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สารบัญ

เหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสี
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รังสีเกิดข้ึนตามธรรมชาติพร้อมกับโลก และเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงของ
ทุกอย่างในโลกน้ี ธาตุรังสีตามธรรมชาติมีอยู่ในอาหารท่ีเรารับประทาน

และในน้ําท่ีเราด่ืม ธาตุรังสีมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ท้ังในบ้าน โรงเรียน 
และท่ีทํางาน หรือแม้แต่ภายในร่างกายของเรา ท้ังในกล้ามเน้ือ กระดูก

และเน้ือเย่ือ ล้วนแต่มีธาตุท่ีมีรังสีประกอบอยู่ด้วย

แหล่งท่ีมาของรังสี

ธรรมชาติ

Office of Atoms for Peace
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ2

ธาตุรังสี มี 3 รูปแบบ ดังน้ี 
ของแข็ง เรียก วัสดุกัมมันตรังสี
ของเหลว เรียก สารกัมมันตรังสี

ฝุ่น/แก๊ส เรียก ฝุ่น/แก๊สกัมมันตรังสี



แหล่งท่ีมาของรังสี

มนุษย์สร้างข้ึน

มนุษย์สร้างแหล่งกําเนิดรังสีขึ้นมา
เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย ์

เช่น การวินิจฉัยและรักษาโรค ทางพลังงาน 
อุตสาหกรรม การเกษตร และศึกษาวิจัย 

หรือแม้แต่การทําสงคราม เช่น ระเบิดนิวเคลียร์ เป็นต้น

Office of Atoms for Peace
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 3



อุบัติเหตุจากการขนส่งทางรังสี ซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนได้เน่ืองจาก
มีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ท้ังทางบก 
ทางน้ําและทางอากาศ ซ่ึงเป็นการขนส่งภายในประเทศ 
รวมถึงการนําเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศ 

อุบัติเหตุจากวัสดุกัมมันตรังสีท่ีปราศจากการดูแล หรือการพบวัตถุท่ีมี
วัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบในพ้ืนท่ีสาธารณะ ท้ังน้ีผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนอยู่กับประเภทและปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสี ระยะเวลา
ท่ีอยู่ใกล้ และการใช้ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายไปสัมผัสวัตถุท่ีมี
วัสดุกัมมันตรังสี

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน

ในประเทศ

อุบัติเหตุในสถานประกอบการทางรังสี ท่ีใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม
และศึกษาวิจัย เน่ืองจากระบบการป้องกันอันตรายทางรังสีบกพร่องหรือได้รับความเสียหาย
ความผิดปกติในการปฏิบัติงาน ทําให้เกิดการได้รับปริมาณรังสีสูง หรือเกิดการแพร่กระจาย
ของสารกัมมันตรังสี ท้ังน้ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนข้ึนอยู่กับระดับความรุนแรงและลักษณะ
ของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
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อุบัติเหตุจากเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เคร่ืองปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย ซ่ึงทําให้เกิดการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีในอากาศในระยะแรก 
ทําให้เกิดการเป้ือนทางรังสีภายนอกร่างกายและภายในร่างกาย รวมถึงเกิดการเป้ือน
ของสารกัมมันตรังสีในอาหารและในส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ีผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ข้ึนอยู่กับระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน
ในต่างประเทศ

การใช้ระเบิดนิวเคลียร์ในการสงคราม 
ซ่ึงมีผลทําให้เกิดการเสียชีวิตจากแรงระเบิด และการเจ็บป่วย
ทางรังสีในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ รวมถึงเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น/แก๊ส
กัมมันตรังสีในอากาศ ซ่ึงทําให้เกิดการเป้ือนทางรังสีภายนอก
ร่างกายและภายในร่างกาย เกิดการเจ็บป่วยทางรังสี ของประชาชน
รวมถึงเกิดการเป้ือนในอาหารและในส่ิงแวดล้อม

Office of Atoms for Peace
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 5



(1) ปริมาณรังสี
ท่ีร่างกายได้รับ 

(3) การเป้ือนสารกัมมันตรังสี
ภายในและภายนอกร่างกาย (2) ชนิดของรังสี 

การไดร้บัรงัสปีรมิาณสงูในระยะเวลาอนัสัน้ สามารถทําใหเ้กิดอาการแสบรอ้นบรเิวณผิวหนัง ผิวหนังไหม้ 
หรอืเกดิภาวะความผดิปกตจิากการไดร้บัรงัสสีงูแบบเฉยีบพลนั (Acute Radiation Syndrome: ARS) 
เชน่ วงิเวยีนศรีษะ อาเจยีน เบือ่อาหาร และ/หรอืทอ้งเสยี ไปจนถงึเสยีชวีติ และอาจส่งผลกระทบในระยะยาว
เชน่ เกดิเปน็โรคมะเรง็ หรอืโรคหลอดเลอืดหวัใจ เปน็ตน้ ผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีกล่าวมาน้ีเกดิกบั
ผูท้ีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณเกดิการระเบดิของระเบดินวิเคลยีร ์บรเิวณเกิดอบุตัเิหตโุรงไฟฟา้นวิเคลียร ์หรอืบรเิวณ
เกดิอบุตัเิหตเุกีย่วขอ้งกบัวสัดกุมัมนัตรงัสหีรอืวสัดนุวิเคลยีร ์

ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการได้รับรังสี

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับรังสี ข้ึนอยู่กับ 

การได้รับรังสีปริมาณต่ํา จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทันที แต่อาจเพ่ิมความเส่ียงในการเกิดโรคมะเร็ง
มากข้ึนตามปริมาณของรังสีท่ีได้รับ โดยเฉพาะผู้ท่ีได้รับรังสีต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน เช่น ผู้ท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณท่ีเกิดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีจากการระเบิดของระเบิดปรมาณู การเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ หรือบริเวณเกิดอุบัติเหตุเก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์

(4) ระยะเวลา
ท่ีร่างกายได้รับรังสี
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หากพบปา้ยสัญลักษณ์ทางรังสีในทีท่ีไ่ม่เหมาะสม เช่น กองขยะ พ้ืนท่ีสาธารณะ 
หรอืหากพบเหตเุพลงิไหม้หรอืระเบิดในพ้ืนทีท่ี่มกีารเกบ็หรอืใช้ ให้โทรแจง้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ

ทันที ท่ีหมายเลข 1296 (ตลอด 24 ชัว่โมง) 

กรณีเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
เหตุฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ได้แก่ เหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการท้ิงวัสดุ
กัมมันตรังสีอย่างไม่ถูกต้อง การเกิดเพลิงไหม้หรือการเกิดระเบิดของแหล่งเก็บและใช้

วัสดุกัมมันตรังสี เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นต้น

ติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและปฏิบัติ
ตามข้อควรปฏิบัติ/ข้อห้ามเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากผลกระทบทาง
รังสีท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การอพยพไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย การห้ามบริโภค
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดข้ึน การย้ายท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราว เป็นต้น

หากมีอาการอ่อนเพลีย อาเจียน ผมร่วง ผิวหนังไหม้
โดยไม่ทราบสาเหตุ หรืออ่ืน  ๆท่ีอาจเกิดจากการได้รับปริมาณรังสีสูง
หรือได้รับผลกระทบทางรังสีจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ให้เข้าพบแพทย์
และแจ้งความเป็นไปได้ท่ีอาจได้รับผลกระทบจากรังสี

อยู่ห่างจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังน้ี

อย่างน้อย 30 เมตร หากพบวัสดุกัมมันตรังสี/หีบห่อทางรังสีแตกหักเสียหาย
อย่างน้อย 100 เมตร หากพบวัสดุกัมมันตรังสี/หีบห่อทางรังสีมีการเป้ือนไปท่ัวบริเวณ
อย่างน้อย 300 เมตร หากพบวัสดุกัมมันตรังสี/หีบห่อทางรังสีได้รับความเสียหายจากการระเบิด

30

100

300

การปฏิบัติของประชาชน
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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การปฏิบัติของประชาชน
กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กรณีเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ
การเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ อาจจะทําให้เกิดฝุ่นกัมมันตรังสี

ท่ีลอยเข้ามาในพ้ืนท่ีประเทศไทย

ระยะแรก (ภายใน 48 ช่ัวโมง – 7 วัน) ผลกระทบท่ีเป็นไปได้ 
ฝุ่นกัมมันตรังสีจากเหตุฉุกเฉินท่ีลอยเข้ามาในพ้ืนท่ี

ประเทศไทย

ระยะกลางและระยะยาว (1 เดือน – 1 ปี)
ผลกระทบท่ีเป็นไปได้ จากการเป้ือน

ของสารกัมมันตรังสีในอาหาร

ให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐ
ถึงสถานการณ์และผลกระทบ
ทางรังสีท่ีจะอาจเกิดข้ึนในประเทศไทย
รวมถึงปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติ/
ข้อห้ามในระยะเร่งด่วนหลังจากเกิด
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
เช่น การแนะนําให้เข้าไปอยู่ในอาคาร
หรือท่ีพักอาศัย เป็นต้น

หากได้รับคําแนะนําให้อยู่ในท่ีพัก
อาศัย ให้รอจนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากภาครัฐว่าไม่มีผลกระทบจากสาร
กัมมันตรังสีในอากาศแล้ว จึงออกนอก
ท่ีพักอาศัยได้

หากจําเป็นต้องออกนอกท่ีพักอาศัย 
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกัน
สารกัมมันตรังสีในอากาศท่ีอาจเกิดข้ึน
จากอุบัติเหตุ

 ติดตามและฟังประกาศจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนรวมถึง
ข้อควรปฏิบัติ/ข้อห้ามเพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยจากผลกระทบทางรังสี
ท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การห้ามบริโภคสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์จากพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์

และรังสีท่ีเกิดข้ึน เป็นต้น
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บริเวณเป้ือน
สารกัมมันตรังสี 

วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติ 

 

ใช้สบู่และน้ํา 
ทําการล้างบริเวณท่ีคาดว่ามีการเป้ือนทางรังสี 2-3 นาที
จํานวน 2 คร้ัง 

ใช้สบู่ แปรงขนอ่อน
และน้ํา 

ทําการล้างบริเวณท่ีคาดว่ามีการเป้ือนทางรังสี 2 นาที
จํานวน 3 คร้ัง 

ใช้ผงสบู่แห้ง
หรือผงซักฟอก 

นําสบู่หรือผงซักฟอกผสมกับน้ํา และทําการล้าง
หรือขัดบริเวณมือเบา ๆ

 
ใช้น้ําท่ีไหล

อยู่ตลอดเวลา 

ตา : พลิกเปลือกตาและล้างด้วยน้ําท่ีไหลเบา 
หู : ทําความสะอาดช่องหูโดยใช้สําลี 
ปาก : ใช้น้ําล้างและกล้ัวปาก โดยห้ามกลืนน้ําเด็ดขาด 

 

ใช้สบู่และน้ํา ทําการล้างผมเป็นเวลา 2 นาที จํานวน 3 คร้ัง 

สบู่ แปรงขนอ่อน
และน้ํา 

นําสบู่ผสมกับน้ําและใช้แปรงขนอ่อนขัดถูเบา ๆ

กรรไกรตัดผม
หรือเคร่ืองตัดผม 

ตัดผมออกเพ่ือขจัดการเป้ือนสารกัมมันตรังสีบริเวณหนัง
ศีรษะ จากน้ันให้ดําเนินการเหมือนการขจัดการเป้ือนสาร
กัมมันตรังสีบริเวณผิวหนัง

แนวทางการชําระล้าง
การเป้ือนทางรังสี

ผิวหนัง มือ
และร่างกาย

ตา หู ปาก

ผม 
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สัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี

 

 

 

ป้ายเตือนทางรังสีซ่ึงติดไว้ภายในอุปกรณ์ท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสี
อันตรายเป็นส่วนประกอบ เพ่ือเตือนไม่ให้ผู้พบเห็นเข้าใกล้หรือ
ถอดช้ินส่วนอุปกรณ์ของวัสดุกัมมันตรังสีน้ัน โดยป้ายเตือน
ทางรังสีน้ีจะไม่ติดด้านนอกหีบห่อขนส่งสาร/วัสดุกัมมันตรังสี

หรือด้านนอกตู้คอนเทนเนอร์สําหรับการขนส่ง หรือประตูทางเข้า
พ้ืนท่ีใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี

  

ป้ายรังสี ต้องมีลักษณะและขนาดอย่างต่ําตามท่ีระบุ

ป้ายรังสีสําหรับติดไว้ประจําบริเวณรังสี
หรือท่ีเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
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ติดท่ียานพาหนะ ติดด้านนอกหีบห่อขนส่งสาร/วัสดุกัมมันตรังสี





แจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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