย์
การเก็บคืนวัตถุพยาน เช่น วัตถุพยานที่เก็บได้ระหว่างท�ำการผ่าตัด หรือการ
เก็บคืนเสื้อผ้าของผู้ได้รับบาดเจ็บที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี
		 ๔.๗.๘ ให้ข้อมูลสถานการณ์และการปฏิบัติงานระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีกับศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
		 ๔.๗.๙ ให้มีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อสามารถ
ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที
๔.๘ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉินทางรังสี
		 ๔.๘.๑ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๘.๒ ให้ค�ำแนะน�ำขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ก่ประชาชนในพืน้ ที่
เกิดเหตุ รวมทั้งข้อมูลที่เหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชน
เกิดความเชือ่ มัน่ โดยไม่ใช้ค�ำศัพท์วชิ าการ หรือพูดให้ประชาชนเกิดความตืน่
ตระหนก
		 ๔.๘.๓ ประสานงานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อควบคุมสื่อมวลชน
จ�ำนวนมาก ที่จะเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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		 ๔.๘.๔ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้บัญชาการสถานการณ์
ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี โรงพยาบาล
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์สถานการณ์
ฉุกเฉินทางรังสีทเี่ กิดขึน้ และให้ผสู้ อื่ ข่าวรับข้อมูลการประชาสัมพันธ์สถานการณ์
ฉุกเฉินทางรังสีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น
		 ๔.๘.๕ จัดตัง้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉกุ เฉินทางรังสี
เพือ่ รายงานสถานการณ์ฉกุ เฉินทางรังสีทเี่ กิดขึน้ แก่ผสู้ อื่ ข่าว โดยแต่งตัง้ ผู้ ให้
ข่าวเพียงคนเดียว หรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของหน่วยงานทีส่ �ำคัญต่อการปฏิบตั งิ าน
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
		 ๔.๘.๖ เตรียมการส�ำหรับการสอบถามสถานการณ์จาก
หน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือข่าวลือต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
		 ๔.๘.๗ ให้มีการประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อสามารถ
ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการการเพิ่มเติมได้ทันที
๔.๙ โรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
		 ๔.๙.๑ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		 ๔.๙.๒ เตรียมพื้นที่ส�ำหรับรถพยาบาลที่เดินทางมาถึงและ
พืน้ ที่ในการรักษาผูบ้ าดเจ็บ ทัง้ นีห้ ากเหตุฉกุ เฉินทางรังสีทเี่ กิดขึน้ มีขนาดใหญ่
อาจจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมากซึ่งรวมไปถึงญาติ
ของผูบ้ าดเจ็บ โดยกัน้ เชือกและควบคุมทางเข้าออกไม่ให้ผ้ไู ม่เกีย่ วข้องเข้ามา
ในพื้นที่รักษาผู้บาดเจ็บ และจัดเตรียมเส้นทางใหม่ส�ำหรับผู้ป่วยทั่วไปที่มา
รักษาตัวที่โรงพยาบาล
		 ๔.๙.๓ ควบคุมทางเข้าออกในพื้นที่ที่รักษาผู้บาดเจ็บ และ
เตรียมถุงพลาสติกเพื่อใส่กากกัมมันตรังสี โดยติดสัญลักษณ์ทางรังสีเพื่อให้
ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
		 ๔.๙.๔ เตรียมห้องส�ำหรับขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ในพื้นที่รักษาผู้บาดเจ็บ โดยออกแบบให้อยู่บริเวณทางเข้า-ออกและมีการ
ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ใช้พลาสติกหรือกระดาษปูพื้นทั่วบริเวณ
และเตรียมเครื่องส�ำรวจรังสีส�ำหรับใช้ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
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		 ๔.๙.๕ จัดเตรียมชุดของโรงพยาบาลเพือ่ เปลีย่ นให้แก่ผบ้ ู าดเจ็บ
ทีเ่ ปือ้ นสารกัมมันตรังสี โดยเฉพาะผูบ้ าดเจ็บที่ไม่สามารถตรวจวัดการเปือ้ นสาร
กัมมันตรังสี
		 ๔.๙.๖ เมื่อผู้บาดเจ็บถูกส่งออกจากรถพยาบาลแล้ว ให้
ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี และขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีก่อน
ท�ำการรักษาพยาบาล แต่ส�ำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสให้ส่งตัวไปรักษาพยาบาล
ทันทีโดยถอดเสื้อผ้าออก และเปลี่ยนชุดของโรงพยาบาลเพื่อลดการเปื้อน
สารกัมมันตรังสี
		 ๔.๙.๗ ตรวจสอบสภาพทัว่ ไปและระดับเม็ดเลือดของผูบ้ าดเจ็บ
ถ้าผูบ้ าดเจ็บอาเจียน หรือมีอาการทีเ่ กิดจากการได้รบั ปริมาณรังสีสงู ให้ท�ำการ
ตรวจวัดระดับเม็ดเลือดทุกๆ ๖ ชั่วโมง ภายในระยะเวลา ๒-๓ วันแรก เพื่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาว
		 ๔.๙.๘ ส�ำหรับผู้บาดเจ็บที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ท�ำการ
ขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีโดยถอดชุดทีส่ วมใส่ออก และเก็บในถุงส�ำหรับ
เก็บกากกัมมันตรังสีพร้อมทั้งติดสัญลักษณ์ทางรังสี จากนั้นให้ตรวจวัดการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง หากพบว่ายังเปื้อนอยู่ควรขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี โดยบริเวณผิวหนังให้ ใช้น�้ำอุ่นผสมสบู่และห้ามใช้มือถูอย่าง
รุนแรง ส่วนวัตถุต่างๆ ที่ติดกับผิวหนังให้ ใช้คีมคีบคีบออก ถ้าการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสียังคงอยู่ ให้พิจารณาพื้นที่เฉพาะส�ำหรับผู้บาดเจ็บเนื่องจากการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสีในร่างกาย
		 ๔.๙.๙ ส�ำหรับผู้บาดเจ็บที่ไม่เปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ย้าย
ไปพื้นที่ปลอดภัย โดยใช้ถุงมือและเปลที่สะอาดในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
ออกจากพื้นที่เปื้อนสารกัมมันตรังสี
		 ๔.๙.๑๐ ควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายวัสดุกัมมันตรังสี
ออกจากพื้นที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยท�ำการตรวจวัดการเปื้อน
สารกัมมันตรังสีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทาง
การแพทย์และถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เปื้อนสารกัมมันตรังสีก่อนออกจากพื้นที่
ทัง้ นีก้ ารตรวจวัดการการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีให้รวมถึงเจ้าหน้าทีบ่ นรถพยาบาล
ที่ขนส่งผู้บาดเจ็บและรถพยาบาลด้วย หากพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้
ด�ำเนินการตามแนวทางที่ ๖
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		 ๔.๙.๑๑ หลังจากท�ำการรักษาผูบ้ าดเจ็บแล้วและเหตุฉกุ เฉิน
ทางรังสีเสร็จสิน้ ลงให้ท�ำความสะอาดพืน้ ที่ จากนัน้ ให้เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติตรวจวัดระดับปริมาณรังสี
ก่อนจะก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
		 ๔.๙.๑๒ แยกกลุ่มกากกัมมันตรังสีและขยะปกติส�ำหรับ
การจัดการในภายหลัง ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใน
การตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุพยาน
		 ๔.๙.๑๓ ให้ประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อสามารถ
ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที ทั้งนี้ให้ประสานงานกับส�ำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ หากต้องการขอการสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.๑๐ เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสี
		
๔.๑๐.๑ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของสถาน
ประกอบการทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้ ในการใช้
เครื่องส�ำรวจรังสีได้
		
๔.๑๐.๒ ด�ำเนินการภายใต้ค�ำสัง่ ของผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
		
๔.๑๐.๓ ด�ำเนินการเฝ้าตรวจระดับรังสีและการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีส่ �ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติจะมาถึง โดยขอค�ำแนะน�ำเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติถึง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย
		
๔.๑๐.๔ ตรวจสอบเครื่องส�ำรวจรังสีที่น�ำไปปฏิบัติงานว่า
มีสภาพพร้อมใช้งานและตรวจสอบหน่วยปริมาณรังสี หรืออัตราปริมาณรังสี
เพื่อความถูกต้องในการประเมินสถานการณ์และไม่เกิดความสับสนในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเข้าไปในที่เกิดเหตุ หากวัดอัตราปริมาณรังสีได้มากกว่า ๑๐๐
มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ให้ออกมาจากพื้นที่นั้นทันที
		
๔.๑๐.๕ การก�ำหนดพื้นที่อันตรายในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี ให้ปฏิบัติดังนี้
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- อัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อ
ชัว่ โมง ให้ก�ำหนดเป็นพื้นที่ส�ำหรับช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัส
ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น โดยระยะเวลาปฏิบัติงานต้องไม่เกิน ๓๐ นาที
			
- อัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๐.๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อ
ชั่วโมง (๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) ให้ก�ำหนดเป็นพื้นที่อันตราย
		
๔.๑๐.๖ เฝ้าตรวจปริมาณรังสีแกมมา รังสีบีตาและรังสี
แอลฟา ตามความสามารถของเครื่องมือที่มีอยู่
๔.๑๑ เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
		
๔.๑๑.๑ การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี
			
- เมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีแล้วให้บันทึก
ข้อมูลที่ได้พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เกิดเหตุ
			
- ประสานงานไปยังผู้บัญชาการสถานการณ์หรือ
ผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ โดยให้ค�ำแนะน�ำถึงมาตรการป้องกันอันตรายจาก
รังสีส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑)
			
- เตรียมเครื่องส�ำรวจรังสี เครื่องมือระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี ชุดป้องกันการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- หากเหตุฉกุ เฉินทางรังสีมรี ะดับความเป็นอันตราย
สูง ให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อร่วมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี พร้อมทั้งก�ำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน และค่าขีดจ�ำกัดการได้รับ
ปริมาณรังสีที่ต้องการถอยกลับ (Turn Back Point) ดังตารางที่ ๓
		
๔.๑๑.๒ การปฏิบตั กิ ารระงับเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ณ ทีเ่ กิดเหตุ
			
- ด�ำเนิ น การภายใต้ ค�ำสั่ ง ของผู ้ บั ญ ชาการ
สถานการณ์ และปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทางที่ ๑)
			
- เมือ่ มาถึงพืน้ ทีเ่ กิดเหตุให้รายงานตัวต่อผูส้ งั่ การ
ณ ที่เกิดเหตุ รับฟังข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าทีเ่ ฝ้าตรวจปริมาณรังสี และเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
			
- เข้าไปในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสีดว้ ยความ
ระมัดระวัง โดยเปิดเครือ่ งส�ำรวจรังสีตลอดเวลา และให้ตงั้ สมมติฐานว่าวัสดุ
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กัมมันตรังสีที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอาจจะเปื้อนสารกัมมันตรังสี และให้ ใช้เครื่อง
ส�ำรวจรังสีที่สามารถตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้ ท�ำการตรวจวัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีบริเวณพื้น
			
- ประเมินความเป็นอันตรายจากรังสี โดยตรวจวัด
อัตราปริมาณรังสีและการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี จากนัน้ ให้พจิ ารณาสถานการณ์
และแนวปฏิบัติตามตารางที่ ๒
			
- จัดตั้งพื้นที่ ตรวจสอบทางเข้าออกและควบคุม
จุดที่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้อยู่ภายในพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งอัตราปริมาณ
รังสีต้องใกล้เคียงกับอัตราปริมาณรังสีพื้นหลัง และอยู่บริเวณเหนือลม
			
- ถ้ามีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี ใน
อากาศ ให้ท�ำการตรวจวัดความเข้มข้นปริมาณรังสีในอากาศ และประเมิน
ความเป็นอันตรายจากรังสีที่มีผลกระทบต่อประชาชน
			
- ประเมินความปลอดภัยจากรังสีส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย ซึ่ง
รวมไปถึงแนวทางการได้รับปริมาณรังสีเกินค่าขีดจ�ำกัดการได้รับปริมาณรังสี
ที่ต้องการถอยกลับ การให้เจ้าหน้าที่ติดมาตรรังสีแบบพกพา สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ การควบคุมและ
ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- ให้มกี ารประเมินสถานการณ์อยูเ่ สมอ เพือ่ สามารถ
ร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที ทั้งนี้ให้ประสานงานกับทบวงการ
ปรมาณูระหว่างประเทศ หากต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ
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ตารางที่ ๒ แ นวปฏิบัติของประชาชนเมื่อทราบอัตราปริมาณรังสีและ
สถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
สถานการณ์ขณะเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

ค่า OIL*

แนวปฏิบัติ

การได้รับรังสีนอกร่างกายจาก
ต้นก�ำเนิดรังสีแบบจุด

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ต ท�ำการกั้นบริเวณควบคุม
ต่อชั่วโมง
การเข้าออกบริเวณ

การได้รับรังสีนอกร่างกาย
จากต้นก�ำเนิดรังสีที่เปื้อนสาร
กัมมันตรังสีในบริเวณไม่กว้าง
หรือกรณีที่การอพยพกระท�ำ
ได้ โดยง่าย

ท�ำการกั้นบริเวณควบคุม
การเข้าออกบริเวณ

การได้รับรังสีนอกร่างกาย
จากต้นก�ำเนิดรังสีที่เปื้อนสาร
กัมมันตรังสีในบริเวณกว้าง
หรือกรณีที่การอพยพกระท�ำ
ได้ โดยยาก
การได้รับรังสีนอกร่างกายจาก
ต้นก�ำเนิดรังสีที่ฟุ้งกระจาย
ในอากาศ

๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ต
ต่อชั่วโมง

๑ ไมโครซีเวิร์ต
ต่อชั่วโมง

๑ ไมโครซีเวิร์ต
ต่อชั่วโมง

แนะน�ำให้อพยพผู้คนออก
นอกบริเวณ หรือหลบภัย
อยู่ในที่พักและปิดประตู
หน้าต่าง
ท�ำการกั้นบริเวณ (ถ้าเป็น
ไปได้) ควบคุมการเข้าออก
บริเวณและอพยพคนไป
บริเวณเหนือทิศทางลม

หมายเหตุ*	ค่า Operational Intervention Level (OILs) คือ ค่าระดับ
เพื่อเข้าแทรกแซงการด�ำเนินการเพื่อป้องกันอันตรายจากเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี
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ตารางที่ ๓ ร ะดับขีดจ�ำกัดความปลอดภัยปริมาณรังสียงั ผลส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ปริมาณรังสียังผล
(มิลลิซีเวิร์ต)
๕๐๐

-	การป้องกันการบาดเจ็บสาหัสของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี
- การป้องกันการเพิ่มค่ากัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

๑๐๐

-	การป้องกันการเพิ่มระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี
- การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะสั้น
-	การปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันอันตรายจากรังสีการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีและเก็บตัวอย่างรังสี
- การปฏิบตั งิ านให้สถานการณ์กลับสูส่ ภาวะปกติในระยะยาว
- การปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางรังสีโดยตรง

๕๐

๒๐

หมายเหตุ 	ปริมาณรังสียังผลที่ก�ำหนดเป็นขีดจ�ำกัดของการได้รับปริมาณ
รังสีส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรม
ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และทราบถึงความเสี่ยงเมื่อ
ได้รบั ปริมาณรังสีในปริมาณทีก่ �ำหนด และต้องเป็นผูท้ อี่ าสาสมัคร
และทราบถึงผลที่ตามมาของการได้รับปริมาณรังสีในปริมาณ
ที่ก�ำหนด

21

๕. แนวทางที่ ๑ การป้องกันอันตรายจากรังสีส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
๕.๑ แนวทางการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ที่ควรปฏิบัติ
อยู่ตลอดเวลา
		 ๕.๑.๑ ด�ำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
		 ๕.๑.๒ สังเกตด้วยสายตาเพื่อพิจารณาสภาพทั่วไปของ
พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี และมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระบบการสั่งการ
และการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่อันตราย
		 ๕.๑.๓ ไม่สัมผัสหรือจับวัตถุต้องสงสัยที่อาจจะเป็นวัสดุ
กัมมันตรังสี
		 ๕.๑.๔ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่านั้น ตามระยะต่างๆ ดังนี้
			
- ระยะ ๑ เมตร จากวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัสดุ
กัมมันตรังสี
			
- ระยะ ๑๐๐ เมตร จากเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิด
จากเพลิงไหม้หรือเกิดจากระเบิดยกเว้นมีชุดหรือเครื่องป้องกันอันตรายที่
เหมาะสม
			
- ใช้เวลาปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดภายในระยะ ๑๐
เมตร จากวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสี
		 ๕.๑.๕ เมื่อวัสดุกัมมันตรังสีเกิดการฟุ้งกระจาย และสงสัย
หรือมั่นใจว่าเกิดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ด�ำเนินการดังนี้
			
- ใช้หน้ากากป้องกันวัสดุกัมมันตรังสีชนิดครึ่งหน้า
เต็มหน้า หรือใช้ผ้าเช็ดหน้า
			
- ห้ า มน�ำมื อ มาสั ม ผั ส บริ เ วณปาก ห้ า มสู บ บุ ห รี่
ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม โดยล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน
ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
			
- เมื่อต้องช่วยเหลือหรือขนส่งผู้บาดเจ็บที่เปื้อน
สารกัมตรังสี ให้หาวิธีป้องกันที่เหมาะสม เช่น สวมชุดป้องกัน เป็นต้น
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		 ๕.๑.๖ ท�ำการบันทึกชือ่ ของผูป้ ฏิบตั งิ านตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน
ทางรังสีทุกคน เพื่อติดตามผลจากการรับปริมาณรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ
		 ๕.๑.๗ ผ่านการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีหลังออก
มาจากพื้นที่อันตราย หากไม่ผ่านการตรวจวัดให้ด�ำเนินการถอดชุดปฏิบัติงาน
และช�ำระล้างร่างกายให้เร็วที่สุด
		 ๕.๑.๘ ขณะปฏิ บั ติ ง านตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางรั ง สี
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเคร่งครัด
หรือปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำอื่นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ
		 ๕.๑.๙ ข้อควรระวัง ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นเพศหญิง
และไม่แน่ใจว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ ให้แจ้งผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุทันที เพื่อ
สั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
๕.๒ แนวทางตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ถ้าทราบอัตรา
ปริมาณรังสีแกมมา
		 ๕.๒.๑ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอันตรายจากรังสี
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในข้อ ๕.๑
		 ๕.๒.๒ ถ้าอัตราปริมาณรังสีในพื้นที่อันตรายมากกว่า ๑๐๐
มิลลิซเี วิรต์ ต่อชัว่ โมง ให้ปฏิบตั งิ านช่วยเหลือและเคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บสาหัส
ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน ๓๐ นาที
		 ๕.๒.๓ ห้ ามปฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ เกิ ด เหตุ ฉุ กเฉิ น ทางรั งสี
ถ้าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง โดยไม่ได้รับ
ค�ำแนะน�ำหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๕.๓ แนวทางการตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ถ้ามีมาตรรังสี
แบบพกพา
		 ๕.๓.๑ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันอันตรายจากรังสี
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานในข้อ ๕.๑
		 ๕.๓.๒ การตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ
ต้องได้รับอัตราการปริมาณรังสีไม่เกินค่าที่ก�ำหนดตาม ตารางที่ ๓
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		 ๕.๓.๓ ข้อควรระวัง ส�ำหรับการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี
จากมาตรวัดรังสีแบบพกพา จะไม่สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีจากการหายใจ
หรือการรับประทาน หรือการเปื้อนสารกัมมันตรังสีบริเวณผิวหนัง ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามการป้องกันอันตรายจากรังสี ในข้อ ๕.๑ อย่าง
เคร่งครัด

๖. แนวทางที่ ๒ การป้องกันอันตรายจากรังสีส�ำหรับประชาชน

ผู้ปฏิบัติ
ผู้บัญชาการสถานการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติ	เมือ่ ปฏิบตั งิ านตอบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีทเี่ กีย่ วข้อง
กับประชาชน
๖.๑ ส�ำหรับประชาชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีอ่ นั ตรายเมือ่ เจ้าหน้าทีเ่ ดินทาง

มาถึง
		 ๖.๑.๑ ท�ำการอพยพประชาชนในพื้นที่ ไปยังสถานที่ที่ ได้
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับอพยพประชาชนกรณีฉุกเฉินทางรังสี
		 ๖.๑.๒ ให้ค�ำแนะน�ำประชาชนว่า ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิด
ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและเครือ่ งดืม่ ห้ามน�ำมือมาสัมผัสบริเวณ
ปากภายในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้ก�ำหนดไว้ ให้เป็นพื้นที่อันตราย นอกจากนี้ ให้
ล้างมือ อาบน�้ำ และเปลี่ยนชุดทันทีถ้าสามารถกระท�ำได้หากไม่แน่ใจว่า
อาจจะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
		 ๖.๑.๓ เมื่ออพยพประชาชนแล้วให้ด�ำเนินการดังนี้
			
- ลงทะเบียนประชาชน
			
- ให้ประชาชนทบทวนว่าตนเองได้สบู บุหรี่ รับประทาน
อาหารและเครื่องดื่ม หรือน�ำมือมาสัมผัสบริเวณปากในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสีหรือไม่
			
- ถ้ามีเครือ่ งส�ำรวจรังสี ให้ท�ำการตรวจวัดการเปือ้ น
สารกัมมันตรังสี
			
- ถ้าพบว่าประชาชนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ท�ำ
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยปฏิบัติตามแนวทางที่ ๕
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		 ๖.๑.๔ ให้ค�ำแนะน�ำและให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านสุขภาพของ
ประชาชน โดยอาจก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติที่อยู่ในพื้นที่อพยพเป็นผู้ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
๖.๒ ส�ำหรับประชาชนทีอ่ อกจากพืน้ ทีอ่ นั ตรายโดยไม่ได้ลงทะเบียน
		 ๖.๒.๑ ให้ ค�ำแนะน�ำแก่ ป ระชาชนผ่ า นสื่ อ มวลชน เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ดังนี้
			
- ห้ามหยิบจับวัตถุทกุ ชนิดในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ หากหยิบ
วัตถุใดๆ ในพืน้ ทีเ่ กิดเหตุไปด้วยให้ตดิ ต่อเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจเพือ่ ตรวจสอบความ
เป็นอันตรายของวัตถุนั้น
			
- ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
หรือน�ำมือมาสัมผัสบริเวณปาก จนกว่าจะได้ท�ำการล้างมือหรืออาบน�้ำและ
เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเปลี่ยนชุดแล้วให้น�ำชุดใส่ถุงพลาสติกและ
ส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อท�ำการตรวจสอบ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี
			
- ให้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมหรือค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
ผ่านสื่อมวลชนตลอดเวลา
๖.๓ ส�ำหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่อันตราย
		 ๖.๓.๑ ถ้าเหตุฉกุ เฉินทางรังสีเกิดจากเพลิงไหม้ หรือระเบิด
ทีม่ กี ลุม่ ควัน หรือเกิดการฟุง้ กระจายวัสดุกมั มันตรังสีขนึ้ ให้แนะน�ำประชาชน
ที่อยู่ภายในรัศมี ๑ กิโลเมตร ผ่านสื่อมวลชน โดยให้ปฏิบัติตนดังนี้
			
- ให้อยู่ภายในที่อยู่อาศัยและปิดประตู หน้าต่างให้
มิดชิด
			
- ไม่รับประทานผักที่ปลูกไว้นอกบ้านและห้ามดื่ม
น�้ำฝน
			
- ไม่สัมผัสพื้นดินบริเวณที่เกิดเหตุและใกล้เคียง
			
- ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
			
- ไม่ท�ำอะไรที่อาจท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง
			
- ให้ฟงั ข้อมูลเพิม่ เติม หรือค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
ผ่านสื่อมวลชนตลอดเวลา
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๗. แนวทางที่ ๓ การลงทะเบียนประชาชน

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติ	ส�ำหรับประชาชนทุกคนที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการรักษา
ทางการแพทย์ หรือต้องขนส่งไปโรงพยาบาลทันที
๗.๑ แนวทางการปฏิบัติ
		 ๗.๑.๑ จัดตั้งพื้นที่ส�ำหรับลงทะเบียนนอกพื้นที่อันตราย
และนอกพื้นที่เฝ้าระวัง ซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
		 ๗.๑.๒ ถ้าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
หรืออาชญากรรมให้ตรวจสอบวัตถุอันตราย หรือสิ่งผิดปกติของประชาชน
ก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ลงทะเบียน
		 ๗.๑.๓ ให้ค�ำแนะน�ำประชาชนที่ออกมาจากพื้นที่อันตราย
ดังนี้
			
- ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิดในพื้นที่เกิดเหตุ
			
- ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
หรือน�ำมือมาสัมผัสบริเวณปากจนกว่าจะได้ท�ำการล้างหน้าและมือแล้ว
			
- ให้ ไปสถานที่ที่ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ลงทะเบียน
ประชาชน เพื่อลงทะเบียน
		 ๗.๑.๔ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดขึ้นมีการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีของประชาชน ให้ด�ำเนินการดังนี้
			
- ท�ำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภายในพื้นที่
เกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่าการด�ำเนินการนี้ไม่รบกวนการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
			
- ท�ำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภายนอก
พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยท�ำการลงทะเบียน จากนั้นแนะน�ำไม่ให้
รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สูบบุหรี่หรือน�ำมือไปสัมผัสบริเวณปาก
จนกระทั่งท�ำการล้างมือและหน้าเรียบร้อบแล้ว หากตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีบริเวณเสือ้ ผ้า ให้เก็บใส่ถงุ พลาสติกเพือ่ เตรียมจัดการกากกัมมันตรังสี
ต่อไป
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๘. แนวทางที่ ๔ การเฝ้าตรวจปริมาณรังสีแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสี
การปฏิบัต	
ิ เมื่อเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังสีหรือเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมาถึง และมีข้อสงสัยว่า
ประชาชนในพืน้ ทีอ่ าจได้รบั การเปือ้ นสารกัมมันตรังสี
หรือเกิดการฟุ้งกระจายวัสดุกัมมันตรังสี
๘.๑ แนวทางการปฏิบัติ
		 ๘.๑.๑ เดินเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีโดยใช้
เครื่องมือวัดทางรังสีที่สามารถอ่านค่าอัตราปริมาณรังสีได้อย่างน้อย ๑๐๐
ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง และไม่เข้าไปในพื้นที่ถ้าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า
๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
		 ๘.๑.๒ ถ้าสงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการก่อ
การร้ายหรืออาชญากรรม ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อด�ำเนินการ
ตรวจค้นประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินก่อนท�ำการเฝ้าตรวจปริมาณรังสี
		 ๘.๑.๓ ตรวจสอบสภาพเครื่องส�ำรวจรังสีก่อนน�ำไปใช้งาน
ในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้
			
- ตรวจสภาพของแบตเตอรี่
			
- ต้องแน่ใจว่าเครื่องส�ำรวจรังสีสามารถตรวจวัด
อัตราปริมาณรังสีในช่วงของระดับรังสีพื้นหลังในพื้นที่เกิดเหตุได้ (ระหว่าง
๐.๐๕-๐.๒ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) และต้องแน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึง
หน่วยของอัตราปริมาณรังสีทหี่ น้าจอแสดงผล และเข้าใจถึงการใช้งานเครือ่ ง
ส�ำรวจรังสีเป็นอย่างดี
			
- หากมีหัววัดรังสีที่สามารถวัดรังสีบีตาได้ ให้ท�ำการ
เปิดหน้าต่างของหัววัดรังสีบีตา
			
- ให้น�ำพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีเพื่อป้องกัน
การเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- ก่อนน�ำเครื่องส�ำรวจรังสีไปใช้ ให้ท�ำการจดบันทึก
หมายเลขเครือ่ งและจดระดับรังสีพนื้ หลัง โดยต�ำแหน่งการตรวจวัดระดับรังสี
พื้นหลังต้องไม่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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		 ๘.๑.๔ การตรวจสภาพเครือ่ งส�ำรวจรังสีทกุ ครัง้ ต้องให้หา่ ง
จากบริเวณที่มีวัสดุกัมมันตรังสี หรือบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
		 ๘.๑.๕ ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี ในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี และจัดตัง้ พืน้ ทีส่ �ำหรับขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี เมือ่ อัตราปริมาณ
รังสีต�่ำกว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
		 ๘.๑.๖ ต้องมัน่ ใจว่าพืน้ ทีท่ ตี่ รวจวัดอัตราปริมาณรังสีมากกว่า
๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้กั้นขอบเขตและก�ำหนดให้เป็นพื้นที่
อันตรายแล้ว
		 ๘.๑.๗ ขณะท�ำการเฝ้ า ตรวจปริ ม าณรั ง สี ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงานปฏิบัติดังนี้
			
- สวมถุงมือยางและสวมใส่ชดุ ป้องกันการเปือ้ นสาร
กัมมันตรังสี โดยเปลี่ยนถุงมือยางอย่างสม�่ำเสมอ
			
- ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑)
			
- การตรวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีของประชาชน
ถ้าพบว่าอัตราปริมาณรังสีมากกว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิรต์ ต่อชัว่ โมง ให้ท�ำการขจัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- ตรวจสอบอยูเ่ สมอว่าเครือ่ งส�ำรวจรังสีที่ใช้งานอยู่
ไม่เปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยดูอัตราปริมาณรังสีที่วัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์
ถ้าพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี และน�ำ
พลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสี และตรวจสอบการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีอกี ครัง้
		 ๘.๑.๘ ตรวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีประชาชน บริเวณ
ผม มือ ใบหน้า กระเป๋า ส่วนที่สกปรกของเสื้อผ้าและเท้า โดยให้หัววัดรังสี
อยู่ห่างจากพื้นผิวของอวัยวะนั้นๆ ดังนี้
			
- ระยะห่างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ใช้ตรวจวัด
เพื่อคัดกรองเบื้องต้น
			
- ระยะห่างประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร ใช้ตรวจวัด
กรณีพบการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีอย่างมีนยั ส�ำคัญจากการตรวจวัดเพือ่ คัดกรอง
เบื้องต้น

28

		 ๘.๑.๙ บันทึกผลการใช้เครื่องส�ำรวจรังสีทุกครั้งที่ได้มีการ
เฝ้าตรวจปริมาณรังสี
		 ๘.๑.๑๐ การปฏิบัติงานตรวจวัดปริมาณรังสีนั้น ให้พิจารณา
ผลการตรวจวัด ดังตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ การพิจารณาด�ำเนินการขณะเฝ้าตรวจปริมาณรังสี
อัตราปริมาณรังสีแกมมา โดยใช้เครื่องส�ำรวจรังสีตรวจวัดบริเวณพื้นผิวนั้นๆ
< ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

> ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

หลังจากท�ำการตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี :
๑)	ให้ช�ำระล้างร่างกายและเปลี่ยน
เสื้อผ้าให้เร็วที่สุด
๒)	ฟังค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่และ
อนุญาตให้กลับบ้านได้
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หลังจากท�ำการตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี :
๑) ท�ำการขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี
ทันที (แนวทางที่ ๕)
๒)	ถ้าไม่สามารถส่งขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีได้ทันที ให้ด�ำเนินการ
ดังนี้
๒.๑)	ให้ช�ำระล้างร่างกายและ
เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุด
๒.๒)	ฟังค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
และอนุญาตให้กลับบ้านได้

๙. แนวทางที่ ๕ การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติ	เมือ่ ประชาชนหรือเจ้าหน้าทีผ่ า่ นการตรวจวัดการเปือ้ น
สารกัมมันตรังสีแล้วและพบว่ามีการเปื้อนสาร
กัมมันตรัง สี และพื้ นที่ ส�ำหรั บขจั ดการเปื ้ อ นสาร
กัมมันตรังสีได้ถูกก�ำหนดและติดตั้งอุปกรณ์แล้ว
๙.๑ แนวทางการด�ำเนินการ
		 ๙.๑.๑ จัดตัง้ สถานทีข่ จัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีดา้ นนอก
พื้นที่อันตราย ตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่มีอยู่และจ�ำนวนประชาชนที่
ต้องขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยมีการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
			
- การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีภาคสนาม คือ
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีส�ำหรับจ�ำนวนประชาชนจ�ำนวนมาก โดย
จัดตั้งพื้นที่ให้อยู่ในเขตพื้นที่เฝ้าระวังและควบคุมทางเข้าออก โดยจัดเตรียม
พื้นที่ให้ประชาชนล้างมือ ล้างหน้า และถอดชุดที่สวมใส่บางส่วน
			
- การขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีทวั่ ทัง้ ร่างกาย คือ
การขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีส�ำหรับประชาชนจ�ำนวนน้อย โดยจัดตัง้ พื้นที่
ให้อยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง ซึง่ จัดเตรียมจุดช�ำระล้างร่างกายและท�ำความสะอาด
ชุดที่สวมใส่ พื้นที่ที่ท�ำการจัดเตรียมให้แยกพื้นที่ส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิง
		 ๙.๑.๒ ส�ำหรับน�ำ้ ที่ใช้ขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี จะต้อง
หาทีจ่ ดั เก็บเพือ่ จัดการกากกัมมันตรังสี ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่ท�ำให้การขจัดการเปือ้ น
สารกัมมันตรังสีเกิดความล่าช้า
		 ๙.๑.๓ ต้องจัดเตรียมสิง่ ปกคลุมร่างกาย เสือ้ ผ้าหรือสิง่ อืน่ ใด
ที่สามารถให้ผู้ที่ผ่านการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้สวมใส่
		 ๙.๑.๔ ต้องจัดเตรียมภาชนะส�ำหรับใส่เสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นๆ
ทีเ่ ปือ้ นสารกัมมันตรังสีและไม่เปือ้ นสารกัมมันตรังสี โดยท�ำสัญลักษณ์ทชี่ ดั เจน
เพื่อง่ายต่อการจัดการต่อไป
		 ๙.๑.๕ ถ้าเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการก่อ
การร้าย หรืออาชญากรรมต้องมั่นใจว่าผู้ที่จะขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ได้ท�ำการตรวจสอบวัตถุอันตรายและสิ่งผิดปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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		 ๙.๑.๖ ข้อควรระวัง ให้ท�ำการขนส่งผูบ้ าดเจ็บสาหัสไปรักษา
พยาบาลทันที โดยไม่ต้องขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี แต่ให้ท�ำการลด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีของผู้บาดเจ็บสาหัส โดยการถอดชุดที่เปื้อนสาร
กัมมันตรังสีออก และหาสิ่งปกคลุมอื่นที่ถ่ายเทสะดวกมาสวมใส่ก่อนขนส่ง
ไปโรงพยาบาล
		 ๙.๑.๗ ถ้าไม่สามารถจัดเตรียมพื้นที่ขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีได้ ให้ประชาชนทีส่ งสัยว่าจะเปือ้ นสารกัมมันตรังสีท�ำการช�ำระล้าง
ร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดจากนั้นให้ฟังค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
		 ๙.๑.๘ ขั้นตอนการขจัดการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีให้
ด�ำเนินการดังนี้
			
- สวมถุ ง มื อ ยางและชุ ด ป้ อ งกั น การเปื ้ อ นสาร
กัมมันตรังสี โดยท�ำการเปลีย่ นถุงมือยางเป็นประจ�ำ ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกัน
อันตรายจากรังสีส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน (แนวทางที่ ๑) เมื่อท�ำการตรวจวัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสี ถ้าเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่า ๑ ไมโครซีเวิร์ต
ต่อชั่วโมง ให้ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- ควบคุมครอบครัวของผูท้ เี่ ปือ้ นสารกัมมันตรังสีให้
อยู่บริเวณเดียวกัน โดยให้ผู้ ใหญ่ช่วยเหลือเด็กและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
			
- เมื่อท�ำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้วให้
ท�ำการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง และอาจจะต้องเก็บชุดที่
เปื้อนสารกัมมันตรังสีเพื่อด�ำเนินการพิสูจน์หลักฐานต่อไป
			
- เก็บถุงที่ใส่เสือ้ ผ้าหรือวัตถุทเี่ ปือ้ นสารกัมมันตรังสี
ไปไว้ ในที่ที่เหมาะสม กั้นขอบเขต ติดสัญลักษณ์ทางรังสี และก�ำหนดให้เป็น
ที่เฝ้าระวังเพื่อเตรียมจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป
			
- เมือ่ เจ้าหน้าทีเ่ สร็จสิน้ การปฏิบตั งิ านแล้ว ห้ามออก
จากพื้นที่เด็ดขาด จนกว่าจะผ่านจากตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีและ
ขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีแล้ว
			
- ส�ำหรับแนวทาง วิธีการ และเทคนิคการขจัดการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสีให้ ใช้แนวทางตามตารางที่ ๕
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ตารางที่ ๕ ว ธิ กี ารด�ำเนินการการขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีในภาคสนาม
และทัว่ ร่างกาย
การขจัดการเปรอะเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีในภาคสนาม

การขจัดการเปรอะขจัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีทั่วร่างกาย

-	ไม่รับประทานและดื่มเครื่องดื่ม ไม่ -	ไม่รับประทานและดื่มเครื่องดื่ม ไม่
สูบบุหรี่ และไม่น�ำมือไปสัมผัสบริเวณ สูบบุหรี่ และไม่น�ำมือไปสัมผัสบริเวณ
ปาก จนกว่าจะถอดชุดที่สวมใส่และ ปาก จนกว่าจะถอดชุดที่สวมใส่และ
ท�ำการช�ำระล้างร่างกายแล้ว
ท�ำการช�ำระล้างร่างกายแล้ว
-	ถอดชุดที่สวมใส่แล้วใส่ถุงพลาสติกที่ -	เมื่อถอดชุดออกเรียบร้อยแล้ว ให้น�ำ
เตรียมไว้ส�ำหรับก�ำจัดกากกัมมันตรังสี ไปใส่ ไ ว้ ในถุ ง พลาสติ ก ที่ เ ตรี ย มไว้
ส�ำหรับก�ำจัดกากกัมมันตรังสี
พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของ
–	ล ้ า งมื อ และล้ า งหน้ า ด้ ว ยน�้ำ สะอาด -	ช�ำระล้ า งด้ ว ยน�้ ำ หรื อ สารซั ก ฟอก
โดยท�ำการสระผมอย่ า งระมั ด ระวั ง
หรือผ้าเปียก
–	ช�ำระล้างร่างกายอย่างรวดเร็วและ รวมถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายทีค่ าดว่า
จะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
เปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมด
-	เตรียมชุดใหม่ส�ำหรับผู้ที่ท�ำการขจัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีเรียบร้อย
แล้ว
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๑๐. แนวทางที่ ๖ การปฏิบัติงานควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสี

ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้าทีค่ วบคุมการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี
การปฏิบัติ	เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
อาจจะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
๑๐.๑ แนวทางการปฏิบัติ
		
๑๐.๑.๑ จัดตั้งพื้นที่ควบคุมการเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่
ขอบเขตของพื้นที่อันตราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
			
๑) การเข้าไปในพื้นที่อันตราย
				 - ใช้พลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีก่อน
เข้าไปในพื้นที่
				 - บันทึกชื่อของผู้ปฏิบัติงาน
				 - ลดการใช้เครื่องมือที่ไม่จ�ำเป็น
				 - ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอันตราย
จากรังสี
			
๒) การออกจากพื้นที่อันตราย
				 - น�ำถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มหัววัดรังสีออก
				 - วางเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บริเวณทาง
เข้าออกพื้นที่อันตรายเพื่อเตรียมน�ำไปใช้ ใหม่
				 - ผ่านการตรวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี
				 - หากพบการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้ท�ำ
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีทั่วร่างกาย (แนวทางที่ ๕) ถ้ายังไม่ได้ขจัด
การเปรอะเปื้อนทางรังสีให้รออยู่บริเวณขอบเขตพื้นที่อันตรายจนกว่าจะผ่าน
การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี ส�ำหรับชุดที่สวมใส่ปฏิบัติงานและเปื้อน
สารกัมมันตรังสีให้ ใส่ลงในถุงพลาสติกเพื่อก�ำจัดกากกัมมันตรังสี จากนั้นให้
ล้างมือ ล้างหน้าและท�ำการตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง
				 - อนุญาตให้ออกจากพื้นที่ได้
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๑๑. แนวทางที่ ๗	การตรวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี/การขจัดการเปือ้ น

สารกัมมันตรังสีส�ำหรับยานพาหนะและเครือ่ งมือ
ผู้ปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติ	เมื่อสังสัยว่ายานพาหนะหรือเครื่องมือต่างๆ อาจ
เปื้อนสารกัมมันตรังสี
๑๑.๑ แนวทางการปฏิบัติ
		
๑๑.๑.๑ จัดตั้งพื้นที่ตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
และขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีส�ำหรับเครื่องมือที่ใช้ ในพื้นที่อันตราย
โดยพื้นที่นั้นต้องมีอัตราปริมาณรังสีต�่ำกว่า ๐.๓ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
		
๑๑.๑.๒ ด�ำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องมือส�ำรวจรังสี
ก่อนน�ำไปใช้งานในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้
			
- ตรวจสภาพของแบตเตอรี่
			
- ต้องแน่ใจว่าเครือ่ งส�ำรวจรังสีสามารถตรวจวัด
อัตราปริมาณรังสีในช่วงของระดับรังสีพื้นหลังในพื้นที่เกิดเหตุได้ (ระหว่าง
๐.๐๕-๐.๒ ไมโครซีเวิรต์ ต่อชัว่ โมง) และต้องแน่ใจว่าผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจถึงหน่วย
ของอัตราปริมาณรังสีทหี่ น้าจอแสดงผล และเข้าใจถึงการใช้งานเครือ่ งส�ำรวจ
รังสีเป็นอย่างดี
			
- หากมีหัววัดรังสีที่สามารถวัดรังสีบีตาได้ ให้ท�ำ
การเปิดหน้าต่างของหัววัดรังสีบีตา
			
- ให้น�ำพลาสติกคลุมบริเวณหัววัดรังสีเพือ่ ป้องกัน
การเปื้อนสารกัมมันตรังสี
			
- ก่อนน�ำเครือ่ งส�ำรวจรังสีไปใช้ ให้ท�ำการจดบันทึก
หมายเลขเครือ่ งและจดระดับรังสีพนื้ หลัง โดยต�ำแหน่งการตรวจวัดระดับรังสี
พื้นหลังต้องไม่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
		
๑๑.๑.๓ การตรวจสภาพเครื่องส�ำรวจรังสีทุกครั้งต้อง
ตรวจสอบในพืน้ ทีท่ หี่ า่ งจากบริเวณทีม่ วี สั ดุกมั มันตรังสี หรือบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี
		
๑๑.๑.๔ ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้กั้นขอบเขตและก�ำหนด
ให้เป็นพื้นที่อันตรายแล้ว
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๑๑.๑.๕ เมือ่ ท�ำการตรวจวัดปริมาณรังสี ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
งานด�ำเนินการดังนี้
			
- สวมถุงมือยางและสวมใส่ชุดป้องกันการเปื้อน
สารกัมมันตรังสีโดยเปลี่ยนถุงมือยางอย่างสม�่ำเสมอ
			
- ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันอันตรายจาก
รังสี (แนวทางที่ ๑)
			
- มั่นใจว่าเครื่องส�ำรวจรังสีที่ใช้งานอยู่ไม่เปื้อน
สารกัมมันตรังสี โดยดูระดับปริมาณรังสี ในพื้นที่ที่วัดครั้งแรกเป็นเกณฑ์
ถ้าพบการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีให้ขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี และน�ำพลาสติก
คลุมบริเวณหัววัดรังสีแล้วตรวจสอบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีอีกครั้ง
		
๑๑.๑.๖ ตรวจวั ด ปริ ม าณรั ง สี เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่
ต้องสงสัย โดยให้หัววัดรังสีอยู่ห่างจากพื้นผิวของเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นๆ
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร
		
๑๑.๑.๗ ท�ำการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีถ้าระดับ
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีมากกว่า ๑ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
		
๑๑.๑.๘ การขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีให้ ใช้สายดับเพลิง
หรือสายยางฉีดน�้ำ แปรงขัดและผงซักฟอก ทั้งนี้ควรเก็บน�้ำที่ท�ำการขจัด
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีเพื่อก�ำจัดกากกัมมันตรังสีต่อไป
		
๑๑.๑.๙ การปฏิบตั งิ านตรวจวัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสีนนั้
ให้พิจารณาผลการตรวจสอบจากตารางที่ ๖
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ตารางที่ ๖	การพิจารณาตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี และขจัดการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสี ส�ำหรับยานพาหนะและเครื่องมือ
อัตราปริมาณรังสีที่ระยะ
๑๐ เซนติเมตร

แนวทางปฏิบัติงาน

มากกว่ า ๑ ไมโครซีเ วิร ์ตต่อ ใช้เพื่อตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีเท่านั้น
ชั่วโมง แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
๑๐ ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง
มากกว่า ๑๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ ใช้ส�ำหรั บตอบสนองเหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางรั งสี ใ น
ชั่วโมง แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ภาวะวิกฤติเท่านั้น เช่น การขนส่งผู้บาดเจ็บ
๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ต ต่อชั่วโมง
เป็นต้ น โดยเจ้ าหน้ าที่ ต้ อ งด�ำเนิ น การตาม
มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี (แนวทาง
ที่ ๑) ต้องสวมถุงมือยางทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
และใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติให้น้อยที่สุด
มากกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
ชั่วโมง

กัน้ ขอบเขตของพืน้ ทีแ่ ละให้เจ้าหน้าทีส่ �ำนักงาน
ปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ห รื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นรั ง สี
ท�ำการตรวจสอบ เพื่อด�ำเนินการเก็บกู้หรือ
จัดการกากกัมมันตรังสี
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๑๒. แนวทางที่ ๘ การคัดแยกผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก

ผู้ปฏิบัติ	เจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสีและเจ้าหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน
การปฏิบัต	
ิ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่มีผลท�ำให้มีผู้บาดเจ็บ
เป็นจ�ำนวนมาก
๑๒.๑ แนวทางการด�ำเนินการ
		
๑๒.๑.๑ จัดตัง้ สถานทีส่ �ำหรับการปฐมพยาบาล และคัดแยก
ผู้บาดเจ็บซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกพื้นที่อันตราย และอยู่ภายในพื้นที่เฝ้าระวัง
		
๑๒.๑.๒ พิจารณาใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ท�ำให้
ประชาชนทราบว่าเป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับการปฐมพยาบาล และการคัดแยกผูบ้ าดเจ็บ
จ�ำนวนมาก
		
๑๒.๑.๓ แบ่งประเภทผู้บาดเจ็บดังนี้
			
- ความส�ำคัญ อันดับ ๑ ต้องท�ำการรักษาอย่าง
เร่งด่วนที่สุด
			
- ความส�ำคัญ อันดับ ๒ ต้องท�ำการรักษาอย่าง
เร่งด่วน
			
- ความส�ำคัญ อันดับ ๓ สามารถรอการรักษาได้
			
- ความส�ำคัญ อันดับ ๔ ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการรักษา
		
ทั้งนี้ ให้ติดเครื่องหมายเพื่อแสดงประเภทของผู้บาดเจ็บ
ทุกราย
		
๑๒.๑.๔ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและเตรียมรถพยาบาล
เพื่อขนส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
		
๑๒.๑.๕ ลดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี ถ้าเห็นว่าประชาชน
หรือผู้บาดเจ็บอาจเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยปฏิบัติดังนี้
			
- ผูบ้ าดเจ็บสาหัสควรหาผ้าห่ม หรือวัสดุทสี่ ามารถ
ห่อหุม้ ได้และอากาศถ่ายเทได้สะดวก จากนัน้ รีบขนส่งไปโรงพยาบาลใกล้เคียง
ให้เร็วที่สุด
			
- ผู้บาดเจ็บไม่สาหัสให้ตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีกอ่ น หากพบการเปือ้ นให้ขจัดการเปือ้ นสารกัมมันตรังสี (แนวทาง
ที่ ๕)
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๑๒.๑.๖ แจ้งรถพยาบาลขนส่งผู้บาดเจ็บและเจ้าหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉินที่เตรียมรอรับผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล ได้ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและกรณีที่สงสัย
หรือยืนยันว่ามีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีหรือได้รับปริมาณรังสีสูง
		
๑๒.๑.๗ จัดการขนส่งผู้ได้รับบาดเจ็บโดยพิจารณาจาก
การบาดเจ็บดังนี้
			
- ผูบ้ าดเจ็บสาหัสควรส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุด
			
- ผูบ้ าดเจ็บไม่สาหัสควรส่งตัวไปโรงพยาบาลทีใ่ กล้
เป็นอันดับ ๒ หรือโรงพยาบาลที่มีความสามารถรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีผล
กระทบจากรังสี
		
๑๒.๑.๘		 ประสานงานกับเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ หรือเจ้าหน้าที่
พิสจู น์หลักฐาน เพือ่ ขอรับการสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัย และการเก็บ
วัตถุพยานจากผู้บาดเจ็บ
		
๑๒.๑.๙ ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ฉุกเฉิน
ทางรังสี ท�ำการแจ้งให้ประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนักต่อเหตุฉุกเฉินทางเกิดขึ้น
กับรังสี เพื่อลดจ�ำนวนผู้ที่กังวลว่าจะได้รับอันตรายจากรังสี พร้อมทั้งแจ้ง
สถานที่ส�ำหรับเฝ้าตรวจปริมาณรังสีส�ำหรับประชาชน
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ภาคผนวก ก
ij
นิยามศัพท์
๑. อุบัติเหตุ (Accident) คือ เหตุการณ์ที่ให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชน สิ่งแวดล้อมหรือสถานปฏิบัติการ
ทางรังสี เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและท�ำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต การฟุ้ง
กระจายสารกัมมันตรังสี แท่งเชือ้ เพลิงในเครือ่ งปฏิกรณ์ปรมาณูหลอมละลาย
เป็นต้น เมือ่ พิจารณาตามระดับความรุนแรงในมาตราระหว่างประเทศว่าด้วย
เหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี จะก�ำหนดให้ระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ
๔ – ๗ เป็นอุบัติเหตุ (ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ตามมาตรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี คือ ระดับ ๑ ถึงระดับ ๗)
๒. เหตุขัดข้อง (Incident) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายและส่งผลกระทบต่อประชาชน สิง่ แวดล้อมหรือสถานประกอบการ
ทางรังสีนอ้ ยกว่าอุบตั เิ หตุ เมือ่ พิจารณาตามระดับความรุนแรงในมาตราระหว่าง
ประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี จะก�ำหนดให้ระดับความรุนแรง
ตั้งแต่ระดับ ๑ – ๓ เป็นเหตุขัดข้อง
๓. มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และ
รังสี (International Nuclear and Radiological Event Scale, INES)คือ
ระดับของเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้
รับทราบถึงความส�ำคัญในความปลอดภัยของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
กัมมันตรังสี ซึ่งครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย คือ กิจกรรมใน
สถานปฏิบัติการทางรังสี เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ เป็นต้น
กิจกรรมในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ และการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
๔. เจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี (First Responder)
คือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีฉุกเฉินทางรังสี ใน
ระยะแรกหลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนบัญชาการ ส่วนวางแผน ส่วนปฏิบตั กิ าร และส่วนสนับสนุนระดับชาติ
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๕. เหตุฉุกเฉิน (Emergency) คื อ สถานการณ์ ไม่ ปกติ หรื อ
เหตุการณ์ที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อลดความเป็นอันตรายหรือ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน คุณภาพชีวติ
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
๖. เหตุฉกุ เฉินทางรังสี (Radiation Emergency) คือ สถานการณ์
ไม่ปกติหรือเหตุการณ์ทที่ �ำให้เกิดอันตราย เนือ่ งจากพลังงานทีม่ าจากปฏิกริ ยิ า
นิวเคลียร์หรือจากการสลายตัวของผลผลิตของปฏิกริ ยิ านิวเคลียร์หรือจากการ
ได้รับรังสี มีความจ�ำเป็นต้องปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อลดความเป็นอันตราย
หรือผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน คุณภาพ
ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
๗. ปริมาณรังสี (Radiation Dose) คือ ปริมาณรังสีที่วัตถุหรือ
สิ่งมีชีวิตได้รับ
๘. การเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Contamination)
คือ สารกัมมันตรังสีในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร
น�้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกายและหรือบริเวณ
ที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
โดยสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
		 ๘.๑ การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี คือ การมีสารกัมมันตรังสี
ปนเปื้อนในอาหาร น�้ำ อากาศ เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่สามารถแยกแยะออกมา
ได้ โดยง่าย
		 ๘.๒ การเปรอะเปือ้ นสารกัมมันตรังสี คือ การมีสารกัมมันตรังสี
บนพื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกายและหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน สามารถ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
			 ๘.๒.๑ การเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่น (Non-Fixed
Contamination) คือ การเปรอะเปื้อนซึ่งสามารถหลุดออกไปจากพื้นผิวได้
			 ๘.๒.๒ การเปรอะเปื้อนแบบติดแน่น (Fixed Contamination) คือ การเปรอะเปื้อนที่ต่างไปจากการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่น
		 ๘.๓ การฟุ้งกระจายสารกัมมันตรังสี คือ สารกัมมันตรังสีใน
รูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่อยู่ในบรรยากาศ ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา
เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
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๙. การขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี (Radioactive Decontamination) คือ การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้
สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน
๑๐. รังสีพนื้ หลัง (Background Radiation) คือ รังสีจากสิง่ แวดล้อม
ซึง่ มีทมี่ าจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสี
ตามธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นดิน น�ำ้ อากาศ อาหาร รวมทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นร่างกายมนุษย์
๑๑. ปริมาณรังสียังผล (Effective dose) คือ ระดับอันตรายจาก
รังสีที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือผลรวมของปริมาณรังสีสมมูล
หลังจากปรับเทียบสภาพไวต่อรังสีของแต่ละเนื้อเยื่อหรืออวัยวะทั่วร่างกาย
มีหน่วยเป็น ซีเวิร์ต
๑๒. ปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose) คือ ระดับอันตราย
จากรังสีที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่ออวัยวะหรือปริมาณรวมของรังสีดูดกลืน
ในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใดๆ ของมนุษย์ หลังจากปรับเทียบการก่ออันตรายของ
รังสีทุกชนิดที่อวัยวะนั้นได้รับ โดยเทียบกับการก่ออันตรายของรังสีแกมมา
มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต
๑๓. ซีเวิร์ต (Sievert, Sv) คือ หน่วยวัดปริมาณรังสีสมมูล เป็น
ผลคูณระหว่างปริมาณรังสีดูดกลืนที่มีหน่วยเป็น เกรย์ กับค่าเปรียบเทียบที่
แตกต่างกันตามชนิดและพลังงานของรังสี
๑๔. รังสีนอกร่างกาย (External Radiation) คือ รังสีทมี่ นุษย์ได้รบั
จากแหล่งก�ำเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น รังสีคอสมิก และรังสีจาก
ต้นก�ำเนิดรังสีชนิดต่างๆ
๑๕. รังสีในร่างกาย (Internal Radiation) คือ รังสีจากต้นก�ำเนิด
รังสีใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ รวมทั้งที่ร่างได้รับจาก น�้ำ อาหาร อากาศ
การบ�ำบัดรักษาทางการแพทย์ การปฏิบัติงานทางรังสี และจากอุบัติเหตุ
ทางรังสี
๑๖. พื้นที่อันตราย (Hot Zone) คือ พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ โดยอัตราปริมาณรังสีสูงกว่า
๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
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๑๗. พืน้ ทีเ่ ฝ้าระวัง (Warm Zone) คือ พืน้ ทีส่ �ำหรับการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นผูบ้ าดเจ็บ
และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้สถานการณ์เหตุฉุกเฉินทางรังสีกลับสู่
สภาวะปกติ โดยอัตราปริมาณรังสีต�่ำกว่า ๑๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
๑๘. พื้นที่ปลอดภัย (Clean Zone) คือ พื้นที่ที่ปลอดภัยจากเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดขึ้นและไม่มีการเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยอัตราปริมาณ
รังสีเท่ากับระดับรังสีพื้นหลัง
๑๙. กัมมันตภาพ (Activity) คือ การสลายของนิวไคลน์กมั มันตรังสี
ต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล (Becquerel, Bq)
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แนวทางการพิจารณาสัญลักษณ์และเครื่องหมายการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี
ตารางที่ ค-๑	การจ�ำแนกเครื่องหมายบนหีบห่อที่ใช้ 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, วัสดุ
กัมมันตรังสีกัมมันตภาพจ�ำเพาะ
ต�่ำ (Low Specific Activity,
LSA), วัสดุที่มีการเปรอะเปื้อน
บนพื้นผิว (Surface Contaminated 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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หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ส�ำคัญ
๑. ศูนย์ประสานงานเหตุฉุกเฉิน ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
โทร. ๑๙๒
๒. สายด่วนสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร. ๑๗๘๔
๓. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
โทร. ๑๖๖๙
๔. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ
โทร. ๑๖๕๐
๕. ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
โทร. ๑๙๙
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คณะผู้จัดท�ำ
ij
๑. นายสมบุญ จิรชาญชัย	ผู้อ�ำนวยการกลุ่มเตรียมความพร้อม
ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี
๒. นางสาวโมรีพัฐฐ์ ล�ำเจียกเทศ นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการพิเศษ
๓. นายกิตติพงษ์ สายหยุด
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ
๔. นางสาวปิยะพร สิ้นโศรก
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ
๕. นายภาคภูมิ อรามรุญ
นักฟิสิกส์รังสีช�ำนาญการ
๖. นายกิจฐิภัค ศรีชมภู
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
๗. นางสาวอัจฉราภรณ์ จ�ำรัส
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
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