เป้ าหมายที่ 5
Radiological and Nuclear
*ฉบับปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2558

เป้ าหมาย
• 1. จังหวัดมีฐานข้อมูลการใช้ การจัดเก็บ ด้านรังสีและนิวเคลียร์
• 2. ทีม SRRT จังหวัดมีความรู้ และมีความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านรังสี และนิวเคลียร์ เบื้องต้น

• 3. มีกลไกการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านรังสีและ
นิวเคลียร์

ผลกระทบที่พงึ ประสงค์

• จังหวัดมีความพร้อมในการป้ องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพด้าน
รังสี และนิวเคลียร์

กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
• 1. จังหวัดวิเคราะห์ความเสี่ยง และกาหนดระดับ และขอบเขตการทางานร่ วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

• 2. จังหวัดนาข้อมูลด้านรังสีและนิวเคลียร์ จากสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มาวางแผน
ป้ องกัน ควบคุมโรคภัยสุ ขภาพด้านรังสี และนิวเคลียร์

• 3. จังหวัดจัดทาแผนพัฒนากาลังคนด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมภัยสุขภาพด้านรังสี
และนิวเคลียร์ เพื่อให้จงั หวัดมีศกั ยภาพที่จะจัดการกับปั ญหาในขั้นพื้นฐานได้

• 4. จังหวัดมีแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านรังสีและนิวเคลียร์ และมีการซ้อมแผนอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับงานซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุ ขของจังหวัด

1. จังหวัดมีข้นั ตอน/วิธีการประสานงานกับหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบด้ านภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์ และรังสี มีหน่ วยงานรับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายอย่ างเป็ น
ทางการ และมีการประชุ มหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องตามความเหมาะสม
(อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้ อมกับการซ้ อมแผนก็ได้ )
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่มีบทบาทรับผิดชอบเกี่ยวกับ  คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด
คณะทางาน และบทบาท
 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัด , สานักงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับภาวะ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ,
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
หน่วย EMS , สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จังหวัด ,
ระดับจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด , ประชาสัมพันธ์จงั หวัด , ทีม SRRT จังหวัด , ทีม  ทะเบียนเครื อข่าย ระดับ
PHER จังหวัด
จังหวัด (ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
 จัดทาทะเบียนเครือข่ ายการตอบสนอง เพื่อประสานงาน กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท์/ Eภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด (ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
mail)
หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท์/ E-mail) (ประสานงานด้านข้อมูลกับ สานักงาน  วาระการการประชุม/ สรุ ปการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็ นหลัก)
ประชุม
 ดาเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทางาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีกิจกรรมการ (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2. จังหวัดมีฐานข้ อมูลการใช้ การจัดเก็บ ด้ านนิวเคลียร์ และรังสี

แนวทางการดาเนินกิจกรรม
เอกสาร/หลักฐาน
ประสานขอข้ อมูลการครอบครองและใช้ การจัดเก็บของ ฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และ
วัสดุ ด้ านนิวเคลียร์ และ รังสี จากกลุ่มใบอนุญาต สานัก
รังสี ที่ประกอบไปด้วย
กากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สานักงานปรมาณูเพื่อ
รายละเอียดวัสดุกมั มันตรังสี
สันติ (เบอร์โทร 02-5967600 ต่อ 1613)
การครอบครองและใช้รวมทั้ง
จัดทารายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ของทั้ง
การจัดเก็บ
ส่ วนกลางและระดับจังหวัด
จัดทารายการทรัพยากรทีใ่ ช้ ในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิ น
ทางนิวเคลียร์และรังสี ในจังหวัด (ชุด PPE เครื่ องวัดและ
สารวจรังสี และอื่นๆ)

3. จังหวัดวิเคราะห์ ความเสี่ ยง พร้ อมจัดทาขั้นตอนการ
ประสานแจ้ งเหตุ และสื่ อสารความเสี่ ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 วิเคราะห์ ความเสี่ ยงโดยใช้ มาตรฐานตามที่สานักงานปรมาณู
เพือ่ สั นติกาหนดมาวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่แยกออกเป็ น 5
ประเภท ได้แก่ ประเภท 1-5 (ประเภทที่ 1 มีความอันตรายสู ง
ที่สุด ประเภทที่ 5 มีความอันตรายน้อยที่สุด)
 กรณี ที่ผปู ้ ระกอบการประเมินความเสี่ ยงทางรังสี ภายใน
หน่วยงาน ให้ใช้ความเสี่ ยงทางรังสี สูงที่สุดเพื่อกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงทางรังสี ของจังหวัด
 จัดทาขั้นตอน/ผัง การประสานแจ้ งเหตุ และสื่ อสารความเสี่ ยง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นด้านนิวเคลียร์และรังสี (ประสานงาน
กรณี ฉุกเฉิ นทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอด 24 ชัง่ โมง ติดต่อ
089-2006243)

 วิเคราะห์ความเสี่ ยงข้อมูลการใช้
การจัดเก็บ ด้านนิวเคลียร์และรังสี
 ขั้นตอน/ผัง การประสานแจ้งเหตุ
และสื่ อสารความเสี่ ยงเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นด้านนิวเคลียร์
และรังสี

4. จังหวัดมีแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี
และมีการซ้ อมแผนอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับการ
ซ้ อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุ ขของจังหวัด
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
จัดทาแนวทางการประสานงานของแผนตอบโต้ ภาวะ
ฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี ระดับจังหวัดกับแผนแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุ ข
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจของแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิ นด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นก่อน
การฝึ กซ้อม
ซ้ อมแผนโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี แบบ
บูรณาการ ตามความเสี่ ยง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (การ
ฝึ กซ้อมแผนบนโต๊ะหรื อปฏิบตั ิการจริ ง หรื ออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม)

เอกสาร/หลักฐาน
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด
ใบลงทะเบียนซ้อมแผน/
หลักสูตรการซ้อมแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิ นด้านนิวเคลียร์และ
รังสี ระดับจังหวัด/ใบประกาศ/
รู ปถ่าย (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง)
รายงานภายหลังการซ้อมแผน
(after action report) เพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุ งแผน

5. จังหวัดมีการพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้ มีศักยภาพใน
การตอบโต้ โรคและภัยสุ ขภาพด้ านนิวเคลียร์ และรังสี เพือ่ ให้
จัดการกับปัญหาในเบือ้ งต้ นได้
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
จัดทาแผนพัฒนา/อบรม หลักสู ตรด้านการตอบโต้โรค
และภัยสุ ขภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเบื้องต้นได้
ทีม SRRT ได้ รับการอบรมตามแผนพัฒนา/ อบรม
หลักสูตรด้านการตอบโต้โรคและภัยสุ ขภาพด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ในเบื้องต้นได้
ทีม SRRT ได้ รับการทบทวนองค์ ความรู้ ดา้ นการตอบโต้
โรคและภัยสุ ขภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเบื้องต้นได้
(อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

เอกสาร/หลักฐาน
แผนพัฒนา/อบรม หลักสูตร
ด้านการตอบโต้โรคและภัย
สุ ขภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี
ทะเบียนรายชื่อทีมทีม SRRT ที่
ผ่านการอบรม/ หลักสูตรการ
อบรม/ ใบประกาศ/ รู ปถ่าย
โปรแกรมการทบทวนองค์
ความรู้/ ใบลงทะเบียนการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการทบทวน
ความรู้ (เช่น อบรม/ซ้อมแผน)

