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ค�ำน�ำ
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการน�ำสารรังสี เข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และเกี่ยวข้อง
กับการใช้ชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้รังสีทางการแพทย์ เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรค
การใช้รังสีในกิจการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม และการใช้รังสีในทางการ
เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แม้ว่าสารรังสีจะมีประโยชน์ต่างๆ มากมาย  
แต่โทษทีอ่ าจเกิดขึน้ ก็มีมากและหลายระดับด้วยเช่นกัน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับปริมาณ ชนิด และระยะเวลาที่ได้รับสัมผัส
ปริมาณรังสี หน่วยงานทีใ่ ช้หรือมีแหล่งก�ำเนิดรังสี จึงควรมีการประเมินถึงสภาพความเป็นอันตรายด้านรังสีอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนโดยรอบ
แม้ว่าประชาชนไทย จะมีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสกับสารรังสีโดยตรง แต่อาจเกิดเหตุการณ์การรั่วไหล
โดยไม่ทราบว่าได้รบั สัมผัส ซึง่ จะเกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ โดยในเบือ้ งต้น ส�ำนักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
ปรมาณูตามมาตรฐานสากล และต่อมาองค์การอนามัยโลก ได้ขอให้ประเทศสมาชิกได้พฒ
ั นาสมรรถนะการเตรียม
ความพร้อมภาวะฉุกเฉินจากรังสี และนิวเคลียร์ตามข้อตกลงกฏอนามัยระหว่างประเทศ (International Health
Regulation : IHR 2005)  โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานประสานการด�ำเนินงาน
ระดับประเทศกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การจัดท�ำ  “แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี” ฉบับนี้
เพื่อมุ่งหวังให้เป็นองค์ความรู้ และแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานในระดับต่างๆ   แต่แนวทางการ
เตรียมความพร้อมฯ ฉบับนี้   ยังมีข้อจ�ำกัดหลายประการ โดยเฉพาะในด้านเนื้อหาวิชาการที่มีรายละเอียดด้าน
สาธารณสุขมากกว่าด้านอืน่ ๆ เช่น การประเมินความเสีย่ ง การตรวจวัดปริมาณรังสี บทบาทหน่วยงานสาธารณสุข  
การป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าระวังทางสุขภาพ การสอบสวนโรค และค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนทัว่ ไป  โดยอาจต้องมีการเพิม่ เติมเนือ้ หาในอีกหลายด้าน เช่น ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในระดับ
ต่างๆ  บทบาทหน้าที่ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ฯลฯ จึงอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ในโอกาสต่อไป
อนึง่ หากท่านมีขอ้ เสนอแนะใดๆ ต่อแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ ฉบับนี  ้ โปรดแจ้งให้คณะท�ำงานฯ
ทราบ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการเตรียมความพร้อมฯ ในโอกาสต่อไป
คณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
กรมควบคุมโรค
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สถานการณ์ทางด้านรังสีเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท�ำความรู้จัก เพื่อจะได้เห็นภาพ
กว้างๆของการน�ำรังสีเข้ามาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความใกล้ชิดสุขภาพของประชาชนมากขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน
โดยในส่วนนี้ จะได้นำ� เสนอถึงสถานการณ์การรับสัมผัสรังสี และการใช้รงั สีในชีวติ ประจ�ำวัน รวมไปถึงการควบคุมดูแล
ก�ำกับการใช้รังสีในประเทศไทย และจะได้น�ำเสนอกรณีตัวอย่างการตอบโต้อุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสีในประเทศ
ทีผ่ า่ นมาด้วย ซึง่ จะเป็นส่วนทีท่ ำ� ให้เห็นถึงสถานการณ์ทจี่ ะเป็นประโยชน์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีอบุ ตั ภิ ยั
จากรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.1  ลักษณะทั่วไปของรังสี
รังสี เป็นพลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นก�ำเนิดในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้แก่ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ
แสงสว่าง รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา และรังสีคอสมิก หรือในลักษณะของอนุภาคที่มีความเร็วสูง เช่น แอลฟา และ
บีตา เป็นต้น ซึ่งการจ�ำแนกประเภทของรังสี ตามคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 รังสีที่ไม่ก่อไอออน (non-ionizing radiation)
รังสีที่ไม่ก่อไอออน (non-ionizing radiation) คือ รังสีที่มีพลังงานต�่ำ  ไม่สามารถก่อไอออน
ในตัวกลางได้ (พลังงานต�ำ่ ไม่สามารถผลักดันอิเล็กตรอนออกจากอะตอมได้) ซึง่ ได้แก่ รังสีคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น
ความร้อน แสง เสียง คลื่นวิทยุ อัลตราไวโอเลตและไมโครเวฟ
1.2 รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน (ionizing radiation)
รังสีที่ก่อให้เกิดไอออน (ionizing radiation) คือ รังสีที่มีพลังงานสูงสามารถก่อให้เกิดไอออน
ในตัวกลางได้ (สามารถผลักดันอิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมเกิดเป็นไอออนประจุบวกและประจุลบ) ได้แก่ รังสีเอ็กซ์
รังสีแกมมา รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีนิวตรอน รังสีในกลุ่มหลังนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รังสีปรมาณู (atomic
radiation)
1.2.1) รังสีแอลฟา (Alpha radiation)
หมายถึง กระแสของอนุภาคแอลฟาที่แผ่ออกมาจากนิวเคลียสใดๆ มีอ�ำนาจก่อให้เกิด
การแตกตัวได้ดี แต่มคี วามสามารถในการทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้นอ้ ยมาก อนุภาคแอลฟา 1 อนุภาค ก็คอื นิวเคลียส
ของธาตุฮีเลียม ซึ่งประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค และมีประจุไฟฟ้า +2 หน่วย และ
รังสีแอลฟาสามารถหยุดการแผ่รังสีด้วยฉากกั้น (shielding) เช่น ชิ้นส่วนของกระดาษ หรือผิวหนังชั้นนอก
ที่ตายแล้ว ตัวอย่างของสารนิวเคลียร์ที่ผ่านการสลายตัวของรังสีแอลฟา คือ Radon-222 และ การสลายตัวของ
Polonium-218.
แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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1.2.2) รังสีบีตา (Beta radiation)
หมายถึง กระแสของอนุภาคอิเล็กตรอนทีแ่ ผ่ออกมาจากนิวเคลียสใดๆ มีอำ� นาจก่อให้เกิด
การแตกตัวน้อยกว่ารังสีแอลฟา แต่สามารถทะลุทะลวงได้ดกี ว่า ตามปกติในนิวเคลียสไม่มอี เิ ล็กตรอน แต่เมือ่ เกิด
การกลายสภาพ (transformation) ของนิวตรอน เปลี่ยนไปเป็นอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอน
นี้เรียกว่า อนุภาคบีตา แต่รังสีบีตาส่วนใหญ่สามารถหยุดการแผ่รังสีด้วยฉากกั้น (shielding) เช่น แผ่นพลาสติก
แก้วหรือโลหะ ตัวอย่างของสารนิวเคลียร์ที่มีการปล่อยรังสีบีตา คือ Tritium (Hydrogen-3) และการสลายตัว
ของ Helium-3
1.2.3) รังสีโฟตอน (Photon radiation; Gamma (γ) and X-ray)
1) รังสีแกมมา (Gamma radiation) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น
สั้นมาก มีจุดก�ำเนิดจากการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียส มีอ�ำนาจท�ำให้เกิดการแตกตัวน้อยมาก แต่มีความสามารถ
ทะลุทะลวงสูง
2) รังสีเอ็กซ์ (X-ray) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมากเช่นกัน
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรังสีแกมมา แต่มิได้มาจากนิวเคลียส แต่มีจุดก�ำเนิดจากชั้นของอิเล็กตรอนของอะตอม
ใดๆ เช่น เกิดจากการยิงอิเล็กตรอนทีม่ คี วามเร็วสูงไปถูกเป้าทีท่ ำ� ด้วยโลหะดังเช่นทีเ่ กิดในเครือ่ งเอ็กซเรย์ เป็นต้น
รังสีโฟตอนมีความสามารถทะลุทะลวงสูง ในบางครั้งสามารถลดความรุนแรงของ
การแผ่รังสีได้ด้วยการใช้ฉากกั้น (shielding) เช่น ตะกั่ว หรือเหล็ก ตัวอย่างของสารนิวเคลียร์ที่ผ่านการปล่อย
โฟตอนคือโคบอลต์-60 (Cobalt-60) และการสูญสลายไปของ นิกเกิล-60 (Nickel-60)
1.2.4) รังสีนิวตรอน (Neutron radiation)
เป็นรังสีท่ีเกิดขึ้นในเครื่องเร่งอนุภาคนิวตรอน หรือในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู โดยใน
เครือ่ งดังกล่าวจะผลิตอนุภาคนิวตรอนได้อย่างมากมาย และนิวตรอนทีเ่ กิดขึน้ เหล่านัน้ มีปริมาณมากและเคลือ่ นที่
ด้วยความเร็วสูงมากด้วย เกราะป้องกันที่ดีที่สุดของรังสีนิวตรอนจะถูกดูดซึมโดยวัสดุท่ีมีอะตอมไฮโดรเจน เช่น
พาราฟิน (paraffin wax) และพลาสติก
ชนิดของรังสีดังกล่าวข้างต้น มีแหล่งที่มาของรังสีที่แตกต่างกัน และในแต่ละชนิด
มีความสามารถในการทะลุทะลวงวัสดุต่างๆหรือฉากกั้นที่แตกต่างกัน เช่น กระดาษ ผิวหนัง ตะกั่ว และน�้ำ 
แสดงดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 แสดงความสามารถในการทะลุทะลวงของรังสีแต่ละชนิด
ที่มา: Canada’s Nuclear Regulator. Introduction to Radiation, December 2012
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1.2  สถานการณ์ด้านรังสี
1.2.1 สถานการณ์การรับสัมผัสและการใช้รังสีในชีวิตประจ�ำวัน
มนุษย์มีโอกาสรับรังสีในสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ทั้งจากธรรมชาติ และจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยรังสีในธรรมชาติแบ่งได้เป็น (1) แหล่งรับสัมผัสรังสีภายนอกร่างกาย ได้แก่ รังสีคอสมิก รังสีจากพื้นดิน และ
(2) แหล่งรับสัมผัสรังสีภายในร่างกาย ได้แก่ อาหาร อากาศ เป็นต้น
ข้อมูลวิชาการในอดีตทีไ่ ด้มกี ารประเมินการรับสัมผัสรังสีจากนักวิชาการในต่างประเทศก็มขี อ้ มูล
อยูบ่ า้ งทีส่ ะท้อนการรับผัสรังสีของมนุษย์ โดยจากการประเมินผลการได้รบั สัมผัสรังสีโดยนักวิชาการจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา คือ Stephen A. McGuire และ Carol A. Peabody ซึ่งได้ท�ำการประเมินใน ค.ศ. 1982 พบว่า
มนุษย์คนหนึ่งจะได้รับรังสีโดยเฉลี่ยประมาณ 1.793 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (179.3 มิลลิเร็มต่อปี) แบ่งได้เป็นรังสีจาก
ธรรมชาติ 0.83 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (83 มิลลิเร็มต่อปี) และจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ประมาณ 0.963 มิลลิซีเวิร์ต
ต่อปี (96.3 มิลลิเรมต่อปี)
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับการรับสัมผัสปริมาณรังสีของมนุษย์ ข้อมูลได้เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ว ซึง่ การสัมผัสปริมาณรังสีทท่ี ำ� การประเมินในชาวอเมริกนั พบว่า โดยเฉลีย่ แล้วชาวอเมริกนั จะได้รบั สัมผัส
รังสีเข้าสู่ร่างกายประมาณ 6.2 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (620 มิลลิเรมต่อปี) โดยประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสี
ที่รับสัมผัสนั้นจะมาจากธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสารเรดอนในอากาศ แต่จะมีเพียงเล็กน้อยที่การสัมผัสนั้น
จะมาจากรังสีคอสมิก และจากพืน้ ผิวโลก ส่วนอีกครึง่ หนึง่ จะมาจากรังสีทเี่ กิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ เช่น การสัมผัส
รังสีจากการรักษาหรือวินิจฉัยทางการแพทย์ จากการท�ำงานในโรงงานที่มีการใช้รังสี และจากการใช้ผลิตภัณฑ์
บางชนิด เป็นต้น (อ้างใน สราวุธ สุธรรมาสา, 2554)
ในปัจจุบันการใช้รังสีได้มีการใช้อย่างหลากหลาย และได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์
มากขึ้น ทั้งการใช้เพื่อรักษา การใช้เพื่ออาชีพในสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1) การใช้รังสีทางการแพทย์
การใช้รังสีทางการแพทย์ด�ำเนินมาไม่ต�่ำกว่า 100 ปี ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรคและ
รักษาโรค โดยเริ่มจากการใช้เครื่องมือและวิธีการง่ายๆ จนปัจจุบันมีการใช้เทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นที่
ยอมรับว่ารังสีมีประโยชน์มหาศาล  แต่ก็มีโทษต่อมนุษย์อย่างมากด้วย ในการใช้รังสีทางการแพทย์ ได้ถือหลักว่า
รังสีให้ประโยชน์แก่มนุษย์คุ้มค่ากว่าความเสี่ยงจากอันตรายของรังสี โดยประโยชน์ของการใช้รังสีทางการแพทย์
มีดังนี้
-   รังสีวิทยาวินิจฉัย ใช้วิเคราะห์โรคต่างๆ ได้รวดเร็ว ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการตรวจ
คัดแยกโรค เช่น  มะเร็งเต้านมโดยแมมโมแกรม และรังสีร่วมรักษา ซึ่งพัฒนามาภายใน 10-20 ปี ที่ผ่านมา
-  เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มีการใช้สารกัมมันตรังสี สารเภสัชรังสีในการวินิจฉัย และรักษาโรค
อย่างกว้างขวาง จากภาพการกระจายของสารรังสี หรือการนับวัดจากผูป้ ว่ ยเพือ่ ศึกษาการท�ำงานของอวัยวะ เช่น
ต่อมธัยรอยด์ เป็นต้น นอกจากนี้เวชศาสตร์นิวเคลียร์ยังเป็นประโยชน์ด้านการติดตามการด�ำเนินของโรคมะเร็ง
โรคหัวใจ เป็นต้น มีการศึกษาพบว่า มีความคุ้มทุนสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
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-   รังสีรักษา การรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี เทคนิคการรักษาที่สลับซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่
มีความก้าวหน้า ท�ำให้มคี วามถูกต้องแม่นย�ำมีประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงเกิดขึน้ น้อยลง การใช้รงั สีอย่างพอเหมาะ
ช่วยผู้ป่วยนับล้านๆคนให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น
2) การใช้รังสีในกิจการอุตสาหกรรม
ได้มีการพัฒนาและน�ำเอาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม อย่างแพร่หลาย และ
สามารถจ�ำแนกออกเป็น 2 แบบ ตามวิธีการของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ คือ อุตสาหกรรมการฉายรังสี และ
การควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม คือ
1) อุตสาหกรรมการฉายรังสี การใช้รงั สีพลังงานสูงมาฉายรังสีวสั ดุ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางเคมี ทางชีววิทยา และทางกายภาพ เพื่อประโยชน์ในด้าน การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุ การก�ำจัดจุลินทรีย์
บางชนิดในอาหาร ดังนี้
1.1) การฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร จะใช้ไอโซโทปโคบอลต์-60 ที่สามารถ
ฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตรที่ส�ำคัญ คือ เครื่องเทศ สมุนไพร ฝรั่ง ผลไม้ กุ้งแช่แข็ง หอมหัวใหญ่ และ
กระเทียม เป็นต้น
1.2) อุ ต สาหกรรมการปลอดเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ จะใช้ รั ง สี แ กมมาจากโคบอลต์ - 60
ในอุตสาหกรรมการปลอดเชื้อโรคของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเนื้อเยื่อ
1.3) อุตสาหกรรมโพลีเมอร์ โดยใช้รังสีแกมมาหรืออิเล็กตรอน สามารถไปช่วยเร่งการ
เกิดปฏิกิริยา ในการผลิตสารพวกโพลิเมอร์ต่างๆ เช่น การฉายรังสีไม้ให้มีความแข็งมากขึ้น การฉายรังสีน�้ำยาง
ธรรมชาติที่ผสมกับสารเคมีเพื่อให้มีการจับตัวกันของโพลิเมอร์เป็นแผ่นยาง เป็นต้น
2) การตรวจวัดและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้ประโยชน์ในระบบวัด และควบคุม
ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การใช้รงั สีแกมมาเพือ่ วัดระดับของไหลหรือสารเคมีในกระบวนการผลิตเส้นใย
สังเคราะห์ การวัดระดับเศษไม้ในหม้อนึ่งเพื่อการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบ ฯลฯ
3) การใช้รังสีในทางการเกษตร
ประโยชน์ของเทคโนโลยีนวิ เคลียร์เพือ่ ส่งเสริมกิจการเกษตร คือ การเพิม่ ผลผลิต การเพิม่ คุณภาพ และการรักษา
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์พืชที่ใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ปรับปรุงพันธุ์พืช ให้ได้พันธุ์ใหม่ การก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชโดยการท�ำหมัน (Sterile Insect Technique) การถนอมอาหาร (Food Preservation) เช่น ยับยั้ง
การงอก ชะลอการสุก ชะลอการบาน ท�ำลายพยาธิ ลดบักเตรีและเชือ้ รา และควบคุมแมลง รวมทัง้ การใช้เทคนิครังสี
เพือ่ ขยายพันธุส์ ตั ว์และการเพิม่ อาหารผสมอาหารเนือ้ ในโคและกระบือ และการใช้เทคนิคนิวเคลียร์เพือ่ วิเคราะห์
ดินเพื่อจ�ำแนกพื้นที่เพาะปลูก เป็นต้น
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4) การรับสัมผัสรังสีจากก๊าชเรดอน (Radon)
เรดอน (Radon: Rn-222) จัดเป็นก๊าชชนิดหนึ่งที่พบในธรรมชาติ และเป็นสารรังสี
ประเภทหนึ่ง เป็นก๊าชที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส โดยเป็นผลิตภัณฑ์เกิดจากการ
สลายตัวของแร่เรเดียม ใช้ระยะเวลาในการสลายตัวค่อนข้างสั้นประมาณ 2-3 วัน (มีค่าครึ่งชีวิต 3.82 วัน) และ
เป็นสารที่ปะปนอยู่ในดินและหินทั่วไปบนพื้นโลก
ดังนั้น ในบรรยากาศทั่วไปจึงมีก๊าชเรดอนปะปนอยู่ ทั้งนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของ
เรเดียมและยูเรเนียมในบริเวณนั้นๆ เนื่องจากก๊าชเรดอนมีแหล่งก�ำเนิดมาจาก 4 แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ ยูเรเนียม
ในดิน น�ำ้ บาดาล วัสดุกอ่ สร้าง และก๊าชธรรมชาติ แต่ตน้ ก�ำเนิดทีแ่ ท้จริงคือ แร่ยเู รเนียม ทีส่ ามารถพบแพร่กระจาย
ทัว่ ไปในดินและหิน ทัง้ นี้ ก๊าชเรดอนทีม่ าจากพืน้ ดิน เป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต่อปริมาณก๊าชเรดอนทัง้ หมดในอาคาร
ซึ่งในวัสดุก่อสร้างอาคาร เช่น อิฐ หิน ทราย มีศักย์เรดอน (Radon Potential) ที่สูง ก็มีโอกาสที่จะพบปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าชเรดอนสูงตามไปด้วย โดยในประเทศไทยนั้น จากการส�ำรวจของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า
แหล่งที่ส�ำคัญจะอยู่ที่ภาคเหนือและภาคใต้ เป็นพื้นที่ซึ่งมีศักย์เรดอนสูง
1.2.2 การประเมินสภาพอันตรายเบื้องต้นในสถานประกอบการที่มีการใช้สารรังสี
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้สารรังสีและเครื่องก�ำเนิดรังสีในภาคอุตสาหกรรม           
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การด�ำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในการท�ำงานทีม่ อี ยูอ่ นั จะน�ำมาซึง่ แนวทางการด�ำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับรังสีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุม ดูแลและติดตามการใช้
รังสีหรือเครื่องก�ำเนิดรังสี เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความปลอดภัย
ต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม
ตัวอย่างการศึกษาสถานการณ์และประเมินสภาพอันตรายเบือ้ งต้นในสถานประกอบการทีม่ กี าร
ใช้สารรังสี โดยฝ่ายสุขศาสตร์แรงงาน สถาบันความปลอดภัยในการท�ำงาน ใช้แบบส�ำรวจสถานประกอบการเป็น
เครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ส่วนที่ส�ำคัญคือ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานประกอบการ
ข้อมูลการใช้/ครอบครองสารรังสีหรือเครือ่ งก�ำเนิดรังสี และข้อมูลมาตรการความปลอดภัยในการท�ำงานเกีย่ วกับ
รังสี รวมถึงมาตรการควบคุมป้องกัน การก�ำจัด และมาตรการเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน มีการส่งแบบสอบถามไปยัง
สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวนทั้งสิ้น 549 แห่ง และได้รับการตอบแบบส�ำรวจกลับ จ�ำนวน 270 แห่ง
(49.18%)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่ที่มีการใช้/ครอบครองสารรังสี
เป็นกลุ่มประเภทกิจการผลิต กิจการสถานบริการชุมชน สังคม และส่วนบุคคล กิจการขนส่ง คลังสินค้า กิจการ
เหมืองแร่และเหมืองหิน โดยสถานประกอบการมีการกระจายตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ระยอง ปทุมธานี
และสมุทรปราการ เป็นส่วนใหญ่ ทัง้ นีส้ ถานประกอบการส่วนใหญ่มเี จ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับ
วิชาชีพระดับพื้นฐาน/หัวหน้างาน และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานด้านรังสี
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ด้ า นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ / ครอบครองสารรั ง สี ห รื อ เครื่ อ งก� ำ เนิ ด รั ง สี พบว่ า
สถานประกอบการมี ก ารใช้ ส ารรั ง สี Am-241 มากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น การใช้ เ ครื่ อ งเอกซ์ เรย์ สารรั ง สี
Cs-137   Kr-85 และ Co-60 โดยมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ดั ง นี้ (1) Am-241 ส่ ว นใหญ่ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นของ
สายล่อฟ้า ใช้วัดระดับของเหลวตรวจสอบคุณภาพ วัดความหนาแน่น น�้ำหนัก ความชื้น ฯลฯ (2) เครื่องเอกซ์เรย์
พบว่า มีการใช้สำ� หรับตรวจจับ ตรวจซ่อม ตรวจวัดปริมาณ วิเคราะห์สารเคมี คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฯลฯ (3) Cs-137
มีการใช้ส�ำหรับวัดระดับและคุณลักษณะของเหลว การปรับเทียบอุปกรณ์ ฯลฯ
ทัง้ นี้ สถานประกอบการส่วนใหญ่มกี ารจัดท�ำแผนป้องกันอันตรายจากรังสี แต่มเี พียงส่วนหนึง่
ทีม่ กี ารฝึกซ้อมตามแผนฯ สถานประกอบการมีการก�ำหนดมาตรการหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการใช้/ปฏิบตั งิ านกับ
รังสี และมีการจัดท�ำแนวปฏิบตั ิ ข้อบังคับ หรือ กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับรังสี มีการรายงานหรือ
แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการใช้/ครอบครอง/เคลือ่ นย้าย และมีการก�ำหนดพืน้ ทีค่ วบคุม/ห้าม โดยมีการจัดท�ำ
ป้าย/สัญลักษณ์เตือนอันตราย และในเชิงการเฝ้าระวังอันตราย ได้มกี ารตรวจสภาพแวดล้อมการท�ำงานเกีย่ วกับ
การแผ่รงั สี มีการติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดหรือเตือนภัยในบริเวณการท�ำงาน
นอกจากนี้ ด้านผู้ปฏิบัติงาน สถานประกอบการส่วนใหญ่จัดให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี จัดให้มีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่สามารถป้องกัน
รังสี จัดให้มีการใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคลชนิดต่าง ๆ เช่น Film Badge, TLD, Pocket
Dosimeter เพื่อวัดปริมาณรังสีสะสม อีกทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีปีละครั้ง
โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้พลังงานปรมาณูหรือสารรังสีอยู่รอบๆตัวเราและขยับเข้ามาใกล้
กับชีวิตของมนุษย์มากขึ้น บางครั้งอาจไม่รู้ตัวว่าก�ำลังใช้หรือได้รับสัมผัสกับสารรังสีเหล่านั้นอยู่ สารกัมมันตรังสี
นั้นมีประโยชน์มากมาย แต่โทษที่อาจเกิดขึ้นจากรังสีนั้นก็มีมากและหลายระดับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณ ชนิดและ
ระยะเวลาที่ได้รับรังสี เช่น ถ้าได้รับรังสีปริมาณสูงแบบเฉียบพลันอาจท�ำให้ถึงแก่ชีวิตได้ หรือการรับรังสีที่อวัยวะ
สืบพันธุ์แล้วท�ำให้เป็นหมัน ก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลให้ลูกหลานที่เกิดมาผิดปกติ
สถานประกอบการทีใ่ ช้หรือมีแหล่งก�ำเนิดรังสี ก็ควรมีการประเมินถึงสภาพความเป็นอันตรายของสถานประกอบ
การด้านรังสีอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน สังคมโดยรอบต่อไป

1.3 การควบคุมดูแล ก�ำกับการใช้รังสีในประเทศไทย

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านรังสี ทั้งนี้ได้ ทบทวนกฎหมายหลักที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้
1.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟืน้ ฟูสาธารณภัยและอุบตั ภิ ยั มีการปฏิบตั งิ าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน เนื้อความในพระราชบัญญัติได้กล่าวถึงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม (หมวด 2) และระบบการบัญชาเหตุฉุกเฉิน
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2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
กล่าวถึงการก�ำหนดความหมายของวัตถุอนั ตราย (มาตรา 4) โดยรวมวัตถุกมั มันตรังสี
เป็นหนึ่งในวัตถุอันตราย อีกทั้งกล่าวถึงการควบคุมวัตถุอันตราย (หมวด 2) และก�ำหนดหน้าที่และความรับผิด
ชอบทางแพ่งของผู้ที่มีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครอง (หมวด 3)
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพแส่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กล่าวถึงความหมายของมลพิษ (มาตรา 4) โดยหมายความรวมถึงวัตถุอันตราย
รังสี และวัตถุกัมมันตรังสี ด้วย อีกทั้งยังก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ (มาตรา 6) และก�ำหนดอ�ำนาจสั่งการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่จะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย (มาตร 9)
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ได้มอบอ�ำนาจการออกกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาวะความเป็นอยูข่ องประชาชน
ในการคุ้มครองสุขภาพประชาชน (หมวด 1) อีกทั้งในหมวด 5 ได้กล่าวถึงเหตุร�ำคาญอันเป็นเหตุที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งรวมเหตุที่เกี่ยวข้องกับ รังสี ไว้ด้วย
5) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กล่าวถึงการควบคุมดูแล การป้องกันเหตุเดือดร้อนร�ำคาญ การป้องกันความ
เสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
(หมวด 1) และกล่าวถึงการก�ำกับและดูแลโรงงาน (หมวด 2)
6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
เกี่ยวข้องกับที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน
รวมถึงเครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งที่น�ำมาใช้ในโรงงาน รวมถึงการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือ
สิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535
กล่าวถึงโรงงานที่มีการใช้สารกัมมันตรังสี ต้องจัดท�ำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด
จ�ำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี
8) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
กล่าวถึงการคุ้มครองแรงงานในประเภทต่างๆ ที่มีการท�ำงานเกี่ยวข้องกับรังสี
เช่น ห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ท�ำงานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี เป็นต้น (หมวด 2, 3, 4) และกล่าวถึง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (หมวด 8)
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9) กฎกระทรวง ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547
กล่าวถึงการท�ำงาน การควบคุมและป้องกันอันตราย เครื่องหมาย ฉลาก และ
สัญญาณเตือนภัย การแจ้งเหตุและการรายงาน การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรังสีชนิด
ก่อไอออน
10) พระราชบัญญัติ พลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ พ.ศ. 2504 และ พระราชบัญญัตพิ ลังงาน
เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
เป็นกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุม ก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านพลังงาน
ปรมาณู ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
11) กฎกระทรวง ก�ำหนดเงื่อนไขวิธีการขอรับใบอนุญาตและการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
วัสดุนิวเคลียร์พิเศษวัสดุต้นก�ำลังวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550
ได้กำ� หนดเงือ่ นไขในการออกใบอนุญาตและการด�ำเนินงานด้านรังสี รวมทัง้ ควบคุม
การท�ำงานและปริมาณการได้รับสัมผัสรังสีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และประชาชน  (หมวด 4)
12) กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546
เกีย่ วกับการออกใบอนุญาตด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีให้มปี ระสิทธิภาพ และ
เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
13) ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรอง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2549
เกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ได้แก่ มาตรฐาน
การป้องกันรังสี การจ�ำแนกประเภทวัสดุกมั มันตรังสี การจ�ำแนกประเภทเครือ่ งก�ำเนิดรังสี เครือ่ งหมายสัญญลักษณ์
ทางรังสี บริเวณรังสี เกณฑ์ปลอดภัยและหลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ท�ำงานในบริเวณรังสี
14) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
เกี่ยวข้องกับการใช้ยุทธภัณฑ์ทางทหาร โดยยุทธภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการก�ำหนด
นิยาม ซึ่งหมายความรวมถึงสารรังสี (มาตรา 4) ที่น�ำไปใช้ในการรบหรือสงคราม ซึ่งต้องมีการขออนุญาตและ
ควบคุมการใช้
1.3.2 กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International health regulations: IHR-2005)
กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations หรือ IHR)
เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายของโรคและการควบคุมโรคทีอ่ าจเกิดจากภัยสุขภาพและการเดินทาง
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ข้ามประเทศ ซึ่งตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ หมายถึง โรคหรือภัยสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสุขภาพของมนุษย์และชีวภาพ (พืชสัตว์,แบคทีเรีย,สารเคมี,หรือรังสี) โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ (International traffic and trade) ซึ่งต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและอ�ำนาจอธิปไตย
ของแต่ละประเทศ
ตัวชี้วัดของกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านรังสีและนิวเคลียร์ จะเน้นสมรรถนะหลัก
คือภาวะฉุกเฉินจากรังสีและนิวเคลียร์ และต้องมีองค์ประกอบ คือ ความสามารถในการตรวจจับและตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินด้านรังสีและนิวเคลียร์ทอี่ าจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทีใ่ นประเทศหรือนานาชาติให้
ความสนใจ ซึ่งดัชนีชี้วัด คือ กลไกการตรวจจับ แจ้งเตือน และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านรังสีและนิวเคลียร์
ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัด มีดังนี้
1) มีทาํ เนียบผูเ้ ชีย่ วชาญสาํ หรับการประเมินทางสาธารณสุข และตอบสนองต่ออุบตั กิ ารณ์
รังสีและนิวเคลียร์
2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแห่งชาติ สําหรับการตรวจจับ ประเมิน และการ
ตอบสนอง ต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสีมีการจัดทําขึ้น
3) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแห่งชาติ สําหรับการตรวจจับ ประเมิน และการ
ตอบสนอง ต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสีมีการนําไปปฎิบัติใช้งาน
4) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแห่งชาติ สําหรับการเคลื่อนย้ายรังสีวัตถุ ตัวอย่าง และ
การจัดการของเสีย รวมทั้งจากโรงพยาบาล และสถานบริการทางการแพทย์การจัดทําขึ้น
5) กลไกการสื่อสาร การประสานงานตามหน้าที่ระหว่างหน่วยงานแห่งชาติที่มีความ
ชํานาญที่มีหน้าที่ควบคุมกํากับดูแลด้านรังสี และความปลอดภัยจากรังสีกับหน่วยงานอื่นๆ มีการจัดทําขึ้น
6) หน่วยงานแห่งชาติที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์รังสีและนิวเคลียร์ มีการแต่งตั้งจุด
ประสานงานสาํ หรับประสานงานและสือ่ สารกับกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ
7) ประเทศไทยมีการตรวจวัดรังสีสําหรับภาวะฉุกเฉินจากรังสี ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์สาธารณสุขในประเทศหรือต่างประเทศสนใจ
8) หน่วยงานด้านรังสี และหน่วยการเฝ้าระวังโรคและภัยในคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ด้านรังสีฉุกเฉินและความเสี่ยงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเป็นไปได้ของเหตุการณ์สาธารณสุขในประเทศหรือ
ต่างประเทศสนใจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบ และทันเวลา
9) ฉากทัศน์ แนวทางปฏิบัติงานทางเทคนิค และมาตรฐานการปฏิบัติงานได้รับการ
พัฒนาสําหรับการประเมินความเสี่ยง การรายงาน การยืนยันเหตุการณ์ การแจ้งเตือน การสอบสวน และจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านรังสี
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10) ประเทศไทยมีแผนการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางรังสี
11) ประเทศไทยมีการซ้อมแผนการฝึกปฏิบัติต่อภาวะฉุกเฉินด้านรังสีอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทั้งมีแนวทางการช่วยเหลือจากนานาชาติหากจําเป็น และแนวทางการแจ้งเตือนนานาชาติ
12) กลไกการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพทั้งในและนอกประเทศ และความสามารถ
ในการจัดการผู้ป่วยจากรังสีในภาวะฉุกเฉินได้มีการจัดทําขึ้น
13) ประเทศมี ค วามสามารถด้ า นการตรวจสอบและยื น ยั น ทางห้ อ งปฎิ บั ติ ก ารรั ง สี
ว่าเป็นรังสีประเภทใด (อัลฟ่า เบต้า หรือแกมม่า) ที่เป็นอันตราย
14) กลไกความร่วมมือที่จะเข้าถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่สามารถตรวจ วิเคราะห์
ทางชีวภาพของสาร (Bioassay) การตรวจปริมาณรังสีรงั สีทางชีววิทยา (biological dosimetry) โดยการวิเคราะห์
โครโมโซม และวิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนช์ (Electron-spin resonance-ESR) มีการจัดทําขึ้น
15) กลไกความร่วมมือทีจ่ ะเข้าถึงห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะทางทีส่ ามารถตรวจ วิเคราะห์ทาง
ชีวภาพของสาร (Bioassay) การตรวจปริมาณรังสีรังสีทางชีววิทยา (biological dosimetry) โดยการวิเคราะห์
โครโมโซม และวิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนช์ (Electron-spin resonance-ESR) มีการใช้ประโยชน์และได้รับ
การประเมิน
16) ประเทศไทยได้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับการตรวจจับและการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์รังสีและความเสี่ยงที่ได้รับการบันทึกเป็นเอกสารแก่ประชาคมโลก

1.4  กรณีศึกษาการตอบโต้อุบัติเหตุทางรังสีในประเทศไทย
กรณีศึกษา : เหตุการณ์โคบอลท์-60 รั่วไหล จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2543
แม้ประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสน้อยที่จะสัมผัสกัมมันตรังสี แต่สถานการณ์การสัมผัสกัมมันตรังสี
ที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ การสัมผัสกัมมันตรังสีที่รั่วไหลโดยไม่ทราบว่าสัมผัส ดังเช่นเหตุการณ์โคบอลท์-60 รั่วไหล
ที่จังหวัดสมุทรปราการในปี พ.ศ.2543
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA – International Atomic Energy Agency) ได้
ก� ำ หนดนิ ย ามของ “อุ บั ติ เ หตุ ท างนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ” (nuclear and radiation accident) ว่ า คื อ
“เหตุการณ์ที่น�ำไปสู่การเกิดผลกระทบที่ส�ำคัญต่อประชาชน สิ่งแวดล้อม หรือสถานที่ใช้งาน” (an event that
has led to significant consequences to people, the environment or the facility) ซึ่งหมายรวมถึง
การทีบ่ คุ คลใดๆสัมผัสนิวเคลียร์หรือรังสีในปริมาณทีท่ ำ� ให้เสียชีวติ การรัว่ ไหลของสารกัมมันตรังสีสสู่ ภาพแวดล้อม
หรือการหลอมละลายของแท่งเชือ้ เพลิงในเตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทัง้ นีต้ วั อย่างเหตุการณ์ทรี่ นุ แรงทีส่ ดุ
ในประวัติศาสตร์ คือ การหลอมละลายของแท่งเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์ที่เมืองเชอร์โนบิล ประเทศรัสเซีย
ในปี พ.ศ.2529 ซึ่งท�ำให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมากในทันที และยังมีอีกหลายรายที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในปัจจุบัน
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ทั้งนี้ แหล่งก�ำเนิดของอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี อาจเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการใช้
กัมมันตรังสีและอยู่ภายในสถานที่ เช่น เตาปฏิกรณ์ปรมาณูในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องฉายรังสีในโรงพยาบาล
เครื่องตรวจวัดความหนาของแผ่นพลาสติกในโรงงานทอกระสอบ เป็นต้น หรืออาจเป็นแท่งกัมมันตรังสีที่ถูก
ทิ้งอยู่นอกสถานที่ ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือที่เรียกว่าแหล่งก�ำเนิดก�ำพร้า (orphan source) ซึ่งเหตุการณ์
โคบอลท์-60 รั่วไหลในปีพ.ศ.2543 เกิดจากแหล่งก�ำเนิดก�ำพร้าดังกล่าว เนื่องจากมีการแยกทิ้งแท่งโคบอลท์-60
ในกองขยะของร้านขายของเก่าหลังจากตัดเหล็กที่หุ้มห่อออก
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดจาก ผู้ได้รับสัมผัสคนหนึ่งไปรับการตรวจรักษา ที่แผนกอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2543 ด้วยอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น�้ำหนักตัวลด ผม
ร่วงมาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในขั้นต้นแพทย์ผู้ตรวจสันนิษฐานว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยปฏิเสธ
ประวัตเิ พศสัมพันธ์กบั ผูต้ ดิ เชือ้ และการรับเลือด ประกอบกับแพทย์ซกั ประวัตกิ ารท�ำงานของผูป้ ว่ ย ท�ำให้ทราบว่า
ผูป้ ว่ ยมีอาชีพเก็บของเก่าขาย และผูป้ ว่ ยได้ให้ขอ้ มูลว่า มีเพือ่ นร่วมงานอีกคนหนึง่ มานอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
สมุทรปราการ 1 วันก่อนที่ผู้ป่วยจะมา โดยมีอาการฝ่ามือสองข้างบวมแดงมาก
แพทย์ผู้ตรวจจึงไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วย และซักประวัติอาชีพอย่างละเอียดจากทั้งผู้ป่วยและ
เพื่อนร่วมงาน จนได้ข้อสรุปว่า ประมาณปลายเดือนมกราคม 2543 ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานอีก 2-3 คน ได้
ลักลอบน�ำแท่งเหล็กขนาดใหญ่ออกมาจากบริเวณโกดังเก็บของของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ เมื่อน�ำมาเลื่อยตัดออกที่ร้านขายของเก่าร้านแรก แต่ไม่ส�ำเร็จ จึงน�ำกลับไปที่บ้านก่อนจะน�ำ
ไปตัดที่อีกร้านหนึ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2543 เมื่อเปิดแท่งเหล็กซึ่งเป็นทรงกระบอกหนาประมาณ 12 นิ้ว
ออก พบว่าภายในมี “แท่งปริศนา” ลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยจ�ำนวน 2 ก้อน เอามือจับแล้ว
รู้สึกร้อนและคันมาก จึงน�ำไปโยนทิ้งในกองขยะข้างร้านขายของเก่า จากนั้นน�ำแท่งเหล็กที่ห่อหุ้มไปขาย ทั้งนี้
ภายหลังการเลื่อยตัดเหล็ก ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานบางคน มีอาการปวดศีรษะและคลื่นไส้อย่างรุนแรง
หลังจากนั้น ผู้ป่วยเริ่มมีอาการผิดปกติดังกล่าวมาแล้ว ขณะที่เพื่อนมีอาการบวมแดงที่มือ
แพทย์ผตู้ รวจได้ปรึกษากับแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ สรุปว่า
ผูป้ ว่ ยและเพือ่ นร่วมงานน่าจะสัมผัสกัมมันตรังสี ซึง่ ถือเป็นเหตุการณ์ฉกุ เฉินเร่งด่วนทีค่ วรต้องหาแท่งกัมมันตรังสี
ให้พบ เพือ่ ยุตกิ ารรัว่ ไหล และค้นหาผูป้ ว่ ยหรือผูส้ มั ผัสเพือ่ ดูแลสุขภาพต่อไป จึงโทรศัพท์แจ้งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการและส�ำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส)
ส�ำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ส่งเจ้าหน้าที่ 2 คนไปประเมินเหตุการณ์เบื้องต้น เมื่อตระหนัก
ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีที่ร้ายแรง จึงได้แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสี (ERT)   และได้มีการตั้ง
“ศูนย์สงั่ การและประสานงานการกูส้ ารกัมมันตรังสี” ขึน้ ณ บริเวณใกล้กบั ร้านรับซือ้ ของเก่า ขณะทีป่ ลัดกระทรวง
สาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงได้ลงพื้นที่ก�ำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วม
กับทีมพปส.และจากหน่วยงานอื่นๆ
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2543 เวลา 00:20 น. สามารถกูต้ น้ ก�ำเนิดรังสีซงึ่ มีขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร
และเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรได้ โดยใช้คมี คีบขนาดความยาว 2 เมตร ในการหยิบต้นก�ำเนิดรังสีและบรรจุ
ในลงในกระปุกตะกั่ว จากนั้น ได้ท�ำตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณกองเศษโลหะและร้านรับซื้อของเก่าอีกครั้งหลัง
จากที่น�ำต้นก�ำเนิดรังสีที่ใส่ไว้ในภาชนะบรรจุออกไปแล้ว ซึ่งพบเพียงระดับรังสีที่อยู่ตามธรรมชาติ แสดงให้เห็น
ว่าการกู้ต้นก�ำเนิดรังสีได้ประสบความส�ำเร็จ  
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และเมื่อใช้เครื่องแกมมาสเปคโตรเมตรีในการวิเคราะห์ชนิดของต้นก�ำเนิดรังสี พบว่า ต้นก�ำเนิด
รั ง สี คื อ โคบอลต์ - 60 โดยมี ค วามแรงรั ง สี จ ากการประมาณอย่ า งคร่ า วๆเท่ า กั บ 15.7 เทระเบ็ ก เคอเรล
(425 คูรี) จากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายต้นก�ำเนิดรังสีไปเก็บรักษาเพื่อความปลอดภัยที่ส�ำนักงาน พปส. ในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2543 โดยน�ำกระปุกตะกั่วที่บรรจุต้นก�ำเนิดรังสีวางไว้ใต้น�้ำลึก 4.5 เมตร ในบ่อที่เคยใช้ส�ำหรับ
เก็บแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว
โดยสรุปแล้ว ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ที่มีการรั่วไหลของโคบอลท์-60 มีผู้สัมผัสสารกัมมันตรังสี
ในระยะไม่ปลอดภัยทั้งหมด 62 คน โดยแยกเป็นประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร้านขายของเก่า จ�ำนวน 10 คน และ
เจ้าหน้าที่พปส. จ�ำนวน 52 คน
ประชาชนจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้รับซื้อของเก่าจ�ำนวน 4 คน (P1-P4) ที่ลักลอบน�ำแท่งเหล็ก
ออกจากโกดังเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2543 ส่วนอีก 5 คน (P5-P10) เป็นเจ้าของและผู้ท�ำงานในร้านรับซื้อ
ของเก่า โดย P7 เป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า  P8 เป็นสามีของ P7  ส่วน P9 เป็นลูกจ้างท�ำงานบ้านและพัก
อาศัยอยู่กับ P7 และ P8  โดยบ้านอยู่ตรงข้ามร้านรับซื้อของเก่า  และ P10 (อายุ 75 ปี) เป็นมารดาของ P7 พัก
อาศัยอยู่กับลูกสาวและลูกเขยที่บ้านเดียวกัน นอกจากนั้น P10 มาควบคุมและดูแลลูกจ้างของร้านรับซื้อของเก่า
อย่างสม�่ำเสมอ
อนึ่ง เนื่องจากไม่สามารถระบุปริมาณกัมมันตรังสีของประชาชนกลุ่มนี้จากเครื่องตรวจวัดรังสีส่วน
บุคคลได้ จึงต้องประมาณการจากระดับการตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมบริเวณร้านขายของเก่าและกองขยะ ซึ่งสรุป
ได้ว่าประชาชนทั้ง 10 คนนี้ได้รับกัมมันตรังสีประมาณ 2 เกรย์ แต่ใน P5 ถึง P8 ได้รับปริมาณรังสีสูงสุดประมาณ
6 เกรย์ ขณะที่เจ้าหน้าที่พปส.จ�ำนวน 62 คนได้รับกัมมันตรังสีสะสมระหว่าง 0 ถึงมากกว่า 32 มิลลิซีเวิร์ต
ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับระหว่างที่มีการกู้ต้นก�ำเนิดรังสี
ช่วงของปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิร์ต)

จ�ำนวนผู้ปฏิบัติงาน

<1
1-5
5-10
10-20
20-32
>32

11
18
11
6
6
0

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ พปส.ทั้งหมดได้รับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและพักการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัย ขณะที่ประชาชนทั้ง 10 คนได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และได้รับการส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อรักษาเพิ่มเติม โดยสรุปอาการเจ็บป่วยได้ดังตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2

รหั ส ประจ� ำ ตั ว อายุ เพศ สถานะภาพ อาการทางคลิ นิ ก เริ่ ม แรกของผู ้ ป ่ ว ยทางรั ง สี
และวันที่เสียชีวิต

รหัสประจ�ำตัว

อายุ(ปี)

เพศ

สถานะภาพ

อาการทางคลินิก

[P1]

40

ชาย

ซาเล้งรับซื้อของเก่า

[P2]
[P3]
[P4]
[P5]

25
19
23
20

ชาย
ชาย
หญิง
ชาย

ผู้ร่วมงานของ P1
ผู้ร่วมงานของ P1
น้องภรรยา P1
ลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า

[P6]

18

ชาย

ลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า

[P7]
[P8]

45
44

หญิง
ชาย

เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า
สามี P7

บวมพองไหม้ คลื่นไส้                     
อาเจียน ผมร่วง ได้รับการตัดนิ้ว
บวมพองไหม้ คลื่นไส้  อาเจียน  ผมร่วง              
บวมพองไหม้ คลื่นไส้  อาเจียน  ผมร่วง              
บวมพองไหม้ คลื่นไส้  อาเจียนเล็กน้อย              
บวมพองไหม้ คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง
อุ จ จาระร่ ว ง เลื อ ดก� ำ เดาไหล มี ไข้
เสียชีวิต 18 มีนาคม 2543
คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง อุจจาระร่วง
มีไข้ เสียชีวิต 9 มีนาคม 2543
คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง อุจจาระร่วง
คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง อุจจาระร่วง
เลือดก�ำเดาไหล มีไข้

[P9]

33

[P10]

75

เสียชีวิต 24 มีนาคม 2543
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ผมร่วง

หญิง   ผู้ท�ำงานบ้านของ P7
และลูกจ้างร้านรับซื้อของเก่า
หญิง มารดาของ P7
คลื่นไส้ อาเจียน

นอกจากการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศแล้ว พปส.ได้รับความช่วยเหลือในการด�ำเนินการ
จากทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2543 ส�ำนักงานพปส.ได้ตดิ ต่อทบวงการฯ
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือภาวะฉุกเฉินทางรังสี
โดยรายงานอุบัติเหตุทางรังสีที่เกิดขึ้นและความส�ำเร็จในการกู้ต้นก�ำเนิดรังสี จากนั้นได้ท�ำรายงานเพิ่มเติม
เสนอต่อทบวงการฯในวันที่ 31 มีนาคมและ 26 เมษายน 2543 โดยระบุขอ้ มูลของเครือ่ งฉายรังสีทเ่ี ลิกใช้แล้วทัง้ หมด
ในอดีต และจ�ำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรังสีรวมทั้งอาการต่างๆของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
ในรายงานฉบับที่2 ได้รายงานจ�ำนวนผู้เสียชีวิต และรายงานผลการตรวจสอบประชากรในบริเวณที่มีอุบัติเหตุ
ซึ่งจัดด�ำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2543 รัฐบาลไทยโดยคณะผูแ้ ทนถาวรประจ�ำกรุงเวียนนาได้ขอให้ทบวงการฯ
จัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแพทย์และด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีเพือ่ มาปฏิบตั งิ านแลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับผูเ้ ชีย่ วชาญของไทย ทบวงการฯ ได้ตอบรับและจัดส่งคณะผูเ้ ชีย่ วชาญภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว
มายังประเทศไทย จ�ำนวน 2 คน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2543 และอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 อาทิตย์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีและจัดการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางรังสี 2 คน รวมทั้ง
แพทย์ 3 ท่านจากญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางรังสี ได้ท�ำการสอบสวนเหตุการณ์และ

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

บทที่ 1 บทน�ำ

จัดท�ำรายงานร่วมกับผู้แทนของส�ำนักงานพปส. และแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี
ทั้งนี้ ข้อสรุปและบทเรียนส�ำคัญจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่
1. การจั ด การวั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี ที่ เ ลิ ก ใช้ ง านแล้ ว ยั ง ไม่ ชั ด เจนและขาดประสิ ท ธิ ภ าพ
ท�ำให้เกิดการจัดเก็บวัสดุไม่รัดกุม และเกิดการลักลอบน�ำไปทิ้งในที่สาธารณะ
		 @ มี ข ้ อ เสนอแนะว่ า หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล ต้ อ งมี ก ารทบทวนกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและปรับปรุงระบบนี้ให้สอดคล้องกับ BSS   นอกจากนั้นหน่วยงานก�ำกับดูแล ควรใช้
IAEA-TECDOC-1067 เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง BSS ซึ่งจะท�ำให้หน่วยงานก�ำกับดูแลทราบ
ว่าระบบกฎหมายของไทยเพียงพอที่จะป้องกันเหตุต่าง ๆ อันอาจน�ำมาซึ่งอุบัติเหตุทางรังสีได้หรือไม่ นอกจาก
นั้น ทางหน่วยงานก�ำกับดูแล  ก็จ�ำเป็นต้องมีระบบบัญชีต้นก�ำเนิดรังสีควบคู่ไปกับผู้ขออนุญาตด้วย โดยสามารถ
จัดแบ่งความส�ำคัญของต้นก�ำเนิดรังสีตามค�ำแนะน�ำของ IAEA ทีร่ ะบุใน “IAEA ‘s Categorization of Radiation
Source”
		
2. สัญลักษณ์รปู ใบพัดสามแฉกทีภ่ าชนะบรรจุตน้ ก�ำเนิดรังสี ไม่สามารถสือ่ ให้เห็นถึงอันตราย
จากรังสีได้ เนื่องจากว่าผู้ที่ลักลอบน�ำต้นก�ำเนิดรังสีออกไปไม่สามารถเข้าใจเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว
			
@ ประเทศต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องมีการทบทวนถึงประโยชน์ของการใช้สัญลักษณ์ของ
รูปใบพัดสามแฉกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นก�ำเนิดรังสีในกลุ่มความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มที่ 1 และ 2 อาจต้องการ
สัญลักษณ์ที่ชัดเจนและสื่อความหมายมากกว่านี้ หากจ�ำเป็นต้องมีข้อความเพิ่มเติมบนสัญลักษณ์ควรใช้ภาษา
ท้องถิ่นที่สาธารณชน หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้
		
3. หน่วยงานก�ำกับดูแลควรมีแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินทางรังสีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ในการจัดการ
เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางรังสีซึ่งได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
			
@ ใน BSS (ข้อ V.1) ระบุไว้ว่าแต่ละประเทศควรมีการก�ำหนดหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงานก�ำกับดูแลและหน่วยงานท้องถิ่นไว้ล่วงหน้า และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ แนะน�ำให้ใช้เอกสารจาก  
IEAE-TECDOC-953 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเตรียมการเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับทางนิวเคลียร์หรือรังสี
หรือเอกสาร IAEA-TECDOC-1162 ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารประเมินและการปฏิบตั ริ ะหว่างทีม่ สี ภาวะฉุกเฉินทางรังสี
			
@ นอกจากนั้น ประชาชนต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถเข้าใจได้ง่าย
โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพผ่านสื่อต่าง ๆ เพราะการขาดการประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับรังสีและสารกัมมันตรังสีจะท�ำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความไม่ไว้วางใจ  อันอาจก่อให้เกิดสถานการณ์
ที่แม้ว่าการปฏิบัติการได้ด�ำเนินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แต่ประชาชนอาจเห็นว่าไม่ถูกต้อง
4. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
			
@ ประเทศไทยได้แจ้งให้ทางทบวงการฯ ทราบถึงอุบัติเหตุทางรังสี และขอความ
ช่วยเหลือตามข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องการช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ หรือฉุกเฉินทางรังสี และ
ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทบวงการฯ ในเวลาต่อมา
			
@ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรังสีทางทบวงการฯ   สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิก ตามข้อตกลงฯ ได้ อย่างไรก็ตามควรแจ้งเหตุการณ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท�ำได้
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@ รัฐบาลของทุกประเทศที่มีการใช้ต้นก�ำเนิดรังสีปริมาณมากควรเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อตกลงว่าการแจ้งให้ทางทบวงการฯ ทราบเกีย่ วกับอุบตั เิ หตุทางนิวเคลียร์ และข้อตกลงว่าด้วยเรือ่ งการช่วย
เหลือกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือภาวะฉุกเฉินทางรังสี
			
@ การแลกเปลีย่ นข้อมูลกับทบวงการฯ  และประเทศสมาชิกอืน่ ๆ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุบัติเหตุทางรังสีสามารถช่วยป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ซึง่ เหตุการณ์โคบอลท์-60 นีอ้ าจไม่เกิดขึน้ หรือเกิดอย่างไม่รนุ แรง หากประเทศไทยได้รบั ทราบการถอดบทเรียนจาก
เหตุการณ์คล้ายกันที่เกิดขึ้นในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2541 ที่เมืองอิสตันบุล ประเทศตุรกี
		
5. การดูแลรักษาผู้ได้รับอันตรายจากรังสี ยังมีข้อควรปรับปรุง กล่าวคือ
5.1 ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั รังสีเริม่ มีอาการป่วยจากรังสีในการไปโรงพยาบาลตัง้ แต่ครัง้ แรก เช่น
ท้องเสีย คลื่นไส้และอาเจียน แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดจากรังสีจากอาการเบื้องต้นที่ปรากฏ
			
@ แพทย์จ�ำเป็นต้องมีข้อมูล และได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของ
การได้รบั รังสีอย่างเฉียบพลันทัง้ การได้รบั รังสีทวั่ ร่างกายหรือได้รบั รังสีเฉพาะที่ และควรมีขอ้ มูลเกีย่ วกับชนิดของ
ต้นก�ำเนิดรังสีที่จะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ เหล่านั้น ทั้งนี้ ทบวงการฯ ร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้มีการจัดท�ำ
และเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์ และแผ่นพับในเรื่อง “วิธีการสังเกตและการปฏิบัติเบื้องต้นกับ
ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางรังสี” ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทางแพทย์ได้ทราบถึงลักษณะอาการของผู้ป่วยที่ได้รับ
อันตรายจากรังสี
5.2 ไม่มกี ารประเมินปริมาณรังสีจากสิง่ ส่งตรวจทางชีวภาพอย่างเพียงพอเพือ่ ให้ทราบว่าผูป้ ว่ ย
แต่ละคนจะได้รับปริมาณรังสีเท่าใด
			
@ ประเทศต่าง ๆ ที่มีการใช้ต้นก�ำเนิดรังสีปริมาณมาก ควรที่จะมีห้องปฏิบัติการทาง
พันธุกรรมที่สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการประเมินการสัมผัสจากสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ และห้องปฏิบัติการนี้
ควรมีกราฟแสดงค่าอ้างอิงกับการได้รับรังสีอย่างเฉียบพลันจากต้นก�ำเนิดรังสีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น
โคบอลต์-60 อิริเดียม-192 ซีเซียม-137
5.3 การรั ก ษาโดยการให้ ก ารดู แ ลอย่ า งเพี ย งพอ การเปลี่ ย นถ่ า ยเกล็ ด เลื อ ดและการให้
ยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว (G-CSF และ GM-CSF) ท�ำให้ผู้ป่วยหลายรายมีจ�ำนวนเม็ดเลือดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
			
@ อุบัติเหตุทางรังสีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการรักษาทางคลินิกส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ
ปริมาณรังสีทั่วร่างกายสูงเป็นปริมาณหลายเกรย์ และเกิดอาการเกี่ยวกับระบบการสร้างเม็ดเลือดนั้นสามารถ
ท�ำการรักษาได้โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
5.4 ถึงแม้ว่ามีการรักษาโดยคณะแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญ และมีการใช้วิธีการต่าง ๆ เท่าที่สามารถ
กระท�ำได้ในการรักษา พบว่าผู้ป่วย 3 รายเสียชีวิตด้วยสภาวะติดเชื้อภายในระยะเวลา 2 เดือน
			
@ ควรที่จะมีการแยกผู้ป่วยที่ได้รับรังสีปริมาณสูงทั่วร่างกายในทันที และควรมี
การรักษาโดยการให้ยาต้านเชื้อไวรัส ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย และยาต้านเชื้อราร่วมด้วย
{{{{{{{{{{
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บทที่ 2
การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยรังสี
ปัจจุบันพลังงานปรมาณูและสารรังสีได้เข้ามาเป็นตัวเลือกช่วยเหลือผู้ประกอบการในงานด้านต่างๆ
อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งประเทศไทยยังเคย
เกิดอุบัติเหตุทางรังสี เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่จังหวัดสมุทรปราการ (เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60) เหตุการณ์ดังกล่าว
มีบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั สัมผัสรังสีหลายกลุม่ ท�ำให้ได้รบั การบาดเจ็บและเจ็บป่วย และมีผเู้ สียชีวติ อีกทัง้ ทุกวันนี้
พลังงานปรมาณูหรือสารรังสีเข้ามาใกล้กบั ชีวติ ของมนุษย์มากขึน้ การประเมินความเสีย่ งด้านรังสีจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านรังสีของหน่วยงานระดับพื้นที่ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2.1 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment)
เมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสี ซึ่งอาจมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม ประเด็นหนึ่งซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความกังวลแก่ประชาชนคือ ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสต่อรังสีต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
รังสีสามารถก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพได้หลายประการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการประเมินความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ จึงเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่รับสัมผัสรังสีจากสิ่งแวดล้อม และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในการรับมืออุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสี
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health risk assessment; HRA) หมายถึง การศึกษา โอกาส
หรือ ความน่าจะเป็นของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์  จัดเป็นกระบวนการย่อยหนึ่งของการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ ได้แก่ การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk assessment)  การจัดการความเสี่ยง (Risk management) และการสื่อสารความเสี่ยง (Risk
communication) ดังนี้

รูปที่ 2.1 Risk analysis ที่มา WHO, 2009
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2.1.1 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ มี 4 ขั้นตอน คือ
		
1) การบ่งชี้สิ่งคุกคาม (Hazard identification) คือ กระบวนการในการบ่งชี้ว่าสิ่งใดหรือ
ภาวะใดเป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ
		
2) การประเมินการรับสัมผัส (Exposure assessment) คือ การประเมินระดับการสัมผัส
ที่แต่ละบุคคล ประชากร หรือระบบนิเวศน์ ได้รับ โดยค�ำนึงถึงขนาดการสัมผัส (dose) ระยะเวลาที่สัมผัส
(duration) และช่องทางการสัมผัส (routes of exposure)
		
3) การประเมินขนาดสัมผัสกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Dose-response relationship)
เป็นการประเมินว่าขนาดของการสัมผัสระดับใดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากน้อยเท่าใด
		
4) การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk characterization) คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
จากทั้ง 3 ขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อน�ำมาประเมินว่า การสัมผัสสิ่งคุกคามในสภาพที่เป็นอยู่นั้น ถือเป็นความเสี่ยงต่อ
สุขภาพหรือไม่
ในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพภายหลังการเกิดเหตุอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสีนั้น ควรมีการ
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงตั้งกรอบ (Scope) ของการประเมินให้ชัดเจน และก�ำหนดกลุ่ม
ประชากรที่ต้องการประเมินอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประเมินความเสี่ยง
		
1) การบ่งชี้สิ่งคุกคาม (Hazard identification)
1.1  การระบุแหล่งที่มาของรังสี
			
การบ่งชีส้ งิ่ คุกคามในการประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพภายหลังการเกิดเหตุอบุ ตั ภิ ยั ฉุกเฉิน
ทางรังสี เป็นขั้นตอนแรกที่ควรกระท�ำ โดยท�ำการระบุถึงชนิดและปริมาณของสารกัมมันตรังสี(Radionuclides)
ทีร่ วั่ ไหล ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ าของรังสี หรือเรียกว่า Source term ซึง่ การประเมินชนิดและปริมาณดังกล่าว สามารถ
ท�ำได้โดยตรวจสอบแหล่งทีม่ าของสารกัมมันตภาพรังสีทรี่ วั่ ไหล เพือ่ ทราบชนิดของสารกัมมันตรังสีทรี่ วั่ ไหล ท�ำการ
ตรวจวัดปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลในสิ่งแวดล้อม (Environmental monitoring) หรือใช้การประเมิน
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ Atmospheric dispersion model นอกจากนี้ยังควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เช่น ข้อมูลการปฏิบัติการในการแก้ไขสถานการณ์ ค่าต่างๆที่ตรวจวัดได้ขณะปฏิบัติการ และล�ำดับเวลาหรือขั้น
ตอนในการปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการระบุแหล่งที่มาของสารกัมมันตรังสีดังกล่าว และค้นคว้า
ถึงข้อมูลของสารกัมมันตรังสีแต่ละชนิดที่รั่วไหล ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร โดยข้อมูลที่มีความส�ำคัญ คือ ชนิดของ
รังสีที่สารกัมมันตรังสีสามารถปลดปล่อยออกมาได้ ค่าครึ่งชีวิต (half-life) และผลต่อร่างกายของมนุษย์
		
-  ชนิดของรังสี
1) รังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละ 2 อนุภาค
มีประจุไฟฟ้า +2 มีเลขมวล 4 มีอ�ำนาจทะลวงต�่ำมาก กระดาษเพียงแผ่นเดียวหรือสองแผ่นก็สามารถกั้นได้ ใน
สนามไฟฟ้ารังสีแอลฟาเบนเข้าหาขั้วลบ สามารถวิ่งผ่านอากาศได้ระยะทางเพียง 3-5 cm เพราะเมื่อรังสีแอลฟา
ผ่านสาร สามารถท�ำให้สารเกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ดี จึงท�ำให้เสียพลังงานอย่างรวดเร็ว
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2) รังสีบีตาเป็นอนุภาคที่มีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน กล่าวคือ มีประจุไฟฟ้า -1 มีมวลเท่ากับ
มวลของอิเล็กตรอน มีพลังงานสูง ในสนามไฟฟ้ารังสีบตี าเบนเข้าหาขัว้ บวก มีอำ� นาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟา
ประมาณ 100 เท่า สามารถผ่านแผ่นโลหะบางๆ เช่น แผ่นตะกั่วหนา 1 mm แผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 mm มี
ความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสง และมีอ�ำนาจในการไอออไนซ์น้อยกว่ารังสีแอลฟา
3) รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก ไม่มีประจุและไม่มีมวล
ไม่เบีย่ งเบนในสนามไฟฟ้า มีอำ� นาจทะลุทะลวงสูงสุด สามารถทะลุผา่ นแผ่นไม้โลหะและเนือ้ เยือ่ ได้ แต่ถกู กัน้ ได้โดย
คอนกรีตหรือแผ่นตะกั่วหนา โดยสามารถทะลุผ่านแผ่นตะกั่วหนา 8 mm หรือผ่านแผ่นคอนกรีตหนาๆ ได้
-   ตัวอย่างสารกัมมันตรังสีที่พบในอุบัติภัยทางรังสี
1) 131I หรือ ไอโอดีน-131 เป็นสารกัมมันตรังสีที่สามารถปลดปล่อยรังสีเบตา และรังสี
แกมมา มีครึ่งชีวิตประมาณ 8 วัน มีศักยภาพในการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ทั้งในดิน (Groundshine) และใน
เมฆ (Cloudshine) และสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจได้ รวมถึงเข้าสู่ร่างกายโดยทางการกินจากการ
ปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเดินทางไปสู่ต่อมไทรอยด์ และสามารถเดินทางสู่ต่อมไทรอยด์
ของทารกในครรภ์ด้วย
2) 134Cs และ 137Cs เป็นสารกัมมันตรังสีที่สามารถปลดปล่อยรังสีเบตา และรังสีแกมมา มี
ครึ่งชีวิตประมาณ 2.1 และ 30 ปี ตามล�ำดับ เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดจะเดินทางไปตามกระแสเลือดทั่วร่างกายและ
ท�ำให้เกิดการได้รับสัมผัสต่อรังสีทั้งร่างกาย
1.2  การระบุถึงผลต่อสุขภาพของรังสี
ผลต่อสุขภาพของสารกัมมันตรังสีอาศัยข้อมูลจากการทดลองและข้อมูลทางระบาดวิทยา                  
ที่ผ่านมา การท�ำลายเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะของรังสีนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของรังสี  ความไว (sensitivity) ของเนื้อเยื่อ
และอวัยวะต่อรังสี ปริมาณที่ได้รับ (dose) และอัตราของปริมาณที่ได้รับ(dose rate) โดยผลต่อสุขภาพของรังสี
แตกตัว เป็นผลมาจาก 2 กลไก คือ
- การท�ำให้เซลล์ตาย (cell killing) ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสียสภาพการท�ำงานของเนื้อเยื่อหรือ
อวัยวะ หากมีเซลล์ถูกท�ำลายเป็นจ�ำนวนมากซึ่งมักพบเป็นผลต่อเนื้อเยื่อหรืออวัยวะในระยะแรกของการรับ
สัมผัสต่อรังสี ซึง่ เรียกว่า “Deterministic effects”ซึง่ มักพบภายหลังจากการรับสัมผัสต่อรังสีในขนาดปานกลาง
ถึงสูง
- การท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลภายในเซลล์ โดยไม่ท�ำให้เซลล์ตาย (non-lethal
changes) โดยส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงของ DNA Molecule ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเพิ่มความเสี่ยงของ
โรคในระยะยาวหลังจากการับสัมผัสต่อรังสีมักพบเกิดขึ้นในลักษณะกระบวนการแบบสุ่ม (random process)
ซึ่งไม่พบในขณะที่รับสัมผัสต่อรังสี   โดยเรียกว่า “Stochastic effects”ซึ่งสื่อถึงลักษณะที่เป็นความน่าจะเป็น
ซึ่งประกอบด้วยโรคมะเร็ง และผลที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การรับสัมผัสในขนาดต�่ำ มักส่งผลในแง่ stochastic
effects เป็นหลัก โดยเฉพาะโรคมะเร็ง
ปัจจุบันพบว่าการรับสัมผัสต่อรังสีแตกตัว เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งช่องปาก กระดูก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ใหญ่ ตับ ปอด ผิวหนัง
เต้านม กระเพาะปัสสาวะ สมอง และต่อมไทรอยด์ความรูใ้ นปัจจุบนั สามารประมาณการถึงปริมาณความเสีย่ งโดย
อาศัย ต�ำแหน่งของมะเร็ง เพศ อายุในขณะสัมผัส อายุปัจจุบัน และระยะเวลาตั้งแต่สัมผัส
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- โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukaemia) เป็นโรคของการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด
ขาว มีหลายชนิด โดยแบ่งได้เป็น 4 ชนิดหลัก คือ Acute lymphoblastic leukaemia (ALL), Chroniclymphocytic leukaemia (CLL), Acute myeloid leukaemia (AML) และ Chronic myeloid leukaemia (CML)
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่พบเพิ่มขึ้นภายหลังจากการรับสัมผัสต่อรังสี โดยพบความชุกของโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวสูงขึ้น 2-5 ปีหลังรับสัมผัส
		
- โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid cancer) ช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามีอุบัติการณ์ของ
โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการตรวจที่ดีขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
ที่ผ่านมาพบว่าการรับสัมผัสต่อรังสีที่ต่อมไทรอยด์มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดย
ความเสีย่ งทีส่ งู กว่าในเพศหญิง และลดความส�ำคัญลงในกลุม่ ทีอ่ ายุขณะรับสัมผัสสูงขึน้ และมักตรวจพบหลังจาก
รับสัมผัสต่อรังสีประมาณ 4-5 ปี
		
- โรคมะเร็งเต้านม (Breast cancer) โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งทีพ่ บมากทีส่ ดุ ในเพศหญิง
ทัว่ โลก โดยพบอุบตั กิ ารณ์เพิม่ สูงขึน้ ในหลายประเทศในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา
บ่งชีว้ า่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสูงขึน้ ภายหลังการรับสัมผัสต่อรังสีในขณะอายุนอ้ ย โดยมีระยะฟักตัว
(Latency period) ต�่ำสุดประมาณ 12 ปี
		
- โรคมะเร็งชนิด Solid cancers อื่นๆ ส�ำหรับ Solid cancers อื่นๆ มีระยะฟักตัว
อย่างน้อยประมาณ 5 ปี โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงจะสูงกว่าในเพศหญิง และมีอายุขณะรับสัมผัสต่อรังสี
ที่น้อยกว่า
นอกจากนี้การรับสัมผัสต่อรังสีแตกตัว ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลต่อสุขภาพอื่นๆ
ในระยะยาว นอกเหนือจากโรคมะเร็ง ดังนี้
		
- โรคของต่อมไทรอยด์: ก้อนทีต่ อ่ มไทรอยด์ (Thyroid nodules) การท�ำงานของต่อมไทรอยด์
ผิดปกติ
- การมองเห็นลดลง: เลนส์ตาขุ่น โรคต้อกระจก
- โรคระบบไหลเวียนโลหิต: โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
- ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และความผิดปกติของทารกในครรภ์
ส�ำหรับผลต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันของการรับสัมผัสต่อรังสี เรียกว่า Acute radiation
syndrome ซึง่ จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามปริมาณรังสีทรี่ บั สัมผัส ดังแสดงในตารางที่ 2.1 แต่อย่างไรก็ตาม
หากเป็ น การประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพจากการรั บ สั ม ผั ส ต่ อ รั ง สี ใ นขนาดต�่ ำ  มั ก ไม่ ใช้ อ าการเหล่ า นี้
ในการประเมิน
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Gastrointestinal (GI)

Syndrome
Hematopoietic
(Bone marrow)

> 10 Gy
(> 1000 rads) (some
symptoms may occur
as low as 6 Gy or 600
rads)

Dose*
> 0.7 Gy (> 70 rads)
(mild symptoms may
occur as low as 0.3 Gy
or 30 rads)

Symptoms are anorexia,
severe nausea, vomiting,
cramps, and diarrhea.
• Onset occurs within a few
hours after exposure.
• Stage lasts about 2 days.

Prodromal Stage
• Symptoms are anorexia,
nausea and vomiting.
• Onset occurs 1 hour to
2 days after exposure.
• Stage lasts for minutes
to days.

ตารางที่ 2.1 แสดงผลต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันของการรับสัมผัสต่อรังสี

• Stem cells in bone
marrow and cells
lining GI tract are dying,
although patient may
appear and feel well.
• Stage lasts less than
1 week.

Latent Stage
• Stem cells in bone
marrow are dying,
although patient may
appear and feel well.
• Stage lasts 1 to 6
weeks.

Recovery
• In most cases, bone marrow
cells will begin to repopulate
the marrow.
• There should be full recovery
for a large percentage of
individuals from a few weeks up
to two years after exposure
• Death may occur in some
individuals at 1.2 Gy (120 rads).
• The LD50/60†is about 2.5 to
5 Gy (250 to 500 rads).

• Symptoms are malaise, anorexia, • The LD100‡ is about 10 Gy
severe diarrhea, fever, dehydration, and (1000 rads).
electrolyte imbalance.
• Death is due to infection, dehydration,
and electrolyte imbalance.
• Death occurs within 2 weeks of
exposure.

Manifest Illness Stage
• Symptoms are anorexia, fever, and
malaise.
• Drop in all blood cell counts occurs
for several weeks.
• Primary cause of death is infection and
hemorrhage.
• Survival decreases with increasing
dose.
• Most deaths occur within a few months
after exposure.
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Prodromal Stage
Latent Stage
• Symptoms are extreme • Patient may return to
nervousness and
partial functionality.
confusion; severe nausea,
vomiting, and watery
diarrhea; loss of
consciousness;
and burning sensations of
the skin.
• Onset occurs within
minutes of exposure.
• Stage lasts for minutes
to hours.

Manifest Illness Stage
Recovery
• Symptoms are return of watery • No recovery is expected.
diarrhea, convulsions, and coma.
• Onset occurs 5 to 6 hours after
exposure.
• Death occurs within 3 days of
exposure.
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* The absorbed doses quoted here are “gamma equivalent” values. Neutrons or protons generally produce the same effects as gamma, beta, or X-rays but at lower doses.
If the patient has been exposed to neutrons or protons, consult radiation experts on how to interpret the dose.
† The LD50/60 is the dose necessary to kill 50% of the exposed population in 60 days.
‡ The LD100 is the dose necessary to kill 100% of the exposed population.
ที่มา: CDC. Radiation emergency: fact sheet. March 18, 2005, Page 3.

Syndrome
Dose*
Cardiovascular
> 50 Gy (5000 rads)
(CV)/ Central Nervous (some symptoms may
System (CNS)
occur as low as 20 Gy
or 2000 rads)
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2) การประเมินการรับสัมผัส (Exposure assessment)
ในการประเมินการรับสัมผัสต่อรังสีจากการเกิดอุบตั ภิ ยั ฉุกเฉินทางรังสี ควรมีการแบ่งกลุม่
ของประชากรที่ต้องการประเมินให้เหมาะสม เนื่องจากประชากรแต่ละกลุ่มมีโอกาสในการรับสัมผัสต่อรังสี
ทางช่องทางต่างๆ แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไปมักแบ่งเป็น กลุ่มประชากรทั่วไป ที่รับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อม
(Environmental exposure) และกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านในอุบตั ภิ ยั ฉุกเฉินทางรังสี ซึง่ จัดเป็นการรับสัมผัสจากการท�ำงาน
(Occupational exposure) โดยในการประเมินการรับสัมผัสนั้น จะประเมินในรูปของขนาด (Doses) ของการ
รับสัมผัส
2.1 การประเมินขนาดของการรับสัมผัสในกลุ่มประชากรทั่วไป
ในการประเมินขนาดของการรับสัมผัสในกลุ่มประชากรทั่วไป ซึ่งรับสัมผัสต่อรังสีจาก
สิ่งแวดล้อมนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมต่างๆมาประกอบการประเมิน เช่น ระดับของสาร
กัมมันตรังสีในสิง่ แวดล้อม ในน�ำ้ ประปา และในอาหาร ปริมาณของสารกัมมันตรังสีทรี่ วั่ ไหล ข้อมูลด้านบรรยากาศ
และทิศทางลมขณะเกิดเหตุ ตลอดจนรูปแบบการแพร่กระจายในสิง่ แวดล้อม และต�ำแหน่งของการอยูอ่ าศัย และ
การอพยพหลังจากเกิดเหตุโดยขนาดที่ประเมินแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
			
- External exposure: เช่น การรับสัมผัสจากการสะสมของสารรังสีในดิน (groundshine)
จากเมฆกัมมันตรังสี (radioactive cloud หรือ cloudshine) และจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีที่เสือ้ ผ้า
หรือผิวหนัง
			
- Internal exposure: เช่น การรับสัมผัสจากการหายใจเอาสารรังสีสู่ร่างกาย หรือ
จากการรับประทานอาหารหรือน�้ำที่ปนเปื้อนสารรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยขนาดของการรับสัมผัส สามารถประเมิน
ในเชิงปริมาณ หรือ Dosimetric quantities ตามระบบของ International Commission on Radiological
Protection (ICRP) ได้ดังนี้
			
- Absorbed dose: คือจ�ำนวนของพลังงานที่ดูดซึมโดยอวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่อน�้ำหนัก
ของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อนั้นๆ หน่วยสากล (International unit) ของ absorbed dose คือ gray (Gy) ซึ่งเท่ากับ
1 จูลต่อกิโลกรัมและ 1 grayเทียบเท่ากับ 100 rads
			
- Equivalent dose: คือปริมาณรังสีสมมูล ซึ่งค�ำนวนจากAbsorbed dose ของเนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะ คูณกับ Radiation weighting factor ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนิดของรังสี ซึ่งจะมีความสัมพันธ์
กับความหนาแน่นของ ionization ที่รังสีก่อขึ้น โดย equivalent dose มีหน่วยสากล คือ sievert (Sv)
			
- Effective dose เป็นผลรวมของ weighted equivalent doses ในทุกอวัยวะ
หรือเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกายคือผลรวมของการน�ำ  absorbed dose ของแต่และอวัยวะมา คูณกับ
Radiation weighting factor และ tissue weighting factor ซึง่ เป็นตัวแทนของความไวของเนือ้ เยือ่ และอวัยวะ
โดยeffective dose มีหน่วยสากล คือ sievert (Sv)m
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- กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) ของสาร หมายถึงอัตราการสลายตัว (radioactive
decay process) มีหน่วยเป็น becquerels (Bq) โดย ICRP ได้พฒ
ั นาหน่วยสัมประสิทธิเ์ พือ่ ใช้ในการประเมิน
การรั บ สั ม ผั ส จากการหายใจหรื อ การกิ น สารรั ง สี โดยใช้ เ ป็ น หน่ ว ย Sv/Bq ซึ่ ง มี ค วามจ� ำ เพาะส� ำ หรั บ
แต่ละส่วนของร่างกาย
			
ในการค� ำ นวณการรั บ สั ม ผั ส ในแต่ ล ะช่ อ งทาง ควรมี ก ารประเมิ น โดยผู ้ เชี่ ย วชาญ
โดยมีการตั้งข้อสมมติ (assumption) และใช้โมเดลในการประมาณของขนาดในการรับสัมผัส (dose model)
ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ การรั บ สั ม ผั ส ในแต่ ล ะช่ อ งทาง เช่ น การรั บ สั ม ผั ส จากการปนเปื ้ อ นในดิ น การหายใจ
การรับประทานอาหารแต่ละชนิด ซึ่งมีปริมาณของสารรังสีที่แตกต่างกันไป ตลอดจนอาจมีการสร้างสถานการณ์
จ�ำลอง (scenario) ของการสัมผัสเพื่อประกอบในการค�ำนวน
2.2 ขนาดของการรับสัมผัสในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสี
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสีนั้น การรับสัมผัสต่อรังสีจากการท�ำงาน
(occupational exposure) อาจก่อให้เกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการท�ำงานได้ โดยทั่วไปการตรวจวัดปริมาณ
การรับสัมผัสรังสีจากการท�ำงาน (Occupational radiation) สามารถท�ำได้ดังนี้
			
- Internal exposure: วัดโดยการตรวจวัดด้วยวิธีการทาง Bioassay monitoring เช่น
whole-body counting, Thyroid monitoring หรือวัดจากการตรวจวัดในสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกาย
			
- External exposure: โดยการใช้อุปกรณ์การตรวจวัดรังสีส่วนบุคคล (Personal
dosimeters) เช่น Thermoluminescent dosimeters (TLDs)
ช่องทางการรับสัมผัสต่อรังสีของผู้ปฏิบัติงานในอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสี
			
- Internal exposure: จากการหายใจเอาฝุนกัมมันรังสีเข้าสู่ร่างกาย
			
- External exposure: จากสารกัมมันตรังสีที่สะสมในที่ท�ำงานและอากาศในที่ท�ำงาน
หรือจากแหล่งของสารกัมมันตรังสีโดยตรง
3)  การประเมินขนาดสัมผัสกับผลกระทบที่เกิดขึ้น (Dose-response relationship)
Dose-response relationship ของการรับสัมผัสต่อรังสีนั้น แบ่งได้เป็น stochastic and
deterministic effects ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งในการประเมินจะใช้โมเดลต่างๆในกระประเมิน ซึ่งแตก
ต่างกันไปตามชนิดหรือกลุ่มของมะเร็ง
3.1 Non-threshold dose-response models for stochastic effects
โมเดลนีม้ สี มมติฐานว่าการรับสัมผัสต่อรังสี แม้ในระดับเล็กน้อยก็ทำ� ให้เกิดความเสีย่ ง และ
การรับสัมผัสขนาดเล็กน้อยหลายๆครั้ง ให้ผลเช่นเดียวกันกับการรับสัมผัสขนาดสูงครั้งเดียว ซึ่งเป็นสมมติฐาน
แบบ Liner No Threshold (LNT) Model โดยอยู่บนสมมติฐานทางชีววิทยาว่าการท�ำลายของเซลล์ที่เกิด
การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกต้อง ที่สามารถท�ำให้เกิดมะเร็งได้ เป็นสัดส่วนกับขนาด และ อัตราของปริมาณที่ได้รับ
(dose rates) แต่อย่างไรก็ตามการท�ำนายถึงระดับความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นจากการสัมผัสรังสี
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ขนาดต�ำ่ ๆอาจท�ำได้ยาก และอาจมีปญ
ั หากับการขึน้ ลงตามปกติของอุบตั กิ ารณ์ของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ (baseline
cancer incidence rate)
3.2 Multiplicative and additive risk models
Multiplicative risk models หรือ Relative risk model อธิบายความเสี่ยงในรูปของ
relative risk (RR) หรือ Excessive risk model (ERR) โดย RR เป็นสัดส่วนระหว่างอัตราของการเกิดโรคในกลุ่ม
ที่มีการรับสัมผัสต่อสิ่งคุกคามสุขภาพ กับอัตราของการเกิดโรคในกลุ่มที่ไม่ได้สัมผัส ส่วน ERR คือ RR ลบด้วย 1
(ERR = RR-1) ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มจากความเสี่ยงพื้นฐาน (Baseline risk)
Absolute risk (AR) model ได้ถกู พัฒนาขึน้ โดยสันนิษฐานว่า ค่าสัมบูรณ์ทคี่ งทีข่ องความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเมื่อรับสัมผัสในขนาดทีเพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยไม่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงพื้นฐานโดย Excess absolute
risk (EAR) หมายถึงผลต่างของอัตราของการเกิดโรคระหว่างกลุ่มที่รับสัมผัสและไม่ได้รับสัมผัส หากผลของการ
สัมผัสรังสีนั้นเป็นอิสระจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ท�ำให้เกิดโรคเดียวกัน ก็สามารถรวมความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงได้
ในรูปการบวก (additive) โดย EAR คือการวัดขนาดสัมบูรณ์ของผลของการสัมผัสรังสี ซึ่งอาจมีผลกระทบทาง
สาธารณสุขหรือนัยส�ำคัญทางคลินิก
3.3 Lifetime risk concepts
Lifetime baseline risk คือ ผลรวมของ Baseline probability ในการเกิดมะเร็งชนิดใด
ชนิดหนึ่งตลอดช่วงชีวิต โดยค�ำนวนได้จากสูตร

ในประชากรกลุ่มเสี่ยง

โดย: a คือ อายุขณะรับสัมผัส (attained age)
g คือ the เพศ (sex)
m(a,g) คืออุบัติการณ์พื้นฐานของโรคมะเร็ง(baseline cancer incidence rate)

Saj(a,g) คือ cancer-free survival function (adjusted survival function) ของกลุ่ม
ประชากรที่ไม่ดีรับสัมผัส
Lifetime attributable risk เป็ น ความน่ า จะเป็ น ของการเกิ ด โรคมะเร็ ง ก่ อ น
ก�ำหนด(Probability of a premature incidence) ของโรคมะเร็งที่เป็นผลที่เกิดจากการรับสัมผัสต่อรังสี ใน
กลุ่มตัวแทนของประชากร ส�ำหรับขนาดของการรับสัมผัสขนาดใดขนาดหนึ่ง LAR คือความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้น
(Additional cumulated probability)ของการเกิดโรคมะเร็งก่อนอายุ 89 ปี
Risk of exposure-induced death (REID) คือการวัดความเสี่ยงตลอดชีวิตที่ประมาณ
ความน่าจะเป็นที่คนคนหนึ่งจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัส
		
3.4  Cancer risk models
Cancer risk models อธิบายถึงความหลากหลาย variation ของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
(Excess risk) ที่เกิดขึ้นจากการได้รับรังสีส�ำหรับชนิดที่เฉพาะเจาะจงของมะเร็ง ด้วยความรุนแรง (Magnitude)
ของ Tissue-specific absorbed dose ของเนื้อเยื่อที่ได้รับรังสี ซึ่งเป็น Dose-response relationship ส�ำหรับ
มะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่ง
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3.5  Threshold dose-response models for deterministic effects
Threshold dose-response models for deterministic effects แสดงออกในรูประดับ
ของการรับสัมผัส ซึ่งในระดับที่ต�่ำกว่า Threshold จะไม่มีอาการแสดงให้เห็น โดย ICRP ได้ทบทวนผลระยะสั้น
และระยะยาวของเนื้อเยื่อปกติ และอวัยวะ สรุปในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2

ผลระยะสั้นและระยะยาวของเนื้อเยื่อปกติและอวัยวะของ Threshold dose-response
models for deterministic effects
Effect

Organ/
tissue

Threshold
Time to
Observations
tissue develop the
effect
Temporay sterility
Testes
0.1
3–9 สัปดาห์
Permanent sterility
Testes
6
3 สัปดาห์
Ovaries
3
< 1 สัปดาห์
Depression of
Bone
0.5
3 – 7 วัน
In case of chronic
haematopoiesis
marrow
exposure the threshold
(blood-forming process)
is 0.4 Gy/year
Cardiovascular disease
Heart
0.5
ผลกระทบ
Recently estimated by
ระยะยาว
ICRP based on
epidemiological findings
Stroke
Circulatory
0.5
ผลกระทบ
system
ระยะยาว
Pneumonitis
Lung
6.5
3–6 เดือน
In case of highly
fractionated exposures
(e.g. radiotherapy) the
threshold is 18 Gy
Renal failure
Kidneys
7
In case of highly
fractionated exposures
(e.g. radiotherapy) the
threshold is 18 Gy
Skin reddening (erythema) Skin
3–6
1-4 สัปดาห์
Skin burns
Skin
5 – 10 2–3 สัปดาห์
Temporary hair loss
Skin
4
2–3 สัปดาห์
Visual impairment (cataract) Lens of the eye
0.5
ผลกระทบ
A previous threshold of
ระยะยาว
1.5 Gy was later lowered to
0.5 Gy.
* Thresholds are expressed as organ-absorbed doses and are therefore expressed as Gy units.
For comparison purposes, and taking into account that the radiation weighting factor for gamma rays is 1,
these threshold values are numerically equal to the organ-equivalent dose expressed in Sv.

ที่มา: WHO. Health risk assessment from the nuclear accident after the 2011 Great East Japan Earthquake
and Tsunami based on a preliminary dose estimation. 2011. Page 34.
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4)  การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk characterization)
Risk characterization เป็นส่วนที่มีความส�ำคัญของการท�ำ  HRA โดยเป็นขั้นตอนสุดท้าย
ทีบ่ ง่ บอกถึงความรุนแรง (Magnitude) และ ลักษณะของความเสีย่ ง (Nature of risks) ทีม่ าจากการค�ำนวณความ
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตลอดชีวิตที่เพิ่มขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัส Excess lifetime cancer risk
ในการอธิบายความเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งจากการสัมผัสรังสี วิธหี นึง่ ทีส่ ามารถใช้อธิบายได้คอื การอธิบายโดยใช้
ค่า LAR, LBR หรือ AR (Cumulative attributable risk) โดยท�ำการวิเคราะห์แยกตามกลุ่มประชากร อายุ เพศ
ต�ำแหน่งที่อาศัย และชนิดของมะเร็ง ส่วนการสัมผัสของเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์แยกตาม ระดับการรับสัมผัส
และชนิดของมะเร็งน�ำเสนอในรูปของแผนภูมิหรือตาราง โดยข้อมูลที่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้ในการส�ำหรับ
การค�ำนวณ LAR และ LBR มีดังนี้
1) Age- and sex-specific all-cause mortality
2) Age- and sex-specific all cancer mortality
3) Age- and sex-specific all cancer incidence
4) Age- and sex-specific incidence ส�ำหรับมะเร็งชนิดที่ศึกษา เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว มะเร็งไทรอยด์
ส่วน Non-cancer risk characterization ประเมินได้โดยใช้ตารางของ ICRP โดยพิจารณา
จากขนาดที่รับสัมผัสต่อรังสี ว่าระดับดังกล่าวก่อให้เกิดอาการแบบ deterministic effects ใดหรือไม่
		
2.1.2 บทสรุป
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการบอกถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ที่สัมผัสกับรังสี ทั้งในกลุ่มประชากรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการใช้โมเดลต่างๆ
เข้าร่วมในการประเมินในหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงควรท�ำโดยความร่วมมือกันของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ (HRA Expert Group) เพื่อให้สามารถท�ำการประเมิน
ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและได้ผลการประเมินที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ให้การดูแลสุขภาพของประชากรที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ร ะบุ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ (Health risk
assessment) ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) Hazard identification 2) Exposure assessment
3) Dose-response relationship และ 4) Risk characterization แต่ในปีที่ผ่านมา Environmental
Protection Agency (EPA) ได้เพิม่ ขัน้ ตอนการประเมินความเสีย่ งและได้นำ� เสนอการประเมินความเสีย่ ง 5 ขัน้ ตอน
(Steps of Risk Assessment) ประกอบด้วย 1) Problem Formulation ซึ่งเป็นลักษณะของการก�ำหนดปัญหา
โดยการก�ำหนดปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการอภิปรายระหว่างผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจและประเมิน (และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีม่ งุ่ เน้นในทางเทคนิค) ในการพัฒนาออกแบบรายละเอียดทางเทคนิคส�ำหรับการประเมินทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการ
ออกแบบแนวคิดกว้างการพัฒนาในขัน้ ตอนการก�ำหนดขอบเขต 2) Hazard Identification 3) Dose Response
4) Exposure Assessment และ 5) Risk Characterization
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2.2  ตัวอย่างการค้นหาและประเมินพื้นที่เสี่ยงอุบัติภัยรังสี
การค้นหาและประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งส�ำหรับการเตรียมการรองรับอุบตั ภิ ยั ทางรังสี เป็นวิธกี ารประเมินความ
เสีย่ งโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการใช้คณิตศาสตร์และสถิตวิ เิ คราะห์และประมวลผล ท�ำให้มคี วาม
น่าเชื่อถือและจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณากรณีที่มีความขัดแย้งอยู่ เช่น มีโอกาสเกิดสูง แต่ความรุนแรงของ
ผลที่จะเกิดขึ้นมีน้อย หรือ มีโอกาสเกิดน้อย แต่มีความรุนแรงของผลที่จะเกิดขึ้นสูง โดยการประเมินความเสี่ยง
จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถของผูท้ ที่ ำ� หน้าทีใ่ นการตัดสินใจแก้ไขปัญหา (Risk manager) และจะเป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผนและก�ำหนดนโยบายที่ควรด�ำเนินการในอนาคต
อย่างไรก็ตามในการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งครัง้ นี้ เป็นการประเมินความเสีย่ งเชิงคุณภาพ เป็นตัวอย่างส�ำหรับ
การน�ำไปประยุกต์ใช้ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นความพยายามในการค้นหาพื้นที่เสี่ยง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ
ที่อยู่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ฐานข้อมูลสถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูล
และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ ดังนี้
2.2.1 ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่
ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่กรณีอุบัติภัยจากรังสี แต่ละ
หน่วยงานหรือผู้ท�ำการประเมินอาจใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้ โดยใน
ครั้งนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินพื้นที่เสี่ยง ซึ่งผู้ท�ำการประเมินได้พิจารณาแล้ว จะใช้ข้อมูล
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		
1) ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
1) สถานประกอบการหรือโรงงานที่มีวัสดุกัมมันตรังสีอันตราย 5 ประเภท
2) สถิติเรื่องการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี
3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ/หรือจังหวัดที่เคยเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
		
2) เกณฑ์การให้คะแนนส�ำหรับการจัดอันดับความส�ำคัญ แบ่งออกเป็น 5 อันดับ
			
 ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
			
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
			
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
			
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
			
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ทั้งนี้ การก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและจัดอันดับความส�ำคัญ ได้ประยุกต์มาจากการ
ประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยสารเคมี (สร้อยสุดา เกสรทอง, 2556) ซึ่งการล�ำดับคะแนนหรือการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญสามารถประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะข้อมูลและบริบทพื้นที่ได้ และควรมีการก�ำหนดโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ
ทีร่ ว่ มกันก�ำหนดพิจารณา ซึง่ ตัวอย่างการประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งอุบตั ภิ ยั รังสีครัง้ นี้ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิชาการด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ.2557
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2.2.2 ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีอันตราย 5 ประเภท
การก�ำหนดประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีอันตราย 5 ประเภท เป็นการจ�ำแนกประเภท
วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ส�ำหรับวัสดุก�ำมันตรังสีชนิดปิดผนึก (Sealed sources) และชนิดที่ไม่เป็นผนึก (Unsealed
sources) เพื่อเป็นการวางระดับความเข้มงวดในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต โดยการจ�ำแนกประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสีตามความเป็นอันตราย 5 ประเภท มีหลักเกณฑ์ที่เรียงล�ำดับตามความส�ำคัญ คือ (1) การจ�ำแนกตาม
การประยุกต์ใช้/การใช้งาน และ (2) จ�ำแนกตามค่า A/D  (ค่า A คือค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่ก�ำลัง
พิจารณา และ ค่า D คือ ค่าความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสีที่ก�ำลังพิจารณา)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทที่ 1 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (Extremely dangerous)
วัสดุกมั มันตรังสีทเี่ ป็นอันตรายสูงสุดต่อมนุษย์(Extremely dangerous to the person)แหล่ง
ก�ำเนิดชนิดนี้ หากไม่มกี ารป้องกันหรือจัดการให้เกิดความปลอดภัยจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างถาวรต่อผูไ้ ด้รบั
สัมผัสโดยตรงหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องจ�ำนวนมากภายในไม่กนี่ าที และอาจจะท�ำให้เสียชีวติ ได้กรณีทเี่ ป็นวัสดุกมั มันตรังสี
ที่ไม่มีการปิดผนึก ในระยะเวลาไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง
ตารางที่ 2.3  ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (Extremely dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสี
เครื่องฉายรังสี
(Irradiators)

การใช้งาน

ชนิดวัสดุ
กัมมันตรังสี
ใช้ในการฆ่าเชื้อเวชภัณฑ์ทาการแพทย์ ยับยั้ง โคบอลต์-60
การงอก จ�ำกัดแมลงที่ปนเปื้อนในพืชผล
ทางการเกษตร
ซีเซียม-137

เครื่องฉายรังสีเลือด / เนื้อเยื่อ ใช้ฉายรังสีเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด
(Blood/ tissue Irradiators) เพือ่ ป้องกันอันตรายให้กับผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่าย
อวัยวะหรือเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก
เครื่องฉายรังสีระยะไกล
(Teletherapy)

ใช้ในการรักษามะเร็งในส่วนต่างๆของร่างกาย
โดยการฉายรังสีจากภายนอกเข้าไปในร่างกาย
ส่วนใหญ่ใช้ในโรงพยาบาลเฉพาะทางหรือโรง
พยาบาลศูนย์ฯ

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าด้วยความ ใช้เป็นเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ใช้
ในกิจการทางการทหารและดาวเทียม
ร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี
(Radioisotope thermoelectric
generators, RTGs)

ค่ากัมมันตภาพ*

190-560,000 TBq
5,000-15,000,000 Ci
190-190,000 TBq
5,000-5,000,000 Ci
ซีเซียม-137
37-440 TBq
1,000-12,000 Ci
โคบอลต์-60
56-110 TBq
1,500-3,000 Ci
โคบอลต์-60
37-560 TBq
1,000-15,000 Ci
ซีเซียม-137
19-56 TBq
500-1,500 Ci
สทรอนเซียม-90 330-25,000 TBq
9,000-680,000 Ci
พลูโตเนียม-238 1-10 TBq
28-280 Ci

หมายเหตุ: *หน่วยวัดค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วย
1) เบ็คเคอเรล - Becquerels (Bq) โดย 1 Bq = การปลดปล่อยรังสี 1 disintegration (ตัว อนุภาค คลื่น) ต่อวินาที
2) คูรี่ - Curies (Ci) โดย 1 Curie = 37 พันล้าน Becquerels
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2549

a
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ประเภทที่ 2 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous)
วัสดุกมั มันตรังสีทเี่ ป็นอันตรายมาก (Very dangerous to the person) แหล่งเกิดนีห้ ากไม่จดั การ
ได้อย่างปลอดภัยหรือการป้องกันอย่างปลอดภัยอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บถาวรไปยังผูท้ จี่ ดั การหรือผูท้ ดี่ แู ลหรือ
ผู้ที่ที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลาสั้นๆ (นาทีถึงชั่วโมง) มันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในระยะเวลา
เป็นชั่วโมงถึงหนึ่งวัน กรณีเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่ปิดผนึก
ตารางที่ 2.4 ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสี
อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมา
ทางอุตสาหกรรม (Industrial
gamma radiography)

การใช้งาน
ใช้ในการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย
ส่วนใหญ่ใช้ในการตรวจสอบ
ท่อและหอกลั่นในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

ชนิดวัสดุกัมมันตรังสี
ค่ากัมมันตภาพ*
โคบอลต์-60 Co-60 0.41-7.4 TBq,
11-200 Ci
ซีลีเนียม-75 Se-75 3 TBq,
80 Ci
อิริเดียม-192 Ir-192 0.19-7.4 TBq,
5-200 Ci
เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ชนิดรังสี ใช้ในการรักษามะเร็งโดยการใช้
โคบอลต์-60 Co-60 0.19-0.74 TBq,
Applicators สอดใส่บริเวณที่
5-20 Ci
ปริมาณปานกลางถึงสูง (High/
ต้องการรักษาแล้วจึงใส่หรือโหลด ซีเซียม-137 Cs-137 0.11-0.3 TBq,
medium dose rate brachytherapy)
วัสดุกัมมันตรังสีตามเข้าไป
3-8 Ci
อิริเดียม-192 Ir-192 0.11-0.44 TBq,
3-12 Ci
หมายเหตุ: *หน่วยวัดค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วย
1) เบ็คเคอเรล - Becquerels (Bq) โดย 1 Bq = การปลดปล่อยรังสี 1 disintegration (ตัว อนุภาค คลื่น) ต่อวินาที
2) คูรี่ - Curies (Ci) โดย 1 Curie = 37 พันล้าน Becquerels

ประเภทที่ 3 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerousto the person) แหล่งก�ำเนิดนี้ หากไม่จัดการได้
อย่างปลอดภัยหรือการป้องกันอย่างปลอดภัยอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บถาวรไปยังผู้ที่จัดการหรือผู้ดูแลหรือผู้ที่
เกีย่ วข้องทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงในระยะเวลาหลายชัว่ โมง ซึง่ อาจมีความเป็นไปได้หรือแม้วา่ มันจะไม่นา่ เป็นไปได้ ทีจ่ ะเป็น
อันตรายถึงชีวติ ได้ในระยะเวลาประมาณตัง้ แต่หนึง่ วันถึงสัปดาห์ ในผูท้ อี่ ยูใ่ กล้ชดิ กับปริมาณของวัสดุกมั มันตรังสี
ที่ไม่ปิดผนึก

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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ตารางที่ 2.5 ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสี
การใช้งาน
เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วย ใช้เป็นเครื่องมือวัดทางด้าน
รังสีแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed อุตสาหกรรมโดยใช้วัดอัตรา
industrial gauges)
การไหล ระดับของเหลว
ความหนาแน่นของวัตถุดิบ

ชนิดวัสดุกัมมันตรังสี
โคบอลต์-60 Co-60

ค่ากัมมันตภาพ*
0.0037-0.37 TBq
0.1-10 Ci
ซีเซียม-137 Cs-137
0.00011-1.5 TBq
0.003-40 Ci
แคลิฟอร์เนียม-252 Cf-252 0.0014 TBq, 0.037 Ci
เครื่องวัดแบบแท่งส�ำรวจ
ใช้ในงานส�ำรวจปิโตรเคมี
ซีเซียม-137 Cs-137
0.037-0.074 TBq,
หลุมลึกด้วยรังสี
1-2 Ci
(Well logging gauges)
แคลิฟอร์เนียม-252 Cf-252 0.001-0.0041 TBq
0.027-0.11 Ci
อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม   0.019-0.85 TBq
Am-241/Be
0.5-2.3 Ci
หมายเหตุ: *หน่วยวัดค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วย
1) เบ็คเคอเรล - Becquerels (Bq) โดย 1 Bq = การปลดปล่อยรังสี 1 disintegration (ตัว อนุภาค คลื่น) ต่อวินาที
2) คูรี่ - Curies (Ci) โดย 1 Curie = 37 พันล้าน Becquerels

ประเภทที่ 4  วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (Unlikely to be dangerous)

วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (Unlikely to be dangerous the person)เป็นวัสดุ
กัมมันตรังสีทไี่ ม่นา่ จะก่อให้เกิดอันตรายถึงการบาดเจ็บอย่างถาวรในคน อย่างไรก็ตามปริมาณของสารกัมมันตรังสี
ทีไ่ ม่ปดิ ผนึกนี้ หากไม่จดั การอย่างปลอดภัยหรือการป้องกันได้อย่างปลอดภัย อาจจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บชัว่ ขณะ
ในผู้ที่จัดการหรือดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียงซึ่งต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือเป็นเวลาหลายสัปดาห์
ในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
ตารางที่ 2.6 ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (Unlikely to be dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสี
เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ชนิด
ปริมาณรังสีต�่ำ (Low dose
rate brachytherapy)

การใช้งาน
ใช้ในการรักษามะเร็ง
ในส่วนต่างๆของร่างกายโดยการฝัง
วัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกาย
มีทงั้ การฝังแบบถาวรและแบบชัว่ คราว
เมื่อได้รับรังสีตามต้องการแล้ว
จึงน�ำวัสดุกัมมันตรังสีออกจาก
ร่างกาย
เครื่องวัดความหนา/เคลือบผิว ใช้ในการวัดความหนาของ
ด้วยรังสี (Thickness/fill-level ผลิตภัณฑ์เป็นความหนาของ
gauges)
กระดาษ ความหนาของสีเคลือบ

ชนิดวัสดุกัมมันตรังสี
ไอโอดีน-125 I-125

ค่ากัมมันตภาพ*
0.0015 TBq
0.04 Ci
ซีเซียม-137 Cs-137
0.00037-0.026 TBq
0.01-0.7 Ci
แพลลาเดียม-103 Pd-103 0.001-0.0015 Ci
โคบอลต์-60 Co-60
สทรอนเซียม-90 Sr-90
ซีเซียม-137 Cs-137

0.00019-0.019 TBq
0.005-0.5 Ci
0.01-0.2 TBq
0.00037-0.0074 Ci
0.0019-0.0024 TBq
0.05-0.065 Ci

หมายเหตุ: *หน่วยวัดค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วย
1) เบ็คเคอเรล - Becquerels (Bq) โดย 1 Bq = การปลดปล่อยรังสี 1 disintegration (ตัว อนุภาค คลื่น) ต่อวินาที
2) คูรี่ - Curies (Ci) โดย 1 Curie = 37 พันล้าน Becquerels

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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ประเภทที่ 5 วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (Not dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (Not dangerous to the person)เป็นลักษณะของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนจากแหล่งก�ำเนิดวัสดุกัมมันตรังสีนี้
ตารางที่ 2.7 ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (Not dangerous)
วัสดุกัมมันตรังสี
การใช้งาน
ชนิดวัสดุกัมมันตรังสี
ค่ากัมมันตภาพ*
อุปกรณ์วิเคราะห์แบบ
ใช้ในการวิเคราะห์หาธาตุที่ เหล็ก-55 Fe-55
0.00011-0.005 TBq
การเรืองรังสีเอกซ์ (X ray
ประกอบในตัวอย่างหรือวัสดุ
0.003-0.14 Ci
fluorescence devices, XRF)
ใช้ส�ำหรับวิเคราะห์ปริมาณ นิกเกิล-63 Ni-63
0.00019-0.00074 TBq
อุปกรณ์วิเคราะห์ที่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ
สารอินทรีย์ระเหย
0.005-0.02 Ci
(Volatile Organic
(Analytical device) เช่น
Electron capture Detector
Compounds)
Sources in Gas Chromatogryphy ในตัวอย่าง
หัวสายล่อฟ้า (Lightening Preven- ใช้ป้องกันฟ้าผ่าอาคารและ อะเมริเนียม-241 Am- 0.000048-0.00048 TBq
ters)
บ้านพักอาศัย
241
0.0013-0.013 Ci
หมายเหตุ: *หน่วยวัดค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วย
1) เบ็คเคอเรล - Becquerels (Bq) โดย 1 Bq = การปลดปล่อยรังสี 1 disintegration (ตัว อนุภาค คลื่น) ต่อวินาที
2) คูรี่ - Curies (Ci) โดย 1 Curie = 37 พันล้าน Becquerels

2.2.3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของพื้นที่
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในครั้งนี้ ใช้ข้อมูลและเกณฑ์ต่างๆ เพื่ออธิบายถึงความเสี่ยงต่ออุบัติภัย
จากรังสีของพื้นที่ซึ่งข้อมูลและเกณฑ์ต่างๆ จะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ และจะมีคะแนนรวมทั้งหมด
65 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้
1) คะแนนความเสี่ยงของจ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง) ที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสีจ�ำแนกตาม
ประเภทความเป็นอันตราย 5 ประเภท ซึ่งมีคะแนนรวม 25 คะแนน
2) คะแนนระดับความเสี่ยงของจ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น) จ�ำแนกตามประเภทความเป็น
อันตราย 5 ประเภท ซึ่งมีคะแนนรวม 25 คะแนน
3) คะแนนระดับความเสี่ยงจ�ำแนกตามชนิดธาตุกัมมันตรังสี (ชิ้น) ที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีคะแนน
รวม 10 คะแนน
4) ระดับคะแนนความเสี่ยงจังหวัดที่เคยเกิดอุบัติภัยรังสีซึ่งมีคะแนนรวม 5 คะแนน
ผลการจัดล�ำดับความเสี่ยงของพื้นที่ จะพบว่า จังหวัดที่มีคะแนนความเสี่ยงรวมใน 10 ล�ำดับ
แรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา
นนทบุรี และสงขลา ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 2.8 (รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาคผนวก ค)
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ตารางที่ 2.8 ผลรวมคะแนนระดับความเสี่ยงอุบัติภัยรังสี เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
คะแนนความเสี่ยง
ของจ�ำนวน
คะแนนรวม สถานประกอบการ
ที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสี
ล�ำดับที่
จังหวัด
(65
คะแนน) จ�ำแนกตามประเภท
ความเป็นอันตราย
(25 คะแนน)
1
กรุงเทพมหานคร
49
15
2
ชลบุรี
22
8
3
ระยอง
17
5
4
สมุทรปราการ
17
6
5
ปทุมธานี
15
6
6
ขอนแก่น
13
6
7
เชียงใหม่
13
6
8
นครราชสีมา
12
5
9
นนทบุรี
12
5
10
สงขลา
12
5
11 พระนครศรีอยุธยา
11
2
12
ลพบุรี
10
3
13
ล�ำปาง
9
3
14
สมุทรสาคร
9
4
15
อุดรธานี
8
4
16
กาญจนบุรี
7
2
17
นครนายก
7
1
18
นครปฐม
7
3
19
พิษณุโลก
7
1
20
สุราษฎร์ธานี
7
2
21

อุบลราชธานี

7

2

คะแนนระดับความ คะแนนระดับ
ความเสี่ยง
เสี่ยงของจ�ำนวน
วัสดุกัมมันตรังสี จ�ำแนกตามชนิด
ธาตุกัมมันตรังสี
จ�ำแนกตาม
ประเภทความเป็น ที่เกิดอุบัติภัย
(10 คะแนน)
อันตราย
(25 คะแนน)
24
10
8
6
8
4
5
1
6
3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
6
3
5
2
4
2
4
1
3
1
4
1
5
1
3
1
4
2
4
1
3

ระดับคะแนน
ความเสี่ยง
จังหวัดที่เคย
เกิดอุบัติภัย
รังสี
(5 คะแนน)

2

5
-

2.2.4 การจ�ำแนกกลุ่มความเสี่ยง การสรุปผลการประเมินพื้นที่เสี่ยง และข้อเสนอแนะ
การประเมิ น ความเสี่ ย งอุ บั ติ ภั ย จากรั ง สี ใ นพื้ น ที่ ต ่ า งๆ สามารถจ� ำ แนกตามเกณฑ์ ร ะดั บ
คะแนน ซึ่งประยุกต์มาจากการประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยสารเคมี (สร้อยสุดา เกสรทอง, 2556) โดยน�ำมา
จัดระดับความเสี่ยงที่จ�ำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม และผลการประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.9
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คะแนนรวม
<7
7-10
11-20
> 21

ระดับความเสี่ยง
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

กลุ่มความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง

ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

จังหวัดที่เสี่ยง
กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ขอนแก่น
เชียงใหม่
นครราชสีมา
นนทบุรี
สงขลา
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ล�ำปาง
สมุทรสาคร
อุดรธานี
กาญจนบุรี
นครนายก
นครปฐม
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
จังหวัดอื่นๆ

พื้นที่ สคร.
1
3
3
3
1
6
10
5
1
12
1
2
10
4
6
4
2
4
9
11
7
1-12

ข้อเสนอแนะ
- เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยรังสี ดังนั้น
ควรที่จะท�ำการประเมินความเสี่ยงซ�้ำในแต่ละจังหวัด
โดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพิจารณาความเสี่ยง
และพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่
- ควรประสานกับทาง สสจ.เพื่อวางระบบการประสานงาน
และเตรียมการรองรับอุบัติภัยรังสี ควรพัฒนาศักยภาพเจ้า
หน้าของ สคร. ให้มีความรู้เรื่องรังสี และการเตรียมความ
พร้อมและตอบโต้อุบัติภัยรังสี

- ควรประสานกับทาง สสจ.เพื่อวางระบบการประสานงาน
และเตรียมการรองรับอุบัติภัยรังสี
- ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าของ สคร.ให้มีความรู้เรื่องรังสี
และการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบัติภัยรังสี
- ควรพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่
- เฝ้าระวังเหตุการณ์การเกิดอุบัติภัยในพื้นที่

- ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการอุบัติภัยน้อย
แต่ควรจะมีการเตรียมการ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในพื้นที่ และท�ำการเฝ้าระวังเหตุการณ์อุบัติภัย
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การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม (Environmental radiation monitoring)
 การตรวจวัดปริมาณรังสีภาคสนาม
 การตรวจวัดปริมาณสารรังสีในห้องปฏิบัติการ
 เครื่องมือที่ใช้วัดแยกตามประเภทสารกัมมันตรังสี
 การชี้บ่งเบื้องต้นของความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารกัมมันตรังสี
 การพัฒนากลยุทธ์ในการเก็บตัวอย่างสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
 ตัวอย่างรูปแบบการเฝ้าระวังและการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
การตรวจวัดปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคล (Personnel monitoring)
การตรวจวัดตัวอย่างสิ่งขับถ่ายและตัวอย่างทางชีวภาพ
ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยที่รับตรวจสิ่งส่งตรวจกรณีการรับสัมผัสปริมาณรังสี
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บทที่ 3
การตรวจวัดปริมาณรังสี
การตรวจวัดปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย เป็นการประเมินโดยรวมของทั้งสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ของสถานปฏิบัติการและการได้รับรังสีรายบุคคล ซึ่งการประเมินสามารถท�ำได้ทั้งการตรวจวัดรังสีที่ทะลุออกมา
นอกร่างกายโดยตรง หรือการตรวจวัดโดยอ้อมจากการตรวจวัดทางกายภาพหรือทางชีวภาพ ผลการตรวจวัดทีไ่ ด้
จะถูกน�ำมาใช้ในการค�ำนวณค่าปริมาณสารรังสีที่รับเข้าไปสู่ร่างกาย หรือ Intake estimate (1) วิธีการตรวจวัด
โดยตรง เป็นการวัดปริมาณรังสีทั่วร่างกายหรือวัดทีอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง โดยน�ำเครื่องมือมาตรวจวัดภายนอก
ร่างกาย ตรงต�ำแหน่งที่ต้องการตรวจวัด (2) วิธีการตรวจวัดโดยอ้อม เป็นการตรวจวัดปริมาณรังสีจากตัวอย่าง
ทางชีวภาพ เช่น ตัวอย่างสิ่งขับถ่าย ลมหายใจ หรือการตรวจวัดตัวอย่างทางกายภาพ เช่น กระดาษกรองที่ได้
จากเครือ่ งตรวจวัดอากาศรายบุคคลหรือแบบติดตัง้ อยูก่ บั ที่ หรือจากการตรวจวัดการเปรอะเปือ้ นบนพืน้ ผิวต่างๆ
ภายในห้องปฏิบัติการ

3.1  การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม (Environmental radiation monitoring)
การตรวจวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมมีหลายวิธี การเลือกวิธีใช้ข้ึนอยู่กับ ปริมาณและ
ชนิดของสารรังสี ระดับความไวของเครือ่ งมือ และลักษณะของตัวอย่างทีต่ อ้ งการตรวจ ดังนัน้ ในบางครัง้ จ�ำเป็นจะต้อง
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ถึงลักษณะและปริมาณการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเลือกใช้วิธี
การตรวจปริมาณสารกัมมันตรังสี
3.1.1 การตรวจวัดปริมาณรังสีภาคสนาม
การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีภาคสนาม มักเน้นเทคนิคของเครื่องมือที่ใช้มากกว่ากระบวนการ
ทางเคมีรังสีในการวิเคราะห์หาชนิดและความเข้มข้นของสารรังสี หรือ การตรวจลักษณะการปนเปื้อน และ
อัตราการรับสัมผัสรังสีเบต้า/แกรมมา (External beta/gamma exposure rate) เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
สารกัมมันตรังสีภาคสนามถูกออกแบบให้สามารถพกพาได้ ตรวจได้เร็ว และ ไม่ไวต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมแิ ละ
ความชื้นสัมพัทธ์มากนัก ในขณะเดียวกันต้องมีความไวเพียงพอที่จะสามารถแยกปริมาณรังสีที่ต้องการวัดออก
จากค่า background level ของสารรังสีในธรรมชาติได้ อย่างไรก็ตามเครื่องการตรวจวัดปริมาณรังสีภาคสนาม
ทุกชนิดจะต้องถูก calibrated ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน (National Bureau of Standard) ก่อนน�ำมา
ใช้ รวมถึงการทดสอบกับมาตรฐานในภาคสนามเป็นระยะๆ (ตารางที่ 3.1 แสดงแนวทางในการตรวจวัดปริมาณ
สารรังสี และ วิธีการตรวจวัดภาคสนาม)
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ตารางที่ 3.1 ชนิดของเครื่องมือตรวจวัดสารกัมมันตรังสีภาคสนาม
เครื่องมือ
ระดับ/ปริมาณที่ตรวจวัดได้
Beta-Gamma Surface Monitors1
- Portable Count Rate
Meter (Thin Walled
or Thin Window
G-M Counter)

ชนิดของตัวอย่าง

หมายเหตุ

0-1,000; 0-10,000; 0-100,000 พื้นผิว มือ เสื้อผ้า
count/min

ง่าย แม่นย�ำ ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่

- Portable Air
Proportional Counter
with Probe

0-100,000 count/min over พื้นผิว มือ เสื้อผ้า
100 cm2

- Portable Gas Flow
Counter with Probe

0-100,000 count/min over พื้นผิว มือ เสื้อผ้า
100 cm2

ไม่แม่นย�ำในกรณีมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูง
ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
เปราะบาง
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีผลใน
การตรวจ ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่เปราะบาง
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีผลใน
การตรวจ ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่เปราะบาง

Alpha Surface Monitors

- Portable Scintillation 0-100,000 count/min over พื้นผิว มือ เสื้อผ้า
Counter with Probe
100 cm2
Air Monitors
Particle Samplers
- Filter Paper
(High-volume)
- Filter Paper
(Low-volume)

40 ft3/min (1.1 m3/min)

ส�ำหรับการเก็บตัวอย่าง
แบบเร็ว
0.1 to 10 ft3/min (0.003-0.3 ส�ำหรับการตรวจวัดใน room
m3/min)
air breathing zone
แบบต่อเนื่อง
3
3
Electrostatic Precipitator 3 ft /min (0.09 m /min)
ส�ำหรับการตรวจวัด
แบบต่อเนื่อง

Impinger
Tritium Monitors

20 to 40 ft3/min (0.6-1.1 การปนเปื้อนรังสี Alpha
m3/min)
0.1 pCi/m3/min
ตรวจแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: 1 ไม่เหมาะส�ำหรับการตรวจวัด Tritium
Source: NCRP Report No.57 (NCRP 1978)
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3.1.2 การตรวจวัดปริมาณสารรังสีในห้องปฏิบัติการ
การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในห้องปฏิบัติการ จะเกี่ยวข้องกับเทคนิคทางเคมีรังสีและเทคนิค
ของเครื่องมือในการวิเคราะห์หาปริมาณรังสีในตัวอย่างที่ส่งตรวจ การเตรียมตัวอย่างก่อนตรวจมีความส�ำคัญ
โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีการปล่อยรังสีอัลฟ่า และ เบต้า ที่อาจจะมีหรือไม่มีการปล่อยรังสีแกมมา ขั้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างมีหลายขั้นตอน แต่วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ คือ
1) ขั้นตอนการท�ำลายส่วนที่เป็น sample matrix (ซึ่งส่วนมากเป็น organic material)
เพื่อลด alpha- and beta-particle self-absorption
2) ขั้นตอนการแยกและการท�ำให้อนุภาคกัมมันตรังสีที่ต้องการตรวจวัดเข้มข้น เพื่อเพิ่มความ
ละเอียด (resolution) และ ความไว (sensitivity)
3) ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างให้อยู่ในรูป (form) ที่เหมาะสมส�ำหรับการนับปริมาณอนุภาค
กัมมันตรังสี และที่ส�ำคัญคือสารที่เป็นตัวจับกับอนุภาคกัมมันตรังสี (radioactive tracer) ที่เหมาะสมจะต้อง
ถูกเลือกและใส่ลงไปในตัวอย่างก่อนเริม่ ขัน้ ตอนทางเคมีรงั สีทงั้ หมด   (ตารางที่ 3.2 แสดงชนิดของเครือ่ งมือตรวจ
วัดปริมาณรังสีในห้องปฏิบัติการ)
ตารางที่ 3.2 ชนิดของเครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ
Gas Proportional
Counters

ระดับ/ปริมาณที่ตรวจวัดได้
ชนิดของตัวอย่าง
10-7 to 10-3
Film disc mount, gas

Liquid-Scintillation 10-7 to 10-3
Counters
NaI (T1) Cylindrical 10-6 to 10-3
or Well Crystals

Ionization
Chambers

10-2 to 103

Solid-state
Detectors

10-2 to 10

การแสดงผล
Ratemeter or scaler

Up to 20 ml of liquid gel Accessories for background
subtraction, quence
correction, internal standard,
sample comparison
Liquid, solid, or contained Ratemeter, Discriminators
gas, < 4 ml
for measuring various energy
regions, Multichannel analyzer,
or computer plus analog-todigital converter, Computational
accessories for full-energy-peak
identification, quantification,
and spectrum stripping
Liquid, solid, or contained Ioniation-current measurement;
gas, (can be large in size) digital (mCi) readout, as in dose
calibrators
Various
Multichannel analyzer or
computer with various readout
options

Source: NCRP Report No. 58 (NCRP 1985a)
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3.1.3 เครื่องมือที่ใช้วัดแยกตามประเภทสารกัมมันตรังสี
1) รังสีแกมมา 
เครื่องมือที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ คือ Geiger-Muller (G-M) probe, sodium iodide (NaI(TI)
crystals, และ solid-state germanium diodes (Ge(Li) ร่วมกับ ratemeters, scalers, หรือ multichannel
analyzers (MCAs) เครื่องมือเหล่านี้จะวัดอัตราการสัมผัสโดยรวม (overall exposure rates) โดยแสดงผลเป็น
counts per minute หรือ microRoentgens หรือ microrem per hour อย่างไรก็ตาม เฉพาะเครื่องมือชนิด
NaI และ Ge(Li) detectors with MCAs จะสามารถวัด สเปคตรัมพลังงาน (energy spectra) ของรังสีแกมมา
ได้ ดังนั้น จะสามารถ บ่งบอกชนิด (identity) ของอนุภาคกัมมันตรังสีได้
		
2) รังสีเบต้า 
เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดรังสีเบต้า คือ Thin window G-M detectors และ Pancake
(ionization) probes
3) รังสีอัลฟา
เครื่องที่ใช้วัด (Alpha-particle surface monitors) เช่น portable air proportional,
gas proportional, และ zinc sulfide (ZnS) scintillation detectors อย่างไรก็ตามเครื่องมือเหล่านี้มีหน้า
ต่างแสดงผลที่ค่อนข้างบางและแตกหักง่าย
3.1.4 การชี้บ่งเบื้องต้นของความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารกัมมันตรังสี
ส่วนส�ำคัญของกระบวนการประเมินความเสีย่ งต่อสารกัมมันตรังสี ประกอบด้วย การชีบ้ ง่ ประเภท
ตัวกลางในสิ่งแวดล้อมที่สงสัย (environmental media i.e. Air, ground water, surface water, soil, and
biota), จุดที่จะเก็บตัวอย่าง (area of concern), และ เส้นทาง (route) ของการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสี
ผ่านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงในส่วนของจุดที่จะเก็บตัวอย่าง (จุดที่มีการปนเปื้อน) คือ  
- โดยปกติ อนุภาคกัมมันตรังสีที่จุดตรวจ มีจ�ำนวนเล็กน้อยที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมี
นัยส�ำคัญ ดังนั้นในช่วง การประชุมเพื่อก�ำหนดจุดตรวจ (site scoping meeting) ควรปรึกษานักฟิสิกส์
เพื่อพัฒนากรอบ แนวคิดของการปฏิบัติการ (conceptual model of facility) และชี้บ่งอนุภาคกัมมันตรังสี
ตัวที่ส�ำคัญ และเส้นทางของการเคลื่อนที่ของสารกัมมันตรังสี
- บริเวณที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีควรมีการตรวจสอบแนวโน้มการเกิด external
radiation field โดยเฉพาะ อนุภาคกัมมันตรังสีที่ปล่อยทั้ง รังสีเบต้าและแกมมา สามารถก่อให้เกิด external
radiation field ได้
- ควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบอืน่ ในสิง่ แวดล้อม ทีอ่ าจจะเป็น หรือ ไม่ได้เป็น เส้นทางการรับสัมผัส
โดยตรงต่อประชาชน เช่น ตะกอนท้องน�้ำ (sediment), พืชน�้ำ (aquatic plants) และปลา เป็นต้น เนื่องจากจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการระบุความรุนแรงและชนิดของบริเวณที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
3.1.5 การพัฒนากลยุทธ์ในการเก็บตัวอย่างสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
ในการวางแผนการเก็บตัวอย่าง สิ่งที่ต้องพิจารณา นอกจาก บริเวณที่จะเก็บตัวอย่าง (sample
location), ขนาด (size), ชนิด (type) และความถี่ (frequency) ของการตรวจ ควรต้องพิจารณาถึง ข้อมูลต่อไป
นีด้ ว้ ย 1) ความละเอียดและความไวของเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี (Resolution and sensitivity
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of radioanalytical techniques) ซึ่งควรมีความละเอียดพอที่จะสามารถตรวจหา อนุภาคกัมมันตรังสีส่วนใหญ่
ในสิ่งแวดล้อมและมีความไวพอที่จะวัดค่าที่ต�่ำกว่าค่าที่เป็นอันตรายได้, 2) การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีแบบต่อ
เนื่อง (continuous monitoring of site environment) หรือ real time continuous record of radiation
exposure level เช่น continuous radon monitors และ high pressure ionization chambers ที่ใช้ตรวจ
วัด external gramma radiation มีความส�ำคัญที่สามารถให้ข้อมูล ค่าการเปลี่ยนแปลง (temporal variation)
ของความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีที่จุดตรวจ ซึ่งสามารถน�ำมาเป็นข้อมูลในการระบุความเสี่ยงได้, 3) การ
ระบุความถี่ในการเก็บตัวอย่าง ต้องพิจารณาถึง ค่าครึ่งชีวิต (half-lives) และ decay products ของอนุภาค
กัมมันตรังสีด้วย อนุภาคกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น (short half-lives) เช่น Fe-59 (half-life = 44.5 วัน)
จะต้องเก็บตัวอย่างถีข่ นึ้ เพือ่ สามารถตรวจวัดช่วงทีส่ ารกัมมันตรังสีมคี า่ สูงสุดได้ ควรพิจารณา decay products
เนื่องจาก decay products สามารถรบกวนการตรวจจับสารรังสีตั้งต้นที่สนใจ (parent nuclides of interest)
และอาจเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการระบุความเสี่ยง
3.1.6 ตัวอย่างรูปแบบการเฝ้าระวังและการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
		
1) การเฝ้าระวังฝุ่นอนุภาคกัมมันตรังสีกรณีเกิดการระเบิด (Radioactive fallout
surveillance)
สิ่งแรกที่ได้ด�ำเนินการในการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการตรวจวัดฝุ่นกัมมันตรังสีใน
บรรยากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจวัด คือ (1) เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนเกิดขึ้นหรือไม่ (2) เพื่อ
ระบุอทิ ธิพลของระดับรังสีทเี่ พิม่ ขึน้ และ (3) เพือ่ ก�ำหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมส�ำหรับฝุน่ กัมมันตรังสีทรี่ ะเบิดออก
มา โดยการตรวจวัดฝุน่ กัมมันตรังสี อนุภาคกัมมันตรังสีในอากาศจะถูกเก็บรวบรวมในตัวอย่างอากาศกับกระดาษ
กรอง การตกตะกอนแห้งและเปียกจะถูกเก็บรวบรวมด้วยวิธิในถาดน�้ำ (water tray) ฟิล์มกาว (gummed film)
และน�้ำฝน
		
2)  การตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในอาหารและน�้ำดื่ม (Monitoring of radioactivity in
the foodstuffs and drinking water)
หลังจากอุบัติเหตุทางรังสีที่เซอโนบิล (Chernobyl accident) หลายๆสถานที่ในยุโรป
ได้รบั การปนเปือ้ นของสารกัมมันตภาพรังสี ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ลิตในสถานทีเ่ หล่านัน้ เช่น ผลิตภัณฑ์นม
เป็นสิ่งที่มีความกังวลมากที่สุด เพราะกัมมันตภาพรังสีในอาหารเหล่านี้บางทีอาจจะมีความเข้มข้นอยู่ อีกทั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community; EEC) ได้น�ำเสนอกฎระเบียบและขีดจ�ำกัด
เป็นครัง้ แรกส�ำหรับการน�ำเข้าอาหาร หลายๆประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ และไต้หวัน ได้ใช้กฎระเบียบเดียวกัน
ซึง่ ขีดจ�ำกัด คือ “ผลรวมของความเข้มเข้นของ 134Cs และ 137Cs ควรน้อยกว่า 370 Bq/kg.” กฎระเบียบดังกล่าว
ได้ตรวจสอบความเข้มข้นของ  134Cs และ 137Cs เท่านั้น เพราะทั้งสองชนิดเป็นตัวแทนของสารกัมมันตภาพรังสี
ของผลิตภัณฑ์ที่มีการแตกตัวของอะตอมรังสี (Fission products) และค่าครึ่งชีวิตของ 137Cs ยาวนานถึง 30 ปี
ขั้นตอนการตรวจสอบสามารถท�ำได้โดยง่าย ด้วยการตรวจสอบโดยสุ่มทั้งจากศุลกากรและซื้อ
จากท้องตลาด แต่ละตัวอย่างจะใช้ขนาดตัวอย่างประมาณ 300 กรัม วางในภาชนะและจะถูกนับโดยเครือ่ งตรวจ
จับรังสีแกมมา (γ-ray spectrometry) โดยใช้เวลา 10 นาที
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3) การเฝ้าระวังรังสีในธรรมชาติ (Surveillance of natural radiation)
การตรวจวัดรังสีในธรรมชาติดำ� เนินการตรวจวัดโดย (1) ในแหล่งก�ำเนิด (in-situ measurement)
(2) การเก็บตัวอย่างดิน (soil sampling) และ (3) การเก็บตัวอย่างหิน (rock sampling) โดยการตรวจวัด
ในแหล่งก�ำเนิด พิจารณาจากการกระจายตัวของประชากร ลักษณะดิน ชนิดของหิน และสภาพการขนส่ง
โดยการเก็บตัวอย่างดินและหินให้เก็บใส่ในภาชนะที่ปิดสนิท เป็นเวลา 1 เดือน และจากนั้นท�ำการตรวจวัด
ด้วยเครื่องวัด Germanium (Ge) detector
		
4) การตรวจวั ด รั ง สี ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มรอบโรงงานนิ ว เคลี ย ร์ (The environmental
radiation monitoring around the nuclear facilities)
ระเบียบแนวทางส�ำหรับการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมของโรงงานนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนา
ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1989 และปรับปรุงในปี ค.ศ.1992 การตรวจวัดรังสีในโรงงานนิวเคลียร์เป็นหน้าที่
รับผิดชอบของเจ้าของสถานประกอบกิจการและการศูนย์การตรวจวัดรังสี (กรณีประเทศไต้หวัน คือ The Radiation
Monitoring Center; TRMC) และโรงงานที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้วัตถุประสงค์พื้นฐานของการตรวจสอบ
ก็เพือ่ ให้เกิดความแน่ใจในเรือ่ งสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบโรงงานนิวเคลียร์และเพือ่ ยืนยัน
ว่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมต�่ำกว่าขีดจ�ำกัดของปริมาณรังสีส�ำหรับประชาชน และเป้าหมายเฉพาะสรุปได้ ดังนี้
1) เพื่อค�ำนวณและประเมินปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับ
2) เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงของผลกระทบสะสมของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อประเมินผลกระทบของการปล่อยสารกัมมันตรังสีที่ผิดปกติจากโรงงานที่ใช้พลังงาน
นิวเคลียร์
4) เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงงานที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์และ
การบ�ำรุงรักษาของการปล่อยสารกัมมันตรังสีให้ต�่ำกว่าขีดจ�ำกัดของกฏระเบียบ
5) เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องของรังสีในสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
ทัง้ นี้ วิธกี ารตรวจสอบรวมถึงการวัดปริมาณรังสีในสิง่ แวดล้อม และการวิเคราะห์กมั มันตรังสีของ
ตัวอย่าง ส�ำหรับวิธีการที่ถูกน�ำมาใช้ในอดีตมี 2 วิธี คือ Thermoluminescent dosimeter (TLD) และวิธี High
pressure ionization chamber (HPIC) และหลังจากนั้นได้รวมวิธีการ Gross-beta counting การวิเคราะห์ทิ
เทียม (analyses of tritium activity) การวิเคราะห์รังสีแกมมา (analyses of gamma ray spectrometry)
การวิเคราะห์รังสีเคมีที่จ�ำเพาะของรังสีนิวเคลียร์ (radiochemical analyses of specific radionuclides)
เครื่องGermanium (Ge) detectors ถูกน�ำมาใช้ในการตรวจสอบกัมมัตภาพรังสีของการปล่อยรังสีแกมมา
(radioactivity of gamma emitters) สารรังสีนิวเคลียร์ที่สนใจ ได้แก่ 54Mn, 58Co, 60Co, 131I และ 137Cs

3.2  การตรวจวัดปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคล (Personnel monitoring)

การตรวจวัดรังสีประจ�ำบุคคล เป็นการประเมินค่าอันตรายจากรังสีของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รังสี ซึ่งจะทราบถึงปริมาณการได้รับสัมผัสรังสีในบริเวณปฏิบัติงาน อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคล
แต่ละชนิด มีลักษณะแตกต่างกันไป รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3
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เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ�ำตัว
บุคคลที่อ่านค่าได้ทันที (Electronic dosimeter) หรือ เครือ่ ง
วัดรังสีประจ�ำตัวบุคคลชนิด
เตือนภัย

อุปกรณ์วัดรังสีประจ�ำบุคคล
ชนิด Optical Stimulated Luminescent Dosimeter (OSL)

แผ่นวัดรังสี ทีแอลดี (TLD Card)

ฟิล์มวัดรังสีประจ�ำบุคคล (Film
Badge)

เครื่องมือ

รูปที่ 3.3 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ�ำตัว
บุคคลที่อ่านค่าได้ทันที
ที่มา: http://www.indiamart.com/
radcare/radiation-safety.html.
(8 กรกฎาคม 2557)

-

รูปที่ 3.2 แผ่นวัดรังสี ทีแอลดี
ที่มา: http://www.npc-se.co.th/
npc_date/npc_previews.asp?id_
head=11&id_sub=36&id=696

รูปที่ 3.1 แสดงฟิล์มวัดรังสีประจ�ำบุคคล
ที่มา : http://www.djb.co.uk/ppr_film_
badge.html. (8 กรกฎาคม 2557)

ภาพประกอบ

ตารางที่ 3.3 เครื่องมือตรวจวัดปริมาณรังสีประจ�ำตัวบุคคล

Thermoluminescent Dosimeter Badge
(TLD Badge) ใช้การเรืองแสงของผลึกสารประกอบบาง
ชนิด ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อได้รับพลังงานจาก
รังสีแล้ว จะสะสมพลังงานเอาไว้ในผลึก เมื่อได้รับ
ความร้อนที่เหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานที่เก็บ
สะสมไว้ออกมาในรูปของแสงสว่าง โดยปริมาณ
แสงสว่างที่วัดได้ จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสี
ที่ผลึกได้รับ
คล้ า ยกั บ Thermoluminescent Dosimeter Badge (TLD Badge) แต่ มี ค วามต่ า ง
กั น ที่ OSL ใช้ แ สงเลเซอร์ เ ป็ น ตั ว กระตุ ้ น ให้
ปล่ อ ยอิ เ ล็ ก ตรอนแทนการใช้ ค วามร้ อ น และ
ก็สามารถที่จะบันทึกปริมาณรังสีได้ทั้ง
บีตา แกมมา เอ็กซ์ และนิวตรอน เช่นเดียวกัน
- จะมีขนาดเล็ก สามารถพกติดตัวในขณะปฏิบตั งิ าน
ได้ หัววัดรังสีอาจเป็นแบบไกเกอร์มูลเลอร์ (G-M)
หรือแบบกึ่งตัวน�ำ  (Semi-conductor) ปัจจุบันมี
เครือ่ งทีส่ ามารถอ่านค่าได้ทนั ทีเป็นตัวเลข โดยปรับ
ค่าให้เป็นศูนย์ (Set zero) ก่อนการใช้งาน
- เป็นเครื่องวัดส�ำหรับพกพาติดตัว จะส่งเสียงหรือ
แสง เพื่อเตือนให้ทราบเมื่อระดับรังสีสูงเกินกว่าที่
ก�ำหนดไว้ในเครื่อง
** แนะน�ำให้ผู้ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ทุกคนต้องใช้

เมื่ อ รั ง สี ต กกระทบตั ว ฟิ ล ์ ม จะท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารเคมี ที่ เ คลื อ บอยู ่ บ นตั ว ฟิ ล ์ ม และเมื่ อ น� ำ ไป
ผ่ า นกระบวนการล้ า งฟิ ล ์ ม ส่ ว นที่ ถู ก รั ง สี จ ะ
ปรากฏความด� ำ  การแปลผลจะขึ้ น อยู ่ กั บ
ความด�ำของฟิล์มซึ่งแปรผันตามปริมาณรังสีที่
ได้ รั บ ดั ง นั้ น ความด� ำ ที่ ป รากฏบนฟิ ล ์ ม จะมี
รูปแบบที่สามารถบอกได้ว่า เป็นรังสีชนิดใด

หลักการท�ำงาน

- มีราคาแพง
- เมื่ออ่านค่าแล้ว เก็บเป็นหลักฐานอย่าง
ถาวรไม่ได้
- ข้อมูลปริมาณรังสีที่ได้รับอาจลดลงได้ถ้า
เก็บเครื่องวัดใกล้ความร้อน

-

-

- ต้องปรับค่าและตั้งค่าเป็นศูนย์ทุกครั้ง
ก่อนใช้งาน
- เครื่องมีหลายรุ่น หลายแบบ ต้องใช้ให้
เหมาะสม

- ไม่สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีที่ได้รับใน
ทันที
- สถานทีล่ า้ งฟิลม์ ต้องใช้หอ้ งมืดและสารเคมี
- ความร้อน แสงสว่าง มีผลกับการเกิดความ
ด�ำของฟลิ์ม
- ต้องสะสมปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั เป็นเวลานาน
ก่อนที่จะน�ำไปล้างเพื่ออ่านค่า
- แผ่นฟิล์มเมื่อล้างแล้วไม่สามารถใช้ซ�้ำได้

- เหมาะกับรังสีที่ทะลุทะลวงสูง เช่น รังสีเอ็กซ์
รังสีเบตาพลังงานสูง หรือรังสีแกมมา
- สามารถแยกชนิดและพลังงานของรังสีที่ผ่าน
เข้าไปยังแผ่นฟิล์มได้
- สามารถเก็ บ บั น ทึ ก ผลรั ง สี ไ ด้ ถ าวร น� ำ มา
ประเมินผลได้ในภายหลังหากเกินข้อสงสัย
- ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต�่ำ
- สามารถใช้กับรังสีได้หลายชนิด และหลาย
พลังงาน
- ความแม่นย�ำและความไว้รังสีสูง
- สามารถใช้วัดปริมาณรังสีสะสม
ได้เป็นเวลานาน
- น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง
- มีขนาดเล็ก พกติดตัวในขณะปฏิบัติงานได้

- อ่านค่าปริมาณรังสีได้ทันที
- ราคาไม่แพงมาก มีความทนทานพอสมควร
- สามารถหมุนเวียนกันใช้ได้
- บางชนิดสามารถวัดอัตราปริมาณรังสี
ปริมาณรังสีสะสมได้
- ใช้ส�ำรวจรังสีในบริเวณที่ไม่ทราบระดับรังสี
- บางรุ่นมีเสียงเตือนเมื่อระดับรังสีเกินค่าที่
ก�ำหนด

ข้อเสีย

ข้อดี
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3.3  การตรวจวัดตัวอย่างสิ่งขับถ่ายและตัวอย่างทางชีวภาพ
เป็นการตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งขับถ่าย หรือตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ ลม
หายใจ และเลือด ในบางกรณีอาจตรวจวัดในฟันหรือเส้นผม การเลือกตัวอย่างที่จะน�ำมาวิเคราะห์ต้องค�ำนึง
ถึงโครงสร้างทางเคมีหรือทางกายภาพ และความสามารถในการละลาย เช่น สารรังสีที่ไม่สามารถละลายได้ดี
ทั้งจากการได้รับจากการหายใจและการกิน การตรวจวัดและการประเมินค่ารังสีควรใช้ตัวอย่าง อุจจาระ
จึงจะน่าเชื่อถือกว่า
ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุและได้รบั รังสีสงู การเก็บตัวอย่างเลือดจะเป็นวิธที เี่ หมาะสม ทีส่ ามารถบอก
ปริมาณรังสีที่ได้รับ โดยการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว การเปลี่ยนแปลงโครโมโซม เป็นต้น
3.3.1 การตรวจทางชีวภาพ
ในสมัยก่อน แพทย์วินิจฉัยโรคด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยในการยืนยันความผิดปกติของอวัยวะหรือระบบอวัยวะ เช่น การวินิจฉัยโรคตับ
อักเสบ นอกจากผู้ป่วยจะให้ประวัติว่าอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลืองแล้ว แพทย์จะท�ำการเจาะเลือด
เพือ่ ตรวจดูระดับเอนไซม์ตบั เพือ่ ดูวา่ ตับยังท�ำงานเป็นปกติหรือไม่ เช่น การตรวจ SGOT หรือ SGPT หากมีระดับ
สูงกว่าค่าปกติ แสดงว่าเซลล์ตับถูกท�ำลายเป็นจ�ำนวนมากจากการติดเชื้อตับอักเสบ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขต่างเห็นตรงกันว่า การป้องกัน
โรคที่ได้ผล คือ การตรวจให้พบตั้งแต่ร่างกายเริ่มมีพยาธิสภาพ “ก่อน” ที่จะมีอาการเจ็บป่วย เพื่อท�ำการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรม ท�ำให้ไม่ต้องเกิดการเจ็บป่วยขึ้น ท�ำให้มีการตรวจชนิดใหม่ขึ้น
เรียกว่า การตรวจ “ตัวชี้วัดสุขภาพ”
Hulka และคณะ ได้ ใ ห้ นิ ย ามว่ า “ตั ว ชี้ วั ด สุ ข ภาพ”หรื อ “biomarkers” คื อ
“การเปลีย่ นแปลงในระดับเซลล์ ชีวเคมีหรือโมเลกุลทีส่ ามารถตรวจวัดได้ในสิง่ ส่งตรวจทางชีวภาพ ได้แก่ ในเนือ้ เยือ่
เซลล์หรือสารคัดหลัง่ ” และต่อมาได้มกี ารขยายนิยามให้ครอบคลุมถึง “ลักษณะทางชีววิทยาทีส่ ามารถตรวจวัดได้
และชีบ้ ง่ ให้เห็นถึงกระบวนการตอบสนองทางชีววิทยา พยาธิวทิ ยา หรือเภสัชวิทยา ต่อการรักษาแบบต่างๆ” ทัง้ นี้
ในทางปฏิบัติแล้ว “ตัวชี้วัดสุขภาพ” รวมถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการพยากรณ์ ระบุสาเหตุ วินิจฉัย
ตรวจดูความผิดปกติที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และผลการรักษา อีกด้วย
ทั้งนี้ Schulte ได้แบ่ง biomarker ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังแผนภาพที่ 1 คือ
1) Biomarker of exposure หรือตัวชี้วัดสุขภาพที่แสดงให้เห็นว่า ร่างกายมนุษย์มีการ
สัมผัสหรือได้รบั สิง่ แปลกปลอมเป็นปริมาณเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น การสัมผัสตะกัว่ ของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่
สามารถระบุปริมาณตะกัว่ ทีพ่ นักงานสัมผัสได้จากผลการตรวจวัดระดับตะกัว่ ในอากาศบริเวณทีท่ ำ� งาน (external
dose) หรือระดับตะกั่วในเลือด (internal dose) หรือหากจะให้ละเอียดมากที่สุด ต้องตรวจวัดระดับตะกั่วใน
อวัยวะเป้าหมาย (biological effective dose) เช่น ไต กระดูก เป็นต้น
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2) Biomarker of effect หรือตัวชี้วัดสุขภาพที่แสดงให้เห็นพยาธิสภาพในระยะ
เริ่มต้น (early physiologic change) ซึ่งเป็นผลจากการสัมผัสหรือได้รับสิ่งแปลกปลอม ซึ่งส�ำหรับการสัมผัส
ตะกัว่ ของพนักงานโรงงานแบตเตอรีท่ กี่ ล่าวมาแล้ว ตัวชีว้ ดั กลุม่ นี้ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงในระดับเอนไซม์ ALAD
ในเลือด หรืออาการ อาการแสดง (clinical health effect) ที่เกิดขึ้นจากพิษตะกั่วเฉียบพลัน เช่น ภาวะซีด
อาการปวดท้องมาก เป็นต้น
3) Biomarker of susceptibility หรือตัวชี้วัดสุขภาพที่พยากรณ์ว่าแต่ละบุคคล
จะมีโอกาสเจ็บป่วยมากหรือน้อยเพียงใดหรือที่เรียกว่า “ความไว” (susceptibility) โดยทั่วไปแล้วเป็นการ
ตรวจสารพันธุกรรม เช่น DNA ยีน หรือ โครโมโซม ซึ่งส�ำหรับการสัมผัสตะกั่ว สามารถใช้การตรวจยีนที่ควบคุม
การท�ำงานของเอนไซม์ ALAD เพือ่ จ�ำแนกว่าพนักงานคนใดน่าจะเกิดอาการพิษตะกัว่ ได้งา่ ยหรือเร็วกว่าพนักงาน
คนอื่น
รูปที่ 3.4 ตัวชี้วัดสุขภาพชนิดต่างๆ

อนึ่ง เมื่อมีการสัมผัสกัมมันตรังสีเกิดขึ้น ก็สามารถใช้ตัวชี้วัดสุขภาพต่างๆ เพื่อประเมินการสัมผัส
พยาธิสภาพและความไว ได้เช่นกันดังแสดงในตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 การตรวจตัวชี้วัดสุขภาพชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกัมมันตรังสี
Biomarker of Exposure
Biomarker of Effect
- ระดับรังสีจากเครื่องตรวจวัดส่วนบุคคล - จ�ำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte
- สารกัมมันตรังสีในปัสสาวะหรืออุจาระ - เอนไซม์ amylase ในเลือด
- ความเสียหายต่อโครโมโซมของเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte
- ระดับ enamel ในฟัน
- ยีนและโปรตีนอื่นๆ เช่น 𝛾-H2AX, C-reactive protein,
Flt-3 ligand และ Citrulline
ทั้งนี้ การเลือกตัวชี้วัดสุขภาพต้องค�ำนึงถึงโครงสร้างทางเคมีหรือทางกายภาพ และความสามารถ
ในการละลายน�ำ้ ด้วยเช่น เช่น สารรังสีทไี่ ม่สามารถละลายน�ำ้ ได้ดี ควรตรวจวัดและการประเมินค่ารังสีจากตัวอย่าง
อุจจาระจะน่าเชือ่ ถือกว่าการตรวจในปัสสาวะ ขณะที่ ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุและได้รบั รังสีสงู การเก็บตัวอย่างเลือด
จะเป็นวิธที เี่ หมาะสม ทีส่ ามารถบอกปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั โดยการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว การเปลีย่ นแปลงโครโมโซม
เป็นต้น ซึ่งการตรวจวัดแต่ละชนิดมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
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3.3.2 วิธีการตรวจสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพ
1) การตรวจสิ่งขับถ่าย
การตรวจสิง่ ขับถ่ายเป็นการตรวจวัดปริมาณรังสีในร่างกายทีถ่ กู ขับออกมาจากสิง่ ขับถ่าย
โดยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งสามารถวัดสารรังสีที่มีปริมาณน้อยในร่างกายได้ แต่ข้อควรระวังคือ
ต้องหลีกเลี่ยงการเกิดการเปรอะเปื้อนของตัวอย่างในระหว่างการเก็บและการวิเคราะห์ ซึ่งมีค�ำแนะน�ำดังนี้
- ควรเก็บตัวอย่างให้ครบ 24 ชั่วโมง เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการขับถ่ายต่อวัน
- ระบุช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่าง
- ปริมาณของตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้องเหมาะสมกับความไวในการวิเคราะห์
สารรังสีนั้นๆ บางครั้งอาจต้องเก็บตัวอย่างรวมไว้เป็นเวลาหลายวันจึงจะเหมาะสม
- หากยังไม่วิเคราะห์ตัวอย่างทันที ควรเก็บรักษาตัวอย่างไว้ในที่อุณหภูมิต�่ำๆ
- การเก็บตัวอย่างอุจจาระควรเก็บในถุงพลาสติกซึ่งจะเป็นการง่ายในการเผาท�ำลาย
ตัวอย่าง
2) การนับจ�ำนวนเม็ดเลือด
การเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนเม็ดเลือดเป็นข้อบ่งชี้ทางชีวภาพอันดับต้นๆ ของการได้
รับรังสีเนื่องจากระบบการสร้างเม็ดเลือดนั้นเป็นระบบที่อ่อนไหวที่สุดต่อการได้รับรังสี ส�ำหรับการนับจ�ำนวน
เม็ดเลือดนัน้ มักจะนับจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว เนือ่ งจากมีอายุขยั สัน้ กว่าเม็ดเลือดแดง และนิยมนับเม็ดเลือดขาวชนิด
Lymphocyte เนื่องจากอัตราการลดลงมีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีที่ได้รับ
ปัจจุบันนิยมท�ำการเจาะตรวจทันทีหลังการได้รับรังสีเพื่อเป็นฐานข้อมูล และตรวจ
วัดอีก 2-3 ครั้ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว แล้วค�ำนวณหาอัตราการลดลงระหว่างช่วงเวลาที่
ตรวจวัด แล้วจึงน�ำอัตราการลดลงมาเทียบเพื่อประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับ ดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 การลดลงของจ�ำนวน lymphocyte ในเม็ดเลือดเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่ได้รับ
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* ค่าจ�ำนวน Lymphocyte ที่อยู่ในช่วงปกติ ระหว่าง 1.4-3.5 x 109/ ลิตร
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3) การตรวจวัดเอนไซม์อะไมเลสในเลือด
โดยปกติแล้ว อะไมเลส (amylase) เป็นเอ็นไซม์ ทีผ่ ลิตโดยต่อมน�ำ้ ลายและตับอ่อน
และเป็นเอนไซม์หลักในน�ำ้ ลายทีท่ ำ� หน้าทีย่ อ่ ยสลายแป้งให้เป็นน�ำ้ ตาล และมีอยูท่ งั้ ในน�ำ้ ลาย เลือด ปัสสาวะ และ
น�้ำในช่องท้อง จากการศึกษาพบว่า หลังการได้รับรังสีในบริเวณศีรษะและล�ำคอนั้น จะเกิดอาการอักเสบอย่าง
รุนแรงของต่อมน�้ำลายซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปล่อยเอนไซม์อะไมเลสสูงขึ้น (Hyperamylasmia) และสูงสุดใน
ช่วง 18-30 ชั่วโมง หลังการได้รับรังสี และจะลดลงสู่ระดับปกติภายใน 2-3 วัน
ดังนั้น การตรวจวัดการท�ำงาน (activity) ของเอนไซม์ในเลือด จึงช่วยบ่งบอกถึง
ปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ ดังตารางที่ 3.3 โดยช่วงเอนไซม์อะไมเลส ในเลือดปกติจะอยู่ที่ 21-101 unit ต่อลิตร
ดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 ค่าประมาณ Amylase activity ในเลือดหลังการได้รับปริมาณรังสี

			 4) การตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซม lymphocyte (Cytogenetic
biological dosimetry)
การตรวจวัดความเสียหายของดีเอ็นเอ ของ lymphocyte จะเป็นการเพิ่มข้อมูล
ปริมาณการได้รับรังสีของบุคคล โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบความเสียหายของดีเอ็นเอ จากการได้รับรังสีใน
ปริมาณต�ำ 
่ มักท�ำได้ไม่สะดวกเนือ่ งจากเซลล์ตา่ งๆ มีความสามารถซ่อมแซมความเสียหายส่วนมากได้ภายในระยะ
เวลาอันสั้น แต่ในกรณีการได้รับรังสีในปริมาณสูงที่มีความเสียหายของดีเอ็นเอสูง และเซลล์ไม่สามารถซ่อมแซม
ได้นนั้ สามารถถูกตรวจพบได้งา่ ยกว่า เนือ่ งจากความเสียหายเหล่านัน้ มักจะท�ำให้เกิดความผิดปกติตอ่ โครโมโซม
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(Chromosome aberration) ดังนั้น การตรวจนับความเสียหายของโครโมโซมในระยะ metaphase ของเซลล์
(Cytogenetic) ซึ่งสามารถมองเห็นโครโมโซมได้ชัดเจน จึงเป็นวิธีการที่สะดวกส�ำหรับการประเมินปริมาณ
การได้รับรังสี
โดยปกติการตรวจนับด้วยวิธี cytogenetic จะนับจ�ำนวนโครโมโซมระยะ metaphase ประมาณ
1,000 เซลล์ต่อผู้ได้รับรังสีหนึ่งราย เพื่อหาจ�ำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติ แบบ dicentric แต่ส�ำหรับกรณีเร่งด่วนที่
ต้องการข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการรักษาผู้ที่ได้รับรังสี สามารถนับประมาณ 50 เซลล์ ในระยะ metaphase ก่อน
แล้วจึงมานับละเอียดในภายหลัง ส�ำหรับจ�ำนวน dicentric หรือความเสียหายของโครโมโซมต่อ 50 หรือ 1,000 เซลล์
ในระยะ metaphase ที่ถูกตรวจนับ สามารถน�ำมาประมาณการรับปริมาณรังสี ได้ดังตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ค่าประมาณการเกิดความเสียหายของโครโมโซม ต่อการได้รับรังสีในปริมาณต่างๆ
จ�ำนวน Dicentrics

ลักษณะของ Dicentric หรือความเสียหายของโครโมโซม จากการตรวจสอบด้วยวิธี Cytogenetic
แสดง ดังรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 ลักษณะของ Dicentric /ความเสียหายของโครโมโซม จากการตรวจสอบด้วยวิธี Cytogenetic
ที่มา: ดนุพล นันทจิต. การประเมินประมาณการได้รับรังสีทางชีววิทยาในเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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5) การตรวจสอบอื่นๆ
ปัจจุบนั มีการพัฒนาวิธกี ารและการหาสารบ่งชีท้ างชีวภาพ (Biomarker) อืน่ ๆ ทีส่ ามารถบ่งชี้
ปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั ให้ได้แม่นย�ำยิง่ ขึน้ เช่น การตรวจวัดสารอนุมลู อิสระในเคลือบฟัน (Enamel) โดยวิธี Electron
Paramagnetic Resonance (EPR) รวมไปถึงการตรวจวัดใน เล็บและเนื้อฟัน อีกด้วย นอกจากนี้ยังมียีนและ
โปรตีนอีกหลายตัวที่สามารถตรวจวัดเพื่อช่วยค�ำนวณค่าปริมาณรังสี เช่น γ-H2AX, C-reactive protein,
Flt-3 ligand และ Citrulline เป็นต้น เนือ่ งจากโปรตีนเหล่านีม้ คี วามไวต่อการได้รบั รังสี โดยร่างกายจะผลิตโปรตีน
เหล่านี้เพิ่มขึ้นเพื่อต่อต้านพิษของการได้รับรังสีและการรักษาความเสียหายของร่างกายจากรังสี

3.4 สถานที่/ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการรับสัมผัสปริมาณรังสี
ในกรณีการเกิดอุบตั ภิ ยั ทางรังสี และมีผไู้ ด้รบั สัมผัสปริมาณรังสี การตรวจสิง่ ส่งตรวจทางชีวภาพ
ก็จะเป็นสิง่ ทีใ่ ช้วดั ระดับการรับสัมผัสรังสีและเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของผูไ้ ด้รบั สัมผัสได้อกี ด้วย ซึง่ ในประเทศไทย
สามารถตรวจสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพและเทคนิคการตรวจ รวมทั้งสถานที่/แหล่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีดังนี้
ตารางที่ 3.8 สถานที่/ห้องปฏิบัติการที่รับตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการรับสัมผัสปริมาณรังสี
การตรวจ/สิ่งส่งตรวจ
DNA aberration
(การตรวจความผิดปกติ
ในการท�ำงานของ DNA)

รายละเอียด
- เป็นการตรวจความผิดปกติในการ
ท�ำงานของ DNA ของ lymphocyte
- ใช้วิธีการตรวจนับความเสียหายของ
โครโมโซมในระยะ metaphase ของ
เซลล์ (Cytogenetic) ซึ่งสามารถมอง
เห็นโครโมโซมได้ชดั เจน จึงเป็นวิธกี าร
ที่สะดวกส�ำหรับการประเมินปริมาณ
การได้รับรังสี
- โดยการเก็บตัวอย่างเลือด
- เป็นการตรวจการท�ำลาย
DNA damage
(การตรวจความเสียหาย/ความ สารพันธุกรรมหรือ DNA ภายในเซลล์
ผิดปกติของ DNA)
- โดยการเก็บตัวอย่างเลือด

ห้องปฏิบัติการ
1) โรงพยาบาลรามาธิบดี
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1) โรงพยาบาลรามาธิบดี
2) ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
และพิษวิทยา ส�ำนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
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การตรวจ/สิ่งส่งตรวจ
Dose reconstruction
โดยใช้วิธีการ Electron
Paramagnetic Resonance
(EPR)

รายละเอียด
ห้องปฏิบัติการ
- เป็นการเก็บเคลือบฟัน (enamel) ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
ซึ่งเป็นสารสีขาวเนื้อแน่นซึ่งอยู่
แห่งเดียวเท่านั้น
ชั้นนอกสุดของฟัน
- อาศัยหลักการตรวจวัดสัญญาน
เมื่อวางเคลือบฟันไว้ในสนามแม่เหล็ก
- การตรวจวัดด้วยเทคนิค EPR
ต้ อ งใช้ ตั ว อย่ า งฟั น 100 มิ ล ลิ ก รั ม
หรือมากกว่า ซึ่งก็หมายถึงฟันเกือบ
ทั้งซี่ แต่ด้วยการใช้สนามแม่เหล็กที่มี
ความถี่สูงขึ้นสามารถวัดปริมาณรังสี
ได้อย่างแม่นย�ำด้วยการใช้ตวั อย่าง ฟัน
เพียงแค่ 2 มิลลิกรัม (0.002 กรัม) ซึ่ง
ถือเป็นปริมาณที่น้อยมากและ
ไม่รบกวนหน้าทีข่ องฟันทีย่ งั อยูใ่ นปาก

การตรวจวัดการปนเปือ้ นปริมาณ - เป็นการตรวจประเมินปริมาณรังสี
รังสีในสิ่งแวดล้อม
เพือ่ การเฝ้าระวัง หรือ การตรวจการ
ปนเปื้อนกรณีอุบัติเหตุทางรังสี
โดยใช้เทคนิคการตรวจวัดปริมาณรังสี
รูปแบบต่างๆ (ในตารางที่ 3.3)
การตรวจวัดปริมาณรังสี
- เป็นการตรวจวัดและประเมินการ
เครื่องรังสีรักษาทางการ
ปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของรังสี
แพทย์ในโรงพยาบาล
จากเครื่องมือทางการแพทย์หรือ
เครื่องรังสีรักษาในโรงพยาบาล
เช่น ปริมาณรังสีเครื่องฉายรังสี X-ray
- รับบริการสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดปริมาณรังสี เครื่องรังสีรักษา
ในโรงพยาบาล
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1) ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1) กลุ่มงานมาตรฐานรังสี
ส�ำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้ง 12 เขต สังกัดกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
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เกริ่นนนำ

เหตุก ารณ์วัตถุอันตรายรั่วไหลเกิ ด ขึ้ นบ่ อ ยครั้ ง ในประเทศไทย บางเหตุ ก ารณ์ มี ผู ้ ไ ด้ รั บบาดเจ็ บ
จ�ำนวนมาก บางเหตุการณ์รนุ แรงถึงขัน้ มีผเู้ สียชีวติ เช่น เหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สคว�ำ่ เกิดไฟลุกไหม้ทถี่ นนเพชรบุรี
และเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังสินค้าท่าเรือคลองเตย (พ.ศ.2534) เหตุการณ์โคบอลท์-60 รั่วที่จังหวัดสมุทรปราการ
(พ.ศ.2543) เหตุการณ์นำ�้ มันดิบรัว่ ทีอ่ า่ วพร้าว จังหวัดระยอง (พ.ศ.2556) และเหตุการณ์ไฟไหม้บอ่ ขยะแพรกษา
จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2557)
ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ บุคลากรจ�ำนวนหนึ่งต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ได้แก่
ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทีมกู้ภัยและกู้ชีพ ซึ่งท�ำหน้าที่รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปยัง
สถานพยาบาล และทีมห้องฉุกเฉินซึง่ ให้การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ซึง่ การปฏิบตั งิ านดังกล่าว โดยขาดความรูพ้ นื้ ฐาน
ด้านสารเคมี รวมทัง้ กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ ท�ำให้บคุ ลากรเหล่านัน้ อาจได้รบั สารเคมี กัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์
จนเกิดอาการพิษเฉียบพลันขึ้นด้วย นอกจากนั้น การจัดการด้านสุขภาพในภาพรวม ยังขาดการดูแลสุขภาพ
ผู้ได้รับสารเคมี กัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์ ภายหลังเกิดเหตุที่เหมาะสม ท�ำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บในระยะเฉียบพลัน
หลายรายต้องเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโอกาสเกิดโรคในระยะยาว โดยเฉพาะโรคมะเร็ง
ดังนั้น จึงควรมีแนวทางปฏิบัติงานของทีมงานเพื่อรับมือกับเหตุการณ์วัตถุอันตรายรั่วไหล โดยเฉพาะ
กรณีกัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

4.1  นิยามศัพท์

สาธารณภัย (disaster) หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น�้ำ  การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆอันมีผลกระทบต่อสาธารณชน
ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ
และการก่อวินาศกรรมด้วย1
1

มาตรา 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
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ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายความว่า การเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นของโรคหรือภัยสุขภาพจาก
การก่อการร้ายด้วยชีววัตถุ โรคระบาด หรือ เชือ้ โรคชนิดใหม่ทมี่ อี านุภาพสูง อันอาจท�ำให้คนจ�ำนวนมากเสียชีวติ
เจ็บป่วย รวมทั้งท�ำให้พิการ ทั้งนี้ ต้องมีการประกาศโดยผู้ปกครองรัฐว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน2
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม หมายความว่า
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ควบคุมไม่ได้ และมีผลต่อสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพหรือประชาชนทัว่ ไป โดยมี
อาการพิษเฉียบพลันภายในระยะ 1 ชัว่ โมงหลังเกิดการรัว่ ไหล หรือ มีแนวโน้มว่าจะก่อผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรง
โดยส�ำหรับการจัดท�ำแนวทางฯฉบับนี้ เน้นการรั่วไหลของกัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์ ตามที่ก�ำหนดไว้ในพรบ.
วัตถุอันตราย พ.ศ.25353
วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ
วัตถุทที่ ำ� ให้เกิดโรค วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุทกี่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกดั กร่อน วัตถุทกี่ อ่ ให้เกิด
การระคายเคืองและวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดอาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม4
บุคลากร หมายถึง ผูป้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วข้องกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
		
• ทีมกูภ้ ยั ได้แก่ ทีมจากส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ (ปส.) ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทีมมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆ ทีมต�ำรวจท้องที่ ที่เข้าท�ำการระงับการรั่วไหล รวมทั้งล�ำเลียงผู้ได้รับผลกระทบ
ออกจากพื้นที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์
• ทีมกู้ชีพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลที่ท�ำหน้าที่ประเมินสุขภาพ และให้การ
ปฐมพยาบาล แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดจนการล�ำเลียงผู้ได้รับผลกระทบขึ้นพาหนะพยาบาล
เพื่อส่งต่อไปยังสถานพยาบาล
• ทีมห้องฉุกเฉิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน ที่ท�ำหน้าที่ล้างตัว ประเมินสุขภาพและ
ให้การรักษาเบื้องต้น แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ณ สถานพยาบาล
• ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจ�ำหน่วยงานสาธารณสุขที่มีพื้นที่รับผิด
ชอบในด้านการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันหรือ
เทียบเท่า / ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขอ�ำเภอ / ผูอ้ ำ� นวยการกองควบคุมโรค ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
/ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา ของหน่วยงานเดียวกัน
หรือจากหลายหน่วยงานในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน และผูร้ ว่ มทีมจากงานสาธารณสุขด้านอืน่ โดยไม่รวมบุคลากรของหน่วย
งานต่างสังกัด5
WHO/DCD 201
การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมีให้ทีม SRRT/PHER Env-Occ ระดับส่วนกลางและเขต” 22-23 กรกฎาคม 2552
4
มาตรา 4 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
5
มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2548
2
3
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4.2  การด�ำเนินงานเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสีของทีม SRRT
การด�ำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบัติภัยฉุกเฉินด้านรังสีของทีม SRRT มีแนวทาง
ในการด�ำเนินงานใน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะขณะเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ ซึ่งมีรายละเอียด
การด�ำเนินการตามแผนผัง ดังต่อไปนี้
4.2.1 ผังบทที
การด�่ 4ำบทบาทของหน่
เนินการ – การเตรี
ยมการก่อนเกิดเหตุ
วยงานสาธารณสุขด้านการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบตั ิภัยจากรังสี 63
ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารหรือแนวทาง
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (ปภ ตารวจ กู้ภัย กู้ชีพ
สาธารณสุข)

จัดทาฐานข้อมูล

ประเมินโอกาสเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพจากกัมมันตรังสีหรือ
นิวเคลียร์

จัดทาแผนรับอุบัติภัยกรณี
กัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท

แนวทางฯฉบับนี้

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.สสอ.
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท
กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชน รพช.

- ข้อมูลที่ตั้งและชนิดของแหล่ง
- ข้อมูลสภาวะสุขภาพประชาชน
- ข้อมูลศักยภาพสถานบริการ
- ข้อมูลภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้น

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท

- CAMEO, ALOHA, MARPLOT,
ARCVIEW
- Google Earth

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท

แนวทางฯฉบับนี้

ซ้อมแผน

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.

จัดเตรียมทรัพยากร

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

บทที่ 4 บทบาทของหน่ว ยงานสาธารณสุข ด้า น
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้อบุ ตั ภิ ยั จากรังสี

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน – การเตรียมการก่อนเกิดเหตุ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม/ควบคุมโรค สสจ. และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพศ/รพท
1. จัดท�ำฐานข้อมูลและประเมินโอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากอุบตั ภิ ยั กัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์
ในจังหวัดหรืออ�ำเภอ โดยเฉพาะฐานข้อมูล ต่อไปนี้
• การจัดท�ำแผนทีแ่ สดงจุดเสีย่ ง เช่น สถานทีเ่ ก็บหรือใช้กมั มันตรังสีหรือนิวเคลียร์ ตามฐานข้อมูล
ของส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
• ข้อมูลจ�ำนวนและกลุ่มอายุของประชากรทั่วไป และประชากรที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งจ�ำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัย กู้ชีพ บุคลากรสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลวางแผนการอพยพและการจัดท�ำทะเบียนผู้สัมผัสสารเคมีหากเกิดเหตุขึ้น
• ข้อมูลศักยภาพสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดหรืออ�ำเภอ เช่น
ห้องล้างตัว แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยา นักระบาดวิทยา แพทย์ฉุกเฉิน(EP) เจ้าหน้าที่ EMS
• ข้อมูลการเกิดภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เนื่องจากการเกิดภัยธรรมชาติอาจท�ำให้เกิด
การรั่วไหลของกัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์ เช่น การเกิดพายุพัดอย่างรุนแรงหรือดินถล่ม ท�ำให้ภาชนะบรรจุแตก
เกิดการรั่วไหล เป็นต้น
2. จัดท�ำแผนรับอุบัติภัยสารเคมี ซึ่งโดยทั่วไปมี 2 แผนหลัก คือ 1) แผนย่อยภายใต้แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด และ 2) แผนของหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมดในจังหวัด
• แผนรับเหตุฉุกเฉินของหน่วยงานสาธารณสุขทั้งหมด อาจปรับจากแผนรับอุบัติเหตุหมู่ของ
โรงพยาบาล หรือจัดท�ำแผนรับอุบัติภัยสารเคมีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินการของบุคลากร
ทั้งหมด
3. ซ้อมแผนรับอุบัติภัยสารเคมี  
• ควรซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และท�ำการทบทวนและปรับแผนหลังการซ้อม และ
ควรท�ำการทบทวนและปรับแผนหากมีเหตุเกิดขึ้นจริง
4. จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อด�ำเนินการ เช่น งบสอบสวนโรค การพัฒนาศักยภาพ อุปกรณ์ป้องกัน
เครื่องมือภาคสนาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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บทที่ 4 บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุข ด้าน
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้อบุ ตั ภิ ยั จากรังสี
วยงานสาธารณสุขด้านการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบตั ิภัยจากรังสี
4.2.2 ผังบทที
การด�่ 4ำบทบาทของหน่
เนินการ  – การตอบโต้
ขณะเกิดเหตุ

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

รับแจ้งเหตุ

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669
/ทีม SRRT

ยืนยันการเกิดเหตุ
(ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม)

ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669
/ทีม SRRT

วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน
ระดับความรุนแรง และ
คาดการณ์

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท

แจ้งเหตุต่อ

ทีม SRRT

ดาเนินการ
- สั่งการทีมปฏิบัติการ
- ประสานแผนกับหน่วยงานอื่น
- ให้ข้อมูลพิษวิทยาแก่ทีม
ปฏิบัติการ (safety officer)
- รวบรวมจานวนและรายชื่อผู้
สัมผัสกัมมันตรังสีหรือนิวเคลียร์

นพ.สสจ./ผอ.รพศ/รพท
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพศ/
รพท
ทีม SRRT

ตรวจสอบสถานการณ์ทุก 15
นาที

ทีม SRRT

รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหาร

Medical commander ณ จุด
เกิดเหตุ /หัวหน้าทีม SRRT
/หัวหน้าห้องฉุกเฉิน

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

เอกสารหรือแนวทาง

1) แนวทางฯ ฉบับนี้
2) Major Incident Medical
Management and Support :
The Practical Approach at
the Scene
(5th Impression 2006)
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บทที่ 4 บทบาทของหน่ว ยงานสาธารณสุข ด้า น
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้อบุ ตั ภิ ยั จากรังสี

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน – การตอบโต้ขณะเกิดเหตุ
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 1669 / ทีม SRRT /กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม/ควบคุมโรค สสจ.
และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพศ/รพท
1. รับแจ้งเหตุและแจ้งเหตุต่อ
• ต�ำรวจ หน่วยกูภ้ ยั หน่วยกูช้ พี ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผูแ้ จ้งเหตุตอ่ ศูนย์รบั แจ้ง
เหตุ 1669 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและทีม SRRT
• เมื่อได้รับแจ้ง ควรยืนยันการเกิดเหตุด้วยซักถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่ตั้งของจุดเกิดเหตุ
(พิกัด GPS ถ้ามี) ชนิด และปริมาณวัตถุอันตรายที่ก�ำลังรั่วไหล
• วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมิน”ระดับความรุนแรง”ของเหตุการณ์ และ คาดการณ์ ว่าเหตุการณ์
มีโอกาสสิ้นสุดหรือลุกลามต่อไปหรือไม่ เร็วแค่ไหน ฯลฯ
• รายงานต่อผู้บริหาร
• ตรวจสอบสถานการณ์ทุก 15 นาที และรายงานต่อผู้บริหาร
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (safety officer)  
• กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพศ/รพท อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็น safety officer เตรียม
ข้อมูลด้านพิษวิทยา การแพร่กระจายของวัตถุอันตราย การจัดท�ำ  zoning การใช้อุปกรณ์ป้องกัน และการเก็บ
ตัวอย่างชีวภาพ แก่ผบู้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
และทีมปฏิบัติการของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลทุกแห่งที่รับผู้ป่วย
3. นพ.สสจ./ผอ.รพศ/รพท เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
• สั่งการให้ทีมต่างๆปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่ได้จัดท�ำไว้
• สั่งการเจ้าหน้าที่ SRRT ด�ำเนินการรวบรวมจ�ำนวนและรายชื่อผู้สัมผัสวัตถุอันตราย ณ  บริเวณ
พื้นที่ปลอดภัยใกล้จุดเกิดเหตุ (cold zone) จุดอพยพ และห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งที่รับผู้ป่วย
ทัง้ นีก้ ลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานในสถานประกอบการทีเ่ กิดเหตุ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน และประชาชนทัว่ ไป
• รับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุก 15 นาที
• ประสานการด�ำเนินการกับทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด อ�ำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะๆ

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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บทที่ 4 บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุข ด้าน
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้อบุ ตั ภิ ยั จากรังสี

4.2.3 ผังการด�ำเนินการ – การตอบโต้หลังเกิดเหตุ

บทที่ 4 บทบาทของหน่วยงานสาธารณสุขด้านการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบตั ิภัยจากรังสี

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการเฝ้าระวังสุขภาพ
หลังเกิดเหตุ

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท
ทีม SRRT

สอบสวนเหตุการณ์

ทีม SRRT

จัดเวทีทบทวนการดาเนินการ
(After Action Review – AAR)

ทีม SRRT

ปรับแผน

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
/ควบคุมโรค สสจ.
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
รพศ/รพท
ทีม SRRT

จัดทารายงาน

ทีม SRRT

ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงาน หรือ
นาเสนอที่ประชุมผู้บริหาร

ทีม SRRT

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

เอกสารหรือแนวทางฉบับนี้
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บทที่ 4 บทบาทของหน่ว ยงานสาธารณสุข ด้า น
การเตรียมความพร้อมและตอบโต้อบุ ตั ภิ ยั จากรังสี

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน – การตอบโต้หลังเกิดเหตุ
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม/ควบคุมโรค สสจ. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพศ/รพท และทีม SRRT
1. ด�ำเนินการเฝ้าระวังสุขภาพผู้สัมผัส/ผู้ป่วยจากเหตุการณ์
		
• การจัดท�ำทะเบียนผู้สัมผัส
o พนักงานของสถานที่เกิดเหตุ
o เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย กู้ชีพ บุคลากรห้องฉุกเฉิน ทีม SRRT
o ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
o ประชาชนทั่วไป
		
• ออกแบบการเฝ้าระวังสุขภาพ
o ตัวชี้วัดสุขภาพที่ควรใช้ในการเฝ้าระวัง เช่น ระดับสารเคมีในเลือด เอนไซม์ตับ CBC UA การ
ถ่ายภาพรังสีปอด
o ระยะเวลาและความถีท่ เี่ หมาะสมในการเฝ้าระวังสุขภาพ เช่น ตรวจ CBC ทุก 6 เดือนเป็นเวลา
2 ปี
o ค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณในการเฝ้าระวังสุขภาพ
2. สอบสวนเหตุการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลส�ำหรับการป้องกันการเกิดเหตุ โดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ คือ
		
• เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร  
o วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ที่อาจเป็นต้นเหตุ
o เกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม พนักงานที่เกี่ยวข้องหรือสภาพแวดล้อม
		
• ระบบป้องกันการเกิดอุบัติภัยของสถานที่เกิดเหตุ มีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะ
o การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
o การตรวจสอบและเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
		
• แผนรับอุบัติภัยของสถานที่เกิดเหตุ มีหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ ซ้อมแผนหรือไม่
3. จัดเวทีทบทวนการด�ำเนินการ (After Action Review – AAR) เพื่อสรุปการด�ำเนินการและ
หาประเด็นปรับปรุงการด�ำเนินการ
		
• การดูแลผู้สัมผัส/ผู้ป่วย
		
• การประสานงานของทีมงานสาธารณสุข (ทีม SRRT, EMS, ห้องฉุกเฉิน)
		
• แผนของทีมสาธารณสุข
		
• แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
4. จัดท�ำรายงาน เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
5. ให้ขอ้ เสนอแนะ (จากผลการสอบสวน) แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เพือ่ ป้องกันการเกิดเหตุ เช่น
อุตสาหกรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น
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บทที่ 5
การป้องกันอันตรายจากรังสีและ
การเฝ้าระวังทางสุขภาพ
การป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้ า ระวั ง ทางสุ ข ภาพเป็ นประเด็ นที่ มี ความส� ำ คั ญ อย่ างยิ่ ง                 
ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับรังสี เพือ่ เป็นการลดความเป็นอันตรายจากการับสัมผัสรังสี รวมเป็นถึงแนวทาง
การเฝ้าระวังทางสุขภาพเมือ่ มีการปฏิบตั งิ านหรือการได้รบั สัมผัสขณะปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะท�ำให้การท�ำงานด้านการ
เตรียมความพร้อมและตอบโต้กรณีเมื่อเกิดอุบัติภัยจากรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

5.1  การป้องกันการรับสัมผัสรังสีของทีมปฏิบัติงาน
5.1.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน (Zoning)
ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ระบุแนวทางการจัดพื้นที่ปฏิบัติงาน ส�ำหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ไว้ในแนวทางการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี สรุปได้ดังนี้
- พื้นที่อันตราย (Hot zone)
- พื้นที่เฝ้าระวัง (Warm zone)

- พื้นที่ปลอดภัย (Clean zone)

คือ พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีและไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ในพื้นที่ (อัตราปริมาณรังสี  >  100 µSv/hr)
คือ พืน้ ทีส่ ำ� หรับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทาง
รังสี การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่จ�ำเป็น
เพือ่ ให้สถานการณ์เหตุฉกุ เฉินทางรังสีกลับสูส่ ภาวะปกติ(อัตราปริมาณ
รังสี  <  100 µSv/hr)
คือ พืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยจากเหตุฉกุ เฉินทางรังสีทเี่ กิดขึน้ และไม่มกี ารเปือ้ น
สารกัมมันตรังสี (อัตราปริมาณรังสี = background level)

5.1.2  การก�ำหนดระยะพื้นที่ขอบเขต กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การก�ำหนดระยะพื้นที่ขอบเขตกรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี มีแนวทางและรายละเอียดที่ใช้เป็นเกณฑ์
ในการก�ำหนดพื้นที่ ได้ ดังตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 แสดงการก�ำหนดระยะพื้นที่ขอบเขตภายในส�ำหรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
สถานการณ์
บริเวณภายนอก
วัสดุกัมมันตรังสีแตกหักเสียหายและไม่มีการป้องกันใดๆ
พบการเปื้อนสารกัมมันตรังสี
เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด ท�ำให้เป็นกลุ่มควัน
เกิดเหตุซงึ่ คาดว่าเกีย่ วข้องกับระเบิดทีผ่ กู ติดกับวัสดุกมั มันตรังสี

ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหตุ (ระยะปลอดภัย)
30 เมตร โดยรอบ
100 เมตร โดยรอบ
300 เมตร โดยรอบ
> 400 เมตร โดยรอบ
เพื่อป้องกันการระเบิด

บริเวณภายในตึก หรือ ที่ปิดมิดชิด
วัสดุกัมมันตรังสีแตกหักเสียหายขาดเครื่องก�ำบัง หรือ มีการ ปิดบริเวณที่เกิดเหตุ  
เปื้อนสารกัมมันตรังสีในพื้นที่
รวมทั้งชั้นบนและชั้นล่างของสถานที่นั้น
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือ มีการเปรอะเปื้อนทางรังสีไปทั่ว
ปิดตึกที่เกิดเหตุ
การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องส�ำรวจรังสี
ระดับรังสี 100 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง
ล้อมบริเวณในระยะที่รังสีแผ่ออกมา

5.1.3 แนวปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่เมื่อทราบสถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อทราบอัตราปริมาณรังสีและสถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี มี
แนวทางตามรายละเอียด ดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เมื่อทราบอัตราปริมาณรังสีและสถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
สถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นก�ำเนิดรังสีแบบจุด

ค่า OIL*
100 µSv/hr

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นก�ำเนิดรังสีที่เปื้อน
สารกัมมันตรังสีในบริเวณไม่กว้าง หรือ กรณีที่การอพยพ
กระท�ำได้โดยง่าย
การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นก�ำเนิดรังสีที่เปื้อน
สารกัมมันตรังสีในบริเวณกว้าง หรือ กรณีที่การอพยพ
กระท�ำได้โดยยาก
การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นก�ำเนิดรังสีที่ฟุ้งกระจายใน
อากาศ

100 µSv/hr

แนวปฏิบัติ
กั้นบริเวณ
(ควบคุมการเข้าออกบริเวณดังกล่าว)
กั้นบริเวณ
(ควบคุมการเข้าออกบริเวณดังกล่าว)

1 µSv/hr

แนะน�ำให้อพยพผู้คนออกนอก
บริเวณ หรือหลบภัยอยูใ่ นทีพ่ กั และ
ปิดประตูหน้าต่าง
1 µSv/hr
ท�ำการกัน้ บริเวณ (ถ้าท�ำได้) ควบคุม
การเข้าออกบริเวณดังกล่าวและ
อพยพคนไปบริเวณเหนือทิศทางลม
ทีม่ า: แนวทางการปฏิบตั งิ านกรณีฉกุ เฉินทางรังสี ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ, 2555.
*หมายเหตุ ค่า Operational Intervention Level (OILs) คือ ค่าระดับเพื่อเข้าแทรกแซงการด�ำเนินการเพื่อป้องกันอันตราย
จากเหตุฉุกเฉินทางรังสี
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5.2   อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

หน่ ว ยงาน Radiation Emergency Medical Management (REMM) ของสหรั ฐ อเมริ ก า
ได้ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส�ำหรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี  สรุปได้ดังนี้
1) การเลือกอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของงานทีส่ มั ผัสรังสี (specific tasks)
และระดับความเสี่ยงในการปนเปื้อนรังสี
2) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จ�ำแนกเป็น
- อุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนภายนอกร่างกาย (External contamination)
- อุปกรณ์ปอ้ งกันการปนเปือ้ นภายในร่างกาย (Internal contamination) เช่น จากการหายใจ การ
รับประทานอาหาร และผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล
- อุปกรณ์ป้องกันสิ่งคุกคามอื่น ที่พบร่วมด้วย เช่น เปลวไฟ ความร้อน สารเคมี เป็นต้น
3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไม่สามารถป้องกันการสัมผัสรังสีในระดับพลังงานสูง หรือรังสีที่
มีอ�ำนาจทะลุทะลวงสูง
- เสื้อตะกั่ว (Lead aprons) ที่เจ้าหน้าที่สวมใส่ขณะถ่ายภาพรังสี ไม่สามารถป้องกันอันตรายจาก
รังสีที่มีระดับพลังงานสูงหรืออ�ำนาจทะลุทะลวงสูงได้
4) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลควรใช้ควบคู่กับเครื่องวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคล (personal
radiation dosimeter)  ในกรณีที่สงสัยว่าอาจได้รับสัมผัสรังสีที่มีอ�ำนาจทะลุทะลวงสูง
- เครื่องวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคลชนิดอ่านค่าได้โดยตรง (Direct-reading personal radiation dosimeters) ท�ำให้ทราบได้ทันทีว่า ปริมาณรังสีที่ได้รับมีค่าสูงเกินขีดจ�ำกัดความปลอดภัยส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตอบ
สนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี (Dose limits for emergency workers) หรือไม่
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับระดับขีดจ�ำกัดความปลอดภัยของปริมาณรังสียังผล (effective dose) ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ระดับขีดจ�ำกัดความปลอดภัยปริมาณรังสียังผลส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ปริมาณรังสียังผล (mSv)
- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
500
- การป้องกันการบาดเจ็บสาหัสของผู้ที่อยู่พื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
100
- การป้องกันการเพิ่มค่ากัมมันตรังสีในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- การป้องกันการเพิ่มระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินทางรังสี
- การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะสั้น
50
- การปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันอันตรายจากรังสีการตรวจวัดปริมาณรังสีและ
เก็บตัวอย่างรังสี
- การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะยาว
20
- การปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุทางรังสีโดยตรง
ทีม่ า: แนวทางการปฏิบตั งิ านกรณีฉกุ เฉินทางรังสี ส�ำหรับเจ้าหน้าทีต่ อบสนองเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติ, 2555.
หมายเหตุ ปริมาณรังสียังผลที่ก�ำหนดในตารางเป็นขีดจ�ำกัดของการได้รับปริมาณรังสีส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้
รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และทราบถึงความเสี่ยงเมื่อได้รับปริมาณรังสีในปริมาณที่ก�ำหนด และ
สมัครใจเข้าไปปฏิบัติงาน
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5)  อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection) ควรใช้ หน้ากากกรองอากาศ
ชนิดเต็มหน้า (full-face piece air purifying respirator) ซึ่งมีตัวกรองชนิด P-100 หรือมี High Efficiency
Particulate Air (HEPA) filter
- ไม่แนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ เช่น simple surgical
facemask, N-95 respirators  
- ควรทดสอบความกระชั บของหน้ า กาก (Fit test) เพื่ อ ให้ ส ามารถปกป้ อ งระบบ
ทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตรวจวัดทางสิง่ แวดล้อมและการประเมินความเสีย่ งของสิง่ คุกคาม (Environmental
testing and hazard assessment) โดยผู้เชี่ยวชาญ จะท�ำให้ทราบระดับอันตราย (risk levels) และ เลือกใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมได้
ทั้งนี้ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy
Agency: IAEA) ได้ให้รายละเอียดเรือ่ งการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคล ไว้ในคูม่ อื   Practical Radiation
Technical Manual: Personal Protective Equipment สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
5.2.1 การจ�ำกัดการสัมผัส (Restriction of Exposure)
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถป้องกันอันตรายจากการสัมผัสรังสีชนิดก่อไอออน (Ionizing radiation)
โดยใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ (อย่างน้อย 1 ข้อ)
• การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering controls)
• วิธีบริหารจัดการ (Administrative methods)
• การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
หากเป็นไปได้ ควรเริ่มจากการป้องกันที่แหล่งก�ำเนิด (source) ซึ่งรวมถึงการเลือกชนิดของ
สารกัมมันตรังสีทมี่ โี อกาสรัว่ ไหลต�ำ 
่ มีตเู้ ก็บหรือเครือ่ งก�ำบังรังสีทเี่ หมาะสม มีระยะห่างทีเ่ พียงพอ มีระบบระบาย
อากาศทีม่ ตี วั กรองอนุภาคทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง High efficiency particulate air (HEPA) filters ตลอดจนใช้ปา้ ย
เตือนภัยรังสี ที่เห็นได้ชัดเจน
ส�ำหรับมาตรการบริหารจัดการ เช่น การวางมาตรการจ�ำกัดระยะเวลาที่ผู้ปฏิบัติเข้าไปสัมผัส
สารกัมมันตรังสี เป็นวิธที ไี่ ด้ผลรองลงมาจากมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เนือ่ งจากต้องอาศัยความร่วมมือและ
ความตระหนักของผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นทางเลือกสุดท้าย และจะน�ำมาใช้ส�ำหรับการ
ป้องกันการสัมผัสในอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสีเท่านั้น
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5.2.2 หลักการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
1) ชนิดและธรรมชาติของรังสีทสี่ มั ผัส (The Nature of the exposure) อาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เช่น การใช้เครื่องส�ำรวจรังสี ระบุชนิดและปริมาณของรังสีที่มีการปนเปื้อนในบริเวณนั้น
2) คุณสมบัติของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Performance data for PPE)  อุปกรณ์ป้องกัน
ที่น�ำมาใช้ ควรผ่านการรับรองมาตรฐาน และ มีคุณสมบัติป้องกันรังสีตามที่ต้องการ
3) ระดับการสัมผัสที่ยอมรับได้ (The acceptable level of exposure) กล่าวคือ ควรได้รับ
การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญว่า อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่น�ำมาใช้สามารถลดปริมาณการสัมผัสให้ต�่ำ
กว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่องค์การระดับนานาชาติก�ำหนดไว้
5.2.3 ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ส�ำหรับอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสี
1) ชุดป้องกันอันตราย (Protective suit)
โดยทั่วไปมีค�ำแนะน�ำในการเลือกชุดป้องกันอันตราย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ราย
ละเอียดแสดงดังตารางที่ 5.4
ทัง้ นี้ การแบ่งประเภทชุดป้องกันอันตรายจากรังสีจะมีความแตกต่างกันกับการแบ่งชุดป้องกัน
อันตรายกรณีอุบัติภัยสารเคมี
ตารางที่ 5.4 ค�ำแนะน�ำในการเลือกชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ส�ำหรับอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสี
ประเภทของชุดป้องกันอันตราย

ของแข็ง
(ปริมาณ)
น้อย มาก

ของเหลว
(ปริมาณ)
น้อย มาก

A.  ผ้าที่ไม่ผ่านการทอ (non-woven) ไม่กันน�้ำ  √
(permeable) ไม่มีระบบความคุมแรงดัน
+R
(non-pressurized) และไม่มีการใช้แหล่งอากาศ
บริสุทธิ์จากภายนอก (non-ventilated)
B. ผ้ากันน�ำ้ ได้ (impermeable) ไม่มรี ะบบควบคุม √
√
√
√
แรงดัน (non-pressurized) และไม่มกี ารใช้แหล่ง +R
+R +R
+R
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (non-ventilated)
C. ผ้ากันน�้ำได้ (impermeable) มีการใช้แหล่ง √
√
√
√
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (ventilated)
D. ผ้ากันน�้ำได้ (impermeable) มีการใช้แหล่ง √
√
√
√
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอก (ventilated) และมี
ระบบควบคุมแรงดัน (pressurized)
หมายเหตุ √ หมายถึง ชนิดของชุดป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
+R หมายถึง ให้สวมชุดนี้ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
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√
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รูปที่ 5.1 แสดงประเภทของชุดป้องกันอันตรายจากรังสี*

*หมายเหตุ: มีความแตกต่างกับการแบ่งประเภทของชุดตอบโต้กรณีสารเคมีรั่วไหล
ส�ำหรับการสวมเสือ้ ตะกัว่ กันรังสี (Lead aprons) สามารถป้องกันได้เฉพาะรังสีทมี่ รี ะดับพลังงานต�ำ 
่
เช่น รังสีเอ็กซ์ที่มีพลังงานต�่ำกว่า 100 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (ที่กระจายออกมาขณะถ่ายภาพรังสี) แต่ไม่สามารถ
ป้องกันรังสีเอ็กซ์พลังงานสูงกว่า 100 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือ รังสีแกมมาได้ นอกจากนี้การสวมเสื้อตะกั่ว
เป็นเวลานาน จะเพิม่ ปัญหาเรือ่ งความเหนือ่ ยล้า ขาดความคล่องแคล่วในการท�ำงาน เนือ่ งจากเสือ้ ตะกัว่ มีนำ�้ หนัก
ค่อนข้างมาก
2) ถุงมือป้องกันการปนเปื้อนจากรังสี
ถุงมือมีหลายประเภท ตั้งแต่ ถุงมือพลาสติก (polythene gloves)   ซึ่งบางและเบา ไปจนถึง
ถุงมือหนัง ตลอดจนถุงมือทีผ่ ลิตจากวัสดุหลายประเภท ถุงมือมีหลายขนาด และ ความยาวทีแ่ ตกต่างกัน (บางชนิด
ยาวถึงระดับศอก) หลักการเลือกประเภทถุงมือ พิจารณาจากระดับความสามารถในการปกป้องรังสีแต่ละประเภท
และ ความคล่องแคล่วในการใช้มือในการท�ำงานแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถุงมือโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC gloves) ที่มีน�้ำหนักเบา หรือถุงมือที่ท�ำจากยางธรรมชาติ (Natural
rubber latex) เหมาะส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสวมใส่แล้วสามารถหยิบจับสิ่งของได้อย่างกระชับ
ส�ำหรับถุงมือโพลีไวนิลคลอไรด์ที่มีน�้ำหนักมาก เหมาะส�ำหรับงานอุตสาหกรรมบางประเภทที่มีโอกาสได้รับรังสี
ปริมาณมากกว่า หรือ มีโอกาสสัมผัสสิ่งคุกคามประเภทอื่น เช่น สารเคมี หรือ สภาพอากาศที่รุนแรงผู้ที่สวม
ถุงมือป้องกันรังสี ควรเรียนรู้วิธีการถอดถุงมืออย่างปลอดภัยเพื่อมิให้ถุงมือด้านนอก(ที่ปนเปื้อนรังสี) สัมผัสกับ
ผิวหนังด้านในได้ และควรทิ้งในภาชนะที่เหมาะสม
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3) รองเท้าป้องกันรังสี
จุดประสงค์หลักในการสวมรองเท้าป้องกันรังสี คือ ป้องกันการแพร่กระจายจากรังสีที่ปนเปื้อน
พืน้ ให้อยูใ่ นบริเวณจ�ำกัด (ไม่แพร่กระจายไปปนเปือ้ นพืน้ บริเวณอืน่ ) แต่มไิ ด้เน้นการลดปริมาณรังสีทเี่ ข้าสูร่ า่ งกาย
ดังเช่นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ดังนั้น ควรใช้รองเท้าป้องกันรังสีเฉพาะในกรณีที่มีระดับ
ความเสี่ยงต�่ำเท่านั้น นอกจากนี้ควรมีการก�ำหนดบริเวณให้ชัดเจน ระหว่างบริเวณที่พื้นปนเปื้อนรังสีกับ
บริเวณทีป่ ลอดภัย และเรียนรูว้ ธิ กี ารถอดรองเท้า อย่างถูกวิธี (มิให้มกี ารปนเปือ้ นรังสีไปยังบริเวณทีส่ ะอาด) รองเท้าทีใ่ ช้
ส�ำหรับป้องกันรังสี มีหลายประเภท ได้แก่ รองเท้าบู๊ท รองเท้าพลาสติก รองเท้านิรภัย รองเท้าผ้า เป็นต้น
4) อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสรังสี
ปัจจัยในการเลือกประเภทหน้ากาก พิจารณาจากเกณฑ์ ประกอบด้วย ชนิดสารอันตราย (Type
of contaminants) ความเป็นพิษ (Toxicity) และความเข้มข้นของสารในบรรยากาศ (Concentration in air)
โดยอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสรังสี แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้
				 4.1) หน้ากากกรองอากาศ (Air-purifying respirators) สามารถกรองอนุภาคฝุ่นหรือ
ไอระเหยของสารเคมีที่มีความเข้มข้นต�่ำได้ แสดงดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 แสดงประเภทหน้ากากกรองอากาศ (Air-purifying respirators)
ประเภท

รูปภาพ

หมายเหตุ

หน้ากากกรองอนุภาค
(filtering face piece respirators)
ดังรูปที่ 5.2

N = Nose clip
P = Filter material
V = Exhalation valve

หน้ากากกรองแก๊สและไอระเหย
ชนิดครึ่งหน้า (half mask respirators)
ดังรูปที่ 5.3

P = Face piece
I = Inhalation valve
V = Exhalation valve
F = Filters

หน้ากากกรองแก๊สและไอระเหย
ชนิดเต็มหน้า (full face mask
respirators)
ดังรูปที่ 5.4

E = Exhalation valve

หน้ากากกรองอากาศชนิดใช้พลังงาน
จากแบตเตอรี่ (powered air purifying
respirator)
ดังรูปที่ 5.5
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4.2) ชุดส่งผ่านอากาศ (Atmosphere-supplying respirators) อาศัยแหล่งออกซิเจนภายนอก
หรืออากาศบริสุทธิ์ ซึ่งมีประเภทต่างๆ แสดงดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ประเภทชุดส่งผ่านอากาศ (Atmosphere-supplying respirators)
ประเภท
ชนิดจ่ายอากาศทางท่อ
(Fresh air hose equipment)
ดังรูปที่ 5.6

ชนิดจ่ายอากาศทางท่อที่มีการปรับ
อัตราการไหลของอากาศให้เหมาะสม
(constant flow compressed
air equipment)
ดังรูปที่ 5.7

ชุดส่งผ่านอากาศชนิดมีถังอากาศติดตัว
(breathing apparatus which
includes full face masks and
full suits)
ดังรูปที่ 5.8

รูปภาพ

หมายเหตุ
อากาศบริสุทธิ์และมีแรงดันสูงจาก
แหล่งก�ำเนิดจะไหลผ่านมาตามท่อ
หรือสายอากาศ ไปยังบริเวณหายใจ
สารอันตรายทีป่ นเปือ้ นอยูใ่ นอากาศ
จึงไม่สามารถเล็ดลอดเข้าสู่บริเวณ
หายใจของผูส้ วมใส่ได้ เหมาะส�ำหรับ
ใช้ในพื้นที่ที่มีความเป็นอันตรายสูง
F = Filter

ผู้สวมใส่ได้รับอากาศจากถังอากาศ
ซึ่งติดอยู่กับตัว มักใช้ในบริเวณที่มี
แก๊สออกซิเจนน้อย หรือ มีปริมาณ
สารอันตรายสูงมากจนถึงระดับที่
เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ในทันที

		
4.3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสิ่งคุกคามอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย ได้แก่ หมวกนิรภัย
(Safety helmet) แว่นตานิรภัย (Safety goggles) ชุดป้องกันอันตรายอลูมิเนียมทนไฟ (aluminized fire
resistant materials) และชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีบางชนิด เป็นต้น
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5.3 การสอบสวนเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การเฝ้าระวังทางสุขภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี สามารถแบ่งรูปแบบการด�ำเนินการได้เป็น
2 รูปแบบ คือ การสอบสวนโรค/เหตุการณ์ และการเฝ้าระวังสุขภาพตามกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
		
5.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรังสี
อุบตั เิ หตุทางรังสี หมายถึง เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายเกีย่ วข้องกับรังสี หรือต้นก�ำเนิดรังสี
อันท�ำให้ไม่สามารถควบคุมต้นก�ำเนิดรังสี หรือปริมาณรังสีให้อยู่ในระดับที่ก�ำหนดได้และอาจก่อให้เกิดอันตราย
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
			ทั้งนี้ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา  (United States Environmental
Protection Agency: US EPA) ได้ก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของอุบัติเหตุทางรังสีไว้ว่าต้องเป็นเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ ได้แก่
			(a) เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ท�ำให้รังสีมีการปลดปล่อยออกมา (mission of radiation) คือ
• มีผู้ประกอบอาชีพที่ท�ำงานสัมผัสรังสีอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับรังสี อย่างน้อย 5 millisieverts  
หรือ 1 milliseivert ส�ำหรับประชาชนทั่วไป
• มีหลักฐานหรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี  เช่น อุบัติเหตุที่ท�ำให้รังสี
มีการปลดปล่อยออกมาเนื่องมาจาก การหก หรือ รั่วของกัมมันตภาพรังสี หรือ เครื่องมือที่มีรังสีถูกท�ำลาย
			(b) มีการใช้รังสีในทางที่ผิด หรือในทางการแพทย์มีการบริหารสารกัมมันตรังสีที่ผิดวิธี
ซึ่งรวมถึง
• การบริหารสารกัมมันตรังสี (radioactive substance) เพื่อการวินิจฉัยโรคที่มีขนาดมากเกิน
ว่าร้อยละ 50 ที่สั่งจ่าย
• การบริหารสารกัมมันตรังสี (radioactive substance) เพื่อการรักษาโรคที่มีขนาดมากเกิน
ว่าร้อยละ 15 ที่สั่งจ่าย
• การบริหารรังสีเพื่อการรักษาโรคจาก radiation apparatus หรือ sealed radioactive
source ที่มีขนาดรังสีมากเกินว่าร้อยละ 10 จากขนาดที่สั่งจ่ายทั้งหมด
• การบริหารรังสีเพื่อการวินิจฉัยโรค หรือการให้ intervention จาก radiation apparatus
หรือ sealed radioactive source ที่มีขนาดรังสีมากเกินว่าร้อยละ 10 จากขนาดที่สั่งจ่ายทั้งหมดซึ่งเป็นผล
ท�ำให้ คนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 คนได้รับขนาดของรังสีเท่ากับหรือมากกว่า 1 millisievert
• การบริหารรังสีโดยไม่ตั้งใจซึ่งเป็นผลมาจาก radiation apparatus ไม่สามารถท�ำงานได้
สมบูรณ์
• การบริหารรังสีกับผู้ป่วยผิดคน หรือผิดอวัยวะ
• การบริหารรังสีนอกเหนือจากที่สั่งจ่าย
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1) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
ปัจจุบันมีการใช้สารกัมมันตรังสีเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ทางการแพทย์ เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ท�ำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางรังสีได้จากสาเหตุ 3 ลักษณะ ได้แก่
1.1) สารรังสีสูญหาย ถูกโจรกรรมหรือทิ้งไว้โดยปราศจากการควบคุมดูแล เช่น สารรังสีที่
ใช้ในงานถ่ายภาพด้วยรังสีเกิดหายไปจากที่เก็บ หรือน�ำสารรังสีที่เลิกใช้แล้วไปเก็บไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีมาตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี
1.2) สารรังสีขาดเครือ่ งก�ำบังรังสี เกิดการค้างหรือหลุดออกมาจากเครือ่ งก�ำบังรังสี เนือ่ งจาก
เหตุขดั ข้องขณะปฏิบตั งิ าน เช่น การค้างของสารรังสีทใี่ ช้ในงานถ่ายภาพด้วยรังสี ไม่สามารถน�ำลงคืนภาชนะเก็บ
ซึ่งก�ำบังรังสีได้
1.3) สารรังสีแพร่กระจายออกจากที่เก็บหรือบริเวณที่ควบคุม เช่น เกิดการรั่วของสารรังสี
ขณะปฏิบัติงาน หรือมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถอดชิ้นส่วนหรือเครื่องมือ ซึ่งมีสารรังสีบรรจุอยู่ ท�ำให้สารรังสีแพร่
กระจายออกไป
2) ภาวะฉุกเฉินทางรังสีและระดับของความร้ายแรง
อุบัติเ หตุท างรังสีแม้ว่า จะเกิ ดขึ้ นจากสาเหตุ เ ดี ย วกั นแต่ ความร้ า ยแรงของสถานการณ์
อาจแตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สภาพเหตุการณ์ คุณสมบัตขิ องสารรังสี บางครัง้ ความรุนแรง
อาจขยายขอบเขตกว้างออกไปจนอยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสูภ่ าวะปกติได้ สถานการณ์
ดังกล่าวนี้ เรียกว่า “ภาวะฉุกเฉินทางรังสี” ทั้งนี้ ความรุนแรงของสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางรังสี อาจจะ
แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
- ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 1 สถานการณ์มีขอบเขตอยู่ภายในห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ
หรือภายในอาคารหนึ่งอาคารใด
- ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 2 สถานการณ์ขยายขอบเขตออกไปทั่วโรงงาน สถาบัน
การศึกษาวิจัย หรือโรงพยาบาลที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี
- ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 3 สถานการณ์อาจมีผลกระทบต่อสถานที่ข้างเคียง
- ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 4 สถานการณ์มีผลกระทบต่อประเทศข้างเคียง
5.3.2 หลักการสอบสวนอุบัติเหตุทางรังสี
อาศัยแนวคิดของการสอบสวนโรคทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้กับการ
สอบสวนอุบัติเหตุทางรังสี   โดยการสอบสวนโรค (Disease Investigation) เป็นกระบวนการในการหาข้อมูล
ความจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดโรคในบุคคล หรือกลุม่ คน ด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านระบาดวิทยาของผูป้ ว่ ย การ
ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เพื่อค้นหาสาเหตุของ
การเกิดโรค หรือการระบาดของโรคนั้นๆ การสอบสวนโรคแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
			- Case Investigation คือ การสอบสวนเฉพาะราย ได้แก่ การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ประวัตกิ ารป่วย จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ จากตัวผูป้ ว่ ยเอง ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ประวัตกิ ารป่วย ประวัตกิ ารตรวจร่างกาย การ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร และการตรวจพิเศษต่างๆ สาเหตุการป่วย ประวัตกิ ารท�ำงาน ประวัตกิ ารสัมผัส
สิ่งคุกคามต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อน�ำมาประกอบหรือตัดสินใจว่าควรท�ำการสอบสวนทางระบาดวิทยา
หรือไม่
			- Epidemiological disease investigation เป็นการสอบสวนทางระบาดวิทยา เพื่อค้นหา
การเกิดโรค การกระจายของโรค ปัจจัยก่อโรค ทางเข้าสู่ร่างกาย โดยวิธีทางระบาดวิทยา ทั้งนี้เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ที่แท้จริงของการเกิดโรคในกลุ่มคนที่สนใจ และสามารถก�ำหนดแนวทางในการป้องกันโรคได้ถูกต้อง
กับปัจจัยก่อโรคและทางผ่านของปัจจัยก่อโรคนั้น
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ทั้งนี้การสอบสวนอุบัติเหตุทางรังสี สามารถใช้หลักการการสอบสวนเฉพาะราย หรือการสอบสวนทาง
ระบาดวิทยาขึ้นกับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินนั้นๆ โดยมีแนวทาง ดังนี้
1) เมื่อไหร่จึงควรออกสอบสวนอุบัติเหตุทางรังสี ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ก�ำหนดแนวทางในการ
แจ้งเหตุไว้ ดังนี้
ตารางที่ 5.7 แนวทางการแจ้งเหตุ กรณีอุบัติเหตุทางรังสี
กรณีที่ 1 แจ้งทันที
หน่วยงานใดที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี ซึ่งมีสถานการณ์อันอาจ
ก่อให้เกิด
-  มีผู้ได้รับปริมาณรังสีทั่วร่างกายตั้งแต่ 0.25 ซีเวิร์ท
(25 เรม) ขึ้นไป หรือได้รับปริมาณรังสีบริเวณ เท้า หัวเข่า มือ
หรือแขน ตั้งแต่ 1.50 ซีเวิร์ท (150 เรม) ขึ้นไป หรือได้รับ
ปริมาณรังสีบริเวณเท้า หัวเข่า มือ หรือแขน ตั้งแต่
3.75 ซีเวิร์ท (375 เรม) ขึ้นไป หรือ
-  ความเสียหายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามปกติ
ตัง้ แต่ 1 สัปดาห์ขนึ้ ไป หน่วยงานนัน้ จะต้องแจ้งเหตุฉกุ เฉินทาง
รังสีให้ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบทันที

กรณีที่ 2 แจ้งภายใน 24 ชั่วโมง
หน่วยงานใดที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี ซึ่งมีสถานการณ์อันอาจ
ก่อให้เกิด
- มีผู้ได้รับปริมาณรังสีทั่วร่างกายตั้งแต่ 0.05 ซีเวิร์ท (5 เรม)
ขึ้นไป หรือได้รับปริมาณรังสีบริเวณผิวหนังทั่วร่างกายตั้งแต่
0.30 ซีเวิร์ท (30 เรม)ขึ้นไป หรือได้รับปริมาณรังสีบริเวณเท้า
หัวเข่า มือ หรือแขน ตั้งแต่ 0.75 ซีเวิร์ท (75 เรม) ขึ้นไป หรือ
-  ความเสียหายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามปกติ
ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป หน่วยงานนั้นจะต้องแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ให้สำ� นักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติทราบ ภายใน 24 ชัว่ โมง

หมายเหตุ: ถ้าอุบัติเหตุทางรังสีที่เกิดขึ้นมีสถานการณ์ความรุนแรงน้อยกว่าที่กล่าวมาข้างต้นให้แจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีให้
ส�ำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้การแจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีสามารถติดต่อ
แจ้งมายังส�ำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
02-596-7699 เวลาราชการ หรือ 089 200 6243 ตลอด 24 ช.ม.

2) เครื่องมือในการสอบสวนอุบัติเหตุทางรังสี
ประกอบด้วยแบบสอบสวน   แบบตรวจวัดต่างๆ เครื่องวัดรังสี อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล เครือ่ งมือช่วยค�ำนวณ เครือ่ งมือช่วยวิเคราะห์และจัดท�ำรายงาน และอืน่ ๆ การปฏิบตั งิ านในภาวะฉุกเฉิน
ทางรังสี ต้องมีเครือ่ งวัดรังสีเพือ่ ใช้ประเมินอันตรายจากรังสีทเี่ กิดขึน้ ในทุกขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ าน หน่วยงาน
ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางรังสีและหน่วยงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยระดับพืน้ ทีร่ วมทัง้ ส�ำนักงานพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ
ควรมีชุดเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อน�ำไปใช้ในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ตามหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ
ชนิดและประเภทของเครือ่ งวัดรังสี ซึง่ จะน�ำไปใช้ในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ขึน้ อยูก่ บั สารกัมมันตรังสีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ
และวิธีการที่จะใช้ตรวจวัดรังสี เครื่องวัดรังสีที่จะน�ำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจสอบ ปรับเทียบและซ่อมบ�ำรุง
อย่างสม�่ำเสมอ และควรก�ำหนดรายละเอียด การด�ำเนินงานดังกล่าวไว้ในระเบียบข้อบังคับของการเตรียมการ
ปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี
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ส�ำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้งานในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
แบ่งเป็นกรณี ดังตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้งานในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีกรณีต่างๆ
เหตุการณ์ทางรังสี

เครื่องมือ

กรณีสารกัมมันตรังสี
1. เครื่องวัดรังสีแกมม่า/นิวตรอนทั่วไป
สูญหายหรือถูกโจรกรรม เช่น จี เอ็ม ไอออนไนเซชั่นแชมเบอร์
หรือ เรม
2. เครื่ อ งวั ด การเปรอะเปื ้ อ นรั ง สี
ซึ่งมีความไวสูงส�ำหรับสารรังสีที่ไม่มี
บรรจุในแคปซูล ได้แก่ รังสีเบต้า
แกมม่า ให้ใช้ แพนเค้ก (pancake)
ส่วนรังสีแอลฟ่า ให้ใช้ เครื่องวัดแบบ
พรอพโพชันนัล หรือซิลทิเลชัน
3. ฟิล์มแบดจ์  หรือ TLD ซึ่งมีช่วง
วัดปริมาณรังสีอยู่ใน ระดับปกติ
4. เครื่องวัดรังสีชนิดเสียบกระเป๋า
ซึ่งสามารถอ่านค่าได้โดยตรง พร้อม
เครื่องประจุ
กรณีสารกัมมันตรังสีหลุด 1. เครือ่ งวัดรังสีแกมม่าซึง่ มีระดับรังสีสงู
จากที่เก็บ
เช่น เครื่องวัดแบบ จี เอ็ม
2. ฟิล์มแบดจ์ หรือ TLD ซึ่งมีช่วงการ
วัดปริมาณรังสีสูงกว่าปกติ
3. เครื่ อ งวั ด ปริ ม าณรั ง สี ช นิ ด เสี ย บ
กระเป๋า อ่านค่าได้โดยตรงพร้อมเครื่อง
ประจุ
กรณีเกิดการเปรอะเปื้อน เครื่องวัดระดับรังสีซึ่งมีความไวสูงตาม
ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของสาร
กัมมันตรังสี

อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
ส�ำหรับสารกัมมันตรังสี
ซึง่ ไม่ได้บรรจุในแคปซูล
หากพบหรือคาดว่า
มีการเปรอะเปื้อนรังสี
ให้ใช้เครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆเหมือน
อุบัติเหตุที่เกิดการ
เปรอะเปื้อนทางรังสี

อุปกรณ์อื่นๆ
ถ่านไฟฉาย, สารกัมมันตรังสี
ที่ ใช้ ท ดสอบเครื่ อ งวั ด ถุ ง
พ ล า ส ติ ก ถั ง เ ก็ บ ส า ร
กั ม มั น ตรั ง สี เทปปิ ด ผนึ ก ที่
เขียนได้ กระดาษกรองส�ำหรับ
เช็ดพื้นผิวเวลาตรวจสอบการ
เปรอะเปื้อนรังสี
คีมจับสารกัมมันตรังสี คีมจับ
สารกัมมันตรังสีที่บังคับการ
ท�ำงานระยะไกล ถังเก็บกาก
กัมมันตรังสี ป้ายเครื่องหมาย
แสดงบริเวณอันตรายจากรังสี
สีสเปรย์ เชือกและไม้ปัก
ส�ำหรับขึงเชือก

ไม่จ�ำเป็น

เหมือนกับกรณีสาร
กัมมันตรังสีสูญหายหรือถูก
โจรกรรม + ก้อนตะกั่ว

เสือ้ กางเกง ป้องกันการ
เปรอะเปื้อนรังสี ถุงมือ
ถุงหุ้มรองเท้า หน้ากาก
หรือ เครื่องช่วยหายใจ
ตามความเหมาะสม

เหมือนกับกรณีแรก + เศษ
ผ้า น�้ำยาขจัดการเปื้อนรังสี
กระดาษกรองส�ำหรับเช็ด
พื้นผิวในการตรวจสอบการ
เปรอะเปื้อนรังสี แผ่นโพลี
เอทธิลีน
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3) ขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุทางรังสี
การสอบสวนเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้  ดังนั้นจึงต้องมีขั้นตอนการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบดังต่อไปนี้ คือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ
ก่อนออกสอบสวน   ผู้สอบสวนควรเตรียมตัวในด้านความรู้และสิ่งที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการสอบสวน  การบริหารจัดการขณะออกสอบสวน  การปรึกษาหารือกับผู้รู้ก่อนที่จะออก
ปฏิบัติงาน การเตรียมตัวดีจะท�ำให้การสอบสวนง่ายขึ้น มีการเตรียมแบบสอบถามให้พร้อม ปรึกษาเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการเก็บและส่งตัวอย่างทางชีวภาพ (ถ้าจ�ำเป็นต้องเก็บตัวอย่าง) เครื่องมือและวิธีการ
ตรวจวัดรังสี อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น การจัดการเกีย่ วกับการเดินทาง เป็นต้น
ขั้นที่ 2 การยืนยันว่าปัญหามีอยู่จริง
โดยปกติจะต้องมีการแจ้งอุบตั เิ หตุทางรังสีมายังส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติตามแนวทางทีก่ ำ� หนด
ไว้ว่า เมื่อไหร่ควรออกสอบสวน แต่บางครั้งอาจมีสถานการณ์ที่ทราบจากสื่อต่างๆ หรือ จากการสื่อสารที่
ไม่เป็นทางการ ซึง่ ทีมสอบสวนจะต้องยืนยันข้อมูลก่อนออกสอบสวนทุกครัง้ เพือ่ การเตรียมการทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม
กับสถานการณ์นั้นๆ
ขั้นที่ 3 การยืนยันการวินิจฉัย
การยืนยันการวินิจฉัย สามารถท�ำได้โดยการทบทวนข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย มีการคุย
สัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับอาการและอาการแสดง ประวัติการสัมผัสต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่ผู้สอบสวนเก็บรวบรวมขณะท�ำการสอบถามจากผู้ป่วยแต่ละรายควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ คือ
- ข้อมูลประชากร ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ เชื้อชาติ อาชีพ ลักษณะงาน ประเภทโรงงาน
- ข้อมูลทางคลินิก ได้แก่ อาการและอาการแสดงต่างๆ วัน เวลาที่ป่วย
- ข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ ง  ได้แก่ปจั จัยสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจ็บป่วย  ประวัตกิ าร
สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งใน และนอกสถานที่ท�ำงาน
ทั้งนี้ การได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้ป่วยจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่สามารถโยงไปสู่ปัจจัยเสี่ยงที่สงสัย เพื่อ
น�ำไปสร้างสมมุติฐานการเกิดโรคต่อไป
ขั้นที่ 4 การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการส�ำรวจสภาพแวดล้อม
จาก Index case น�ำไปสู่การค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งจากการ
สังเกต และจากการตรวจวัดระดับรังสีด้วยเครื่องมือ
		
- ประเภทผู้ป่วยเนื่องจากอุบัติเหตุทางรังสี สามารถแบ่งออกได้ 5 กลุ่มดังนี้
กลุ่ม 1 ผู้ป่วยมีอาการให้เห็นว่าเกิดจากการได้รับรังสีและมีบาดแผลหรือแผลไหม้ตามผิวหนัง
กลุ่ม 2 ผู้ป่วยไม่มีอาการให้เห็นว่าเกิดจากการได้รับรังสี แต่มีบาดแผล/แผลไหม้ตามผิวหนัง
กลุ่ม 3 ผู้ป่วยมีอาการที่คาดว่าอาจได้รับรังสี
กลุ่ม 4 ผู้ป่วยไม่มีอาการให้เห็นว่าเกิดจากการได้รับรังสี และไม่มีบาดแผล (ปริมาณรังสีต�่ำกว่า
ค่าที่จะท�ำให้เกิดการป่วยทางรังสี
กลุ่ม 5 ผู้ป่วยที่ได้รับรังสีเกินกว่าขีดก�ำหนด แต่ยังต�่ำกว่าค่าที่จะท�ำให้เกิดการป่วยทางรังสี
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ผู้ป่วยในกลุ่มที่ 1 และ 2 ถึงแม้ว่าจะได้รับรังสีหรือไม่ก็ตาม ควรรีบน�ำส่งโรงพยาบาลที่มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยทางรังสีโดยด่วน แต่ถ้าบาดแผลหรืออาการไหม้ของผู้ป่วยไม่รุนแรง
ควรช�ำระล้างการเปรอะเปื้อนรังสีเบื้องต้น ทั้งนี้ต้องไม่ท�ำให้บาดแผลหรืออาการไหม้ดังกล่าวเกิดอาการสาหัส
ทั้งนี้การขจัดการเปื้อนรังสี (radioactive decontamination) เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเพื่อลดการ
แพร่กระจายการเปรอะเปือ้ นรังสีในสถานพยาบาล ซึง่ ก่อให้เกิดความยุง่ ยากมากขึน้ ดังนัน้ ถ้าจ�ำเป็นต้องขนย้ายผูป้ ว่ ย
ที่มีการเปรอะเปื้อนรังสี ควรใช้ผ้าพลาสติกแทนผ้าห่มคลุมบนเปลหามก่อนขึ้นรถพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดการแพร่
กระจายของรังสีได้ วัสดุทใี่ ช้งานแล้วให้ทงิ้ โดยผ่านกระบวนการขจัดกากกัมมันตรังสีหรือน�ำมาขจัดการเปือ้ นรังสี
ก่อนที่จะน�ำไปใช้ต่อไป
		
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยในกลุม่ ที่ 3 นัน้ ไม่จำ� เป็นต้องรีบท�ำการรักษาพยาบาลทันที แต่ตอ้ งประเมินปริมาณ
รังสีทผี่ ปู้ ว่ ยได้รบั และความเร่งด่วนอันดับต่อมา ได้แก่ การตรวจวินจิ ฉัยอาการเบือ้ งต้น โดยคณะแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะได้รับรังสีชนิดใดก็ตามต้องได้รับการรักษา
พยาบาลเป็นพิเศษ เช่นกัน ดังนั้นจึงควรส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการบ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ยทางรังสี ในกรณีทคี่ าดว่าจะมีประชาชนได้รบั ผลกระทบควรตรวจสอบหาผูท้ ไี่ ด้รบั รังสี
โดยละเอียด ซึ่งขั้นตอนนี้การซักประวัติ สอบถามรายละเอียดสถานที่อยู่ของผู้ที่มีโอกาสได้รับรังสีในขณะที่เกิด
อุบัติเหตุทางรังสี และการประเมินสภาพแวดล้อมจะเป็นข้อมูลที่ช่วยค้นหากลุ่มนี้ได้ เพราะถ้าวินิจฉัยจากอาการ
ที่เกิดขึ้นจะท�ำได้ยากมาก เนื่องจากอาการป่วยทางรังสีอาจปรากฏให้เห็นได้ต่อเมื่อได้รับรังสีไปแล้ว 6 สัปดาห์
		
ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ 4 และ 5 นัน้ ตามปกติไม่ตอ้ งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่จะต้องมีการติดตาม
ผลของผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ 4 เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการวินจิ ฉัยครัง้ แรกถูกต้องและเพือ่ ประเมินปริมาณรังสีทไี่ ด้รบั ให้ถกู ต้องยิง่
ขึน้ ส่วนผูป้ ว่ ยในกลุม่ ที่ 5 ควรมีการเก็บประวัตปิ ริมาณรังสีทไี่ ด้รบั และหากมีความจ�ำเป็นควรด�ำเนินการประเมิน
ปริมาณรังสีใหม่
		
- ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จากการตรวจวัดปริมาณรังสี การตรวจวัด
รังสี ต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์  โดยมีหลายกรณี ดังนี้
1) กรณีสารกัมมันตรังสีค้างหรือหลุดจากที่เก็บ กรณีนี้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายที่สุด
ระดับรังสีในบริเวณใกล้เคียงกับสารกัมมันตรังสี อาจมีค่ามากกว่า 100 เรินต์เกน ต่อ ชั่วโมง   (R/h)   แต่ถ้า
สารกัมมันตรังสีมีเครื่องก�ำบังรังสีที่เหมาะสมแล้ว จะมีระดับรังสีเพียง 1 เรินต์เกน ต่อ ชั่วโมง  (R/h)  ดังนั้น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ระดับรังสีควรมีชว่ งการวัดระดับรังสีกว้าง โดยทัว่ ไปควรใช้เครือ่ งมือ 2 ชุด ชุดแรกใช้วดั ระดับรังสี
ในบริเวณทีม่ รี งั สีสงู และอีกชุดหนึง่ ใช้วดั ระดับรังสีในบริเวณทีม่ รี งั สีตำ�่ กว่า ในการวัดระดับรังสีควรให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
อยู่ห่างจากสารกัมมันตรังสีประมาณ 2-3 เมตร โดยสามารถที่จะอ่านค่าระดับรังสีจากที่ก�ำบังรังสี เช่น
ผนังห้อง เครื่องวัดระดับรังสีที่ใช้อาจใช้เครื่องวัดที่สามารถเลื่อนหัววัดรังสีให้ไกลออกไปได้ หรือชนิดที่สามารถ
ถอดหัววัดรังสีและผูกติดกับอุปกรณ์ที่ยื่นเข้าไปวัดระดับรังสีได้ โดยทั่วไปสารกัมมันตรังสีที่ค้างหรือหลุดจาก
ที่เก็บจะเป็นสารกัมมันตรังสีประเภทมีการปิดผนึกเป็นอย่างดี แต่การด�ำเนินงานไม่ควรมองข้ามโอกาส ซึ่งอาจ
มีการแพร่กระจายของรังสี  ดังนัน้ เมือ่ แก้ไขสถานการณ์ โดยการน�ำสารกัมมันตรังสีกลับสูท่ เี่ ก็บแล้ว ควรตรวจวัด
ปริมาณรังสีอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเปรอะเปื้อนรังสีเกิดขึ้น
2) กรณีสารกัมมันตรังสีสูญหายหรือถูกโจรกรรม ในกรณีนี้จะค้นหาได้ยากที่สุด โดยในขณะที่ยัง
ไม่ทราบสถานที่แน่นอนของสารกัมมันตรังสีที่หายไป การค้นหาในเบื้องต้นจะด�ำเนินการได้เพียงส�ำรวจระดับ
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รังสีในบริเวณพื้นที่ที่สงสัยเท่านั้น แต่ถ้ามีข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ที่แน่นอนว่า อาจมีสารกัมมันตรังสีอยู่ในพื้นที่ใด
จึงจะด�ำเนินการค้นหาสารกัมมันตรังสีในพื้นที่นั้นโดยละเอียดได้ วิธีการค้นหาสารกัมมันตรังสีในเบื้องต้นขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เช่น กรณีทที่ ราบว่าสารกัมมันตรังสีทหี่ ายไปอยูภ่ ายในอาคารการค้นหาอาจใช้เจ้าหน้าที่
เดินส�ำรวจระดับรังสีทั่วบริเวณระเบียงของอาคาร แต่ถ้าสงสัยว่าสารกัมมันตรังสีอยู่ในที่ซึ่งไม่มีขอบเขตแน่นอน
การค้นหาอาจใช้การส�ำรวจระดับรังสีโดยทางรถยนต์หรือเครื่องบิน และ เมื่อก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ที่สงสัย
ได้แล้ว จึงด�ำเนินการค้นหาโดยละเอียดต่อไป ความยุ่งยากในการค้นหาสารกัมมันตรังสีที่หายไปในหลายกรณี
พบว่าสารกัมมันตรังสี ยังคงเก็บไว้ภายในเครื่องก�ำบังรังสีจึงมีระดับรังสีต�่ำมาก ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องวัดรังสี
เพือ่ ค้นหาสารกัมมันตรังสีทหี่ ายไปควร พิจารณาถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วย หลังจากน�ำสารกัมมันตรังสีทหี่ ายไป
กลับคืนมาได้แล้ว ควรตรวจสอบการเปรอะเปือ้ นรังสีซงึ่ อาจเกิดขึน้ ได้ หากเกิดการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี
ควรด�ำเนินการตรวจวัดรังสีอย่างน้อย 3 วิธี คือ
- ตรวจวัดระดับรังสีบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี โดยใช้เครื่องมือวัดรังสีชนิดถือติดตัว
- ตรวจวัดการเปรอะเปือ้ นรังสีในพืน้ ทีท่ เี่ กิดอุบตั เิ หตุทางรังสี โดยใช้เครือ่ งวัดรังสีชนิดถือติดตัวและ
ใช้วิธีตรวจสอบโดยการเก็บตัวอย่างจากพื้นผิว
- ตรวจวัดการเปรอะเปื้อนรังสีในอากาศ
นอกจากนี้ ควรมีการตรวจวัดการเปรอะเปื้อนรังสี ให้แก่ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ทุกรังสี และสิ่งของทุกชนิดที่น�ำออกไปจากพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี ก่อนที่จะน�ำไปทิ้งหรือน�ำกลับมาใช้ใหม่
การเลือกใช้เครื่องวัดรังสีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง   เครื่องวัดรังสีที่น�ำมาใช้ ควรมี
ความไวต่อชนิดและคุณสมบัตขิ องรังสีทจี่ ะท�ำการตรวจวัด โดยเครือ่ งวัดรังสีหลายชนิดทีใ่ ช้ในงานประจ�ำสามารถ
น�ำมาใช้ในภาวะฉุกเฉินทางรังสีได้  หรือหากไม่มบี างครัง้ อาจต้องติดต่อขอยืมมาจากหน่วยงานอืน่ ๆทีม่ อี ยูส่ ำ� หรับ
รายละเอียดเครื่องวัดแต่ละชนิดได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาเชิงบรรยาย
คือการน�ำข้อมูลที่ได้มาแจกแจงตามเวลา สถานที่ และบุคคล ขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญมาก เพราะ
นอกจากจะท�ำให้เรามีโอกาสตรวจสอบดูความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ ก็บมาได้แล้วยังช่วยในการอธิบายเกีย่ วกับภาพ
การเกิดอุบัติเหตุนั้น ๆ ว่ามีแนวโน้มการเกิดอย่างไร  สาเหตุของโรคที่น่าจะเกี่ยวข้อง  ปัจจัยเสี่ยง เพื่อที่จะน�ำ
มาสร้างสมมุติฐานและพิสูจน์ในช่วงระบาดเชิงวิเคราะห์ต่อไป
ขั้นที่ 6 การสร้างสมมุติฐาน
หลักการสร้างสมมุติฐานนั้น ประการแรก   ควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  
มีทางเข้าสู่ร่างกายอย่างไร   หลังจากนั้นมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย การส�ำรวจสถานที่เกิดอุบัติเหตุ
การตรวจวัดปริมาณรังสี เพือ่ จะรวบรวมสาเหตุทเี่ ป็นไปได้ทงั้ หมดว่ามีอะไรบ้าง    นำ� ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องมาประมวล
เพื่อน�ำมาสร้างเป็นสมมุติฐานในการเกิดโรค   โดยจะต้องท�ำด้วยความละเอียด รอบคอบที่สุด   จึงจะได้มาซึ่ง
องค์ความรู้ที่ถูกต้องแท้จริงเพื่อการใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ
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ขั้นที่ 7 การพิสูจน์สมมุติฐาน
การพิสูจน์สมมุติฐานมีสองวิธีคือ   วิธีแรกท�ำโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลความจริงที่ได้จากการ
ส�ำรวจ   ได้แก่ ข้อมูลทางคลินิก ทางห้องปฏิบัติการ   ข้อมูลการตรวจสิ่งแวดล้อม   ถ้าข้อมูลเหล่านี้สนับสนุน
สมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนก็ไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิธีที่สองคือ
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรค  
ส�ำหรับกรณีอบุ ตั เิ หตุทางรังสี การเชือ่ มโยงระหว่างข้อมูลทางด้านสุขภาพและสิง่ แวดล้อมค่อนข้างมีความจ�ำเพาะ
จึงอาจไม่จ�ำเป็นต้องศึกษาระบาดเชิงวิเคราะห์
ขั้นที่ 8 การพิจารณาสมมุติฐานใหม่และการศึกษาเพิ่มเติม
ในบางครัง้ การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ยงั ไม่สามารถหาสาเหตุทเี่ กีย่ วข้องกับการระบาด
ได้   อาจเป็นเพราะว่าการตั้งสมมุติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป่วยยังไม่ถูกต้อง
ท�ำให้ไม่สามารถพิสูจน์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องแท้จริงออกมาได้  ดังนั้นจึงต้องพิจารณาข้อมูลและตั้งสมมุติฐานใหม่
โดยอาจจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม  หรือเก็บซ�้ำ 
ขั้นที่ 9 การควบคุมและป้องกัน
เป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้    โดยผู้สอบสวนจะต้องสรุปเกี่ยวกับแหล่ง
การแพร่กระจายของรังสี  และกลุม่ เสีย่ งทีช่ ดั เจน  และแนะน�ำวิธกี ารควบคุม ป้องกันโรคเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องด�ำเนิน
การป้องกันควบคุมได้ทันที  ส�ำหรับอุบัติเหตุทางรังสีนั้นมีมาตรการดังนี้   
การควบคุมทางเข้าออก
- มาตรการและขอบเขตการควบคุมทางเข้าออกในบริเวณทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางรังสี ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ
อุบตั เิ หตุและระดับความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ เช่น ในกรณีสารกัมมันตรังสีสญ
ู หายจะวางมาตรการควบคุมทางเข้าออก
พื้นที่เกิดเหตุได้ก็ต่อเมื่อพบสารกัมมันตรังสีนั้นแล้ว ส่วนในกรณีสารกัมมันตรังสีขาดเครื่องก�ำบังรังสีได้แก่
การทีส่ ารกัมมันตรังสีคา้ งหรือหลุดออกจากเครือ่ งก�ำบังรังสีการควบคุมทางเข้า ออกจะมีขอบเขตเฉพาะในบริเวณ
ที่มีระดับรังสีสูงกว่าปกติเท่านั้นและในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีซึ่งมีการเปรอะเปื้อนรังสี หรือคาดว่าจะมีการ
เปรอะเปื้อนนั้น การควบคุมทางเข้าออกอาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง
- วิธีการควบคุมทางเข้าออกที่ดีที่สุด ได้แก่ การใช้สิ่งกีดขวางก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ ควบคุมทาง
เข้าออกเช่น ในกรณีอุบัติเหตุทางรังสีเกิดขึ้นภายในห้อง หรือภายในอาคาร อาจควบคุมทางเข้าออกโดยติดตั้ง
เครื่องหมายแสดงบริเวณรังสีไว้บนประตูและหน้าต่างทุกบาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณพื้นที่ควบคุม ส่วนการควบคุมทางเข้าออกในพื้นที่ซึ่งมีบริเวณกว้าง อาจใช้เครื่องกีดขวางการจราจร และ
เครือ่ งหมายแสดงบริเวณรังสี เพือ่ ป้องกันมิให้ผไู้ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปในบริเวณพืน้ ทีค่ วบคุม ทัง้ นีอ้ าจต้องปิด
ระบบระบายอากาศในพืน้ ทีค่ วบคุม และต้องพิจารณาสภาพภูมอิ ากาศในขณะนัน้ และข้อมูลการพยากรณ์อากาศ
- การเข้าหรือออกในบริเวณพื้นที่ควบคุมจะต้องผ่านจุดตรวจ ที่มีการควบคุมความปลอดภัยทาง
รังสี และเป็นศูนย์รวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสี ถ้าพื้นที่ควบคุมการเข้าออกเป็นพื้นที่เปิด
ควรก�ำหนดจุดตรวจในบริเวณที่อยู่เหนือทิศทางลม   และผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ควบคุมทางเข้าออกนี้ ควรมีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากรังสีตามความเหมาะสม เช่น เครื่องวัดรังสีประจ�ำตัวบุคคล ชุดป้องกันอันตรายจากรังสี
หน้ากากป้องกันสารกัมมันตรังสี เป็นต้น
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- ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี โดยมีภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 1 และ 2 ซึ่งมีขอบเขตของ
สถานการณ์อยู่ภายในอาคาร หรือ ภายในหน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุ หน่วยงานที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี มีหน้าที่รับ
ผิดชอบในการก�ำหนดขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละด�ำเนินการควบคุมทางเข้าออก แต่ถา้ สถานการณ์มรี ะดับภาวะฉุกเฉินทาง
รังสีรนุ แรงกว่าระดับ 1 และ 2 แล้ว หน่วยงานทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางรังสีจะต้องขอความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำจาก
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อช่วยในการก�ำหนดขอบเขตพื้นที่และด�ำเนินการควบคุมทางเข้าออก
การด�ำเนินการต่างๆในภาวะฉุกเฉินทางรังสี มีเป้าหมายที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสู่
สภาวะปกติตามสาเหตุของอุบัติเหตุทางรังสีที่เกิดขึ้น แต่อาจมีมาตรการและแนวการปฏิบัติงานในรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินทางรังสีนั้นๆ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น นอกจากการควบคุมทางเข้าออกแล้ว สิ่งที่ทีมปฏิบัติการจะต้องด�ำเนิน
การให้เร็วที่สุด แต่ละกรณี แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 การปฏิบัติการเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
กรณี

การด�ำเนินการ

กรณี อุบัติเหตุที่เกิดจากสารรังสีสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือ - ต้องค้นหาสารรังสีให้พบ
ทิ้งโดยปราศจากการควบคุมดูแล
- น�ำกลับไปเก็บไว้ในที่เก็บ ซึ่งมีความปลอดภัยทางรังสี หรือ
ย้ายสถานทีเ่ ก็บไปยังทีซ่ งึ่ มีมาตรการควบคุม/ป้องกันอันตราย
จากรังสีอย่างรัดกุม
- การปฏิบัติการทั้งหมดจะต้องควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสี
ต�่ำที่สุดเท่าที่สมควรจะยอมให้รับได้
- หากมีผู้ประสบอุบัติเหตุ จ�ำเป็นต้องประเมินระดับปริมาณ
รังสีที่ผู้ประสบเหตุได้รับ เพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ถูกวิธี
กรณี อุบัติเหตุเกิดจากการที่รังสีขาดเครื่องก�ำบังรังสี

กรณีอุบัติเหตุเกิดจากสารรังสีแพร่กระจาย

เนื่องจากเกิดการค้างหรือหลุดออกมาจากเครื่องก�ำบังรังสี  
อาจสร้างเครื่องก�ำบังรังสีใหม่ หรือน�ำสารรังสีเข้าเก็บไว้ใน
เครื่องก�ำบังรังสีที่มีอยู่ การปฏิบัติงานทั้งหมดต้องควบคุมให้
ได้รับปริมาณรังสีต�่ำที่สุด เท่าที่สมควรจะยอมให้รับได้
หากมีผู้ประสบเหตุจ�ำเป็นต้องประเมินระดับปริมาณรังสี
ที่ผู้ประสบเหตุได้รับเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ถูกวิธี
ต้องขจัดการเปื้อนรังสีให้แก่บุคคล เครื่องมือ และสถานที่
ซึ่งมีการเปรอะเปื้อน รวบรวมเก็บ และก�ำจัดกากกัมมันตรังสี
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งหมด ต้องควบคุมให้ได้รับ
ปริมาณรังสีตำ�่ ทีส่ ดุ เท่าทีส่ มควรจะยอมให้รบั ได้หากมีผปู้ ระสพ
เหตุจำ� เป็นต้องประเมินระดับปริมาณรังสีทผี่ ปู้ ระสบเหตุได้รบั
เพื่อให้การรักษาพยาบาลได้ถูกวิธี
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กรณี
การควบคุมป้องกันระยะยาว

การด�ำเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการและแนวทางการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1. หน่วยงานที่ใช้สารกัมมันตรังสี
- มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นอันดับแรก ในการควบคุมการใช้
สารกัมมันตรังสีให้เป็นไปอย่างปลอดภัย โดยการออกกฎระเบียบ
และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
ทางรังสี และมีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด
- ควรวางแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของ
สารกัมมันตรังสีที่ครอบครองอยู่ แนวปฏิบัติในการตรวจระวัง
อุบัติเหตุ ซึ่งคาดว่าอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้และแนวปฏิบัติ
ในการแจ้งเหตุเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขสถานการณ์
ให้ทันท่วงที
- ควรมีแผนฉุกเฉินทางรังสีในการใช้สารกัมมันตรังสีที่
ครอบครองอยูท่ งั้ หมด โดยให้มขี อบเขตครอบคลุมอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
ซึ่งคาดว่าอาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงแนวทางการประเมินและการ
แก้ไขสถานการณ์ตลอดจนมาตรการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก
2. หน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับพื้นที่
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายให้กับประชาชน
ได้แก่ การดับเพลิง การรักษาพยาบาล การป้องกันประชาชน
ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ อันตราย การให้ความช่วยเหลือและให้ค�ำ
แนะน�ำในการปฏิบัติงานค้นหาสารกัมมันตรังสีที่เกิดสูญหาย
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานควบคุมการแพร่กระจายของ
สารกัมมันตรังสี รวมทัง้ การแถลงข่าวตอบข้อซักถามให้ประชาชน
และสื่อมวลชนทราบ
3. ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีแนวปฏิบัติในกรณีเกิด
อุบัติเหตุทางรังสี ดังนี้
- ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลกระทบทางรังสีจาก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
-  ประสานการปฏิบตั งิ านร่วมกับหน่วยงานช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
-  ให้ความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำแก่หน่วยงานทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
ทางรังสี ในการปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์
ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
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ขั้นที่ 10 การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ คือ
1) การน�ำเสนอให้เจ้าหน้าทีใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบทราบ  โดยน�ำเสนอข้อมูลด้วยความชัดเจน
น่าเชื่อถือ มีหลักฐานวิชาการและให้ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องสามารถ
ให้ขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะทีช่ ดั เจนและท�ำให้ผฟู้ งั ยอมรับ โดยกลุม่ เป้าหมายอาจจะรวมสือ่ มวลชน หรือประชาชน
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกลุ่มนี้จ�ำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูล และสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยหลักการ
ทางวิชาการ
2) การเขียนรายงาน   รายงานควรจะประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง   บทน�ำ  วัตถุประสงค์
วิธกี ารต่าง ๆ ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์  ผลการสอบสวนและบทวิจารณ์เกีย่ วกับปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดโรคหรืออุบตั เิ หตุ  
ให้ข้อสรุปที่ถูกต้องมีการประเมินผล วิธีการควบคุม และให้ข้อเสนอแนะในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ในอนาคต  โดยส่งรายงานไปให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องและรับผิดชอบเกีย่ วกับการเกิดอุบตั เิ หตุทกุ คน เพือ่ ให้ทราบและเข้าใจ
ข้อสรุปทีถ่ กู ต้องตรงกัน   รวมทัง้ อาจเผยแพร่ หรือแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ บี ริบทคล้ายคลึง
กัน เพื่อน�ำไปสู่การควบคุม ป้องกัน การเกิดซ�้ำ
          
   การสอบสวนอุบัติเหตุทางรังสีเป็นการสอบสวนทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องอาศัยข้อมูลทางด้านสุขภาพ ประวัติการสัมผัสรังสี  และข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการตรวจวัด
ปริมาณรังสี  น�ำมาเชื่อมโยงเพื่อยืนยันการสัมผัสของกลุ่มเสี่ยง  ผลสรุปจากข้อมูลทั้ง 2 ส่วน จะท�ำให้เห็นความ
สัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับการเป็นโรคที่ชัดเจนขึ้น   โดยผู้ท�ำการสอบสวนควรระลึกอยู่เสมอว่าข้อเท็จจริง
ทีไ่ ด้จากการสอบสวนจะเป็นประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน โรคและอุบตั เิ หตุจากรังสีได้เป็นอย่างดี ซึง่ ในบางครัง้
อาจเกิดองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงาน ดังนัน้ ทีมสอบสวนควรใช้ขอ้ เท็จจริงนีใ้ ห้เป็นประโยชน์
ทุกครั้งที่ท�ำการสอบสวน  มิฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุหรือโรคก็อาจเกิดขึ้นได้อีกอย่างไม่สิ้นสุด

5.4 การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ
เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินทางรังสี ต้องมีผเู้ ข้าไปเกีย่ วข้องกับเหตุการณ์ดงั กล่าวหลายภาคส่วน ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ ี
ความเสีย่ งต่อการได้รบั ผลกระทบทางสุขภาพจากเหตุการณ์นนั้ ทัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน และประชาชนผูป้ ระสบ
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนหลัก 2 ประการ คือ
1) การประเมินปริมาณการรังสีที่เจ้าหน้าที่ หรือประชาชนได้รับเพื่อเป็นตัวจ�ำแนกความเสี่ยงในการ
เฝ้าระวังสุขภาพในระยะต่อเนื่อง
2) แนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพในประชากรกลุ่มเสี่ยงในระยะต่อเนื่อง
ทั้งนี้ได้อาศัยตัวอย่างจากกรณีอุบัติภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทย คือ อุบัติภัยทางรังสี
จากโคบอลต์-60 จังหวัดสมุทรปราการ ปีพ.ศ.2546 มาเป็นกรณีตน้ แบบของการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากอุบตั ภิ ยั
ฉุกเฉินทางรังสี ดังนี้
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5.4.1 การเฝ้าระวังทางสุขภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประสบอุบัติเหตุทางรังสี
ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฎิบัติงานตลอดจนประชาชนที่ได้รับรังสีควรมีการเฝ้าระวังสุขภาพทั้งในระยะแรก
หลังสัมผัสรังสีในช่วงปีแรก และการเฝ้าระวังสุขภาพระยะยาวไปอีกหลายสิบปี จึงควรมีระบบการการเก็บข้อมูล
สุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ฏิบัติงาน และประชาชนผู้ได้รับรังสีที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดชีวิต
และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆของประเทศไทยได้ เนื่องจากผลกระทบต่อสุขภาพจากรังสีในระยะยาวที่ส�ำคัญ
นัน้ คือมะเร็ง โดยมักจะถูกมองข้ามจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง อันเนื่องมาจากต้องใช้เวลาในการเฝ้าระวังนาน อาการแสดง
ไม่จำ� เพาะชัดเจน มีปจั จัยอืน่ ๆมาเกีย่ วข้องหลายสาเหตุ ตลอดจนการติดตามผูท้ ไี่ ด้รบั รังสีในประเทศไทยนัน้ ยังมี
อุปสรรคหลายด้าน
การเฝ้าระวังสุขภาพนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประเมินการได้รับรังสีของแต่ละบุคคลเพื่อวางแผน
ในการเฝ้าระวังสุขภาพ โดยวัดเป็นปริมาณรังสีที่ร่างกายดูดกลืนหรือได้รับ (Whole-body Absorbed dose)
มีหน่วยเป็นเกรย์ (Gray: Gy)
1) การประเมินการได้รับรังสี (Radiation Exposure Assessment)
การประเมินการได้รับรังสีนั้นสามารถประเมินได้จากหลายๆวิธี คือ การประเมินทางกายภาพ ได้แก่ อุปกรณ์
วัดรังสีแบบต่างๆ การค�ำนวณทางฟิสิกส์ (Physical reconstruction of events) เป็นต้น และการประเมินทาง
ชีวภาพ ได้แก่ จากประวัตคิ วามเจ็บป่วยและอาการแสดง การลดลงของเม็ดเลือดขาว การตรวจความผิดปกติของ
โครโมโซม (Cytogenetics) เป็นต้น
ในการประเมินการได้รับรังสีในอุบัติภัยฉุกเฉินทางรังสีนั้น การประเมินทางชีวภาพนับเป็นสิ่งส�ำคัญ
เนื่องจากการประเมินทางกายภาพนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อน และไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้
รับผลกระทบอย่างทัว่ ถึง การประเมินทางชีวภาพจึงใช้เป็นตัวก�ำหนดแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพของเจ้าหน้าที่
และผูป้ ระสบเหตุอบุ ตั ภิ ยั ทางรังสี โดยอาศัยการซักประวัติ และผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ามารถท�ำได้ สะดวก
รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายไม่สูง ได้แก่
1.1) การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับจากอาการและอาการแสดง โดยอาศัยเวลาที่เริ่มมีอาการ
อาเจียน ในรูปที่ 5.2 และจากอาการแสดงของ Acute Radiation Syndrome เมื่อได้รับสัมผัสรังสี  ในตารางที่
5.10

รูปที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีที่ได้รับ กับจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียน และ
เวลาที่เริ่มมีอาการอาเจียนหลังได้รับรังสี
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ตารางที่ 5.10 ปริมาณรังสีที่ได้รับจากอาการแสดงของ Acute Radiation Syndrome แปลมาจาก : Radiation
Emergency Medicine Manual Preparation Guide (Ver.1.08.3) : Radiation Emergency Medicine
information Network
อาการและปริมาณรังสีที่สัมผัส
คลื่นไส้อาเจียน

เริ่มมีอาการ
พบได้

ท้องเสีย
เริ่มมีอาการ
พบได้
ปวดศีรษะ
เริ่มมีอาการ
พบได้
ความรู้สึกตัว
เริ่มมีอาการ
พบได้
อุณหภูมิร่างกาย
เริ่มมีอาการ
พบได้

1-2 Gy

2-4 Gy

4-6 Gy

6-8 Gy

2 ชม.
10-50%
ไม่มี
น้อยมาก
ปกติ
-

1-2 ชม.
70-90
ไม่มี
น้อย
ปกติ
-

<1 ชม.
100%
น้อย
3-8 ชม.
<10%
ปานกลาง
4-24 ชม.
50%
ปกติ
-

<30 นาที
100%
มาก
1-3 ชม.
>10%
มาก
3-4 ชม.
80%
อาจซึมลง
-

ปกติ
-

ไข้ต�่ำ
<1 ชม.
10-80%

ไข้
1-2 ชม.
80-100%

ไข้สูง
<1 ชม.
100%

>8 Gy
<10 นาที
100%
มาก
ภายใน 1 ชม.
เกือบ 100%
มาก
1-2 ชม.
80-90%
ไม่รู้สึกตัว
หลายวินาทีถึง
หลายนาที
100%(>50Gy)
ไข้สูง
<1 ชม.
100%

หมายเหตุ หากได้รับรังสี < 1 Gy มักไม่มีอาการผิดปกติ
1.2) ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการลดลงของระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์
ผู้ที่ได้รับรังสีควรได้รับการตรวจ Complete Blood Count:CBC ทุก 6 ชั่วโมงจนครบ 48
ชั่วโมงแรกเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ เพื่อพยากรณ์โรคให้กับผู้ที่ได้รับรังสีโดย
สามารถดูได้จาก Classical Andrews lymphocyte depletion curves รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 5.3
โดยเส้นโค้งทั้งสี่เส้นจะสามารถบอกปริมาณรังสีร่างกายได้รับอย่างคร่าวๆได้โดย
- เส้นโค้งหมายเลข 1 เท่ากับปริมาณรังสีที่ได้รับ 3.1 Gy
- เส้นโค้งหมายเลข 2 เท่ากับปริมาณรังสีที่ได้รับ 4.4 Gy
- เส้นโค้งหมายเลข 3 เท่ากับปริมาณรังสีที่ได้รับ 5.6 Gy
- เส้นโค้งหมายเลข 4 เท่ากับปริมาณรังสีที่ได้รับ 7.1 Gy
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รูปที่ 5.3 Classical Andrews lymphocyte depletion curves
From Goans, Ronald E., Holloway, Elizabeth C., Berger, Mary Ellen, and Ricks, Robert C. "Early Dose Assessment Following Severe Radiation Accidents," Health Physics 72(4): 1997

1.3) จลศาสตร์การลดลงของระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Lymphocyte Depletion
Kinetics) การลดลงของระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์มากถึง 50% ภายใน 24 ชั่วโมงนั้นจะบ่งบอกว่า
ผู้ป่วยมีโอการเสียชีวิตได้สูง
ตารางที่ 5.11 การลดลงของเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์กับปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ

หมายเหตุ: * ระดับเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ที่ปกติอยู่ในช่วง 1.4 -3.5 x 109/ลิตร
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1.4)

การตรวจดูความผิดปกติของโครโมโซม (Cytogenetics)
เนื่องจากการได้รับรังสีในปริมาณที่สูงจะท�ำให้โครโมโซมผิดปกติ ซึ่งเราสามารถตรวจได้
หลายวิธี ในทีนี้ขอกล่าวเฉพาะวิธี Dicentric Assay ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่แม่นย�ำมาก (สามารถใช้ประเมินการ
ได้รับรังสีหลังเกิดเหตุได้ถึง 6 เดือน) แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูง และสามารถท�ำได้ในห้องปฏิบัติการไม่กี่แห่ง โดยการ
รายงานผลมักจะรายงานเป็นช่วงของปริมาณรังสีที่ได้รับ เช่น  < 1.0 Gy, 1.0 – 3.5 Gy, 3.5 – 5.0 Gy, > 5.0
Gy ซึ่งจะพิจารณาในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ได้แก่
(1) มีการอาเจียนหลังได้รับรังสีน้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(2) ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ลดลงเหลือน้อยกว่า 50% ภายใน 12 ชั่วโมงหลัง
ได้รับรังสี
(3) ได้รับรังสีมากกว่า 3 Gy (วัดจากเครื่องตรวจวัด)
(4) มีอาการหลายชนิด แสดงถึงภาวะ acute radiation syndrome
ตารางที่ 5.12 จ�ำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติกับปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ
จ�ำนวน Dicentrics

2) การเฝ้าระวังสุขภาพในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ประชากรกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับรังสีสะสมตั้งแต่ 0.2 Gy ขึ้นไป
ในเหตุการณ์นนั้ ๆ (จากงานวิจยั ของผูร้ อดชีวติ จากระเบิดปรมาณูทปี่ ระเทศญีป่ นุ่ ของ Ozasa และคณะ) เนือ่ งจาก
จะมีโอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ คือ ประมาณ 10% เมื่อเทียบกับประชากรปกติ โดยควรจัดการ
เฝ้าระวัง คือ (1) ให้มีการซักประวัติตรวจร่างกายโดยแพทย์ และ (2) ให้การตรวจทางห้องปฎิบัติการทั่วไปได้แก่
การท�ำงานของเม็ดเลือด (CBC), ค่าการท�ำงานของไต (Creatinine), ค่าเอนไซม์ตบั ASTและ ALT, ตรวจปัสสาวะ
(UA), เอกซเรย์ทรวงอก (CXR), ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), ค่าน�้ำตาลในเลือด (FBS), ค่าไขมันในเลือด
(Lipid profile) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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แม้โรคมะเร็งจะเกิดจากปัจจัยต่างๆหลายสาเหตุ แต่การได้รับรังสีนั้นเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง
ชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาวและ Multiple myeloma มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะ
อาหาร เป็นต้น ตลอดจนมะเร็งชนิดอื่นๆ (Solid organ cancer) ในอนาคตอีก 5-30 ปีข้างหน้า ถ้าได้รับรังสี
ในช่วงอายุยิ่งน้อย ภายในปีแรกๆยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง และเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเกิดโรค
มะเร็งสูงขึ้น จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงเพิ่มเติม
- โดยในเพศหญิงควรมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย Mammogram และ Ultrasound เต้านม
ทุกปี ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 49 ปี หลังจากนั้นควรตรวจทุก 2 ปี หากผลการตรวจครั้งก่อนปกติ และ
ควรพิจารณาท�ำ  Ultrasound ในช่องท้องปีละ 1 ครั้ง เมื่ออายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป หากมีอาการผิดปกติ
ควรรีบปรึกษาแพทย์ และแจ้งประวัตกิ ารสัมผัสรังสี และปริมาณรังสีทนี่ า่ จะได้รบั ในครัง้ นัน้ ให้แก่แพทย์ดว้ ยทุกครัง้
- อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการนัดตรวจติดตามผู้ได้รับรังสีและการตรวจพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมนั้น
ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์แต่ละท่าน โดยอาศัยปริมาณรังสีที่ได้รับ และผลการตรวจสุขภาพของผู้ที่ได้รับรังสี
เป็นรายบุคคล
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สัมผัสรังสีในการท�ำงานภาคปกติ โดยทั่วไปจะได้รับปริมาณรังสี
สะสมน้อยกว่า 0.2 Gy จึงไม่จ�ำเป็นต้องเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องเป็นพิเศษ ยกเว้น ได้รับรังสีจากอุบัติภัยฉุกเฉิน
ทางรังสีมากกว่า 0.2 Gy
5.4.2 แผนผังแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพเมื่อเกิดอุบัติภัยทางรังสี
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5.5 แนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสีส�ำหรับประชาชน
5.5.1 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
การป้องกันอันตรายจากรังสีส�ำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี กรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี มีแนวทางปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ที่ควรปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ดังนี้
1) ด� ำ เนิ น การตามมาตรการด้ า นความปลอดภั ย ในการระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางรั ง สี
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
2) สังเกตด้วยสายตาเพื่อพิจารณาสภาพทั่วไปของพื้นที่เกิดเหตุ และมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงาน
อยู่ในระบบการสั่งการและติดต่อสื่อสารตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่อันตราย
3) ไม่สัมผัสหรือจับวัตถุต้องสงสัยที่อาจจะเป็นวัสดุกัมมันตรังสี
4) ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเท่านั้น ตามระยะต่างๆ ดังนี้
- ระยะ 1 เมตร จากวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นวัสดุกัมมันตรังสี
- ระยะ 100 เมตร จากเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือเกิดจากการระเบิด
ยกเว้นมีชุดป้องกันหรือเครื่องป้องกันอันตรายที่เหมาะสม
- ใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ภายในระยะ 10 เมตร จากวัตถุต้องสงสัยว่า
เป็นวัตถุกัมมันตรังสี
5) เมื่อวัตถุกัมมันตรังสีเกิดการฟุ้งกระจาย และสงสัยหรือมั่นใจว่าเกิดการปนเปื้อน
สารกัมมันตรังสี ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
- ใช้หน้ากากป้องกันวัสดุกัมมันตรังสีชนิดครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า หรือใช้ผ้าเช็ดหน้า
- ห้ามน�ำมือมาสัมผัสบริเวณปาก ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
โดยล้างมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี
- เมื่อต้องช่วยเหลือหรือขนส่งผู้บาดเจ็บที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ให้หาวิธีป้องกัน
ที่เหมาะสม เช่น การสวมชุดป้องกัน เป็นต้น
6) ท�ำการบันทึกชื่อของผู้ปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีทุกคน เพื่อติดตามผล
จากการรับปริมาณรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ
7) ผ่านการตรวจวัดการปนเปือ้ นสารกัมมันตรังสีหลังออกมาจากพืน้ ทีอ่ นั ตราย หากไม่ผา่ น
การตรวจวัดให้ด�ำเนินการถอดชุดปฏิบัติงานและช�ำระล้างให้เร็วที่สุด
8) ถ้าอัตราปริมาณรังสีในพื้นที่อันตรายมากกว่า 100 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ให้ปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บสาหัสไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น โดยใช้เวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 30 นาที
9) ห้ า มปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางรั ง สี ถ้ า ปริ ม าณรั ง สี ม ากกว่ า 1,000
มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง โดยไม่ได้รับค�ำแนะน�ำหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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10) ขณะปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเคร่งครัดหรือปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำอืน่ เพิม่ เติมจากเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานปรมาณูเพือ่
สันติ
5.5.2 ส�ำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์
แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิคการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ท�ำงานกับรังสีในโรงพยาบาล
เพื่อใช้ในการบ�ำบัดและรักษาโรค ซึ่งรังสีที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลและการป้องกันอันตราย มีดังนี้
1) รังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัว (Ionizing radiation) รังสีที่ก่อให้เกิดการแตกตัวได้ถูกน�ำมา
ใช้ในโรงพยาบาลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น รังสีเอ๊กซ์ หรือรังสีแกมมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการน�ำ
มาใช้งาน ได้แก่
• การวินิจฉัยโรคด้วยสารรังสี   
• การรักษาโรคด้วยสารรังสี   
• การฉายรังสีเพื่อรักษาโรคผิวหนัง   
• เวชศาสตร์นิวเคลียร์ในขั้นตอนการวินิจฉัยและรักษา   
• การเตรียมยาและผลิตยา
การป้องกันและควบคุม
1) การควบคุมการสัมผัส การควบคุมปริมาณการได้รับรังสีเอ็กซ์ หรือแกมมา ขึ้นอยู่กับ
พลังงานของรังสี และเวลาที่สัมผัสกับรังสี ดังนั้น การลดปริมาณการได้รับรังสีจากแหล่งก�ำเนิด หรือจ�ำกัด
ระยะเวลาการรับสัมผัส เพิม่ ระยะทางจากแหล่งก�ำเนิดรังสีมายังผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูส้ มั ผัส การใช้ฉากกัน้ แหล่งก�ำเนิด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสที่ไม่จ�ำเป็น เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และให้ความรู้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน
2) การเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมการท�ำงาน โดย   
- ตรวจวัดปริมาณรังสีในพืน้ ทีก่ ารท�ำงานเป็นระยะๆ เพือ่ หารอยรัว่ หรือจุดบกพร่องของ
ต้นก�ำเนิดรังสีหรือหาปริมาณรังสีที่ปนเปื้อนในอากาศ
- ตรวจวัดปริมาณรังสีทดี่ ดู กลืนเข้าสูร่ า่ งกายขณะทีท่ ำ� งาน โดยใช้เครือ่ งบันทึกรังสีประจ�ำ
ตัวบุคคลติดไว้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน
3) การเฝ้าระวังทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับรังสีทุกคน ควรได้รับการ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�ำงาน และตรวจเป็นระยะๆ โดยการตรวจ Complete Blood Count เพือ่ ดูความบกพร่อง
ของเม็ดเลือดขาว ตรวจตา และบันทึกประวัติการสัมผัสกับสารกัมมันตภาพรังสี
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2) รังสีทไี่ ม่แตกตัว (Non-ionizing radiation) รังสีทไี่ ม่แตกตัว เป็นรังสีทมี่ พี ลังงานไม่มากพอที่
จะท�ำให้อะตอมแตกตัว แต่การสั่นสะเทือนและการเคลื่อนที่ของโมเลกุล จะท�ำให้เกิดความร้อน รังสีที่ไม่แตกตัว
เกิ ด จากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เช่ น Incubator หลอด UV เป็ น ต้ น
รังสีที่ไม่แตกตัวแบ่งออกได้หลายชนิด คือ รังสีอัลตราไวโอเลท รังสีในช่วงคลื่นที่สายตามองเห็นได้ รังสีใต้แดง
รังสีไมโครเวฟ รังสีอัลตราซาวน์ และเลเซอร์ เป็นต้น
การป้องกันและควบคุม
1) ให้ความรูก้ บั บุคลากรทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับรังสีทไี่ ม่แตกตัว เน้นเรือ่ งอันตรายและการป้องกัน   
2) การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายขณะท�ำงาน เช่น สวมแว่นตานิรภัย ป้องกัน แสง UV
แสง IR เลเซอร์   
3) มีการตรวจสอบเครือ่ งมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบ�ำรุงรักษา เพือ่ ป้องกันการรัว่ ไหล
ของรังสี   
4) ตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยเน้นการตรวจตาและผิวหนัง
5.5.3 ส�ำหรับประชาชน
กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสีเกิดจากเพลิงไหม้ หรือระเบิดที่มีกลุ่มควัน หรือเกิดการฟุ้งกระจายวัสดุ
กัมมันตรังสีขึ้น ประชาชนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร ควรปฏิบัติตน ดังนี้
1) ให้อยู่ภายในที่อยู่อาศัยและปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด
2) ห้ามหยิบจับวัตถุทุกชนิดในพื้นที่เกิดเหตุ หากหยิบวัตถุใดๆในพื้นที่เกิดเหตุไปด้วยให้ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อตรวจสอบความเป็นอันตรายของวัตถุนั้น
3) ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือน�ำมือมาสัมผัสบริเวณปาก จนกว่าจะได้
ท�ำการล้างมือหรืออาบน�้ำและเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อเปลี่ยนชุดแล้วให้น�ำชุดใส่ถุงพลาสติกและส่งให้
เจ้าหน้าที่เพื่อท�ำการตรวจสอบ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี
4) ไม่รับประทานผักที่ปลูกไว้นอกบ้านและห้ามดื่มน�้ำฝน
5) ไม่สัมผัสพื้นดินบริเวณที่เกิดเหตุและใกล้เคียง
6) ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร
7) ไม่ท�ำอะไรที่อาจท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
8) ให้ฟังข้อมูลเพิ่มเติม หรือค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ผ่านสื่อมวลชนตลอดเวลา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
อุบัติภัยทางรังสี
วงศกร อังคะค�ำมูล
กลุ่มข่าวกรองและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

1. สถานประกอบการที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสีตามประเภทอันตราย 5 ประเภท
ประเภทที่ 1  วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (Extremely dangerous)
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากสถานประกอบการทีม่ เี ครือ่ งก�ำเนิดรังสีจำ� แนกตามประเภท
ความเป็นอันตรายสูงสุด
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1-5
6-10
11-20
21-50
50 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 2 จ�ำนวนและระดับคะแนนสถานประกอบการที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสีประเภทอันตรายสูงสุด
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น, เชียงใหม่
ชลบุรี
ลพบุรี
สงขลา
นครนายก, นครราชสีมา, ปทุมธานี
ระยอง, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี
กาญจนบุรี, นครสวรรค์, นนทบุรี, น่าน

จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
92
8
7
6
5
3
2
1

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

คะแนน
5
2
2
2
1
1
1
1
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ประเภทที่ 2 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous)
ตารางที่ 3 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากสถานประกอบการทีม่ เี ครือ่ งก�ำเนิดรังสีจำ� แนกตามประเภท
ความเป็นอันตรายมาก
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1-50
51-100
101-200
201-500
500 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 4 จ�ำนวนและระดับคะแนนสถานประกอบการที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสีประเภทอันตรายมาก
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
สมุทรปราการ   
ชลบุรี   
เชียงใหม่   
สงขลา   
นนทบุรี   
นครราชสีมา   
ขอนแก่น   
ปทุมธานี   
นครศรีธรรมราช   
สมุทรสาคร   
ระยอง   
อุดรธานี   
อุบลราชธานี   
ล�ำปาง   
นครสวรรค์   
เชียงราย   
นครปฐม   
สุพรรณบุรี   
บุรีรัมย์   

จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1716
225
213
205
185
147
136
125
111
108
104
102
93
93
87
82
80
71
69
66

คะแนน
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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ประเภทที่ 3 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous)
ตารางที่ 5 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากสถานประกอบการทีม่ เี ครือ่ งก�ำเนิดรังสีจำ� แนกตามประเภท
ที่มีความเป็นอันตราย
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1-99
100-199
200-299
300-399
400 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 6 จ�ำนวนและระดับคะแนนสถานประกอบการที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสีประเภทอันตราย
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร   
530
สมุทรปราการ   
153
พระนครศรีอยุธยา   
139
ปทุมธานี   
120
ชลบุรี   
117
ระยอง   
88
ล�ำพูน   
51
ปราจีนบุรี   
44
ฉะเชิงเทรา   
43
สมุทรสาคร   
34
นครราชสีมา   
24
สงขลา   
15
นครปฐม   
13
นนทบุรี   
9
ขอนแก่น สระบุรี
7
อุดรธานี
6
ล�ำปาง นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด   
4
ลพบุรี ตรัง นราธิวาส   
3
นครพนม ตาก พิษณุโลก   
2
หนองคาย สุราษฎร์ธานี เชียงราย สิงห์บุรี   
1
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คะแนน
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ประเภทที่ 4 วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (Unlikely to be dangerous)
ตารางที่ 7 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากสถานประกอบการทีม่ เี ครือ่ งก�ำเนิดรังสีจำ� แนกตามประเภท
ความเป็นอันตราย ประเภทที่มีโอกาสเป็นอันตราย
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1-99
100-199
200-299
300-399
400 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 8 จ�ำนวนและระดับคะแนนสถานประกอบการที่มีเครื่องก�ำเนิดรังสีประเภทที่มีโอกาสเป็นอันตราย
ล�ำดับที่
1

จังหวัด
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1

คะแนน
1

ประเภทที่ 5 วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (Not dangerous)
- ไม่มีข้อมูลในประเภทนี้
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2. วัสดุกัมมันตรังสีจ�ำแนกตามประเภทอันตราย 5 ประเภท
ประเภทที่ 1 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (Extremely dangerous)
ตารางที่ 9 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากจ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสีจ�ำแนกตามประเภท
ความเป็นอันตรายสูงสุด
จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1-200
201-400
401-600
601-800
801 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 10 จ�ำนวนและระดับคะแนนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทอันตรายสูงสุด
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

จังหวัด
ชลบุรี   
กรุงเทพมหานคร   
พระนครศรีอยุธยา   
ระยอง   
ปทุมธานี   
นครนายก   
เชียงใหม่   
ล�ำปาง   
อุบลราชธานี สมุทรปราการ   
นนทบุรี
ขอนแก่น   
นครราชสีมา   
อุดรธานี สมุทรสาคร   
พิษณุโลก   
น่าน สงขลา สุราษฎร์ธานี   
ปราจีนบุรี ลพบุรี   
ราชบุรี   

จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
2963
2092
557
308
236
125
48
21
18
15
14
11
6
5
4
3
2
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คะแนน
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ประเภทที่ 2 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous)
ตารางที่ 11 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากจ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสีจ�ำแนกตามประเภทความเป็น
อันตรายมาก
จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1-200
201-400
401-600
601-800
801 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 12 จ�ำนวนและระดับคะแนนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทอันตรายมาก
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
ระยอง   
ชลบุรี   
นนทบุรี   
สมุทรปราการ   
อุบลราชธานี ขอนแก่น   
นครราชสีมา   
อุดรธานี   
ปราจีนบุรี ลพบุรี   
ล�ำปาง
เชียงใหม่ พิษณุโลก   
สมุทรสาคร   
ปทุมธานี   
สงขลา พระนครศรีอยุธยา   
กาญจนบุรี สกลนคร สุราษฎร์ธานี สระบุรี
ฉะเชิงเทรา นครนายก เพชรบุรี ยโสธร   

จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1586
434
38
35
32
16
15
14
13
12
11
10
9
8
4
1

คะแนน
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ประเภทที่ 3 วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (dangerous)
ตารางที่ 13 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากจ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสีจ�ำแนกตามประเภทระดับเป็น
อันตราย
จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1-200
201-400
401-600
601-800
801 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 14 จ�ำนวนและระดับคะแนนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทเป็นอันตราย
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
ระยอง   
ปราจีนบุรี   
ล�ำปาง   
นครนายก   
นครปฐม   
เชียงใหม่ ชลบุรี   
ขอนแก่น   
กาญจนบุรี   
สระบุรี นนทบุรี   
ฉะเชิงเทรา ลพบุรี   
สมุทรสาคร   
ปทุมธานี   
สุราษฎร์ธานี   
สมุทรปราการ เพชรบุรี   
กระบี่ สงขลา ประจวบคีรีขันธ์   
พระนครศรีอยุธยา อุตรดิตถ์ น่าน   
สิงห์บุรี นครราชสีมา   
ยโสธร อุดรธานี   

จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1766
270
118
69
47
29
24
22
19
15
13
12
11
8
6
5
4
2
1

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

คะแนน
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ประเภทที่ 4 วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (Unlikely to be dangerous)
ตารางที่ 15 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากจ�ำนวนวัสดุกมั มันตรังสีจำ� แนกตามประเภทระดับมีโอกาส
เป็นอันตราย
จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1-200
201-400
401-600
601-800
801 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 16 จ�ำนวนและระดับคะแนนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่มีโอกาสเป็นอันตราย
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
ระยอง   
สมุทรสาคร   
สมุทรปราการ   
ปทุมธานี   
ขอนแก่น   
ชลบุรี   
นครปฐม   
เชียงใหม่   
นนทบุรี   
สระบุรี
สงขลา ราชบุรี   
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา   
นครนายก
อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี
นครราชสีมา   
ปราจีนบุรี   
ลพบุรี   
จันทบุรี กาญจนบุรี   
พิษณุโลก   

จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
738
118
59
56
43
41
39
38
33
29
24
23
17
16
15
14
13
10
9
8

คะแนน
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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ประเภทที่ 5 วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (Not dangerous)
ตารางที่ 17 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากจ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสีจ�ำแนกตามประเภทที่ไม่เป็น
อันตราย
จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
1-500
501-1,000
1,001-1,500
1,501-2,000
2,001 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 18 จ�ำนวนและระดับคะแนนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ไม่เป็นอันตราย
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
เชียงใหม่   
ปทุมธานี   
ล�ำปาง   
ขอนแก่น   
ภูเก็ต   
นครนายก   
สงขลา   
สกลนคร   
มหาสารคาม   
นครปฐม   
นนทบุรี   
ลพบุรี   
กาญจนบุรี   
สุรินทร์   
นครสวรรค์   
พิษณุโลก   
ปัตตานี   
นครราชสีมา   
สมุทรปราการ   

จ�ำนวนวัสดุกัมมันตรังสี (ชิ้น)
2796
318
283
204
199
122
121
112
109
104
94
91
89
87
85
80
70
51
43
30

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

คะแนน
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.  สถิติสารรังสีที่เกิดอุบัติภัยในประเทศไทย
1.   อิริเดียม 192 (Ir-192)
ตารางที่ 19 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1-200
201-400
401-600
601-800
801 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 20 จ�ำนวนและระดับคะแนนสถานประกอบการที่ใช้วัสดุอิริเดียม 192 (Ir-192)
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร   
ระยอง   
สมุทรปราการ   
ชลบุรี นนทบุรี   
ขอนแก่น อุบลราชธานี   
นครราชสีมา   
ปราจีนบุรี   
สมุทรสาคร ลพบุรี   
พิษณุโลก   
ล�ำปาง เชียงใหม่   
ปทุมธานี อุดรธานี   
สงขลา   
ราชบุรี

จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1350
494
32
27
16
15
13
12
11
10
9
8
1

คะแนน
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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2. โคบอลต์-60 (Co-60)
ตารางที่ 21 เกณฑ์ระดับคะแนนในการพิจารณาจากประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่เคยเกิดอุบัติเหตุ
จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
1-200
201-400
401-600
601-800
801 ขึ้นไป

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ตารางที่ 22 จ�ำนวนและระดับคะแนนสถานประกอบการที่ใช้วัสดุโคบอลต์-60 (Co-60)
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

จังหวัด
ชลบุรี   
กรุงเทพมหานคร   
พระนครศรีอยุธยา   
ปทุมธานี   
นครนายก   
ระยอง   
เชียงใหม่   
ล�ำปาง   
มหาสารคาม   
สกลนคร   
ลพบุรี   
นครปฐม   
ขอนแก่น   
ปัตตานี   
กาญจนบุรี สงขลา อุบลราชธานี   
ภูเก็ต สุรินทร์ นนทบุรี   
นครสวรรค์ พิษณุโลก   
นครราชสีมา   
เพชรบุรี   
สุราษฎร์ธานี   

จ�ำนวนสถานประกอบการ (แห่ง)
2961
1342
565
274
141
76
39
26
20
18
17
16
15
13
12
11
10
7
6
5

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

คะแนน
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4. สถิติเหตุการณ์พื้นที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี
ตารางที่ 23 ข้อมูลอุบัติเหตุทางรังสีในประเทศไทย
ล�ำดับที่
1

จังหวัด
สมุทรปราการ

จ�ำนวน  (ครั้ง)
เหตุการณ์/ธาตุรังสี
คะแนน
2
อิริเดียม-192 รั่วไหลในคลลังสินค้า 5
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปี 2552)
โคบอลต์-60 รั่วไหล (ปี 2543)

ที่มา : สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี. ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัย ด้านสารเคมี. (เก็บข้อมูลถึง กันยายน 2556)

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอุบัติภัยรังสี
1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตารางที่ 24 ผลรวมคะแนนระดับความเสี่ยงอุบัติภัยรังสี เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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2. การจ�ำแนกกลุ่มความเสี่ยง

1)  การประเมินความเสี่ยงอุบัติภัยจากรังสี จ�ำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี้
ตารางที่ 25 เกณฑ์คะแนนการจัดกลุ่มความเสี่ยง
คะแนนรวม
<7
7-10
11-20
> 21

ระดับความเสี่ยง
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

กลุ่มความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง

2) สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 26 ผลการจ�ำแนกกลุ่มความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

จังหวัดที่เสี่ยง

พื้นที่ สคร.

ข้อเสนอแนะ

สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ขอนแก่น
เชียงใหม่
นครราชสีมา
นนทบุรี
สงขลา
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ล�ำปาง
สมุทรสาคร
อุดรธานี
กาญจนบุรี
นครนายก
นครปฐม
พิษณุโลก
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
จังหวัดอื่นๆ

1
3
3
3
1
6
10
5
1
12
1
2
10
4
6
4
2
4
9
11
7
1-12

- เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยรังสี ดังนั้น
ควรที่จะท�ำการประเมินความเสี่ยงซ�้ำในแต่ละจังหวัด
โดยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพิจารณาความเสี่ยง
และพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่
- ควรประสานกับทาง สสจ.เพื่อวางระบบการประสาน
งานและเตรี ย มการรองรั บ อุ บั ติ ภั ย รั ง สี ควรพั ฒ นา
ศักยภาพเจ้าหน้าของ สคร. ให้มีความรู้เรื่องสารเคมีและ
รังสี และการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อุบัติภัย
สารเคมีและรังสี

- ควรประสานกับทางสสจ.เพือ่ วางระบบการประสานงาน
และเตรียมการรองรับอุบัติภัยสารเคมี
- ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าของสคร.ให้มีความรู้เรื่อง
สารเคมี    และการเตรียมความพร้อมและตอบโต้อบุ ตั ภิ ยั
สารเคมี
- ควรพัฒนาฐานข้อมูลในพื้นที่
- เฝ้าระวังเหตุการณ์การเกิดอุบัติภัยในพื้นที่

- ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการอุบัติภัยน้อย
แต่ควรจะมีการเตรียมการ โดยการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลในพื้นที่ และท�ำการเฝ้าระวังเหตุการณ์อุบัติภัย

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี

ภาคผนวก ง
ค�ำสั่งกรมควบคุมโรค
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับ
อุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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สำเนำคู่ฉบับ
คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 115 /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจำกรังสี
ตำมที่กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ในลักษณะทีเ่ ป็นภำวะฉุกเฉินด้ำนโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เหตุที่เกิดจำกรังสี โดยมีกลไกและขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรเตรียมควำมพร้อมและตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจำกรังสีที่อำจจะเกิดขึ้น จึงจัดให้มีกำรจัดทำ
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจำกรังสีขึ้น นั้น
เพื่ อให้ กำรดำเนิ น งำนจั ดท ำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อ มและรองรับ อุบั ติ ภั ยฉุก เฉิน จำกรังสี
ของกรมควบคุมโรค เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขอแต่งตั้งคณะทำงำนฯ ดังนี้
๑. นำยสมเกียรติ
๒. นำยปรีชำ

ศิริรัตนพฤกษ์ นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
เปรมปรี
ผู้ อำนวยกำรส ำนั กโรคจำกกำรประกอบ
อำชีพและสิ่งแวดล้อม
๓. นำยกิตติพงษ์
สำยหยุด
รัก ษำกำรผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ มเตรียมควำม
พร้อมประสำนงำนกรณีฉุกเฉินทำงรังสี
สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
๔. นำงสำวฉันทนำ ผดุงทศ
นำยแพทย์เชี่ยวชำญ
๕. นำงสำวเพลินพิศ สุวรรณอำไพ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๖. นำงสำวอรพันธ์ อันติมำนนท์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๗. นำงสำวลัดดำ
ธรรมกำรัณย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๘. นำยสำธิต
นำมวิชำ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
๙. นำยนัพวุฒิ
ชื่นบำล
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๑
กรุงเทพมหำนคร
๑๐. นำยวงศกร
อังคะคำมูล นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำน
รองประธำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
และเลขำนุกำร

โดยมีหน้ำที่...

แนวทางการเตรียมความพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจากรังสี
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โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
๑. กำหนดกรอบกำรจัดทำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจำกรังสี
๒. จัดทำร่ำงแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินจำกรังสี
๓. พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะกำรจัดทำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมและรองรับอุบัติภัยฉุกเฉิน
จำกรังสี
๔. งำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17

มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นพพร ชื่นกลิ่น
(นำยนพพร ชื่นกลิ่น)
รองอธิบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนำถูกต้อง
วงศกร อังคะคำมูล
(นำยวงศกร อังคะคำมูล)
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
คณะทำงำนและเลฃำนุกำร
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