
แนวปฏิบัติการตรวจ
สถานปฏิบัติการทางรังสี
กิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์



อ ำนำจหนำ้ท่ีของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี

พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมประมวลกฎหมำยอำญำ คืออะไร
อ ำนำจ หนำ้ท่ีตำม พระรำชบญัญติัฯ มีอะไรบำ้ง
เนน้ “ท ำไดเ้ฉพำะท่ีกฎหมำยใหอ้  ำนำจเท่ำนั้น”

ถำมตนเองตลอดเวลำวำ่ ส่ิงท่ีก ำลงัจะท ำนั้น “ใชฐ้ำนกฎหมำยใด ?” 
ตอ้งมีแนวปฏิบติัในกำรด ำเนินงำน ตำมกฎหมำย (ส ำคญัมำก)



คุณสมบติัของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี inspector

วำงเกณฑใ์นกำรคดัเลือกอยำ่งไร ? เช่น
เร่ิมจำก นกัฟิสิกส์รังสีปฏิบติักำร เป็นผูช่้วยพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี

พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีควรเป็นนกัฟิสิกส์รังสีระดบัช ำนำญกำร ข้ึนไป หรือ นกัฟิสิกส์ 
รังสีระดบัปฏิบติักำรท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีผูช่้วยพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีไม่นอ้ยกวำ่ ....ปี

ผำ่นกำรทดสอบ

ผำ่น OJT

ฯลฯ



คุณสมบติัของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี inspector (ต่อ)

มีควำมรู้ดำ้นรังสี เพียงพอหรือไม่ ?
ควำมรู้พ้ืนฐำนดำ้นรังสี

เคร่ืองวดั และกำรวดัรังสี 

ลกัษณะกำรใชรั้งสี (Application)(รู้วำ่ใชง้ำนอยำ่งไรและ ประเดน็ท่ี 
ตอ้งเนน้ในกำรตรวจสอบคืออะไรบำ้ง)

กำรป้องกนัอนัตรำยจำกรังสี 



คุณสมบติัของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี inspector (ต่อ)

กำรค ำนวณกำรก ำบงัรังสี

ระบบบริหำรจดักำรเพ่ือป้องกนัอนัตรำยจำกรังสี ในแต่ละ application

กำรประเมินอนัตรำยจำกรังสี  (Dose Assessment)

กำรระงบัและบรรเทำเหตุฉุกเฉินทำงรังสี

มีควำมรู้ดำ้นกฎหมำยหรือไม่ ?



ควำมรับผดิชอบของกองตรวจฯ
 คดัเลือกบุคคลท่ีจะมำเป็น inspector

 จดักำรฝึกอบรมใหแ้น่ใจวำ่ inspector มีควำมรู้เพียงพอ รู้และคุน้เคยกบัส่ิงท่ี
จะตรวจ และมี OJT

 วำงโปรแกรมกำรตรวจ จดัแบ่งตำม priority ก ำลงัคน และงบประมำณ

 จดัท ำคู่มือกำรตรวจ

 จดัท ำฐำนขอ้มูลกำรตรวจ

 แลกเปล่ียนขอ้มูล และประสำนงำนกบักองอนุญำตฯ

 แลกเปล่ียนบุคลำกร ระหวำ่งกองตรวจ และกองอนุญำต



วตัถุประสงคข์องกำรตรวจสอบ

เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่
หน่วยงำนมีใบอนุญำต หรือข้ึนทะเบียนถูกตอ้ง

สถำนปฏิบติักำร อุปกรณ์ กำรปฏิบติังำน เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

หน่วยงำนมีแนวปฏิบติังำนท่ีเหมำะสม และผูเ้ก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตำมครบถว้น

หน่วยงำนมีขอ้มูลกำรปฏิบติังำน ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั

ผูป้ฏิบติังำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีจะปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั

หำกมีกำรปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง กำรปฏิบติัดงักล่ำวตอ้งถูกระบุ และตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ข
โดยเร็ว



รูปแบบกำรตรวจสอบ

ตรวจก่อนอนุญำต (มีกลุ่มใดบำ้ง ?)
ตรวจระหวำ่งกำล ตำมแผน (จดัอยำ่งไร?)

ตรวจเพื่อติดตำม (จดั priority อยำ่งไร)
ตรวจเพื่อยกเลิก (มีกลุ่มใดบำ้ง ?)



ตวัอยำ่ง inspector frequencies (ปี)
 Dental radiography      5

 Nuclear medicine 1-2

 Radiotherapy 1

 Diagnostic radiology – centres withcomplex equipment 2-3

 Computed tomography, interventional radiology,

 fluoroscopy, mammography

 Diagnostic radiology – centres with conventional X ray equipment only  3-5

 Industrial radiography 1

 Irradiators (i.e. industrial) 1

 Irradiators (i.e. research) 3-5

 Radiation gauges 3-5

 Well logging 1-3 



Code of conducts ทัว่ไปของ Inspector

กรณีมี inspector มำกกวำ่ 1 คน  ผอ.ควรก ำหนด หรือตกลงกนั
ในทีมวำ่ จะใหใ้ครเป็นหวัหนำ้

หลีกเล่ียงกำรแสดงควำมเห็นสำธำรณะ โดยเฉพำะในทำงท่ีเป็นลบต่อ
สถำนปฏิบติักำร

พก และแสดงบตัรประจ ำตวัทุกคร้ังท่ีปฏิบติังำน

แสดงควำมเป็นมืออำชีพ (ท ำอยำ่งไร)

ปฏิบติังำนอยำ่งตรงไปตรงมำ ไม่มีอคติ



Code of conducts ทัว่ไปของ Inspector (ต่อ)

ปฏิบติัอยำ่งสุภำพ และหลีกเล่ียงกำรสนทนำนอกประเดน็

กำรสอบถำมผูป้ฏิบติังำนควรกระท ำดว้ยควำมระมดัระวงั ควรเป็นค ำถำม
ปลำยเปิดเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังำนไดใ้หข้อ้มูลตำมควำมเป็นจริง

หลีกเล่ียงกำรต ำหนิทุกชนิด โดยเฉพำะต่อหนำ้ผูร่้วมงำนคนอ่ืนๆ

สำมำรถใหค้  ำแนะน ำกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัได ้แต่ไม่ควรปฏิบติัตนเป็นท่ี
ปรึกษำ หรือ ปฏิบติัหนำ้ท่ีแทนหน่วยงำน



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ
กำรเตรียมกำร

จดหมำยแจง้ตรวจ ตอ้งท ำล่วงหนำ้พอควร ระบุชดัเจน วนั เวลำ สถำนท่ี ผูต้รวจ 
(ถำ้ท ำไม่ทนั ท ำอยำ่งไร?)

ศึกษำขอ้มูลกำรขออนุญำต (ทั้งค  ำขออนุญำต และ ใบอนุญำต)
ศึกษำผลกำรตรวจคร้ังท่ีผำ่นมำ  เนน้รำยกำรท่ีตอ้งตรวจติดตำมเป็นพิเศษ
หำกมีประวติัฝ่ำฝืนซ ้ำซำกจะท ำอยำ่งไร?
เตรียมเคร่ืองมือ (ปรับเทียบแลว้) อุปกรณ์พิเศษ (ข้ึนอยูก่บั application)
กลอ้งถ่ำยภำพ ฯลฯ

อยำ่ลืม OSL ของตนเอง



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)

กำรเขำ้ตรวจ
ติดต่อ RSO แจง้วตัถุประสงค ์อำ้งจดหมำยน ำตรวจ

ถำ้ RSO ไม่อยู ่หรือ อำ้งวำ่ไม่ไดรั้บจดหมำย ท ำอยำ่งไร ?
ตรวจสอบเอกสำร

ใบอนุญำต (ไม่มีใบอนุญำต หรือใบอนุญำตหมดอำยทุ  ำอยำ่งไร ?)
ขอ้มูลในใบอนุญำต กบัท่ีปรำกฏจริง (ถำ้ไม่ตรง เช่น source
ขำดหรือเกินท ำอยำ่งไร ? )

Source inventory ส ำหรับ sealed source 
หำกมีกำรน ำไปใชน้อกสถำนท่ี ขอดูหลกัฐำน รับ จ่ำย



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ 
กำรเขำ้ตรวจ (ต่อ)

Source inventory ส ำหรับ sealed source และหำกมีกำรน ำไปใช้
นอกสถำนท่ี ขอดูหลกัฐำน รับ จ่ำย

ประวติักำรใชง้ำน source เพื่อดู workload (ตรวจสอบกบัค ำขอ ท ำอยำ่งไร)

Source capacity ส ำหรับ unsealed source ดูอยำ่งไร ?

โปรแกรมกำรป้องกนัอนัตรำยจำกรังสี  ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน (ตรวจอยำ่งไร)

Dose record (External และ Internal) ควำมถ่ี ทุก 1 เดือน 
หรือ ทุก 3 เดือน (ถำ้ไม่มี ท ำอยำ่งไร?)

รำยช่ือผูป้ฏิบติังำน กบั Dose record ตำมค ำขอ (ถำ้ไม่ตรง ท ำอยำ่งไร?)



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)
กำรเขำ้ตรวจ (ต่อ)

ผลกำรตรวจสภำพเคร่ือง ระบบควำมปลอดภยั (ควำมถ่ีควรเป็นเท่ำไร?)

ผลกำรตรวจวดัรังสี กำรร่ัว กำรเปรอะเป้ือน กำรฟุ้ งกระจำย (เทียบกบั 
เกณฑม์ำตรฐำน ค่ำจำกผูผ้ลิต ค่ำจำกกำรวดัคร้ังก่อน)

ผลกำรปรับเทียบเคร่ืองวดัรังสี (หมดอำย ุท ำอยำ่งไร)

ประวติักำรรับ ส่ง source และ กำรขนส่ง
ประวติักำรจดักำรกำกกมัมนัตรังสี



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)

ตรวจหนำ้งำน sealed source ขนำดใหญ่
สภำพทัว่ไปของสถำนท่ี อุปกรณ์ 
ให ้RSO หรือ ผูป้ฏิบติังำน ทดลองใชง้ำน (ไม่ควร operate เอง)
 สงัเกตวำ่ท ำงำนปลอดภยัหรือไม่ จนท. ติด OSL หรือไม่  มี Survey meter 

หรือไม่ ฯลฯ
วดัระดบัรังสี รอบเคร่ืองเทียบกบัเกณฑ ์(ค ำนวณกลบั ขณะบรรจุเตม็ capacity ดว้ย)
วดัรังสีรอบหอ้ง เทียบกบัผลกำรค ำนวณในค ำขอ (ค ำนวณกลบั ขณะบรรจุเตม็ 

capacity ดว้ย)



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ 
ตรวจหนำ้งำน sealed source ขนำดใหญ่ (ต่อ)

ท ำ wipe test (บริเวณ source และช่องทำงออก ช่องเปิด)

ทดสอบระบบ safety และ security 

ทดสอบ Survey meter

ป้ำยเตือน
ทำงกำรแพทย ์ถำ้มีผูป่้วยรับบริกำรอยูท่  ำอยำ่งไร ?

Disused Sealed Source ท ำอยำ่งไร ?



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)
ตรวจหนำ้งำน Sealed Source ขนำดกลำง

สภำพทัว่ไปของสถำนท่ี อุปกรณ์ 

 จ ำนวนอุปกรณ์

ให ้RSO หรือ ผูป้ฏิบติังำน ทดลองใชง้ำน  (ถำ้ท ำได ้และไม่ควร operate เอง) 

บำงเคร่ืองไม่สำมำรถ off ไดเ้น่ืองจำกตอ้ง operate ต่อเน่ือง อยำ่ฝืน หรือท ำจน
เกิดควำมเสียหำย เช่น พยำยำมวดัรังสีหนำ้ beam ของ Level Gauge จน 
Plant shutdown

 สงัเกตวำ่ท ำงำนปลอดภยัหรือไม่  จนท. ติด OSL หรือไม่  มี Survey meter 

หรือไม่ ฯลฯ



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ 
ตรวจหนำ้งำน Sealed Source ขนำดกลำง (ต่อ)

วดัระดบัรังสี รอบอุปกรณ์เทียบกบัเกณฑ ์(ค ำนวณกลบั ขณะบรรจุเตม็ capacity ดว้ย)

วดัรังสีรอบหอ้งเกบ็ เทียบกบัผลกำรค ำนวณในค ำขอ (ค ำนวณกลบั ขณะบรรจุเตม็ 
capacity ดว้ย)

ท ำ wipe test (บริเวณ source และช่องทำงออก ช่องเปิด)

ทดสอบระบบ safety และ security

ทดสอบ Survey meter

ป้ำยเตือน

Disused Sealed Source ท ำอยำ่งไร



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)

ตรวจหนำ้งำน Unsealed Source (nuclear med)

จ ำนวนหอ้ง เทียบกบัค ำขออนุญำต

สภำพทัว่ไปของหอ้ง

 ประวติั บญัชีกำรใชง้ำน เทียบกบัใบอนุญำต (Capacity)

ตรวจวดัระดบัรังสี (ค ำนวณค่ำ max ดว้ย)
ตรวจสอบกำรเปรอะเป้ือน (ใชเ้กณฑอ์ะไร)



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ 
ตรวจหนำ้งำน Unsealed Source (nuclear med)(ต่อ)

ตรวจสอบกำรฟุ้ งกระจำย(ใชเ้กณฑอ์ะไร)

สถำนท่ีจดัเกบ็กำกฯ สถำนท่ีบ ำบดัน ้ ำท้ิง

ถำมแนวทำงกำรปฏิบติังำนกบัผูป้ฏิบติังำนโดยตรง เช่น กำรรับ
สำรกมัมนัตรังสี กำรรับผูป่้วย กำร discharge ผูป่้วย ฯลฯ

Survey meter

ป้ำยเตือน



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)

กำรแจง้ผลกำรตรวจเบ้ืองตน้
สรุปผลกำรตรวจ  ทั้งส่ิงท่ีพบวำ่ถูกตอ้ง และ ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
สำมำรถใหค้  ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแกไ้ขได ้แต่ตอ้งไม่ท ำตนเป็น
ท่ีปรึกษำ 

ให ้RSO ลงนำมรับทรำบ แจง้ใหท้รำบดว้ยวำ่จะมีหนงัสือแจง้ผล
เป็นทำงกำรตำมมำดว้ย



ขั้นตอนกำรตรวจสอบ และปัญหำท่ีพบ (ต่อ)

กำรแจง้ผลกำรตรวจเป็นทำงกำร
สอดคลอ้งกบักำรแจง้ผลกำรตรวจเบ้ืองตน้ 

ถูกตอ้ง ครบถว้นทุกประเดน็ ชดัเจน

ไม่จ ำเป็นตอ้งรำยงำนค่ำกำรตรวจวดั ยกเวน้กรณีท่ีมีค่ำผดิปกติ และตอ้ง
ใชใ้นกำรปรับปรุงแกไ้ข

ก ำหนดเวลำในกำรปรับปรุงแกไ้ข

ระบุแนวทำงในกำร Enforcement ขั้นต่อไป


