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ค าน า 

 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาค าขออนุญาตฯและการตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางรังสีส าหรับสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 
โดยเอกสารฉบับนี้ เครื่องไซโคลทรอน หมายความว่า “เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอน” ซึ่งแนวปฏิบัตินี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาค าขออนุญาตและตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีส าหรับ
สถานปฏิบัติการที่จะขออนุญาตใช้งานเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้งานเครื่อง
เร่งอนุภาคดังกล่าวมีความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องโดยทั่วไป  

ผู้เรียบเรียงต้องขอขอบคุณกลุ่มก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์ ส านักก ากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่ให้โอกาสได้เขียนเอกสารฉบับนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่าแก่ผู้ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและผู้อ่านทุกท่าน
ตามสมควรต่อไป  
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สารบัญ 

หน้า 
 
1. ความเป็นมาและหลักการพ้ืนฐานของเครื่องเร่งอนุภาค 1 
2. เครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 3 
3. การผลิตไอโซโทปรังสี 8 
4. ความปลอดภัยทางรังสีของเครื่องไซโคลทรอน 10 
5. ลักษณะโดยทั่วไปของสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอนและข้อควรพิจารณาใน

การออกแบบ 
20 

6. การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมาย 23 
7. แนวปฏิบัติที่เก่ียวกับการพิจารณาค าขออนุญาตผลิตสารกัมมันตรังสีด้วยเครื่องไซโคลทรอน 25 
8. ข้อก าหนดเฉพาะในการยื่นขออนุญาตผลิตสารกัมมันตรังสีด้วยเครื่องไซโคลทรอน 27 
9. เกณฑ์ในการพิจารณาค าขออนุญาตผลิตสารกัมมันตรังสีด้วยเครื่องไซโคลทรอน 29 
10.การตรวจสอบสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอนและการบังคับใช้กฎหมาย

ภายหลังการได้รับใบอนุญาต 
33 

11.เกณฑ์ส าหรับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 35 
12.เอกสารอ้างอิง 40 
13.ภาคผนวก ก ธาตุและสัญลักษณ์ 43 

ภาคผนวก ข การจัดแบ่งประเภทเครื่องเร่งอนุภาค 47 
ภาคผนวก ค เครื่องไซโคลทรอนในเชิงพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับการผลิตไอโซโทปรังสี 48 
ภาคผนวก ง นิวไคลด์กัมมันตรังสีกับพลังงานของโปรตอนที่ใช้ส าหรับผลิต 49 
ภาคผนวก จ ปฏิกิริยาการผลิตไอโซโทปรังสีที่ใช้งานเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 50 
ภาคผนวก ฉ สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวน าของนิวตรอนฟลักซ์ 52 
ภาคผนวก ช การจัดแบ่งประเภทของสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอนในทาง 

                การแพทย์ 
57 

ภาคผนวก ซ สรุปขั้นตอนในการก ากับดูแลการใช้งานเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์
ตามมาตรฐานสากล 

59 

ภาคผนวก ฌ ค าขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ แบบ ป.ส. 1ก 61 
ภาคผนวก ญ แบบตรวจค าขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ 

(แบบตรวจ ป.ส. 1ก) กรณกีารใช้งานเครื่องไซโคลทรอนเพ่ือผลิตสาร
กัมมันตรังสี 

70 
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สารบัญตาราง 

 
ตารางที่                                                                                                            หน้า 
1 ตัวอย่างนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวให้รังสีแกมมาที่ผลิตได้จากเครื่องไซโคลทรอน 9 
2 ตัวอย่างนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวให้โพซิตรอนที่ผลิตได้จากเครื่องไซโคลทรอน 9 
3 นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวที่เกิดขึ้นในคอนกรีตจากการเหนี่ยวน าของ

นิวตรอนทุติยภูมิ 
11 

4 นิวไคลด์กัมมันตรังที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของนิวตรอนฟลักซ์ในอากาศ 11 
5 ขีดจ ากัดของการได้รับรังสี (Dose limit) 17 
6 เกณฑ์ส าหรับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการที่งานใช้เครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 35 
7 ธาตุและสัญลักษณ์ (Element and symbol) เรียงตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ 43 
8 การจัดแบ่งประเภทเครื่องเร่งอนุภาคตามชนิดและพลังงานของอนุภาค 47 
9 ตัวอย่างรายการเครื่องอนุภาคไซโคลทรอนเชิงพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับผลิตไอโซโทปรังสี 48 
10 นิวไคลด์กัมมันตรังสีกับพลังงานของโปรตอนที่ใช้ส าหรับผลิต  49 
11 ปฏิกิริยาในการผลิตไอโซโทปรังสีที่ใช้งานเป็นประจ าส าหรับตรวจวินิจฉัยโรค 50 
12 ปฏิกิริยาในการผลิตไอโซโทปรังสีด้วยอนุภาคที่มีประจุและการสลายตัวของไอโซโทปรังสี

ทีผ่ลิตได้ ส าหรับใช้เพ่ือการบ าบัดรักษาโรค 
51 

13 ธาตุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นในองค์ประกอบของผนังและพ้ืนห้อง เครื่องก าบังรังสี จากการ
เหนี่ยวน าของนิวตรอนฟลักซ์ 

52 

14 ปฏิกิริยาที่เกิดการเหนี่ยวน าในอากาศและไอโซโทปรังสีที่เกิดข้ึน 53 
15 ส่วนประกอบที่เป็นโลหะผสมของเครื่องไซโคลทรอนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ

เหนี่ยวน าให้เกิดเป็นสารกัมมันตรังสี 
54 

16 คุณสมบัติของนิวคลีออนที่ส าคัญท่ีเป็นองค์ประกอบในวัสดุโครงสร้างต่างๆของ 

เครื่องไซโคลทรอน  
55 

17 การจัดแบ่งประเภทของสถานปฏิบัติการที่ติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ตาม
พันธกิจและขอบเขตงาน 

57 
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สารบัญรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
รูปที่  หน้า 

1 รูปแบบโดยทั่วไปของระบบเครื่องเร่งอนุภาค 2 
2 แสดงหลักการท างานของเครื่องไซโคลทรอน 4 
3 ห้องส าหรับติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนแบบมีการก าบังรังสีในตัวเองและแบบไม่มีการ

ก าบังรังสีในตัวเอง 
5 

4 ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้งานในทางการแพทย์ 7 
5 ส่วนประกอบภายในที่ส าคัญของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้งานในทางการแพทย์ 8 
6   การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในการผลิตไอโซโทปรังสี 8 
7   แสดงลักษณะเส้นทางของการได้รับรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องไซโคลทรอน 12 
8 องค์ประกอบของระบบความปลอดภัยทางรังสี 13 
9 แสดงระบบ Interlock ด้วยการใช้ Microswitch 14 
10 แสดงการท างานของระบบ Interlock ส าหรับการเดินเครื่องไซโคลทรอน 14 
11 ลักษณะการจัดแบ่งพ้ืนที่สถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron 

facility) ตามปริมาณรังสีและการเข้าถึง 
16 

12 ตัวอย่างแสดงต าแหน่งที่ติดตั้งหัววัดรังสีในสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอน 18 
13 ตัวอย่างการติดตั้งหัวตรวจวัดรังสีในสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอน 18 
14 ระดับรังสีและความดันภายในห้องต่างๆของสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอน 19 
15 ตัวอย่างลักษณะโดยทั่วไปของการออกแบบ การจัดวางและเส้นทางการเข้าถึงห้องต่างๆ

ของสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอน 
21 



กลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รังสีทำงกำรแพทย์                             ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังส ี/ 1 

แนวปฏิบัติในการพิจารณาค าขออนุญาตและการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี
ส าหรับสถานปฏิบัติการทีใ่ช้งานเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 

(Guidelines on consideration of application form and radiation safety 
inspection for medical cyclotron facility) 

 
1. ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอน 

ในปี ค.ศ.1930 เออร์เนสต์ ออร์แลนโด ลอว์เรนซ์ (Ernest Orlando Lawrence) และ มิลตัน 
สแตนเลย์ ลิฟวิงสโตน (Milton Stanley Livingstone) แห่งมหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ 
(University of California, Berkeley) ได้สร้ำงเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron) ที่มีขนำด 4.5 นิ้ว (11 
เซนติเมตร) (รูปที่ 1) ได้เป็นผลส ำเร็จเครื่องแรกโดยสำมำรถเร่งโปรตอนให้มีพลังงำนได้มำกถึง 80 กิโล
อิเล็กตรอนโวลต์ (keV) ต่อมำในปี ค.ศ.1936 จอห์น ฮันดำล ลอว์เรนซ์ (John Hundale Lawrence) 
และเออร์เนสต์ ออร์แลนโด ลอว์เรนซ์ บันทึกว่ำไดน้ ำ ฟอสฟอรัส-32 (32P) ซึ่งเป็นไอโซโทปรังสีที่ผลิตจำก
เครื่องไซโคลทรอนขนำด 36 นิ้ว (91 เซนติเมตร) มำใช้งำนทำงชีวกำรแพทย์ (Biomedical use) เป็น
ครั้งแรกในกำรรักษำมะเร็งเม็ดเลือดขำว (Leukaemia)  

 

 
 

 
 
 
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำกำรออกแบบในทำงฟิสิกส์ (Physics design) ของเครื่องไซโคลทรอนได้

พัฒนำขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้สำมำรถสร้ำงเครื่องไซโคลทรอนที่มีขนำดใหญ่ขึ้น และสำมำรถเร่งอนุภำค
ให้มีพลังงำนสูงได้ตำมต้องกำร อย่ำงเช่น TRIUMF ที่ประเทศแคนำดำ โดยเครื่องมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงถึง 
18 เมตร สำมำรถเร่งโปรตอนได้พลังงำนได้ถึง 520 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ และเครื่องไซโคลทรอนของ
สถำนบันวิจัย Riken ประเทศญี่ปุ่น สำมำรถเร่งโปรตอนให้มีพลังงำนสูงถึง 2400 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์  

รูปที่ 1 เครื่องไซโคลทรอนครื่องแรกที่สร้ำงโดย เออร์เนสต์ ออร์แลนโด ลอว์เรนซ์ 
และมิลตัน สแตนเลย์ ลิฟวิงสโตน 
 ที่มำรูป: http://cerncourier.com/cws/article/cern/49056 

http://cerncourier.com/cws/article/cern/49056
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เครื่องไซโคลทรอนเป็นเครื่องเร่งอนุภำคเชิงวง (Circular accelerator) (รูปที่ 2) ใช้เร่งอนุภำคมี
ประจุ (Charged particles) ด้วยสนำมไฟฟ้ำ โดยมีสนำมแม่เหล็กเป็นตัวช่วยควบคุมให้อนุภำควิ่งเป็นวง
โค้งแบบก้นหอย อนุภำคจะเคลื่อนที่ผ่ำนส่วนเร่งซ้ ำแล้วซ้ ำอีกโดยมีควำมเร็วและรัศมีควำมโค้งเพ่ิมขึ้น
ตลอด จนได้อนุภำคมีพลังงำนสูงตำมท่ีต้องกำร โดยอนุภำคที่มีประจุที่น ำมำใช้เร่ง ได้แก่ ไอออนของธำตุ
เสถียรแทบทุกตัวในตำรำงธำตุ ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ภำคผนวก ก 

  

 
 
 
 

 
โดยในช่วง 20 ปี ที่ผ่ำนมำทั่วโลก ได้มีกำรติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนเป็นจ ำนวนมำก เพ่ือใช้ทั้ง

กำรศึกษำวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear physics) และกำรผลิตไอโซโทปรังสีที่ใช้ในทำงกำรแพทย์เป็น
ส่วนมำก ทั้งนีส้ำมำรถดูดรำยละเอียดกำรจัดแบ่งประเภทเครื่องเร่งอนุภำคได้ที่ภำคผนวก ข 

 
2. เครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ (Medical cyclotron) 

โดยทั่วไปแล้วเครื่องไซโคลทรอนที่น ำมำใช้ทำงกำรแพทย์นั้นส่วนใหญ่น ำมำใช้ผลิตไอโซโทปรังสี
เพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษำโรคทำงเวชศำสตร์นิวเคลียร์รวมทั้งใช้ในกำรศึกษำวิจัยทำงกำรแพทย์ หรือใช้
เพ่ือรักษำโรคมะเร็งด้วยอนุภำคพลังงำนสูง (Particle beam therapy) โดยตรง  

ปัจจุบันเทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องเร่งอนุภำคมีควำมก้ำวหน้ำมำก ท ำให้สำมำรถสร้ำงเครื่องเร่ง
อนุภำคไซโคลทรอนที่มีขนำดเล็ก รำคำถูกลง กระแสของอนุภำคมำก (High beam current) และ
สำมำรถเร่งให้อนุภำคมีพลังงำนสูง (High beam energy) ท ำให้มีควำมสำมำรถในกำรผลิตไอโซโทปรังสี
ได้หลำกหลำยชนิด ตัวอย่ำงเครื่องเร่งอนุภำคไซโคลทรอนเชิงพำณิชย์ที่ใช้ส ำหรับผลิตไอโซโทปรังสีที่
ภำคผนวก ค 

รูปที่ 2 แผนภำพแสดงลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องไซโคลทรอน 
 ที่มำรูป: http://www.cyberphysics.co.uk/topics/atomic/Accelerators/Cyclotron/Cyclotron%20.htm 
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2.1 หลักกำรท ำงำนของเครื่องไซโคลทรอน หลักกำรเร่งอนุภำคของเครื่องเร่งนี้คือ อนุภำคจะถูก
เร่งให้เคลื่อนที่ในส่วนเร่ง (Accelerating chamber) ซึ่งมีขนำดใหญ่เต็มพ้ืนที่ขั้วแม่เหล็ก โดยที่
สนำมแม่เหล็กมีค่ำสม่ ำเสมอทั่วส่วนเร่งที่เป็นแท่งทรงกระบอกแบนผ่ำครึ่งเป็นสองส่วนวำงห่ำงกันให้เกิด
ช่องว่ำงระหว่ำงครึ่งแท่งกระบอกแบนทั้งสอง ซึ่งจะมีรูปร่ำงเหมือนกับตัวอักษร “D” หรือเรียกว่ำ Dee-
shaped วงโคจรของอนุภำคส่วนใหญ่อยู่ภำยใน Dee อนุภำคที่ถูกเร่งจะเคลื่อนที่ผ่ำนส่วนเร่งระหว่ำง 
Dee สองครั้งต่อหนึ่งรอบ และกระโดดกลับไปกลับมำระหว่ำง Dee ทั้งสอง โดยมีสนำมไฟฟ้ำจำกเครื่อง
ก ำเนิดศักย์ไฟฟ้ำสูงย่ำนควำมถี่คลื่นวิทยุ (Radiofrequency high voltage generator) หรือเรียกว่ำ RF 
system ที่คร่อมอยู่ระหว่ำง Dee ท ำหน้ำที่เร่งอนุภำคในแต่ละรอบ และใช้สนำมแม่เหล็ก (Magnetic 
fields) กระแสตรงบังคับให้อนุภำคเคลื่อนที่เป็นวงกลม และอนุภำคจะมีพลังงำนเพ่ิมขึ้นในทุกรอบท ำให้
วงโคจรมีลักษณะเป็นเส้นเวียนก้นหอย (Spiral) ที่รัศมีมีค่ำเพ่ิมขึ้นในแต่รอบ เมื่ออนุภำคหรือไอออนถูก
เร่งให้มีพลังงำนตำมต้องกำร จะถูกดึงออกมำสู่สถำนีทดลองหรือเป้ำ (Target) โดยใช้ตัวเบนล ำอนุภำค 
ตำมรูปที่ 3 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงหลักกำรท ำงำนของเครื่องไซโคลทรอน 

 

 

                                            ทีม่ำรูป: Matthew Griffiths. RBWH Nuclear Medicine 

Dees-shaped 

Dees-shaped 

RF system 

RF system 

รูปที่ 3 แสดงหลักกำรท ำงำนของเครื่องไซโคลทรอน ด้ำนบนเร่งไฮโดรเจนไอออนที่มีประจุลบ 
(H– ions) และด้ำนล่ำงเร่งดิวเทอรอนไอออนที่มีประจุลบ (D– ions) 
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2.2 เครื่องไซโคลทรอนทำงกำรแพทย์ส่วนใหญ่แล้วจะมีขนำดเล็ก (Compact cyclotron) อำจ
แบ่งประเภทตำมกำรก ำบังรังสีได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.2.1 เครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง (Self-shielded cyclotron) ซึ่งมี
ข้อดีคือกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีท ำได้ง่ำย ห้องติดตั้งเครื่องมีขนำดเล็กเหมำะกับสถำนปฏิบัติกำรที่มี
ข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ มีกำรก ำบังรังสีเพ่ิมเติมน้อย สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงห้องเพ่ือกำร
ก ำบังรังสี พบปัญหำเรื่อง กำรเหนี่ยวน ำให้โมเลกุลของแก๊สต่ำงๆที่มีอยู่ในอำกำศภำยในห้องไซโคลทรอน
เป็นแก๊สกัมมันตรังสี (Air activation products) น้อย แต่มีข้อเสียคือรำคำสูง โครงสร้ำงอำคำรที่รองรับ
ตัวเครื่องต้องมีควำมแข็งแรงมั่นคงเนื่องจำกเครื่องไซโคลทรอนมีน้ ำหนักมำก 

2.2.2 เครื่องไซโคลทรอนแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง (Non self-shielded cyclotron) 
โดยต้องมีห้องก ำบังรังสีอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งข้อดีของเครื่องฯประเภทนี้คือ สำมำรถปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมต้องกำร และกำรเข้ำถึงเพ่ือกำรบ ำรุงรักษำเครื่องฯท ำได้ง่ำยกว่ำ  แต่มีข้อเสียคือ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำงห้องเพ่ือกำรก ำบังรังสีสูง และมีกำรเหนี่ยวน ำให้โมเลกุลของแก๊สต่ำงๆที่มีอยู่ใน
อำกำศภำยในห้องไซโคลทรอนเป็นแก๊สกัมมันตรังสีมำก ตัวอย่ำงห้องส ำหรับไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบัง
รังสีในตัวเอง และแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง แสดงดังรูปที่ 4 

 

                    
 

 
2.3 ส่วนประกอบของเครื่องไซโคลทรอนโดยทั่วไป ประกอบด้วย 4 ส่วนส ำคัญดังนี้  

2.3.1 แหล่งก ำเนิดไอออน (Ion source) เป็นแหล่งก ำเนิดอนุภำค ซึ่งอำจจะเป็นไอออนลบ 
(Negative ions) เช่น H– ions, 2H– ions (ดิวเทอรอน, D–) หรือไอออนบวก (Positive ions) เช่น H+ 
(โปรตอน), 3He+2 (ฮีเลียม-3) และ 4He+2 (ฮีเลียม-4 หรือ อนุภำคแอลฟำ) โดยแหล่งก ำเนิดไอออน
อำจจะอยู่ภำยในหรือภำยนอกเครื่องไซโคลทรอนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบและลักษณะกำรใช้งำน 

Self-shielded cyclotron Non Self-shielded cyclotron 

ที่มำรูป: http://www.healthcare.siemens.co.uk/molecular-imaging/cyclotron-radiochemistry-solution/eclipse-hp-
cyclotron/technical-details 

รูปที่ 3 ห้องส ำหรับติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเองและแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง  
 

http://www.healthcare.siemens.co.uk/molecular-imaging/cyclotron-radiochemistry-solution/eclipse-hp-cyclotron/technical-details
http://www.healthcare.siemens.co.uk/molecular-imaging/cyclotron-radiochemistry-solution/eclipse-hp-cyclotron/technical-details
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2.3.2 ส่วนเร่งอนุภำค (Accelerating chamber) ประกอบด้วยส่วนสร้ำงสนำมแม่เหล็ก 
(Magnet pole) ใช้บังคับทิศทำงขณะที่อนุภำคเคลื่อนที่ไปในสุญญำกำศ และ Dees เป็นส่วนสร้ำง
สนำมไฟฟ้ำซึ่งมีเครื่องก ำเนิดศักย์ไฟฟ้ำสูงย่ำนควำมถี่คลื่นวิทยุเป็นตัวสร้ำงสนำมไฟฟ้ำ เพ่ือเร่งอนุภำคให้
เคลื่อนที่เป็นวงกลมและมีพลังงำนสูงขึ้น ตำมระยะทำงที่เคลื่อนที่ไป 

2.3.3 ระบบแยกล ำอนุภำค (Extraction system) เป็นส่วนที่จะแยกอนุภำคออกจำกระบบ
เร่งเพ่ือน ำอนุภำคไปยังเป้ำ หำกเป็นกำรเร่งไอออนบวก จะใช้อุปกรณ์เบี่ยงเบน (Deflector) เพ่ือเบนล ำ
อนุภำคออกจำกสนำมแม่เหล็กให้วิ่งไปสู่เป้ำตำมที่ต้องกำร หรือหำกเร่งไอออนลบ (Negative ions) จะ
ใช้อุปกรณ์สกัดอิเล็กตรอน (Stripper foil) โดยใช้แผ่นคำร์บอนบำงๆเป็นตัวสกัดอิเล็กตรอนออกจำก
อนุภำค ท ำให้อนุภำคกลำยเป็นไอออนบวก ก่อนวิ่งเข้ำชนเป้ำ 

2.3.4 ระบบสนับสนุนอ่ืนๆ (Auxiliary system) ประกอบไปด้วย 
2.3.4.1 ระบบปั๊มสุญญำกำศ (Vacuum pump system) ใช้ปั๊มอำกำศออกจำก

ระบบให้มีควำมดันอยู่ในช่วง 10–5 ถึง 10–7 ทอร์ (Torr) เพ่ือลดกำรท ำอันตรกิริยำของอนุภำคกับอำกำศ 
ถ้ำเป็นเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้เร่งไอออนบวก (Positive ion cyclotron) ต้องกำรควำมเป็นสุญญำกำศ
ประมำณ 10-5 ทอร์ ในขณะทีเ่ครื่องไซโคลทรอนที่ใช้เร่งไอออนลบ (Negative ion cyclotron) ต้องกำร
ถึง 10–6 ถึง 10–7 ทอร์ 

2.3.4.2 ระบบล ำเลียงอนุภำค (Beam transport system) เพ่ือน ำอนุภำคให้วิ่งไปยัง
เป้ำ โดยทั่วไปประกอบไปด้วย สวิตช์ควบคุมแม่เหล็ก ใช้ส ำหรับเบี่ยงเบนทิศทำงของอนุภำคเพ่ือน ำล ำ
อนุภำคไปตำมท่อล ำเลียง (Beam line) และมีระบบแม่เหล็กหลำยขั้ว (Quadrupole magnet) ซึ่งใช้
บังคับและปรับให้ล ำอนุภำคมีขนำดที่เหมำะสมก่อนตกกระทบเป้ำ 

2.3.4.3 ระบบเป้ำ (Target) อำจเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ขึ้นอยู่กับ
ไอโซโทปรังสีที่ต้องกำรผลิต และพลังงำนของอนุภำค  

2.3.4.4 ระบบระบำยควำมร้อน (Cooling system) ใช้ระบำยควำมร้อนที่เกิดขึ้นใน
เครื่องไซโคลทรอน ระบบจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ ระบบล ำเลียงอนุภำค และระบบอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.3.4.5 ระบบจ่ำยก ำลังไฟฟ้ำ (Electrical power supplier system) ใช้ป้อนไฟฟ้ำ
ให้ระบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น ระบบไฟเลี้ยงแหล่งก ำเนิดไอออน ระบบไฟเลี้ยงแม่เหล็ก ระบบสร้ำง
สนำมไฟฟ้ำควำมถี่สูง (RF system) ฯลฯ 

2.3.4.6 ระบบควบคุมและวิเครำะห์กำรท ำงำน (Control and diagnostic system) 
ท ำหน้ำที่ควบคุมและวิเครำะห์กำรท ำงำนของเครื่องเร่งอนุภำค โดยใช้คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3.4.7 ระบบควำมปลอดภัยต่ำงๆ (Safety system) เช่น อินเตอร์ล็อกซึ่งเป็นระบบ
ที่ออกแบบมำเพ่ือใช้ควบคุมพ้ืนที่ทำงเข้ำ-ออกที่ต้องกำรควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน อย่ำงเช่น 
ทำงเข้ำ-ออกของประตูห้องไซโคลทรอนที่เมื่อมีกำรเปิดประตูเครื่องไซโคลทรอนก็จะหยุดท ำงำนทันที, 
ระบบเฝ้ำระวังทำงรังสีและเตือนภัยทำงรังสี, ระบบติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล (Intercom), ระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ฯลฯ   

2.4 คุณลักษณะทั่วไปของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ ส ำหรับเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้
งำนในทำงกำรแพทย์ มีขนำดเล็กมักออกแบบให้เป็นชนิดที่ใช้เร่งไอออนลบ ซึ่งมีข้อดีคือ เร่งให้อนุภำคมี
พลังงำนสูง (High output), กระแสของอนุภำคสูง (High beam current), อนุภำคกระจำยตัวสม่ ำเสมอ 
(Beam uniformity) และเกิดกำรเหนี่ยวน ำให้วัสดุต่ำงๆโดยรอบหรือโมเลกุลของแก๊สต่ำงๆในอำกำศเกิด
เป็นสำรกัมมันตรังสี (Activation products) ในระบบน้อยกว่ำ เครื่องไซโคลทรอนที่ใช้เร่งไอออนบวก 
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แต่มีข้อเสียคือ ระบบกำรสร้ำงแหล่งก ำเนิดไอออน จะซับซ้อน รำคำสูง ต้องกำรควำมเป็นสุญญำกำศสูง 
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์สกัดอิเล็กตรอน (Stripper foil) บ่อย และพลังงำนของอนุภำคที่ได้มีค่ำเฉพำะ โดย
สรุปแล้วคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้ในทำงกำรแพทย์ มีดังนี้ 

2.4.1 สำมำรถใช้เร่งได้ทั้ง ไอออนเบำ หรือ หนัก  
2.4.2 ไอออน ดังกล่ำวเป็นได้ท้ัง ไอออนบวก หรือ ลบ  
2.4.3 โดยทั่วไปจะใช้เร่งโปรตอน หรือ ดิวเทอรอน  
2.4.4 ควำมถี่ของเครื่องก ำเนิดศักย์ไฟฟ้ำสูง ประมำณ 20 ถึง 170 เมกะเฮิร์ต (MHz) 
2.4.5 พลังงำนของอนุภำค (Beam energy) ที่ได้ มีค่ำระหว่ำง 10 ถึง 30 เมกะอิเล็กตรอน

โวลต์ (MeV) 
2.4.6 กระแสของอนุภำค (Beam current) มีค่ำตั้งแต่ 10 ไมโครแอมแปร์ (µA) จนถึง

มำกกว่ำ 1 มิลลิแอมแปร์ (mA) 
2.4.7 ก ำลังของอนุภำค (Beam power) ทั่วไปมีค่ำระหว่ำง 1 ถึง 50 กิโลวัตต์ (kW)  
ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้งำนในทำงกำรแพทย์ แสดงดังรูปที่ 5 และ

ส่วนประกอบที่ส ำคัญภำยใน แสดงดังรูปที่ 6 (แสดงในแนวตั้ง) 

 

 
        

 
 

 รูปที่ 5 ลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้งำนในทำงกำรแพทย์ 
ที่มำรูป: http://cerncourier.com/cws/article/cern/49056 
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3. การผลิตไอโซโทปรังสี (Radioisotopes production) 

กำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอนทำงกำรแพทย์ โดยทั่วไปใช้ผลิตไอโซโทปรังสี (มักใช้แทนค ำว่ำ นิว
ไคลด์กัมมันตรังสี) ที่ไม่สำมำรถผลิตได้จำกเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู (Nuclear reactor) สำมำรถผลิตได้ทั้ง
นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลำยตัวให้รังสีแกมมำ และนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลำยตัวให้โพซิตรอน โดย
หลักกำรเมื่อล ำไอออนหรืออนุภำคถูกเร่งให้มีพลังงำนตำมต้องกำรแล้ว จะถูกดึงออกมำด้วยระบบแยกล ำ
อนุภำค และบังคับให้พุ่งเข้ำชนเป้ำ (Bombarding) ท ำให้เกิดปฏิกิริยำนิวเคลียร์ เกิดเป็นไอโซโทปรังสี
ขึ้น ดังรูปที่ 7 ซ่ึงแสดงกำรเกิดปฏิกิริยำนิวเคลียร์ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Extraction system 

Target 

Vacuum system 

Ion source 

Dees (RF system) 

Magnet pole 

 

ที่มำรูป: IAEA. TSR No.465, Vienna; 2008: page 63. 

รูปที่ 7 กำรเกิดปฏิกิริยำนิวเคลียร์ในกำรผลิตไอโซโทปรังสี 

นิวเคลียสของเป้ำ
(Nucleus of target) 

อนุภำค
(Particle) 

นิวเคลียสประกอบ
Compound nucleus 

ผลผลิตที่ได้ 
(Daughter products) 

รูปที่ 6 ส่วนประกอบภำยในที่ส ำคัญของเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้งำนในทำงกำรแพทย์ 
ที่มำรูป: http://cerncourier.com/cws/article/cern/49056  
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ในกำรผลิตไอโซโทปรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภำคไซโคลทรอน ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วนั้น ตัวอย่ำง
ปฏิกิริยำนิวเคลียร์หลักที่ใช้ในกำรผลิตฯ คือ (p, α), (d, xn), (p, xn) โดยที่ x มีค่ำเท่ำกับ 1 หรือ 2 หรือ 
3…. ดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1 และ 2 
 
ตำรำงที่ 1 ตัวอย่ำงนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลำยตัวให้รังสีแกมมำที่ผลิตได้จำกเครื่องไซโคลทรอน 
นิวไคลด์กัมมันตรังสี 
(Radionuclides) 

ค่ำครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

ปฏิกิริยำ  
(Reaction) 

ช่วงพลังงำน  
(Energy range) MeV 

แกลเลียม-67 (67Ga) 78 ชั่วโมง 68Zn(p, 2n)67Ga 26a 
18b 

อินเดียม-111 (111In) 67 ชั่วโมง 112Cd(p, 2n)111In 25 18 
ไอโอดีน-123 (123I) 13.1 ชั่วโมง 123Te(p, n)123I 14.5  10 
แทลเลียม-201 (201Tl) 73.1 ชั่วโมง  203Tl(p, 3n)201Pb201Tl 28 20 

 a Particle energy, 
b
 Threshold energy of nuclear reaction 

 
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลำยตัวให้โพซิตรอนท่ีผลิตได้จำกเครื่องไซโคลทรอน 
นิวไคลด์กัมมันตรังสี 
(Radionuclides) 

ค่ำครึ่งชีวิต  
(Half-life) 

ปฏิกิริยำ  
(Reaction) 

ช่วงพลังงำน 
(Energy) MeV 

คำร์บอน-11 (11C) 20.3 นำท ี 14N(p, α)11C 13a
 3b 

ไนโตรเจน-13 (13N) 10.0 นำท ี 16O(p, α)13N 16 7 

ออกซิเจน-15 (15O) 2 นำท ี 14N(d, n)15O 8  0 

ฟลูออรีน-18 (18F) 110 นำท ี 18O(p, n)18F 16  3 

ที่มำข้อมูลในตำรำง 1, 2: Qaim SM. Nuclear data relevant to the production and application of diagnostic radionuclides. 
Radiochim. Acta. 2001; 89: 223-32. 

 
จำกตำรำงข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำในกำรผลิตนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดต้องกำรอันตรกิริยำของ

อนุภำคที่แตกต่ำงกัน และเนื่องจำกเป้ำแต่ละชนิดมี Threshold energy (พลังงำนของอนุภำคที่จะเริ่ม
ก่อให้เกิดปฏิกิริยำนิวเคลียร์) ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นพลังงำนของอนุภำคที่จะใช้เพ่ือก่อให้เกิดปฏิกิริยำ
นิวเคลียร์ย่อมแตกต่ำงกันด้วย โดยศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภำคผนวก ง และภำคผนวก จ 

เครื่องไซโคลทรอนที่ถูกออกแบบมำเพ่ือให้สำมำรถเร่งอนุภำคได้หลำยชนิด หลำยพลังงำนนั้น จะ
เป็นเครื่องที่ซับซ้อน และมีขนำดใหญ่ และมักจะเป็นเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้เร่งไอออนบวก อย่ำงไรก็ตำม
เครื่องไซโคลทรอนในทำงกำรแพทย์มักออกแบบมำใช้งำนเฉพำะกิจ (Dedicated cyclotron) โดยอำจ
เร่งอนุภำคได้เพียง 2 ชนิด คือ โปรตอน และ ดิวเทอรอน ซึ่งสำมำรถเร่งแต่ละอนุภำคได้เพียงพลังงำน
เดียว ที่ใช้งำนส่วนใหญ่เป็นเครื่องไซโคลทรอนที่ใช้เร่งไอออนลบ โดยใช้ผลิตไอโซโทปรังสีที่สลำยตัวให้
โพซติรอน หรือที่เรียกว่ำ PET radioisotopes (Positron emission tomography radioisotopes) 

ไอโซโทปรังสีที่ผลิตได้จะถูกส่งจำกเครื่องไซโคลทรอนมำที่เครื่องมือสังเครำะห์สสำรทำงเคมีแบบ
อัตโนมัติ (Automated synthesis module) ในตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีระบบปิด (Hot cell) ซึ่งจะ
ท ำกำรแยกไอโซโทปรังสีที่ต้องกำรด้วยกระบวนกำรสังเครำะห์ทำงเคมี โดยไอโซโทปที่แยกออกมำได้จะ
ถูกน ำไปเตรียมให้เป็นสำรเภสัชรังสี (Radiopharmaceutical) ตำมที่ต้องกำร เช่น ฟลูออรีน-18 (18F) 
น ำไปติดฉลำกกับอนุพันธ์ของน้ ำตำลกลูโคสเป็น 18FDG (Fluorodeoxyglucose) แล้วน ำไปฉีดให้ผู้ป่วย



กลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รังสีทำงกำรแพทย์                             ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังส ี/ 9 

เพ่ือวินิจฉัยโรคที่เก่ียวกับสมอง หรือตรวจหำมะเร็ง โดยใช้เครื่อง PET-Scan ซ่ึงในปัจจุบันได้มีวิธีกำรใหม่
ที่ได้รวมเอำเทคนิคของ PET และเทคนิคกำรถ่ำยภำพรังสีส่วนตัดอำศัยคอมพิวเตอร์ (Computed 
tomography, CT) เข้ำด้วยกัน สร้ำงภำพของสองเทคนิครวมกัน เรียกว่ำ PET/CT  

ทั้งนี้ไอโซโทปรังสีที่ผลิตได้จำกเครื่องไซโคลทรอนโดยส่วนใหญ่จะมีค่ำครึ่งชีวิตสั้น ดังนั้นหน่วยงำน
ที่จะตรวจวินิจฉัยโรคด้วย เครื่อง PET-Scan หรือ PET/CT จะต้องติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนไว้ใน
หน่วยงำน หรือบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมีกำรติดตั้งและใช้งำนเครื่องฯแล้ว และต้องสะดวกต่อกำรขนส่งสำร
กัมมันตรังสีด้วย 
 
4. ความปลอดภัยทางรังสีของเครื่องไซโคลทรอน (Radiological safety of cyclotron) 

4.1 ขณะใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron operation) หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุกำรรั่วของล ำ
รังสี (Accidental beam loss) จะมีรังสีที่ก่อให้เกิดไอออน (Ionizing radiation) เกิดข้ึน 4 ลักษณะ คือ 

4.1.1 ล ำอนุภำคปฐมภูมิ (Primary beam) คือ ล ำรังสีของอนุภำค เช่น โปรตอน, ดิวเทอ
รอน หรือแอลฟำ ที่ถูกเร่งให้มีพลังงำนสูงโดยเครื่องไซโคลทรอน ซึ่งเป็นรังสีที่สำมำรถก่อให้เกิดกำรแตก
ตัวเป็นไอออนสูง และมีพิสัยสั้น ไม่ถือว่ำมีอันตรำยขณะปฏิบัติงำน เนื่องจำกล ำรังสีจะถูกดูดกลืนโดยเป้ำ
ทั้งหมด หรือส่วนประกอบของเครื่องไซโคลทรอน หรืออำกำศ ถ้ำหำกมีกำรหลุดลอดออกมำนอกระบบ 

4.1.2 นิวตรอนทุติยภูมิควำมเร็วสูง (Secondary flux of fast neutron) คือ นิวตรอนที่
เกิดข้ึนอย่ำงฉับพลัน (Prompt neutron) จำกอันตรกิริยำของล ำอนุภำคปฐมภูมิกับวัสดุที่ตกกระทบหรือ
วิ่งชน เช่น ส่วนประกอบต่ำงๆของเครื่องไซโคลทรอน ได้แก่ Target, Dees, Deflector, Holders of 
the stripping foils, Carousels, Window และ Vacuum foils, Beam line, หรือ Focusing 
Magnets ฯลฯ   

4.1.3 รังสีแกมมำตติยภูมิ (Tertiary flux of prompt gamma) คือ รังสีแกมมำที่เกิดขึ้น
อย่ำงฉับพลัน โดยส่วนใหญ่เกิดจำกปฏิกิริยำ (n, γ) ของนิวตรอนทุติยภูมิควำมเร็วสูง กับวัสดุก ำบังรังสี 
(Shielding)  

4.1.4 กำรเหนี่ยวน ำให้เป็นกัมมันตภำพรังสี (Induced radioactivity) ซ่ึงเกิดจำกกำร
เหนี่ยวน ำของล ำอนุภำคปฐมภูมิหรือนิวตรอนทุติยภูมิในสสำรต่ำงๆให้เป็นสำรกัมมันตรังสี (Activation 
Products) อำทิเช่น ในส่วนประกอบต่ำงๆของเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron components) ใน
องค์ประกอบของวัสดุโครงสร้ำงของห้องไซโคลทรอน และในอำกำศ  

ดังนั้นในกำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน จะมีรังสีที่ก่อให้เกิดอันตรำยกับผู้ปฏิบัติงำนและประชำชน
ทั่วไป ทั้งจำกนิวตรอนและรังสีแกมมำที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน (Prompt radiation) และรังสีจำกนิวไคลด์
กัมมันตรังสี โดยกำรเหนี่ยวน ำจำกปฏิกิริยำ (n, γ) ของนิวตรอนทุติยภูมิ  

ตัวอย่ำงนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นและมีค่ำครึ่งชีวิตสั้น (ค่ำครึ่งชีวิต 3 ชั่วโมง ถึง 44 ชั่วโมง) 
เช่น แมกนีเซียม-56 (56Mg) โซเดียม-24 (24Na) โพแทสเซียม-42 (42K) โพแทสเซียม-43 (43K) และเหล็ก-
59 (59Fe) นอกจำกมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่ำครึ่งชีวิตสั้นเกิดขึ้นแล้ว ยังมีนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่ำ
ครึ่งชีวิตยำวเกิดข้ึนด้วย แสดงดังตำรำงที่ 3 โดยปริมำณกัมมันตภำพขึ้นอยู่กับพลังงำนและกระแสของล ำ
อนุภำคปฐมภูมิ และอัตรำกำรใช้งำนเครื่องฯของหน่วยงำน (Workload of the facility) ทั้งนี้ยัง
เหนี่ยวน ำให้โมเลกุลของแก๊สต่ำงๆที่มีอยู่ในอำกำศภำยในห้องไซโคลทรอนเป็นแก๊สกัมมันตรังสีด้วย ซึ่ง
แสดงตัวอย่ำงดังตำรำงที่ 4 และสำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภำคผนวก ฉ 
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ตำรำงที่ 3 นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีค่ำครึ่งชีวิตยำวที่เกิดขึ้นในคอนกรีตจำกกำรเหนี่ยวน ำของนิวตรอน
ทุติยภูม ิ

ไอโซโทป  
(Isotope) 

ปฏิกิริยา 
(Reaction) 

ค่าครึ่งชีวิต  
(Half-life) 

รังสีแกมมา MeV 
(Principle gamma)  

ยูโรเพียม-152 
(152Eu) 

151Eu(n, γ)152Eu 13.4 ปี 0.122 (37%), 0.344 (27%), 0.799 (14%), 0.96 
(15%), 1.087 (12%), 1.11 (14%) 

ยูโรเพียม-154 
(154Eu) 

153Eu(n, γ)154Eu 8.5 ป ี 0.12 (38%), 0.72 (21%), 1.00 (31%), 1.278 
(37%)  

โคบอลต-์60 (60Co) 59Co(n, γ)60Co 5.27 ปี 1.17 (100%), 1.33 (100%) 
ซีเซียม-134 (134Cs) 133Cs(n, γ)134Cs 2.065 ป ี 0.57 (23%), 0.605 (98%), 0.796 (99%) 
แบเรียม-133 (133Ba) 132Ba(n, γ)133Ba 10.5 ปี 0.356 (62%), 0.303 (18%), 0.384 (9%) 

ที่มำข้อมูล: IAEA. Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a facility. TRS No.471, Vienna; 2009. p 
32-33. 

 
 ตำรำงที่ 4 นิวไคลด์กัมมันตรังที่เกิดจำกกำรเหนี่ยวน ำของนิวตรอนฟลักซ์ในอำกำศ  

ไอโซโทป  
(Isotope) 

ปฏิกิริยา 
(Reaction) 

ค่าครึ่งชีวิต  
(Half-life) 

รังสบีีตา โพซิตรอน และแกมมา MeV 
(Principle gamma and beta ray)  

ทริเทียม-3 (3H) 14N(n, spall*)3H 
16O(n, spall)3H 

12.3 ปี β
−: 0.018601 (100%) 

เบริลเลียม-7 (7Be) 14N(n, spall)7Be 
16O(n, spall)7Be 

53.3 วัน γ: 0.477606 (10.32%) 

คำร์บอน-11 (11C) 14N(n, spall)11C 
16O(n, spall)11C 

20.3 นำท ี β
+: 0.960100 (99.76%), γ:  0.511 (199.5%) 

คำร์บอน-14 (14C) 14N(n, p)14C 5730 ปี β
−: 0.156475 (100%) 

ไนโตรเจน-13 (13N) 14N(n, 2n)13N 

16O(n, spall)13N 
10.0 นำท ี β

+: 1.1985 (99.80%) γ: 0.511 (199.6%) 

ไนโตรเจน-16 (16N) 16O(n, p)16N 7.13 วินำท ี β
−: 4.288 (68%), 10.418 (26%),  
γ: 6.129 (69%), 7.115 (5.0%) 

ออกซิเจน-15 (15O) 16O(n, 2n)15O 2 นำท ี β
+: 1.7319 (99.90%) γ: 0.511 (199.8%) 

ก ำมะถัน-37 (37S) 40Ar(n, α)37S 5.05 นำท ี β
−: 1.761 (94%), γ: 3.103 (94%) 

คลอรีน-39 (39Cl) 40Ar(n, np)39Cl 
40Ar(n, d)39Cl 

55.6 นำท ี β
−: 1.923 (83%), 2.173 (4.5%), 3.441 (7%),  
γ: 0.250 (46.3%), 1.267 (54%), 1.517 (39.2%) 

คลอรีน-40 (40Cl) 40Ar(n, p)40Cl 1.35 นำท ี β
−: 2.917 (20%), 3.179 (29%), 3.397 (14%),  
γ: 1.460 (79%), 2.621 (15.4%), 2.839 (30.4%), 
3.101 (11.0%) 

อำร์กอน-41 (41Ar) 40Ar(n, γ)41Ar 1.83 ชั่วโมง β
−: 1.197 (99%), γ: 1.294 (99.1%) 

   * Spall คือ Spallation ซ่ึงเกิดจำกอันตรกิริยำของนิวตรอนฟลักซ์ท่ีมีพลังงำนมำกว่ำหรือเท่ำกับ 20 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV 

ที่มำข้อมูล: Calandrino R. Installation shielding in Cyclotron facilities. In: Yves Lemoigne. Radiation Protection in Medical 
Physics. Dordrecht: Springer; 2009. p. 115. และ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Safety and Radiation Protection. 
Available from: https://web2.infn.it/spes/index.php/what-is-spes/tdr-2008 

https://web2.infn.it/spes/index.php/what-is-spes/tdr-2008


กลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รังสีทำงกำรแพทย์                             ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังส ี/ 11 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 

ตำมรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่ำเส้นทำงในกำรได้รับรังสี (Radiological pathway exposure) ที่
ผู้ปฏิบัติงำน หรือประชำชนทั่วไปมีโอกำสได้รับรังสีและก่อให้เกิดอันตรำย (Radiological hazards ) 
จำกกำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอนในกรณีปกติ หรือในกรณีอุบัติเหตุที่มกีำรรั่วของล ำรังสี ซึ่งนิวตรอนและ
รังสีแกมมำที่เกิดขึ้นอย่ำงเฉียบพลัน หรือนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดจำกกำรเหนี่ยวน ำฯ ดังตำรำงที่ 3, 4 
อำจท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับรังสีทั้งจำกภำยนอกร่ำงกำย (External exposure) และภำยในร่ำงกำย 
(Internal exposure) จำกกำรเข้ำไปปฏิบัติงำนในห้องไซโคลทรอน หรือจำกกำรรั่วของรังสีออกมำ
ภำยนอกห้องฯ และประชำชนทั่วไปมีโอกำสได้รับรังสีทั้งจำกกำรรั่วของรังสีผ่ำนผนังห้องฯในกรณีที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงกับห้องไซโคลทรอน หรือจำกกำรระบำยอำกำศของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซ
โคลทรอนสู่สำธำรณะ  

4.2 ระบบควำมปลอดภัยทำงรังสีและกำรออกแบบ (Radiation safety system and design) 
หน่วยงำนที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอนในกำรผลิตไอโซโทปรังสี ต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยทำงรังสีส ำหรับ
ทั้งผู้ปฏิบัติงำนและสำธำรณชน โดยต้องมีระบบที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยทำงรังสีอย่ำงเพียงพอเพ่ือ
ป้องกันอันตรำยจำกรังสี และระบบระบำยอำกำศที่ต้องค ำนึงถึงแก๊สกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นอีกด้วย ระบบ
ควำมปลอดภัยทำงรังสีโดยทั่วไปแสดงดังรูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 

 

ที่มำรูป: B. Mukherjee. Radiation safety issues relevant to proton therapy and radioisotope production 
medical cyclotron. Radiation Protection and Environment 2012; 35 (3 & 4): 126-34.  

รูปที่ 8 แสดงลักษณะเส้นทำงของกำรได้รับรังสีที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 



ณรงค์เวทย์  บุญเต็ม                                                                                              ผลงำนประเมิน (ล ำดับที่ 1) / 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

                            
4.2.1 ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออก โดยทั่วไปกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ 

ดังนี้ ไม่มีกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออก (Open หรือ Non-controlled access), มีกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออก 
(Controlled access), จ ำกัดกำรเข้ำ-ออก (Restricted access) และห้ำมเข้ำ-ออก (No access) ดังนั้น
สถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron facility) ต้องจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุม
กำรเข้ำ–ออกพ้ืนที่ต่ำงๆจำกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำต เช่น จัดให้มีระบบอินเตอร์ล็อก ซึ่งเป็นระบบที่
ออกแบบมำเพ่ือใช้ควบคุมพ้ืนที่ทำงเข้ำ-ออกที่ต้องกำรควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน อำทิเช่น กำรผ่ำน
เข้ำ–ออกในพื้นทีท่ี่จัดเป็นพ้ืนที่ควบคุม หรือพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตรำย (Critical work 
areas) โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงเครื่องไซโคลทรอน หรือ ห้องส ำหรับอำบล ำอนุภำค (Irradiation room 
หรือ Target vault) และห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง (Hot lab) ซึ่งผู้ที่ผ่ำนเข้ำ-ออกได้จะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญำต
เท่ำนั้น 

โดยทั่วไปห้องไซโคลทรอน หรือห้องส ำหรับอำบล ำอนุภำค ต้องจัดให้มีระบบ 
Interlock ของกำรเดินเครื่องไซโคลทรอนซึ่งแสดงรูปที่ 10 โดยหลักกำรท ำงำนแล้วหำกก ำลังเดินเครื่อง
ไซโคลทรอนอยู ่(Beam on) ประตูห้องต้องไมส่ำมำรถเปิดออกได ้เว้นแต่กำรท ำทำงเลี่ยงระบบอินเตอร์ล็
อกเท่ำนั้น หรือมีระดับรังสีภำยในห้อง มำกกว่ำ 100 µSv/hr หรือ ถ้ำหำกระบบอินเตอร์ล็อกไม่ครบ
วงจรก็ไม่สำมำรถเดินเครื่องฯได้ (รูปที่ 11) เช่น อุปกรณ์ก ำบังรังสีถูกเปิดอยู่ ประตูห้องเปิดอยู่ หรือเมื่อ
กดสวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency on pushed)  หรือไม่มีสัญญำณของระบบปรับอำกำศ หรือยังไม่ครบรอบ
กำรผลิต นอกจำกนี้แล้วหน่วยงำนอำจจัดให้มีระบบอุปกรณ์ที่เรียกว่ำ Last person out (LPO) ซึ่งเป็น
สวิตช์ที่บุคคลที่ออกจำกห้องคนสุดท้ำยต้องกดก่อนที่จะเริ่มเดินเครื่องฯ หำกไม่กดสวิตช์ระบบเร่งอนุภำค
จะไม่ท ำงำน เป็นต้น 

นอกจำกกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออก โดยระบบอินเตอร์ล็อกแล้ว กำรจัดให้มีระบบ
สัญญำณเตือนทั้งระบบเสียงและแสง (Audio-visual warning and warning sign) ที่เหมำะสม ที่
สำมำรถได้ยินอย่ำงชัดเจนและมองเห็นโดยเด่นชัด เพ่ือเตือนบุคคลให้ทรำบว่ำกำรเข้ำพ้ืนที่ดังกล่ำวอำจ
ได้รับอันตรำยจำกรังสี ซึ่งเป็นวิธีกำรควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออก อีกวิธีหนึ่ง 
 

ระบบความปลอดภัยทางรังส ี
(Radiation Safety System) 

 

ระบบควบคุมการเขา้-ออก 
(Access Control System) 

ระบบควบคุมรงัส ี
 (Radiation Control System) 

ระบบควบคุมล าอนุภาค 
 (Beam Containment System) 

เครื่องก าบังรังส ี 
(Shielding) 

ระบบการเฝ้าตรวจรงัสี  
(Radiation Monitoring System) 

ที่มำรูป: Vaclav Vylet. Accelerator radiation safety. Available from: cern.ch/cas/Pruhonice/PDF/Vylet_paper.pdf 

รูปที่ 9 องค์ประกอบของระบบควำมปลอดภัยทำงรังสี 
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                รูปที่ 11 แสดงกำรท ำงำนของระบบอินเตอร์ล็อกส ำหรับกำรเดินเครื่องไซโคลทรอน 

 
4.2.1.1 กำรจัดแบ่ง พ้ืนที่ภำยในสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 

(Cyclotron facility) เพ่ือใช้ควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออก (Access control) ของบุคคลใดๆ ตำมลักษณะ
ระดับกำรให้เข้ำถึงพ้ืนที ่(Access states) ไดด้ังต่อไปนี้ 

4.2.1.1.1 พ้ืนที่เปิด (Open หรือ Non-controlled area) หมำยถึง พ้ืนที่
หรือบริเวณใดๆที่ไม่มีกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ไม่หวงห้ำม ทั้ง
ในขณะเดินเครื่องไซโคลทรอนและขณะไม่ใช้งำน เช่น ทำงเดินสำธำรณะ ห้องท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
ห้องพักผ่อน ห้องน้ ำ ห้องประชุม ฯลฯ 

Cyclotron operates 

Inflector High Voltage ON 
 

All shields closed 
 

Perimeter doors all closed 
 

Ion Source High Voltage ON 
 

Inspection complete 
 

รูปที่ 10 แสดงระบบอินเตอร์ล็อกด้วยกำรใช้ไมโครสวิตช์ 

ที่มำรูป 9, 10: IAEA. Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a facility. TSR No.471., Vienna; 2009. p 39. 
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4.2.1.1.2 พ้ืนที่ควบคุม (Controlled areas) หมำยถึง พ้ืนที่หรือบริเวณใดๆ
ที่ต้องควบคุมกำรเข้ำ-ออกของบุคคลใดๆ ซ่ึงบุคคลที่จะเข้ำพ้ืนที่นี้ได้ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญำตหรือเป็นผู้ที่มี
สิทธิ์ในกำรผ่ำนเข้ำ-ออกเท่ำนั้น โดยกำรใช้ระบบอินเตอร์ล็อกและระบบทีวีวงจรปิดในกำรควบคุมกำร
เข้ำถึง และมีระบบในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคล (Intercom) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริเวณหรือ
พ้ืนทีค่วบคุมทำงรังสี เช่น ห้องควบคุมเครื่องไซโคลทรอน, ห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง (Hot lab) ที่มีภำยในมี
ตู้แบ่งแยกสำรรังสีระบบปิด (Hot cell), ประกันคุณภำพสำรเภสัชรังสี (Quality control room), ห้อง
ส ำหรับบรรจุสำรกัมมันตรังสี (Packaging room), ห้องจัดเก็บสำรกัมมันตรังสีและกำกกัมมันตรังสี 
(Radioactive waste storage room), ห้องระบบอุปกรณ์ต่ำงๆ (Equipment room) ฯลฯ 

4.2.1.1.3 พ้ืนที่หวงห้ำม (Restricted areas) หมำยถึง พ้ืนที่หรือบริเวณใดๆ
ทีม่ีกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยมีมีลักษณะและเงื่อนไขเช่นเดียวกับพ้ืนที่ควบคุม 
เฉพำะผู้ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนกำรอบรมหรือผู้มีควำมช ำนำญเท่ำนั้นจึงจะเข้ำพ้ืนที่นี้ได้ เช่น บริเวณพ้ืนที่
ด้ำนหลัง ตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีระบบปิด (Hot cell) ดังนั้นบุคคลจะเข้ำถึงได้ในกรณีเฉพำะที่มีกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำเท่ำนั้น ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ทีอ่ำจจะได้รับรังสีปริมำณสูง หรืออำจได้รับอันตรำยจำกกระแสไฟฟ้ำ 
(Electric hazards)  

4.2.1.1.4 พ้ืนที่ห้ำมเข้ำ (No access areas) หมำยถึง พ้ืนที่หรือบริเวณที่
ห้ำมเข้ำโดยเด็ดขำด และมีระบบอินเตอร์ล็อกของประตูผ่ำนเข้ำ-ออกซึ่งประตูต้องถูกล็อกตลอดเวลำ 
หำกเข้ำพ้ืนที่จะได้รับอันตรำยจำกหลำยอย่ำง (All hazards) เช่น ได้รับอันตรำยจำกไฟฟ้ำ รังสีสูง ควำม
ร้อน เป็นต้น กำรเข้ำพ้ืนที่เมื่อจ ำเป็นเท่ำนั้น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่ำวนี้จะมีสัญญำณไฟสีแดงหรือม่วงแดงแจ้ง
เตือนอยูต่ลอดเวลำ โดยทั่วไปแล้วพ้ืนทีล่ักษณะดังกล่ำวที่ว่ำนี้อำจจะมีหรือไม่ก็ได้ส ำหรับกำรจัดแบ่งพ้ืนที่
ในสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน  

4.2.1.2 กำรจัดจ ำแนกบริเวณหรือพ้ืนที่รังสี ตำมประกำศคณะกรรมกำรพลังงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง มำตรฐำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลัง งำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ. 2549 ได้จัดแบ่งพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนทำงรังสีตำมปริมำณรังสีและหรือ
โอกำสกำรเกิดเปรอะเปื้อนทำงรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับ ดังนี้ 

4.2.1.2.1 พ้ืนที่ควบคุม (Controlled areas) หมำยถึง พ้ืนที่หรือบริเวณใดก็
ตำม ที่ท ำให้บุคคลมีโอกำสได้รับปริมำณรังสีสูงกว่ำ หรือเท่ำกับสำมในสิบของขีดจ ำกัดปริมำณรังสี 
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ พ.ศ.
2550 

4.2.1.2.2 พ้ืนที่ตรวจตรำ (Supervised areas) หมำยถึง พ้ืนที่หรือบริเวณใด
ก็ตำมที่มิได้ก ำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุม แต่เป็นบริเวณที่มีโอกำสท ำให้บุคคลได้รับรังสีสูงกว่ำขีดจ ำกัดของ
ปริมำณรังสีที่ประชำชนทั่วไปที่มิใช่ผู้มำรับบริกำรทำงกำรแพทย์ ซึ่งก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

นอกเหนือจำกบริเวณหรือพ้ืนที่ ที่มิได้จัดจ ำแนกตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
ข้ำงต้น ถือว่ำเป็น พ้ืนที่สำธำรณะ (Public areas) โดยขีดจ ำกัดกำรได้รับรังสีของประชำชนทั่วไปรับรังสี
ได้ไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (mSv/y) และ 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนรังสี 
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ทั้งนี้นอกจำกค ำนึงถึงอันตรำยจำกรังสีแล้ว ยังต้องค ำนึงถึงอันตรำยจำกส่วนอ่ืนๆ อีก
ด้วย เช่น ไฟฟ้ำ ควำมร้อน ฯลฯ โดยลักษณะกำรจัดจ ำแนกพ้ืนที่หรือบริเวณใดๆของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้
งำนเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron facility) ตำมปริมำณรังสีและกำรเข้ำถึง แสดงดังรูปที่ 12 ซึ่ง
หน่วยงำนอำจจัดแบ่งพ้ืนที่ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ทั้งนี้ระดับกำรอนุญำตให้เข้ำถึงพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับ
อันตรำยที่อำจจะก่อควำมเสียหำยกับตัวบุคคลแล้ว ยังต้องค ำนึงถึงควำมเสียหำยที่บุคคลอำจจะก่อให้เกิด
ขึ้นกับระบบกำรท ำงำนของเครื่องไซโคลทรอนด้วย 
 

4.2.2 ระบบควบคุมรังสี ได้แก่  
4.2.2.1 ระบบควบคุมล ำอนุภำค ตัวอย่ำงเช่น มีระบบปิดกำรท ำงำนของแหล่งก ำเนิด

ไอออน หรือระบบสร้ำงสนำมไฟฟ้ำควำมถี่สูงที่ใช้เร่งอนุภำค ทั้งในกรณีใช้งำนปกติและกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทำงรังสี และมีอุปกรณ์หยุดล ำอนุภำค (Beam stopper) หำกกำรท ำงำนของระบบควำม
ปลอดภัยข้ำงต้นไม่ท ำงำน ในกรณีที่ออกแบบให้ห้องส ำหรับอำบล ำอนุภำค (Irradiation room) แยก
ออกมำ ต้องมีระบบควบคุมอนุภำคปฐมภูมิให้อยู่ภำยในท่อล ำเลียงอนุภำคก่อนที่จะเข้ำพุ่งชนกับเป้ำหรือ
ไปถึงยังห้องปฏิบัติกำรเพ่ือจ ำกัดกำรสูญเสียของอนุภำค (Beam loss) และลดกำรเกิดเป็นสำร
กัมมันตรังสีขึ้นในวัสดุต่ำงๆและในอำกำศจำกกำรเหนี่ยวน ำของอนุภำคที่ถูกเร่ง และลดรังสีนิวตรอนและ
รังสีแกมมำที่เกิดขึ้นฉับพลัน (Prompt neutrons and gamma rays) รวมทั้งมีระบบในกำรตรวจสอบ
กระแสอนุภำค (Average current monitor) เพ่ือตรวจสอบกำรสูญเสียอนุภำคในระบบ  

4.2.2.2 กำรใช้เครื่องก ำบังรังสีที่เหมำะสม ในกำรออกแบบห้องที่เกี่ยวข้องกับรังสี 
ต้องมีกำรใช้วัสดุก ำบังรังสีที่เหมำะสมกับรังสีที่เกิดขึ้น เพ่ือควบคุมปริมำณรังสีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงำนและประชำชนทั่วไป โดยเฉพำะกำรก ำบังนิวตรอนพลังงำนสูง (ประมำณ 20 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต์) ที่เกิดจำกอนุภำคปฐมภูมิ โดยทั่วไปจะใช้วัสดุที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบสูง ซึ่ง
สำมำรถลดทอนพลังงำนของนิวตรอนได้ดี เช่น น้ ำ พำรำฟิน พอลิเอทิลีน (Polyethylene) หรือคอนกรีต 

สถำนปฏิบัตกิำรที่ใช้งำน
เครื่องไซโคลทรอน ควบคุมกำรเข้ำ-ออก 

1 < พ้ืนที่ตรวจตรำ < 6  
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

 

จ ำกัดกำรเข้ำ-ออก  
 

พ้ืนที่สำธำรณะ < 1  
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

 

พ้ืนที่ควบคุม ≥ 6  
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

 
 

 

ไม่ควบคุมกำร 
เข้ำ-ออก 

 

ควบคุมกำรเข้ำ-ออก 
 

ห้ำมเข้ำ-ออก  
 

รูปที่ 12 ลักษณะกำรจัดแบ่งพ้ืนที่สถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 
ตำมปริมำณรังสีและกำรเข้ำถึง 
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ตัวอย่ำงเช่นเครื่องไซโคลทรอนแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง พลังงำนของอนุภำคปฐมภูมิที่ได้มีค่ำ 15 
ถึง 20 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV) ผนังห้องใช้คอนกรีตควำมหนำประมำณ 180 ถึง 200 เซนติเมตร 
แต่หำกเป็นเครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง  ถ้ำใช้ตะกั่วผสมกับ Borated 
polyethylene จะใช้ควำมหนำประมำณ 120 ถึง 140 เซนติเมตร ในส่วนของกำรก ำบังรังสีแกมมำใช้
วัสดุที่มีควำมหนำแน่นสูง ปกติใช้ตะก่ัว เหล็ก หรือคอนกรีต  

4.2.2.3 ระบบกำรเฝ้ำตรวจรังสี คือ กำรจัดให้มีระบบตรวจวัดรังสีนิวตรอนและรังสี
แกมมำ (Area monitors) โดยกำรติดตั้งหัววัดรังสีไว้ภำยในและนอกห้องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับรังสี ใน
ต ำแหน่งที่เหมำะสมและครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติงำนทำงรังสีทั้งหมด รวมทั้งปล่องระบำยอำกำศ (Stack 
or roof duct) ซึ่งแสดงตัวอย่ำงดังรูปที่ 13, 14 และจัดให้มีเครื่องส ำรวจรังสีแกมมำหรือนิวตรอน 
(Survey meters) เพ่ือใช้ตรวจวัดรังสีในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนและโดยรอบสถำนปฏิบัติกำรส ำหรับประเมิน
ควำมปลอดภัยทำงรังสีต่อทั้งผู้ปฏิบัติงำนและประชำชนทั่วไป รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์วัดปริมำณรังสี
ประจ ำตัวบุคคลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับรังสีด้วย ทั้งนี้อำจจะออกแบบระบบให้
อินเตอร์ล็อกไม่อนุญำตให้บุคคลเข้ำไปภำยในห้องไซโคลทรอนหรือห้องอำบล ำอนุภำค จนกว่ำปริมำณ
รังสีอยู่ในระดับที่ปลอดภัย แต่โดยทั่วไปในกำรเข้ำไปซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องไซโคลทรอนและอุปกรณ์
ประกอบต้องรอให้เวลำผ่ำนไปอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง (ลดลงกว่ำ 100 เท่ำ) หลังจำกกำรเดินเครื่องฯครั้ง
สุดท้ำย (Last bombardment) เพ่ือให้ระดับรังสีลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัย ซึ่งหำกเป็น เครื่องไซโคล
ทรอนแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง ระดับรังสีที่เครื่องฯจะมำกกว่ำ 100 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 

กฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำต และกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงำนปรมำณู พ.ศ. 2550 ได้ก ำหนดให้
ผู้รับใบอนุญำตต้องระมัดระวังมิให้บุคคลที่ท ำงำนในบริเวณรังสีและประชำชนทั่วไป เว้นแต่ผู้ที่มำรับ
บริกำรทำงกำรแพทย์ ได้รับรังสีเกินปริมำณท่ีก ำหนด ดังตำรำงที่ 5 
 
ตำรำงที่ 5 ขีดจ ำกัดของกำรได้รับรังสี (Dose limit) 
บุคคล ปริมาณรังสียังผล 

(Effective dose) 
ปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose) 
เลนซ์ตา ผิวหนังมือและเท้า 

ผู้ปฏิบัติงำนรังสี 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต ใน 1 ปี 
5 ปีติดตอ่กันไม่เกิน 100 มิลลิซี
เวิร์ต 

150 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

หญิงมีครรภ์ที่
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรังสี 

ตลอดระยะเวลำตั้งครรภ์มิให้
ได้รับรังสีเกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต 
เฉลี่ยไม่เกิน 0.1 มิลลิซีเวิร์ตต่อ
เดือน 

  

ประชำชนทั่วไป 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 15 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
ที่มำข้อมูล: กฎกระทรวง ก ำหนดเง่ือนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำต และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก ำลัง วัสดุพลอย
ได ้หรือพลังงำนปรมำณู พ.ศ. 2550 
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ที่มำรูป: Aruna Kaushik, et al. Monitoring of radiation levels in medical cyclotron facility measured by a 
comprehensive computerized monitoring system. Indian Journal of Pure & Applied Physics. 2010 NoV; 48: 190-3.  

รูปที่ 13 ตัวอย่ำงแสดงต ำแหน่งที่ติดตั้งหัววัดรังสีในสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 

ที่มำรูป: Aruna Kaushik, et al. Monitoring of radiation levels in medical cyclotron facility measured by a 
comprehensive computerized monitoring system. Indian Journal of Pure & Applied Physics. 2010 NoV; 48: 190-3.  

รูปที่ 14 ตัวอย่ำงกำรติดตั้งหัวตรวจวัดรังสีในสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 
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4.2.3 ระบบระบำยอำกำศของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน จะเป็นตัว
ควบคุมกำรถ่ำยเทอำกำศระหว่ำงสถำนปฏิบัติกำรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกกำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน
จะเหนี่ยวน ำให้อำกำศภำยในห้องไซโคลทรอนเกิดเป็นแก๊สกัมมันตรังสี (Radioactive gases) รวมทั้ง
อำจจะมีกำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีในระหว่ำงที่มีกำรผลิต จึงควรออกแบบกำรไหลของอำกำศ
จำกที่ท่ีคำดว่ำมีกำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีจำกน้อยไปสู่มำก โดยกำรควบคุมระดับควำมดัน (Air 
pressure) ภำยในห้องต่ำงๆ ให้มีระดับควำมดันที่แตกต่ำงกัน ห้องที่มีสำรกัมมันตรังสีฟุ้งกระจำยมำกให้
มีควำมดันต่ ำสุด ลดหลั่นกันไปตำมล ำดับ เพ่ือป้องกันกำรฟุ้งกระจำยออกสู่สิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 15  

กำรปล่อยสำรกัมมันตรังสีดังกล่ำวผ่ำนกำรระบำยอำกำศออกสู่สิ่งแวดล้อมต้องไม่เกิน
เกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ. 2549 

ตัวอย่ำงในกำรออกแบบระบบระบำยอำกำศของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคล
ทรอน ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง ระดับควำมดันภำยในห้องไซโคล
ทรอน (Room หรือ Vault) ประมำณลบ 50 ถึง100 ปำสคำล (Pa) อัตรำกำรแลกเปลี่ยนอำกำศ (Air 
volume changes) มีค่ำประมำณ 5 ถึง10 ครั้งต่อชั่วโมง (volume/hour) (ค่ำแนะน ำคือให้มำกกว่ำ 
10) หำกเป็นเครื่องไซโคลทรอนแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง ควำมดันภำยในห้องฯ ประมำณลบ 150 
ถึง 450 ปำสคำล จ ำนวนอัตรำกำรแลกเปลี่ยนอำกำศ 10 ถึง 20 ครั้งต่อชั่วโมง โดยที่ 1 ทอร์ มีค่ำเท่ำกับ 
133.3224 ปำสคำล  

 

                      

 
 
 
 
  

      

รูปที่ 15 ระดับรังสีและควำมดันภำยในห้องต่ำงๆของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 

ที่มำรูป: IAEA. Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a facility. Technical Reports Series 
No.471., Vienna; 2009. p 27. 
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5. ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอนและข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย  

5.1 American Association of Physicist in Medicine หรือ AAPM อ้ำงใน IAEA TRS 
No.471 ไดจ้ัดแบ่งประเภทของสถำนปฏิบัติกำรที่ติดตั้งและใช้งำนเครื่องไซโคลทรอนทำงกำรแพทย์ตำม
พันธกิจและขอบเขตงำน (Categorization of cyclotron facility in mission and scope of facility) 
ออกเป็น 5 ประเภท (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติ่มได้ที่ภำคผนวก ช ) ซึ่งสถำนปฏิบัติกำรที่ติดตั้งและใช้งำน
เครื่องไซโคลทรอน โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย 

5.1.1 ห้องไซโคลทรอน (Cyclotron room หรือ vault) ซึ่งเป็นห้องติดตั้งเครื่องไซโคล
ทรอน และโดยทั่วไปหำกเป็นเครื่องไซโคลทรอนพลังงำนต่ ำมักจะมีติดตั้งระบบเป้ำ (Target) เพ่ือผลิต
ไอโซโทปรังสีไว้กับตัวเครื่องฯด้วย 

5.1.2 ห้องส ำหรับอำบล ำอนุภำค (Irradiation room หรือ Target vault) เป็นห้องส ำหรับ
ระดมยิงเป้ำด้วยล ำอนุภำคปฐมภูมิ หำกเป็นไซโคลทรอนพลังงำนสูงมักออกแบบห้องฯแยกออกมำ ซึ่ง
อำจจะใช้เป็นห้องส ำหรับกำรรักษำโรค ด้วย 

5.1.3 ห้องควบคุม เป็นห้องส ำหรับควบคุมกำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน และระบบควบคุม
ควำมปลอดภัยต่ำงๆ 

5.1.4 ห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง ซึ่งจะมีตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีระบบปิด เพ่ือแยกไอโซโทป
รังสีที่ต้องกำรออกมำใช้งำน และตู้ดูดควันหรือไอสำรเคมี (Fume hoods) ซึ่งใช้ส ำหรับเตรียมสำรเภสัช
รังสี  

5.1.5 ห้องทำงเทคนิค ประกอบไปด้วยระบบไฟฟ้ำ ระบบควบคุมกำรระบำยอำกำศ ระบบ
ควบคุมกำรระบำยควำมร้อน ฯลฯ 

5.1.6 ห้องปฏิบัติกำรควบคุมคุณภำพสำรกัมมันตรังสี หรือ สำรเภสัชรังสี  
5.1.7 ห้องเก็บกำกกัมมันตรังสี  
5.1.8 ห้องใช้งำนอ่ืนๆ เช่น ห้องท ำงำนเจ้ำหน้ำที่ (Staff offices), ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ต่ำงๆ 

(Storage room), ห้องส ำหรับบรรจุสำรกัมมันตรังสี ฯลฯ  
5.2 ลักษณะโดยทั่วไปของกำรออกแบบและกำรจัดวำงของห้องต่ำงๆ ส ำหรับกำรใช้งำนเครื่องไซ

โคลทรอนทั้งแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเองและแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง แสดงดังรูปที่ 16 ซึ่งมี
ข้อพิจำรณำในกำรออกแบบโดยรวมดังนี้ 

5.2.1 พ้ืนที่ควบคุม เช่น ห้องไซโคลทรอน และห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ ควรอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสีไปในบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่มีกำรควบคุม และเพ่ือให้กำรขนส่ง
ดังกล่ำวมีระยะทำงสั้นที่สุด 

5.2.2 ระยะทำงระหว่ำงเป้ำส ำหรับผลิตไอโซโทปรังสี (Production target) และตู้แบ่งแยก
สำรกัมมันตรังสีระบบปิด ควรสั้นที่สุดเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้ 

5.2.3 ห้องอำบล ำอนุภำค ควรอยู่ติดกบัห้องไซโคลทรอน เพ่ือเป็นกำรลดกำรล ำเลียงอนุภำค
ให้สั่นลง และกำรก ำบังรังสี 

5.2.4 บำงส่วนของห้องทำงเทคนิค ควรจัดเป็นพ้ืนที่ควบคุมด้วย เช่น ห้องควบคุมระบบ
ระบำยอำกำศ ระบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยควำมร้อน เป็นต้น 
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5.2.5 ห้องเก็บกำกกัมมันตรังสี ควรออกแบบเพื่อรองรับวัสดุที่ถูกเหนี่ยวน ำให้กลำยเป็นวัสดุ
กัมมันตรังสี (Activation components) ที่มีค่ำกัมมันตภำพสูงไว้ด้วย เช่น เป้ำที่ใช้งำนแล้ว, อุปกรณ์ที่
ถูกเปลี่ยนออกจำกกำรซ่อมบ ำรุง โดยเฉพำะ Window และ vacuum foils, stripping foil ฯลฯ 

5.2.6 ในกรณีที่มีกำรผลิตสำรกัมมันตรังสีในปริมำณมำก ควรมีระบบกำรเปลี่ยนเป้ำ/
ตัวอย่ำงโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรได้รับรังสีสูง 

5.2.7 ควรมีระบบควบคุมกำรระบำยอำกำศ (Air lock) และระบบควบคุมควำมแตกต่ำงของ
ควำมดันอำกำศ จำกพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูงสู่บริเวณสำธำรณะ โดยพ้ืนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูงควรมีควำมดัน
อำกำศต่ ำกว่ำ เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีออกสู่บริเวณสำธำรณะ  

 

 

               
 
 
 
 

รูปที่ 16 ตัวอย่ำงลักษณะโดยทั่วไปของกำรออกแบบ กำรจัดวำงและเส้นทำงกำรเข้ำถึงห้องต่ำงๆของ
สถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน  
ที่มำรูป: IAEA. Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a facility. Technical Reports Series 
No.471., Vienna; 2009. p 62. 
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5.3 กำรออกแบบกำรก ำบังรังสีส ำหรับห้องไซโคลทรอน ควรพิจำรณำตำมชนิดรังสีที่เกิดขึ้น 
ตำมท่ีได้กล่ำวแล้วข้ำงต้น ดังนี้ 

5.3.1 ล ำอนุภำคปฐมภูมิ สำมำรถถูกดูดกลืนได้ง่ำยเมื่อออกมำนอกระบบ จึงไม่มีควำม
จ ำเป็นในกำรก ำบังรังสี แต่ต้องค ำนึงถึงแก๊สกัมมันตรังสีที่เกิดจำกกำรเหนี่ยวน ำโมเลกุลของแก๊สต่ำงๆที่มี
อยู่ในอำกำศภำยในห้องไซโคลทรอนด้วย 

5.3.2 นิวตรอนทุติยภูมิควำมเร็วสูง เกิดจำกปฏิกิริยำของล ำอนุภำคปฐมภูมิกับวัสดุต่ำงๆที่
ตกกระทบหรือวิ่งชน ควำมเป็นอันตรำยขึ้นอยู่กับ ควำมเข้ม กำรกระจำย และพลังงำนของนิวตรอนที่
เกิดข้ึนดังกล่ำว โดยนิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้ถือว่ำมีควำมเป็นอันตรำยสูงและจัดเป็นรังสีหลักที่ต้องมีกำรก ำบัง 

5.3.3 รังสีแกมมำตติยภูมิ เกิดจำกอันตรกิริยำของนิวตรอนทุติยภูมิกับวัสดุต่ำงๆ โดยเฉพำะ
เครื่องก ำบังรังสีโดยรอบ รังสีที่เกิดขึ้นจัดว่ำมีอันตรำยปำนกลำง และมีผลกระทบต่อกำรออกแบบกำร
ก ำบังรังสีด้วย 

5.3.4 สำรกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจำกกำรเหนี่ยวน ำ ซึ่งเกิดจำกเหนี่ยวน ำของล ำอนุภำคปฐม
ภูมิหรือนิวตรอนทุติยภูมิ กับส่วนประกอบของเครื่องไซโคลทรอน วัสดุต่ำงๆโดยรอบ และโมเลกุลของ
แก๊สต่ำงๆในอำกำศ ให้เกิดเป็นสำรกัมมันตรังสี โดยส่วนใหญ่มีกัมมันตภำพไม่มำก ไม่จ ำเป็นต้องมีกำร
ก ำบังรังสีขณะเดินเครื่องตำมปกติ แต่ผู้ปฏิบัติงำนอำจได้รับรังสีขณะเข้ำไปสัมผัสหรือใกล้ชิดกับต้น
ก ำเนิดรังสี ทั้งแบบภำยนอกร่ำงกำยและภำยในร่ำงกำย 

ในกำรออกแบบห้องส ำหรับติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนนั้น สิ่งที่ส ำคัญคือ กำรก ำบังรังสีที่
เกิดขึ้นจำกกำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน ซึ่งจ ำเป็นที่ต้องเลือกใช้วัสดุก ำบังรังสีที่เหมำะสม เพ่ือป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี โดยจะเน้นที่กำรก ำบังรังสีนิวตรอนทุติยภูมิเป็นหลัก โดยทั่วไปสำมำรถท ำได้โดยให้
นิวตรอนถูกลดพลังงำนลง (Moderation) ด้วยกำรกระเจิงแบบยืดหยุ่น (Elastic scattering) กับนิว
ไคลด์เบำ ดังนั้นควรเลือกใช้วัสดุก ำบังรังสีที่มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เช่น น้ ำ พำรำฟิน พอลิเอทิลีน 
คอนกรีต หรือใช้วัสดุดูดกลืนนิวตรอนได้ดี เช่น โบรอนคำร์ไบด์ (Boron carbide, B4C) ผสมลงไปใน
คอนกรีต อย่ำงไรก็ตำมกำรค ำนวณกำรก ำบังรังสีต้องค ำนึงถึงกำรก ำบังรังสีแกมมำที่เกิดขึ้นฉับพลันด้วย 
ในทำงปฏิบัติโดยทั่วไปเมื่อได้ค่ำควำมหนำวัสดุก ำบังรังสีส ำหรับนิวตรอนแล้ว ให้เพ่ิมควำมหนำอีก 1.5 
เท่ำของควำมหนำลดรังสีลงครึ่ง (HVL) เผื่อไว้ส ำหรับกำรก ำบังรังสีแกมมำดังกล่ำว 

นอกจำกนี้แล้ว ในกำรเดินเครื่องไซโคลทรอนใช้งำนปกติ โมเลกุลของแก๊สไนโตรเจน 
ออกซิเจน หรือ อำร์กอน (ตำรำงที่ 4) ที่มีอยู่ในอำกำศภำยในห้องไซโคลทรอน จะถูกเหนี่ยวน ำโดย
นิวตรอนทุติยภูมิให้กลำยเป็นแก๊สกัมมันตรังสี (Radioactive gases) ดังนั้นจึงต้องมีระบบระบำยอำกำศ
ที่เหมำะสม โดยขณะเดินเครื่องฯ โดยกำรระบำยอำกำศจะถูกจ ำกัดไว้ที่ค่ำหนึ่งเพ่ือรักษำควำมดันอำกำศ
ข้ำงในห้องให้เป็นลบ (Negative pressure) ทันทีเมื่อดับเครื่องอำกำศจะถูกระบำยทิ้งอย่ำงรวดเร็วผ่ำน
ระบบกำรหน่วงเวลำเพ่ือให้ค่ำกัมมันตภำพ (Activity) ลดลงไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด ก่อนปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

นอกจำกมีระบบควำมปลอดภัยทำงรังสีแล้ว ระบบป้องกันไฟไหม้และสัญญำณเตือนภัย (Fire 
safety and alarm) ก็มีควำมส ำคัญที่หน่วยงำนต้องจัดให้มีระบบดังกล่ำวด้วย 
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6. การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมาย (Radiation safety regulation) 
6.1 โดยทั่วไปในต่ำงประเทศ กำรด ำเนินกำรขออนุญำตจัดตั้งสถำนปฏิบัติกำรเพ่ือใช้งำนเครื่อง

เร่งอนุภำคไซโคลทรอน จะด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี้ 
6.1.1 กำรประเมินสถำนที่ตั้งและกำรอนุมัติ (Site assessment and approval) เมื่อผู้ขอ

อนุญำตเลือกสถำนที่ตั้งแล้ว จะต้องมีกำรประเมินควำมปลอดภัยภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ เช่น ประวัติหรือ
โอกำสในกำรเกิดแผ่นดินไหว โอกำสในกำรได้รับผลกระทบจำกน้ ำท่วม ระดับน้ ำใต้ผิวดิน องค์ประกอบ
ของดินในพ้ืนที่ก่อสร้ำงและบริเวณใกล้เคียง ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล  เส้นทำงน้ ำใต้ดิน (Geo-
hydrology) เส้นทำงในกำรเข้ำถึงที่ตั้ง และกำรใช้พ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงโดยรอบในระยะ 30 เมตร 
ต้องไม่มีที่อยู่อำศัยหรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ คุณสมบัติเฉพำะของพ้ืนดินทำงธรณีวิทยำที่เหมำะสมกับกำร
รองรับอำคำรที่มีน้ ำหนักมำก และบริเวณใกล้เคียงต้องไม่มีพ้ืนที่ที่ใช้ส ำหรับจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือสิ่งอ่ืนๆที่
มีโอกำสท ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ง่ำย รวมทั้งวัตถุอันตรำย และเมื่อได้สถำนที่ตั้งที่เหมำะสมแล้ว ผู้ขอ
อนุญำตต้องแจ้งไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสีทรำบ พร้อมกับยื่นเอกสำรกำรประเมิน
ควำมปลอดภัยสถำนที่ตั้ง เพือ่ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติให้เป็นสถำนที่ตั้งเครื่องไซโคลทรอน 

6.1.2 กำรออกแบบและกำรอนุมัติให้ก่อสร้ำง (Design and construction approval) เมื่อ
ได้ออกแบบอำคำรสถำนที่ตั้งแล้ว ผู้ขออนุญำตต้องยื่นขออนุญำตก่อสร้ำง (Construction permit) ต่อ
หน่วยงำนก ำกับดูแลฯ พร้อมจัดส่งรำยละเอียดแบบแปลนต่ำงๆ (Layout and construction) และ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยเบื้องต้น (Preliminary safety analysis report) เพ่ือให้ควำม
เห็นชอบและอนุมัติให้ก่อสร้ำง เมื่อก่อสร้ำงเสร็จแล้วและได้ติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ต้องจัดท ำรำยงำนกำรก่อสร้ำงพร้อมรำยกำรเปรียบเทียบกำรดัดแปลงหรือปรับปรุงที่แตกต่ำงไปจำกแผน
เดิมที่ก ำหนด (หำกม)ี พร้อมทั้งกำรขออนุญำตทดลองเดินเครื่องฯ ต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลฯ 

6.1.3 กำรเริ่มด ำเนินงำน (Commissioning)   
6.1.3.1 กำรขอทดลองเดินเครื่องฯ (Trial operations) เป็นกำรขออนุญำตทดสอบ

ระบบเครื่องไซโคลทรอนและระบบประกอบอ่ืนๆทั้งหมด รวมทั้งระบบกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี โดย
ในระหว่ำงที่ทดลองเดินเครื่องฯ ต้องได้รับกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีจำก
หน่วยงำนก ำกับดูแลฯ และเม่ือเสร็จสิ้นกำรทดลองเดินเครื่องฯแล้ว ต้องจัดท ำรำยงำนเปรียบเทียบผลกับ
ค่ำต่ำงๆที่ได้ประเมินไว้ในรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยเบื้องต้นเสนอต่อหน่วยก ำกับดูแลฯ 
หำกเป็นไปตำมที่ประเมินและตำมเกณฑ์สมรรถนะที่บริษัทผู้ผลิตก ำหนดจึงจะได้รับอนุญำตใช้งำนเครื่อง
ฯ ต่อไป 

6.1.3.2 ขออนุญำตใช้งำน (Conduct of operation) เมื่อกำรทดลองเดินเครื่องฯ
เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ ผู้ขออนุญำตต้องยื่นขออนุญำตใช้งำนเครื่องฯต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลฯพร้อมกับ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยฉบับสมบูรณ์ (Final safety analysis report) เพ่ือขออนุญำตใช้
งำน (Routine operation) เครื่องฯต่อไป ทั้งนี้กำรอนุญำตให้ใช้งำนต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 

6.1.4 กำรเลิกด ำเนินงำน (Decommissioning) เมื่อเลิกใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน ผู้รับ
ใบอนุญำตจะต้องยื่นขออนุญำตรื้อถอนเครื่องฯพร้อมกับแผนกำรรื้อถอน เช่น กำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
ของวัสดุที่ถูกเหนี่ยวน ำให้ เกิดเป็นสำรกัมมันตรังสี  และส่วนประกอบอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องที่ ไม่มี
กัมมันตภำพรังสี ไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลฯ เมื่อได้รับอนุญำตให้รื้อถอนและท ำกำรรื้อถอนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ต้องจัดส่งรำยงำนกำรรื้อถอนและรำยงำนกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทั้งหมดในระหว่ำง
ที่ท ำกำรรื้อถอน ให้กับหน่วยงำนก ำกับดูแลฯเพื่อพิจำรณำยกเลิกใบอนุญำตต่อไป  
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 
ในต่ำงประเทศ จะเริ่มตั้งแต่กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสถำนที่ตั้งและกำรประเมินควำมปลอดภัย 
ไปจนถึง กำรเลิกด ำเนินงำน เช่นเดียวกันหน่วยงำนก ำกับดูแลฯ (Regulatory body) จะเริ่มตั้งแต่กำร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบสถำนที่ตั้งที่เหมำะสม ไปจนถึง กำรยกเลิกใบอนุญำต ทั้งนี้ดูรำยละเอียดสรุป
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรต่ำงๆของทั้งผู้ขออนุญำตและหน่วยงำนก ำกับดูแลที่ภำคผนวก ซ  

6.2 ส ำหรับประเทศไทย พระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 ก ำหนดว่ำ กำรผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ ต้องได้รับใบอนุญำต
จำกคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (พ.ป.ส.) “โดย วัสดุพลอยได้ หมำยควำมว่ำ วัสดุ
กัมมันตรังสีทุกชนิด” 

6.2.1 กำรใช้งำนเครื่องไซโคลทรอนเพ่ือผลิตสำรกัมมันตรังสีขึ้นมำใช้งำนนั้น ต้องขอรับ
ใบอนุญำตฯ จำกคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ โดยต้องปฏิบัติตำมกฎกระทรวง ก ำหนด
เงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำต และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก ำลัง วัสดุพลอย
ได ้หรือพลังงำนปรมำณู พ.ศ. 2550  

6.2.2 ผู้ขออนุญำตต้องใช้ค ำขออนุญำต แบบ ป.ส.1ก (ภำคผนวก ฌ) ตำม ระเบียบ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ว่ำด้วย แบบค ำขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงำนปรมำณู
จำกเครื่องก ำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุต้นก ำลัง และพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องปฏิกรณ์ปรมำณู 
พ.ศ.2552 โดยยื่นต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ซึ่งใบอนุญำตฯมีอำยุเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีประเภท
วัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. 2554 กรณีท่ีอำยุใบอนุญำตสิ้นสุด หำกผู้รับ
ใบอนุญำตมีควำมประสงค์ที่จะใช้งำนเครื่องฯต่อ จะต้องด ำเนินกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต โดยยื่นค ำขอต่อ
อำยุใบอนุญำตพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักงำนฯ ไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วันก่อนวันที่ใบอนุญำตเดิมจะสิ้นอำยุ 

6.2.3 แม้ว่ำขั้นตอน กำรประเมินควำมปลอดภัยสถำนที่ตั้ง กำรขออนุญำตก่อสร้ำง และกำร
ขออนุญำตทดลองเดินเครื่อง มิได้ระบุในกฎหมำยอย่ำงชัดเจน แต่ขั้นตอนดังกล่ำวเป็นสิ่งส ำคัญที่ผู้ขอ
อนุญำตต้องทรำบโดยละเอียดและถือปฏิบัติ เช่น ข้อก ำหนดต่ำงๆของส ำนักงำนปรมำณูฯ ทั้งนี้เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย ก่อนถึงขั้นตอนกำรขออนุญำตใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน
เพ่ือผลิตวัสดุกัมมันตรังสี  

6.2.4 กำรยกเลิกใช้งำนและรื้อถอน ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมแผนกำรเลิกด ำเนินงำน 
ตำมที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนกำรขออนุญำตฯ และต้องแจ้งยกเลิกใบอนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนัก
งำนฯ เพ่ือพิจำรณำยกเลิกใบอนุญำต โดยกำกกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นต้องด ำเนินกำรตำม กฏกระทรวง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง ข้อก าหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 
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7. แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาค าขออนุญาตผลิตสารกัมมันตรังสีด้วยเครื่องไซโคลทรอน 
7.1 ขั้นตอนก่อนกำรยื่นค ำขออนุญำต กรณีได้รับแจ้งจำกผู้ที่จะขออนุญำต/สถำนปฏิบัติกำร/

หน่วยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร  
7.1.1 ส ำนักงำนฯจะแจ้งกำรจัดส่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบและประเมินควำม

ปลอดภัยทำงรังสีของสถำนที่ตั้งเครื่องไซโคลทรอน โดยพิจำรณำประเมินสถำนที่ตั้งจำกเอกสำรกำรศึกษำ
ควำมปลอดภัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดและสถำนที่จริง  

7.1.2 ผู้ที่จะขออนุญำต/สถำนปฏิบัติกำร จะต้องออกแบบ แบบแปลนของอำคำรที่ตั้ง ซึ่ง
ประกอบด้วยรำยละเอียดข้อมูลของห้องต่ำงๆ เช่น วัสดุที่จะใช้ก่อสร้ำง ควำมหนำผนังห้องแต่ละด้ำน 
ขนำด ทำงเข้ำ-ออก ต ำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ หรือ ระบบควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี พร้อมรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี แล้วให้จัดส่ง
ส ำนักงำนฯเพ่ือพิจำรณำและประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีก่อนที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงเพ่ือให้มั่นใจว่ำ
กำรออกแบบอำคำรสถำนที่ตั้งดังกล่ำวมีควำมปลอดภัยทำงรังสีเพียงพอ หำกกำรป้องกันอันตรำยจำก
รังสีไม่เพียงพอ เช่น กำรก ำบังรังสีไม่เพียงพอ ส ำนักงำนฯจะแจ้งให้สถำนปฏิบัติกำรทรำบเพ่ือด ำเนินกำร
แก้ไขปรับปรุงแบบแปลนดังกล่ำว และในกรณีผู้ที่จะขออนุญำต/สถำนปฏิบัติกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แบบแปลนหรือเอกสำรต่ำงๆ ต้องแจ้งให้ส ำนักงำนฯทรำบทุกครั้ง 

7.1.3 ส ำนักงำนฯอำจจัดส่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรในกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ตั้งและตรวจสอบกำรติดตั้งระบบควำมปลอดภัยทำงรังสี  

7.1.4 เมื่อสถำนปฏิบัติกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนที่ตั้ง รวมทั้งติดตั้งเครื่องฯ 
อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เสร็จเรียบร้อยตำมแผนงำนที่ได้วำงไว้ ผู้ที่จะขออนุญำต /สถำน
ปฏิบัติกำรจึงจะยื่นค ำขออนุญำต ผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ ซึ่งวัสดุพลอยได้ พร้อมกับเอกสำร
ประกอบกำรขออนุญำตที่เกี่ยวข้องตำมข้อก ำหนดโดยทั่วไปและที่ก ำหนดเฉพำะในข้อที่ 8 รวมทั้ง
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัย (หำกมีกำรแก้ไข/เปลี่ยนแปลง) ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนัก
งำนฯ 

7.2 ขั้นตอนหลังกำรยื่นค ำขออนุญำตฯ 
7.2.1 เมื่อผู้ขอนุญำตได้ยื่นค ำขออนุญำต ผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ แล้ว 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำเอกสำรค ำขออนุญำตตำมข้อก ำหนดโดยทั่วไปและข้อก ำหนด
เฉพำะ (ใช้แบบตรวจค ำขออนุญำตฯ ในภำคผนวก ญ)  โดยเทียบกับเกณฑ์พิจำรณำค ำขออนุญำตในข้อที่ 
9 หำกข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำไม่เพียงพอ หรือเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตไม่ถูกต้องครบถ้วน 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ประเมินค ำขออนุญำตฯ จะแจ้งผู้ขออนุญำต/สถำนปฏิบัติกำรทรำบเพ่ือจัดส่ง
เอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด กรณีท่ีผู้ขออนุญำตไม่ด ำเนินกำรตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้ง
ให้ทรำบหรือด ำเนินกำรแล้วแต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ทันตำมก ำหนด พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งไม่รับค ำ
ขออนุญำต และแจ้งค ำสั่งดังกล่ำวพร้อมส่งเอกสำรหลักฐำนค ำขอคืนแก่ผู้ขออนุญำต 

7.2.2 หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเอกสำรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ส ำนักงำนฯจะแจ้งกำรจัดส่ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินระบบควำม
ปลอดภัยทำงรังสีทั้งหมด ก่อนที่จะน ำเสนอค ำขออนุญำตให้คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำกลั่นกรองให้
ควำมเห็นส ำหรับกำรออกใบอนุญำตฯ 

7.2.3 จำกกำรตรวจสอบฯดังกล่ำว เมื่อประเมินเอกสำรและตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำร
เบื้องต้น แล้วเห็นว่ำ สถำนปฏิบัติกำรมีระบบควำมปลอดภัยทำงรังสีครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อกำร
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ป้องกันอันตรำยจำกรังสีที่จะเกิดขึ้นขณะเดินเครื่องฯใช้งำน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จึงจะเสนอค ำขออนุญำตฯ
พร้อมกับผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยดังกล่ำวต่อคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำกลั่นกรอง
ออกใบอนุญำตฯ หำกคณะอนุกรรมกำรฯไม่เห็นชอบ ส ำนักงำนฯจะแจ้งให้ผู้ขออนุญำตฯ /สถำน
ปฏิบัติกำรทรำบเพ่ือจัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมตำมข้อเสนอของคณะอนุกรรมกำรฯ 

7.2.4 หำกคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำเห็นชอบแล้ว จึงจะจัดท ำข้อมูลและรำยงำนพร้อม
ควำมคิดเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติเพ่ือพิจำรณำอนุญำตฯและออกใบอนุญำต
ต่อไป ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติและวิธีกำรตำมที่ได้ยื่นไว้ในค ำขออนุญำต 
ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ พ.ศ.2550 รวมทั้งระเบียบของคณะกรรมกำร
และเงื่อนไขในใบอนุญำต และหำกคณะกรรมกำรฯพิจำรณำแล้วไม่ควรอนุญำต ส ำนักงำนฯโดยพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะส่งค ำขออนุญำตฯดังกล่ำวคืนให้ผู้ขออนุญำตและแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ทรำบพร้อมกับ
เหตุผลกำรไม่อนุญำต สิทธิอุทธรณ์ หรือโต้แย้งผลกำรพิจำรณำ ระยะเวลำในกำรอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
ดังกล่ำว ในค ำสั่งไม่อนุญำตนั้นด้วย ซึ่งระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำค ำขออนุญำตเป็นไปตำม
ระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ว่ำด้วยระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรออก
ใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ วัสดุต้นก ำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสี 
พ.ศ. 2552 

7.2.5 เมื่อผู้ขออนุญำต/สถำนปฏิบัติได้รับใบอนุญำตแล้ว และจะท ำกำรทดลองเดินเครื่องไซ
โคลทรอน ผู้รับใบอนุญำตต้องแจ้ง วัน เวลำ ที่ชัดเจน รวมทั้งแผนกำรทดสอบเครื่องฯและอุปกณ์
ประกอบต่ำงๆ ให้ส ำนักงำนฯทรำบและจะแจ้งกำรจัดส่งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบระบบควำม
ปลอดภัยทำงรังสี (Radiation safety system) ทั้งหมด และตรวจวัดระดับรังสีบริวเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
และโดยรอบสถำนปฏิบัติกำร เพ่ือประเมินควำมปลอดภัยทำรังสี ก่อนจะอนุญำตให้ใช้งำนเครื่องฯ 
(Routine operation)  

7.2.6 หำกผลกำรทดลองเดินเครื่องไซโคลทรอน มีผลเป็นไปตำมที่ประเมินไว้และตำม
สมรรถนะที่บริษัทผู้ผลิตก ำหนด ประกอบกับข้อมูลจำกกำรตรวจประเมินสถำนปฏิบัติกำรตำมข้อ 7.2.5 
ส ำนักงำนฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ระบบควำมปลอดภัยทำงรังสีทั้งหมดสำมำรถใช้งำนได้และเพียงพอต่ อ
กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีที่เกิดข้ึนขณะเดินเครื่องฯใช้งำน และระดับรังสีขณะเดินเครื่องฯใช้งำนอยู่ใน
เกณฑ์ปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงำนและประชำชนทั่วไป ส ำนักงำนฯจึงจะแจ้งกำรอนุญำตให้ผู้รับ
ใบอนุญำต/สถำนปฏิบัติกำรสำมำรถใช้งำนเครื่องไซโคลทรอนในกำรผลิตสำรกัมมันตรังสีต่อไป 
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8. ข้อก าหนดเฉพาะในการยื่นขออนุญาตผลิตสารกัมมันตรังสีด้วยเครื่องไซโคลทรอน 
นอกเหนือจำกกำรยื่นค ำขออนุญำตตำม แบบ ป.ส.1ก พร้อมเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆตำมที่ระบุ

ในข้อก ำหนดโดยทั่วไปตำมข้อ 9 ของแบบ ป.ส.1ก แล้ว ผู้ขออนุญำตควรจัดส่งรำยละเอียดประกอบกำร
ขออนุญำตเป็นกำรเฉพำะ ดังนี้ 

8.1 แบบแปลนและข้อมูลของกำรออกแบบห้องต่ำงๆ เช่น ห้องไซโคลทรอน ห้องปฏิบัติกำรรังสี
สูง และห้องอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยทำงรังสี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

8.1.1 ต ำแหน่งที่ตั้งของห้องและบริเวณข้ำงเคียง 
8.1.2 แบบแปลนกำรออกแบบซึ่งแสดงขนำดของห้องทุกมิติ ทำงเข้ำ-ออก และเงื่อนไขกำร 

ออกแบบ (ถ้ำมี) 
8.1.3 ผังแสดงต ำแหน่งของเครื่องไซโคลทรอน, ตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีระบบปิด และ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
8.1.4 พ้ืนที่โดยรอบและอัตรำกำรใช้งำน (Occupancy factor) 
8.1.5 ชนิด ควำมหนำ และควำมหนำแน่นของวัสดุก ำบังรังสี ของผนังทุกห้อง ทุกด้ำน 

รวมทั้งพ้ืนและเพดำน 
8.1.6 เอกสำรรับรองควำมปลอดภัยทำงรังสีของกำรออกแบบห้องของไซโคลทรอน /ห้อง

ส ำหรับอำบล ำอนุภำค จำกบริษัทผู้ผลิต (ถ้ำมี)  
8.1.7 ระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออกพ้ืนที ่ 
8.1.8 ระบบระบำยอำกำศ อัตรำอำกำศถ่ำยเทต่อชั่วโมง ต ำแหน่งที่อำกำศเข้ำและออก และ

ระบุด้วยว่ำเป็นระบบอำกำศแบบหมุนเวียนหรือผ่ำนครั้งเดียว 
8.2 ข้อมูลกำรออกแบบระบบควำมปลอดภัยของห้องไซโคลทรอน 

8.2.1 ระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออกพ้ืนที ่
8.2.2 ระบบอินเตอร์ล็อกของห้อง 
8.2.3 ระบบหรือสัญญำณเตือนเมื่อเครื่องท ำงำน  
8.2.4 ระบบสวิตช์ฉุกเฉินเพ่ือหยุดกำรท ำงำนเครื่องไซโคลทรอน  
8.2.5 ระบบสวิตช์ที่บุคคลออกจำกห้องคนสุดท้ำยต้องกดก่อนที่เริ่มเดินเครื่องฯ  
8.2.6 ระบบกำรเฝ้ำตรวจรังสีและสัญญำณเตือนรังสี  
8.2.7 ขั้นตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับระบบอินเตอร์ล็อก และข้ันตอนกำรทำงเลี่ยงระบบอินเตอร์

ล็อก (ถ้ำมี) 
8.3 ข้อมูลของเครื่องไซโคลทรอน ดังนี้ 

8.3.1 รุ่นและบริษัทผู้ผลิต 
8.3.2 ประเภทและคุณลักษณะโดยทั่วไป  
8.3.3 ระบบกำรท ำงำนและกำรใช้งำน 
8.3.4 ระบบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ประกอบ เช่นระบบแยกล ำอนุภำค ระบบสุญญำกำศ 

ระบบระบำยควำมร้อน ฯลฯ 
8.3.5 เป้ำที่ใช้ พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง 
8.3.6 เอกสำรรับรองคุณลักษณะเฉพำะเครื่องไซโคลทรอนและอุปกรณ์ประกอบจำก

หน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรให้กำรรับรองของประเทศผู้ออกแบบ/ผลิต หรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ 
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8.4 ข้อมูลคุณลักษณะของตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีรังสีระบบปิด เช่น ควำมสำมำรถในกำร
ก ำบังรังสี อัตรำกำรดูดอำกำศ เป็นต้น และเอกสำรรับคุณลักษณะเฉพำะจำกบริษัทผู้ผลิต (ถ้ำมี) 

8.5 วิธีและข้ันตอนกำรผลิตสำรกัมมันตรังสี โดยให้ระบุ ชนิด และปริมำณสูงสุดที่จะผลิต 
8.6 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี ดังนี้ 

8.6.1 ขณะปฏิบัติงำนปกติ 
8.6.1.1 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำและนิวตรอนสูงสุดโดยรอบเครื่อง (เฉพำะ

เครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง)  
8.6.1.2 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำและนิวตรอนสูงสุดภำยนอกโดยรอบห้องไซ

โคลทรอน ขณะปฏิบัติงำน 
8.6.1.3 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำสูงสุด ที่ภำยนอกตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสี

ระบบปิด โดยรอบห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง และห้องเก็บกำกกัมมันตรังสี 
8.6.1.4 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำหรือนิวตรอนสูงสุดที่บริเวณสำธำรณะ

โดยรอบ  
8.6.1.5 ผลกำรเหนี่ยวน ำให้โมเลกุลของแก๊สต่ำงๆที่มีอยู่ในอำกำศภำยในห้องไซโคล

ทรอนเป็นแก๊สกัมมันตรังสี และปริมำณกำรปลดปล่อยแก๊สกัมมันตรังสีหรือนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ระเหย
เป็นไอไดท้ีอ่ำจเกิดข้ึน สู่สำธำรณะหรือกลุ่มควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนด 

8.6.1.6 ผลกำรประเมินปริมำณรังสีต่อปีท่ีผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับ 
8.6.1.7 ผลกำรประเมินปริมำณรังสีต่อปีท่ีประชำชนโดยรอบสถำนปฏิบัติกำรจะได้รับ  

8.6.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี 
8.6.2.1 ผลกำรประเมิน ลักษณะ และโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีที่เป็นไปได้

ทั้งหมด 
8.6.2.2 ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนและสำธำรณชน เช่น ปริมำณรังสีสูงสุดที่บุคคลอำจ

ได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี ปริมำณสำรกัมมันตรังสีสูงสุดที่อำจรั่วไหลสู่สำธำรณะ หรือสู่กลุ่มควำม
เสี่ยงตำมท่ีก ำหนด 

8.7 รำยกำรอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี อำทิเช่น อุปกรณ์บันทึกปริมำณ
รังสีประจ ำตัวบุคคล และเครื่องมือตรวจวัดรังสี เช่น เครื่องเฝ้ำตรวจรังสีนิวตรอนและแกมมำประจ ำพ้ืนที่ 
เครื่องส ำรวจรังสีนิวตรอนและแกมมำ และเครื่องตรวจวัดกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี  

8.8 แผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
8.8.1 แผนภูมิสำยกำรบังคับบัญชำด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี  
8.8.2 กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี และกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของบุคคล

ดังกล่ำว 
8.8.3 กำรจัดแบ่งพ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำน และกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกพ้ืนที่ 
8.8.4 แผนและวิธีกำรตรวจวัดทำงรังสี กำรตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี  กำรรั่วไหล 

กำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสี (แล้วแต่กรณี) ทั้งท่ีบริเวณปฏิบัติงำนทำงรังสีและบริเวณสำธำรณะ 
8.8.5 กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงำนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับรังสีน้อยที่สุด (ALARA 

program) 
8.8.6 แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสีที่สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัย

ทำงรังสี 
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8.8.7 แผนกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสี กรณีที่มีกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสีออกนอกสถำน
ปฏิบัติกำร 

8.8.8 แผนกำรจัดกำรกำกกัมมันตรั งสี  รวมถึ ง  วัสดุต่ ำ งๆที่ ถูก เหนี่ ยวน ำ ให้ เกิด
กัมมันตภำพรังสี 

8.8.9 แผนกำรหรือวิธีควบคุมจ ำนวนหรือปริมำณสำรกัมมันตรังสีที่ผลิต รวมถึง วัสดุต่ำงๆที่
ถูกเหนี่ยวน ำให้เกิดกัมมันตภำพรังสี 

8.8.10 แผนกำรตรวจสอบสภำพกำรใช้งำน กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องไซโคลทรอน และ
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

8.8.11 แผนกำรปรับเทียบเครื่องส ำรวรรังสี และเครื่องเฝ้ำตรวจรังสีประจ ำพ้ืนที ่ 
8.9 แผนกำรเลิกด ำเนินงำน 

 
9. เกณฑ์ในการพิจารณาค าขออนุญาตผลิตสารกัมมันตรังสีด้วยเครื่องไซโคลทรอน 

9.1 แบบค ำขออนุญำตฯถูกต้องตำมที่ก ำหนด มีข้อมูลและเอกสำรทั่วไปประกอบกำรพิจำรณำ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

9.2 มีแบบแปลนและข้อมูลของกำรออกแบบต่ำงๆ เช่น ห้องไซโคลทรอน ห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง  
(Hot lab) และห้องอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัยทำงรังสี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

9.2.1 ระบตุ ำแหน่งที่ตั้งของห้องและบริเวณข้ำงเคียง โดยชัดเจน 
9.2.2 มีแบบแปลนกำรออกแบบ ซึ่งแสดงขนำดของห้องทุกมิติ ทำงเข้ำ-ออก โดยชัดเจน 

และเงื่อนไขกำรออกแบบ (ถ้ำมี)  
9.2.3 มีผังแสดงต ำแหน่งของเครื่องไซโคลทรอน, ตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีระบบปิด และ

อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
9.2.4 ระบุกำรใช้งำนพ้ืนที่โดยรอบและอัตรำกำรใช้งำน ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
9.2.5 ระบุข้อมูล ชนิด ควำมหนำ และควำมหนำแน่นของวัสดุก ำบังรังสี ของผนังห้องที่

เกี่ยวข้องกับรังสีทุกด้ำน รวมทั้งพ้ืนและเพดำน 
9.2.6 มีเอกสำรรับรองควำมปลอดภัยทำงรังสีของกำรออกแบบห้องของไซโคลทรอน/ ห้อง

ส ำหรับอำบล ำอนุภำค จำกบริษัทผู้ผลิต (ถ้ำมี) 
9.2.7 มีระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออก ที่เหมำะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับ

อนุญำตสำมำรถเข้ำไปในสถำนปฏิบัติกำรได ้
9.2.8 มีข้อมูลรำยละเอียด กำรออกแบบระบบระบำยอำกำศ ปริมำณอำกำศถ่ำยเทต่อ

ชั่วโมง ต ำแหน่งที่อำกำศเข้ำและออก และระบุด้วยว่ำเป็นระบบอำกำศหมุนเวียนหรือผ่ำนครั้งเดียว 
9.3 ข้อมูลกำรออกแบบระบบควำมปลอดภัยของห้องไซโคลทรอน ประกอบด้วย 

9.3.1 มีระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออก ที่เหมำะสม โดยต้องมั่นใจว่ำบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำต 
ไม่สำมำรถเข้ำไปในบริเวณห้องไซโคลทรอนได้ 

9.3.2 มีระบบอินเตอร์ล็อกของห้อง โดยที่เครื่องต้องหยุดท ำงำนทันทีเม่ือประตูเปิดออก 
9.3.3 มีระบบหรือสัญญำณเตือนเมื่อเครื่องท ำงำน  
9.3.4 มีระบบสวิตช์ฉุกเฉินเพ่ือหยุดกำรท ำงำนเครื่องไซโคลทรอนทั้งภำยในห้อง และบริเวณ

ที่ควบคุมเครื่อง 
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9.3.5 มีระบบสวิตช์ที่บุคคลออกจำกห้องคนสุดท้ำยต้องกดก่อนที่เริ่มเดินเครื่องฯ เฉพำะ
กรณทีีเ่ป็นเครื่องไซโคลทรอนแบบไม่มีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง 

9.3.6 มีระบบกำรเฝ้ำตรวจรังสีและสัญญำณเตือนรังสี ติดตั้งในต ำแหน่งที่เหมำะสม โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่สำธำรณะ และต ำแหน่งที่มีกำรปล่อยแก๊สกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 

9.3.7 มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบอินเตอร์ล็อก รวมถึง ข้อบ่งชี้ ควำมจ ำเป็น และ
ขัน้ตอนกำรท ำทำงเลี่ยงระบบอินเตอร์ล็อกที่ชัดเจน 

9.4 ข้อมูลของเครื่องไซโคลทรอน ดังนี้ 
9.4.1 ระบรุุ่นและบริษัทผู้ผลิต 
9.4.2 มีรำยละเอียดคุณลักษณะโดยทั่วไป 
9.4.3 มีรำยละเอียดระบบกำรท ำงำนและกำรใช้งำน 
9.4.4 มีรำยละเอียดระบบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ประกอบ เช่น ระบบแยกล ำอนุภำค ระบบ

สุญญำกำศ ระบบระบำยควำมร้อน ฯลฯ 
9.4.5 มีรำยละเอียดของเป้ำที่ใช้ พร้อมระบบที่เก่ียวข้อง 
9.4.6 มีเอกสำรรับรองมำตรฐำนหรือเอกสำรรับรองคุณลักษณะเครื่องไซโคลทรอนและ

อุปกรณ์ประกอบจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรให้กำรรับรองของประเทศผู้ออกแบบ /ผลิตหรือ
หน่วยงำนสำกล 

9.5 มีข้อมูลรำยละเอียดคุณลักษณะของตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีระบบปิด เช่น ควำมสำมำรถ
ในกำรก ำบังรังสี อัตรำกำรดูดอำกำศ เป็นต้น หรือเอกสำรรับคุณลักษณะเฉพำะจำกบริษัทผู้ผลิต (ถ้ำมี)  

9.6 ระบวุิธีและข้ันตอนกำรผลิตสำรกัมมันตรังสีโดยละเอียด โดยต้องระบุชนิด และปริมำณสูงสุด
ที่จะผลิต 

9.7 มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี ดังนี้ 
9.7.1 ขณะปฏิบัติงำนปกติ 

9.7.1.1 มีผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำและนิวตรอนสูงสุดโดยรอบเครื่องฯจำก
บริษัทผู้ผลิตหรือจำกตรวจสอบ เฉพำะเครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง  

9.7.1.2 มีผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำและนิวตรอนสูงสุดภำยนอกโดยรอบห้อง
ไซโคลทรอน ขณะปฏิบัติงำน  

9.7.1.3 มีผลกำรประเมินระดับรั งสีแกมมำสูงสุด ที่ภำยนอกตู้แบ่งแยกสำร
กัมมันตรังสีระบบปิด โดยรอบห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง และห้องเก็บกำกกัมมันตรังสี 

9.7.1.4 มีผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำหรือนิวตรอนสูงสุดที่บริเวณสำธำรณะ
โดยรอบสถำนปฏิบัติกำร  

9.7.1.5 มีผลกำรประเมินปริมำณรังสีต่อปีที่ผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับ และผลกำรประเมิน
กำรได้รับรังสีต้องไม่เกินปริมำณที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ 
พ.ศ.2550 (20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ใน 1 ปีไม่เกิน 50 มิลลิซีเวร์ต และเฉลี่ย 5 ปีติดต่อกันไม่เกิน 20 มิลลิซี
เวิร์ต) 

9.7.1.6 มีผลกำรประเมินปริมำณรังสีต่อปีที่ประชำชนโดยรอบสถำนปฏิบัติกำรจะ
ได้รับ และผลกำรประเมินกำรได้รับรังสีต้องไม่เกินปริมำณที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข 
วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ พ.ศ.2550 (1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) 
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9.7.1.7 มีผลกำรเหนี่ยวน ำให้โมเลกุลของแก๊สต่ำงๆที่มีอยู่ในอำกำศภำยในห้องไซโคล
ทรอนเป็นแก๊สกัมมันตรังสี และปริมำณกำรปลดปล่อยแก๊สกัมมันตรังสี หรือนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ระเหย
เป็นไอได้ ที่เกิดขึ้นสู่สำธำรณะหรือกลุ่มควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนด โดยที่ปริมำณสำรรังสีโดยรวมที่ปล่อยสู่
สำธำรณะต้องไม่เกินเกณฑ์ปลอดภัยที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง 
มำตรฐำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2504 พ.ศ.2549 และผลกำรประเมินกำรได้รับรังสีของประชำชนทั่วไป ต้องมีค่ำไม่เกินกว่ำ 1 มิลลิซีเวิร์
ตต่อปี 

9.7.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี 
9.7.2.1 มีผลกำรประเมินลักษณะและโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีที่เป็นไปได้

ทั้งหมด และมีแนวทำงหรือมำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีที่อำจจะเกิดข้ึน  
9.7.2.2 มีรำยละเอียดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนและสำธำรณชน เช่น ปริมำณรังสี

สูงสุดที่บุคคลอำจได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี ปริมำณสำรกัมมันตรังสีสูงสุดที่อำจรั่วสู่สำธำรณะ หรือสู่
กลุ่มควำมเสี่ยงตำมที่ผู้ขออนุญำตฯก ำหนด ทั้งนี้กรณีที่ต้องเข้ำระงับอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทำงรังสีที่
เกิดขึ้น (Intervention) ผู้ปฏิบัติงำนที่เข้ำระงับเหตุฯ ต้องได้รับรังสีไม่เกิน 500 มิลลิซีเวิร์ต ตลอดช่วง
ระยะเวลำในกำรเข้ำปฏิบัติงำนดังกล่ำว 

9.8 มีรำยกำรอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี เครื่องส ำรวรังสี เครื่องเฝ้ำ
ตรวจรังสีประจ ำพ้ืนที่ อุปกรณ์วัดปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
และกำรระงับเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 

9.9 มีแผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีที่เหมำะสมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยมีหัวข้อต่ำงๆ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 

9.9.1 มีแผนภูมิสำยกำรบังคับบัญชำด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี ซึ่งระบุบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อย่ำงครบถ้วนและชัดเจน 

9.9.2 มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง 
มำตรฐำนกำรรับรองเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ.2549 และมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของบุคคลดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน ซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีสำมำรถรำยงำนต่อผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนได้โดยตรง และ
สำมำรถระงับกำรปฏิบัติงำนที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยทำงรังสีได้  

9.9.3 มีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำน และมีมำตรกำรกำรควบคุมกำรเข้ำ -ออกพ้ืนที่ 
อย่ำงชัดเจน 

9.9.4 มีแผนและวิธีกำรตรวจวัดทำงรังสี กำรตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี กำรรั่วและ
กำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสี (แล้วแต่กรณี) ทั้งที่บริเวณปฏิบัติงำนทำงรังสีและบริเวณสำธำรณะ 
โดยก ำหนดระยะเวลำที่จะด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 

9.9.5 มีกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติงำนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับรังสีน้อยที่สุด ตำมหลัก 
ALARA (As long as Reasonable achievable) 

9.9.6 มีแผนปฏิบัติหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสีที่สอดคล้องกับ
กำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆส ำหรับกำรระงับเหตุฉุกเฉินทำงรังสี
อย่ำงเพียงพอ 
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9.9.7 มีแผนกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสี กรณีที่มีกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสีออกนอกสถำน
ปฏิบัติกำร รวมทั้งมีแผนปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่ำงกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสี  ทั้งนี้
แผนกำรขนส่งฯให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎ ระเบียบ ของคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ หรือ
ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

8.9.1 มีแผนกำรจัดกำรกำกกัมมันตรั งสี  รวมถึ ง วัสดุต่ ำงๆที่ ถูก เหนี่ ยวน ำ ให้ เกิด
กัมมันตภำพรังสี 

9.9.8  อย่ำงชัดเจน 
9.9.9 มีบัญชีควบคุมจ ำนวนหรือปริมำณสำรกัมมันตรังสีที่ผลิต รวมถึง วัสดุต่ำงๆที่ถูก

เหนี่ยวน ำให้เกิดกัมมันตภำพรังสี อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม 
9.9.10 มีแผนกำรตรวจสอบสภำพกำรใช้งำน กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องไซโคลทรอน และ

อุปกรณ์ประกอบ โดยระบุระยะเวลำที่จะด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
บริษัทผู้ผลิต  

9.9.11 มีแผนกำรปรับเทียบเครื่อส ำรวจรังสี และเครื่องเฝ้ำตรวจรังสีประจ ำพ้ืนที่ และระบุ
ช่วงเวลำในกำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน 

9.10 มีแผนกำรเลิดด ำเนินงำน โดยระบุวิธีกำรเมื่อเลิกด ำเนินกำรตำมที่ขอรับใบอนุญำตหรือเมื่อ
ใบอนุญำตสิ้นอำยุ ฯลฯ และมำตรกำรควำมปลอดภัยทำงรังสี ทั้งนี้กรณีที่รื้อถอนเครื่องไซโคลทรอนและ
อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้อง วัสดุที่เป็นกำกกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นต้องด ำเนินกำรตำม กฏกระทรวง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 และประกาศคณะกรรมการพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง ข้อก าหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 
 
10. การตรวจสอบสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron facility) และการ

บังคับใช้กฎหมายภายหลังการได้รับใบอนุญาต 
10.1 กำรเตรียมกำรก่อนกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

10.1.1 ศึกษำข้อมูลของหน่วยงำนฯที่จะท ำกำรตรวจสอบ ตำมแผนด ำเนินงำนของ
ปีงบประมำณ หรือกำรตรวจสอบก่อนกำรพิจำณำออกใบอนุญำต จำกฐำนข้อมูลของหน่วยงำนฯ แบบค ำ
ขออนุญำต เอกสำรประกอบแบบค ำขออนุญำต รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี 
ใบอนุญำตฯและหนังสือแจ้งผลกำรตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ำมี) 

10.1.2 ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนฯ โดยออกหนังสือแจ้งขอตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสี ไปถึงผู้มีอ ำนำจสูงสุดของหน่วยงำนฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี และเวลำ ที่จะเข้ำ
ตรวจสอบพร้อมระบุ ข้อมลูหรือประเด็นที่ต้องกำรตรวจสอบให้ครบถ้วน ดังนี้ 

10.1.2.1 ใบอนุญำตและเงื่อนไขกำรได้รับอนุญำต 
10.1.2.2 บัญชีรำยกำรวัสดุกัมมันตรังสีที่ผลิตในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
10.1.2.3 ใบรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคเก่ียวกับรังสี 
10.1.2.4 เครื่องส ำรวจรังสี เครื่องเฝ้ำตรวจรังสีประจ ำพ้ืนที่ และอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรำยจำกรังสี 
10.1.2.5 ข้อมูลและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสี และ

ผลกำรได้รับรังสีประจ ำตัวบุคคล 
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10.1.2.6 เอกสำรกำรปรับเทียบมำตรฐำนของเครื่องมือตรวจวัดทำงรังสี 
10.1.2.7 แผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
10.1.2.8 อ่ืนๆ (ขึ้นอยู่กับประเด็นท่ีต้องกำรตรวจสอบ) 

10.1.3 จัดเตรียมเอกสำรกำรตรวจสอบและเอกสำรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมด 
10.1.4 จัดเตรียมเครื่องส ำรวจรังสีและอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นอื่นๆที่ใช้ในกำรตรวจสอบ 
10.1.5 จัดเตรียมเรื่องกำรเดินทำง 

10.2 กำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี มีข้ันตอนดังนี้ 
10.2.1 เมื่อเดินทำงไปถึงสถำนปฏิบัติกำรฯ ให้ติดต่อกับผู้รับใบอนุญำต และ /หรือ 

ผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคฯ โดยอ้ำงถึงจดหมำยแจ้งกำรตรวจสอบที่ได้จัดส่งล่วงหน้ำแล้ว 
10.2.2 ตรวจสอบข้อมูล เบื้ องต้น  ตำมข้อ 10.1.2 และสอบถำมผู้ รั บใบอนุญำต 

ผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคฯ และ/หรือผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรปอ้งกันอนัตรำยจำกรังสี ตำมเกณฑ์กำรตรวจสอบที่ระบุในข้อที่ 11 

10.2.3 ตรวจพิสูจน์ระบบควำมปลอดภัยทำงรังสี ตรวจวัดรังสีเครื่องฯและ/โดยรอบห้อง
ไซโคลทรอน ห้องเก็บสำรกัมมันตรังสี ห้องเก็บกำกกัมมันตรังสี (ถ้ำมี) โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจสอบ
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่กับข้อมูลที่ระบุในรำยงำนวิเครำะห์ควำมปลอดภัย ผลกำรตรวจสอบเมื่อทดลอง
เดินเครื่องฯ ผลกำรตรวจสอบของผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคฯ และ/หรือผลกำรตรวจสอบของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ครั้งก่อน ดังนี้ 

10.2.3.1 ตรวจสอบระบบกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกพ้ืนที่ของบุคคล เช่น ห้องไซ
โคลทรอน หรือห้องต่ำงๆ ภำยในสถำนปฏิบัติกำร 

10.2.3.2 ตรวจวัดรังสีโดยรอบเครื่องไซโคลทรอน ขณะเดินเครื่อง (กรณีที่เป็น
เครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง) เปรียบเทียบค่ำที่วัดได้กับค่ำที่ระบุจำกบริษัทผู้ผลิต 
ค่ำท่ีประเมินในรำยงำนวิเครำะห์ควำมปลอดภัย ค่ำที่วัดได้จำกกำรทดลองเดินเครื่องฯหรือเริ่มเดินเครื่อง
ฯใช้งำนหลังกำรติดตั้ง หรือจำกกำรตรวจสอบครั้งก่อน  

10.2.3.3 ตรวจวัดรังสีโดยรอบห้องไซโคลทรอน ขณะท ำกำรเดินเครื่อง แล้ว
ประเมินปริมำณรังสีที่ต ำแหน่งต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ โดยที่ปริมำณรังสีต้องมีค่ำไม่เกินเกณฑ์ที่ก ำหนดทั้งของ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีในบริเวณพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรำ และพ้ืนที่สำธำรณะ โดยให้เปรียบเทียบกับ
ค่ำท่ีประเมินไว้ในรำยกำรวิเครำะหค์วำมปลอดภัยทำงรังสี ค่ำที่วัดได้จำกกำรทดลองเดินเครื่องฯหรือเริ่ม
เดินเครื่องฯใช้งำนหลังกำรติดตั้ง (ถ้ำมี) หรือค่ำท่ีวัดได้จำกกำรตรวจสอบครั้งก่อนๆ 

10.2.3.4 ตรวจสอบระบบสัญญำณไฟเตือนหน้ำห้องไซโคลทรอน ขณะเดินเครื่อง 
10.2.3.5 ตรวจสอบระบบอินเตอร์ล็อกของห้องไซโคลทรอน 
10.2.3.6 ตรวจสอบระบบหยุดกำรท ำงำนฉุกเฉิน 
10.2.3.7 ตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนของ ตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสีะบบปิด ตู้ดูด

ควันหรือไอสำรเคมี และตรวจวัดระดับรังสี ประเมินควำมสำมำรถในกำรก ำบังรังสี เทียบกับค่ำที่ระบุใน
รำยงำนวิเครำะห์ควำมปลอดภัย ค่ำที่วัดได้เมื่อเริ่มใช้งำน (ถ้ำมี) หรือค่ำที่วัดได้จำกกำรตรวจสอบครั้ง
ก่อนๆ 

10.2.3.8 ตรวจสอบบันทึกกำรตรวจวัดรังสี และสภำพกำรใช้งำนเครื่องเฝ้ำตรวจ
รังสีประจ ำพ้ืนที่ ณ ต ำแหน่งต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้  
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10.2.3.9 ตรวจสอบป้ำยเตือนทำงรังสี โดยมีเครื่องหมำยรังสีและค ำเตือน
ภำษำไทยให้เห็นได้เด่นชัด ณ บริเวณรังสี และภำชนะบรรจุสำรกัมมันตรังสี  หรือสถำนที่จัดเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี 

10.2.3.10 ตรวจสอบบันทึกกำรปฏิบัติงำน เช่น บันทึกกำรตรวจสอบก่อนกำร
เดินเครื่อง ขณะเดินเครื่อง หรือบันทึกเหตุกำรณ์ผิดปกติต่ำงๆ บันทึกกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสี และกำร
จัดกำรกำกกัมมันตรังสี ฯลฯ 

10.2.3.11 ตรวจสอบบันทึกกำรตรวจวัดรังสีและตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนทำง
รังสีบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงำนและโดยรอบสถำนปฏิบัติกำร 

10.2.3.12 ตรวจสอบบันทึกกำรปล่อยสำรกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 
10.2.3.13 ตรวจสอบประวัติกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี  
10.2.3.14 ตรวจสอบแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสี และซึ่งจะต้องติดไว้

ให้เห็นโดยชัดเจน 
10.2.4 ประเมินผลกำรตรวจสอบ โดยเทียบกับเกณฑ์ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงที่ 6 เกณฑ์

ส ำหรับกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรที่งำนใช้เครื่องไซโคลทรอนในทำงกำรแพทย์ในข้อที่ 11 
10.2.5 แจ้งผลกำรตรวจสอบ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง/แก้ไข/ด ำเนินกำรเพ่ิมเติม โดยแจ้งให้

ผู้รับผิดชอบทำงเทคนิคฯทรำบ และลงนำมรับรองร่วมกันในเอกสำรผลกำรตรวจสอบ 
10.2.6 รำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับ พร้อมกับร่ำงจดหมำย

แจ้งผลกำรตรวจสอบเพื่อแจ้งให้หน่วยงำนทรำบอย่ำงเป็นทำงกำร 
10.3 กำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำผู้รับใบอนุญำตได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำม

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงรังสี (Radiation safety) รวมทั้งมำตรฐำนกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี (Security of radioactive sources) โดยอำศัยอ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติพลังงำนปรณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2508 

10.4 ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจพบข้อบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุงจำกกำรตรวจประเมิน 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบในหนังสือแจ้งผลกำรตรวจประเมิน พร้อมระบุแนวทำง
ปรับปรุงแก้ไข  

10.5 ผู้รับใบอนุญำตต้องด ำเนินกำรตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้แนะน ำหรือระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
ผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติทรำบ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
หลังจำกวันที่ได้รับหนังสือ 

10.6 กำรละเลยหรือเพิกเฉยในกำรด ำเนินกำรตำมข้อแนะน ำดังกล่ำว อำจเป็นผลให้ส ำนักงำนฯ
เสนอต่อคณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พิจำรณำพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตฯได้ หรือไม่ได้รับ
กำรต่ออำยุใบอนุญำตในครั้งต่อไป 
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11. เกณฑ์ส าหรับการตรวจสอบสถานปฏิบัติการที่ใชง้านเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 
 
ตำรำงที่ 6 เกณฑ์ส ำหรับกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรที่งำนใช้เครื่องไซโคลทรอนในทำงกำรแพทย์ 

การตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ 
1. กำรตรวจข้อมูล 

(Identifying information) 
1.1 มีใบอนุญำตที่ยังไม่หมดอำยุ 
1.2 ข้อมลูในใบอนุญำตถูกต้อง สอดคล้องกับที่เป็นอยู่จริง 
1.3 รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีตรงตำมที่ระบุไว้ โดยมี

คุณสมบัติเป็นไปตำมเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพลังงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง มำตรฐำนกำรรับรองเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ.2549 

1.4 รำยชื่อและประวัติผู้ปฏิบัติงำนรังสีทุกคน เป็นจริงตรงตำมที่ระบุ
ไว้ในเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตฯ หรือตำมที่ได้แจ้งไว้ 

2. กำรตรวจพิสูจน์ระบบควำม
ปลอดภัยทำงรังสีและควำม
มั่นคงปลอดภัยของต้น
ก ำเนิดรังสี (Verification of 
safety and security of 
sources) 

2.1 มีประวัติกำรผลิตหรือกำรใช้งำนสำรกัมมันตรังสี และ/หรือ บัญชี
ต้นก ำเนิดรังสี (Source inventory) และบัญชีและ/หรือประวัติ
ดังกล่ำวถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง 

2.2 ห้องไซโคลทรอน/ห้องอำบล ำอนุภำค ห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง 
อุปกรณ์ทำงรังสี และสถำนที่จัดเก็บสำรกัมมันตรังสี ได้รับกำร
ออกแบบอย่ำงเหมำะสม สำมำรถก ำบังรังสีและ/หรือ ป้องกันกำร
เปรอะเปื้อนและ/หรือกำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีได้
เพียงพอทั้งส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีและสำธำรณชน โดย
เป็นไปตำมท่ีระบไุว้ในเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตฯ  

2.3 มีระบบควำมปลอดภัยทำงรังสี (Radiation safety system) และ
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของต้นก ำเนิดรังสี ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้
เป็นปกติ 

2.4 มีระบบระบำยอำกำศเป็นไปตำมที่ระบุไว้ และสำมำรถใช้งำนได้
ปกติ  

2.5 มีกำรแจ้งเตือน และป้ำยเตือนหรือสัญญำณเตือนทำงรังสีถูกต้อง 
ชัดเจน และเพียงพอ 

2.6 มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีที่เหมำะสม เช่น มี
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี มี
กำรจัดกำรฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกำรจัดหำ
อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีอย่ำงเพียงพอ  

2.7 มีกำรจัดกำรด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสีอย่ำง
พอเพียง เช่น เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีต้องทรำบกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง มีกำรจัดท ำบัญชีต้นก ำเนิดรังสี จัดท ำระเบียบ
ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถก ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี และ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสีได้ครบถ้วน 
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การตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ 
2.8 มีระบบในกำรบันทึกและขั้นตอนในกำรสืบสวนกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินทำงรังสี/เหตุผิดปกติอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับรังสี 
2.9 มีกำรบันทึกกำรประกันคุณภำพของระบบด้ำนควำมปลอดภัยทำง

รังสีต่ำงๆ เช่น ระบบอินเตอร์ล็อก ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออก 
ระบบกำรเฝ้ำตรวจรังสี ระบบควบคุมล ำอนุภำค ระบบระบำย
อำกำศ ฯลฯ ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ในเอกสำรประกอบค ำขอ
อนุญำตฯ หรือตำมเอกสำรที่ได้แจ้งไว้ 

3. กำรตรวจพิสูจน์กำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสี ส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 
(Verification of workers 
protection) 

3.1 มีกำรจัดแบ่งพ้ืนที่กำรปฏิบัติงำนทำงรังสีอย่ำงเหมำะสม และมี
ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกพ้ืนที่ที่เหมำะสม 

3.2 มีกฏระเบียบเ พ่ือควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติ งำน โดยที่
ผู้ปฏิบัติงำนทุกคนทรำบกฏระเบียบดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี และ
ปฏิบัติตำมข้ันตอนดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด 

3.3 มีกำรเฝ้ำตรวจรังสี เช่น มีกำรใช้อุปกรณ์วัดปริมำณรังสีประจ ำตัว
บุคคล มีกำรใช้เครื่อเฝ้ำตรวจรังสีประจ ำพ้ืนที่ติดตั้งในสถำน
ปฏิบัติกำรครอบคลุมบริเวณหรือพ้ืนที่ปฏิบัติงำนทั้งหมด 

3.4 มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนโดย
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

3.5 ผู้ปฏิบัติ งำนต้องไม่ ได้รับรั งสี เกินกว่ำปริมำณที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ พ.ศ.2550 

3.6 มีเครื่องส ำรวจรังสีหรืออุปกรณ์อ่ืนที่เทียบเท่ำ และเครื่องหรือ
อุปกรณ์ดังกล่ำวสำมำรถใช้งำนได้  และผ่ำนกำรปรับเทียบ
มำตรฐำนและยังไม่หมดอำยุกำรปรับเทียบฯ  

3.7 มีกำรตรวจวัดรังสี โดยรอบเครื่องไซโคลทรอน และอุปกรณ์
ประกอบต่ำงๆที่อยู่ภำยในห้องไซโคลทรอน/ห้องอำบล ำอนุภำค 
ขณะไม่ใช้งำนเครื่องฯ และกำรตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี 
ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณภำยในห้องฯทั้งหมด และ/หรือกำรฟุ้ง
กระจำยของสำรกัมมันตรังสีในอำกำศ และมีกำรตรวจวัดรังสี
โดยรอบห้องไซโคลทรอน/ห้องอำบล ำอนุภำค ขณะใช้งำนเครื่องฯ 
โดยระดับรังสีต้องอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรก ำหนด
พ้ืนที่โดยรอบห้องฯ และมีบันทึกผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวอย่ำง
เหมำะสม 

3.8 มีกำรตรวจวัดรังสีภำยในห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง/ห้องควบคุม
คุณภำพ หรือห้องปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับรังสีทั้งหมด และมีกำร
ตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีและ/หรือกำรฟุ้งกระจำยของ
สำรกัมมันตรังสีในอำกำศ (แล้วแต่กรณี) และมีกำรบันทึกผลกำร
ตรวจสอบดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม โดยผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว
ต้องไม่เกินเกณฑ์ปลอดภัยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี ดังนี้ ระดับ
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การตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ 
รังสีมีค่ำไม่เกิน 25 µSv/hr (50 mSv/2000 hr) กำรเปรอะเปื้อน
สำรกัมมันตรังสีที่ให้รังสีบีตำและแกมมำบนพ้ืนผิวใดๆ มีค่ำไม่เกิน 
4 เบคเคอเรลต่อตำรำงเซนติเมตร และกำรเปรอะเปื้อนสำร
กัมมันตรังสีที่ให้รังสีแอลฟำ มีค่ำไม่เกิน 0.4 เบคเคอเรลต่อตำรำง
เซนติเมตร และค่ำควำมเข้มข้นของสำรกัมมันตรังสีในอำกำศที่
ยอมให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสีปฏิบัติงำนในบริเวณนั้นได้ 2000 
ชั่วโมงใน 1 ปี มีค่ำไม่เกินกว่ำค่ำ Derived air concentration 
(DAC) 

3.9 มีกำรประเมินผลกำรตรวจสอบจำกข้อ 3.7 และ 3.8 เพ่ือยืนยันว่ำ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัย โดยผลกำร
ประเมินกำรได้ รั บรั งสี ต้อง ไม่ เกินปริมำณที่ก ำหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ พ.ศ.2550 

3.10 มีกำรซ่อมบ ำรุงรักษำและตรวจสอบสภำพกำรใช้งำนเครื่องไซโคล
ทรอน อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงรังสี 
ตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรกำรประกันคุณภำพ 

3.11 ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี เช่น เจ้ำหน้ำที่เดินเครื่องไซโคลทรอน 
(Cyclotron operator), เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ (QC 
operator), เจ้ำหน้ำที่เภสัชรังสี (Radiopharmacist), เจ้ำหน้ำที่
ผลิตสำรกัมมันตรังสี (Production operator), เจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี (Radiation safety officer) หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับรังสี ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีก่อน
เข้ำปฏิบัติงำน 
 

4. กำรตรวจพิสูจน์ควำม
ปลอดภัยของสำธำรณชน 
(Verification of public 
protection) 

4.1 มีระบบ/มำตรกำรในกำรควบคุมบุคคลที่จะเข้ำในพ้ืนที่ปฏิบัติงำน
ที่เหมำะสม 

4.2 มีกำรตรวจวัดรังสี กำรตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนและ/หรือกำร
ฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสีในบริเวณสำธำรณะ หรือ กำร
ตรวจวัดระดับกำรปนเปื้อนสำรกัมมันตรังสีในของเหลวที่ใช้ใน
ระบบระบำยควำมร้อน หรือสำรกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในอำกำศ
ก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม (แล้วแต่กรณี) และมีกำรบันทึกผล
กำรตรวจสอบดังกล่ำว ทั้งนี้ต้องท ำให้ประชำชนทั่วไปได้รับ
ปริมำณรังสีไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ต และกำรระบำยกำกของแข็งที่มี
กำรเปรอะเปื้อนสำรกัมมันตรังสี ของเหลวหรือแก๊สที่ปนเปื้อนสำร
กัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ต้องมีค่ำไม่เกินเกณฑ์ปลอดภัย 

4.3 มีกำรประเมินผลกำรตรวจสอบจำกข้อ 4.2 เพ่ือยืนยันว่ำ
สำธำรณชนปลอดภัยจำกรังสี โดยผลกำรประเมินกำรได้รับรังสี
ต้องไม่เกินปริมำณที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ก ำหนดเงื่อนไข 
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การตรวจสอบ เกณฑ์การตรวจสอบ 
วิธีกำรขอรับใบอนุญำตฯ พ.ศ.2550 

4.4 มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ในกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี และ/
หรือกำรระบำยกำกวัสดุที่มีกำรเปรอะเปื้อนสำรกัมมันตรังสี 
ของเหลวหรือแก๊สที่ปนเปื้อนสำรกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้กำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 
และประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง 
ข้อก าหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 และกำรระบำย
กำกฯดังกล่ำวต้องไม่เกินเกณฑ์ปลอดภัยที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง มำตรฐำนควำม
ปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติพลังงำน
ปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ. 2549 

5. กำรตรวจสอบควำมพร้อม
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 
(Emergency 
preparedness) 

5.1 มีแผนฉุกเฉินทำงรังสี 
5.2 มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตำมแผนฉุกเฉินทำงรังสีที่ได้ยื่นประกอบกำร

ขอรับใบอนุญำต ครบถ้วนและอยู่ในสภำพใช้งำนได้ 
5.3 มีกำรฝึกซ้อมและทบทวนแผนฯในระยะเวลำที่เหมำะสม 

6. ข้อมูลที่หน่วยงำนต้อง
จัดเก็บหรือบันทึกเพ่ือกำร
ตรวจสอบ (Records) 

6.1 ใบอนุญำต ผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ 
6.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
6.3 ผลกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำน 
6.4 ผลกำรตรวจวัดรังสี กำรตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อน และ/หรือกำร

ฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสี หรือผลกำรตรวจวัดกัมมันตภำพ
ก่อนระบำยกำกวัสดุที่มีกำรเปรอะเปื้อนสำรกัมมันตรังสี ของเหลว
หรือแก๊สทีป่นเปื้อนสำรกัมมนัตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม  

6.5 ใบรับรองกำรปรับเทียบมำตรฐำนเครื่องวส ำรวจรังสี และเครื่อง
เฝ้ำตรวจรังสีประจ ำพ้ืนที่  

6.6 เอกสำรกับวัสดุกัมมันตรังสีมำตรฐำน 
6.7 บัญชีกำรผลิตหรือกำรจ ำหน่ำยสำรกัมมันตรังสี และ/หรือประวัติ

กำรใช้งำนสำรกัมมันตรังสี ต้นก ำเนิดรังสี หรือใบรับรองต้นก ำเนิด
รังสี  

6.8 รำยงำนหรือบันทึกเหตุผิดปกติหรืออุบัติเหตุขณะปฏิบัติงำน 
6.9 รำยงำนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหรือกำรตรวจสอบสภำพกำรใช้งำน

เครื่องไซโคลทรอน อุปกรณ์ประกอบ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ทำง
รังสี  

6.10 ประวัติกำรฝึกอบรมกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีของผู้ปฏิบัติงำน 
6.11 รำยงำนกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี 
6.12 รำยงำนขนส่งสำรกัมมันตรังสี (ถ้ำมีกำรขนส่งฯ) 
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ภาคผนวก ก 
ธาตุและสัญลักษณ์ (Element and symbol) 

 
ตารางท่ี 7 ธาตุและสัญลักษณ์ (Element and symbol) เรียงตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ 
ธาตุ ศัพท์บัญญัติ สัญลักษณ์ เลขอะตอม น้ าหนักอะตอม* 
Actinium แอกทิเนียม Ac 89 227 
Aluminium อะลูมิเนียม Al 13 26.98 
Americium อะเมริเซียม Am 95 243 
Antimony พลวง Sb 51 121.75 
Argon อำร์กอน Ar 18 39.924 
Arsenic สำรหนู As 33 74.91 
Astatine แอสทำทีน At 85 201 
Barium แบเรียม Ba 56 137.35 
Berkelium เบอร์คีเลียม Bk 97 249 
Beryllium เบริลเลียม Be  4 9.013 
Bismuth บิสมัส Bi 83 208.99 
Bohrium ** Bh 107 262 
Boron โบรอน B 5 10.82 
Bromine โบรมีน Br 35 79.913 
Cadmium แคดเมียม Cd 48 112.40 
Calcium แคลเซียม Ca 20 40.08 
Californium แคลิฟอร์เนียม Cf 98 251 
Carbon คำร์บอน C 6 12.010 
Cerium ซีเรียม Ce 58 140.12 
Cesium ซีเซียม Cs 55 132.90 
Chlorine คลอรีน Cl 17 35.455 
Chromium โครเมียม Cr 24 52.01 
Cobalt โคบอลต์ Co 27 58.94 
Copper ทองแดง Cu 29 63.54 
Curium คูเรียม Cm 96 247 
Darmstadtium ** Ds 110 272 
Dubnium ** Db 105 262 
Dysprosium ดิสโพรเซียม Dy 66 162.50 
Einsteinium ไอน์สไตเนียม Es 99 254 
Erbium เออร์เบียม Er 68 167.26 
Europium ยูโรเพียม Eu 63 152.0 
Fermium เฟอร์เมียม Fm 100 253 
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ธาตุ ศัพท์บัญญัติ สัญลักษณ์ เลขอะตอม น้ าหนักอะตอม* 
Fluorine ฟลูออรีน F 9 19.00 
Francium แฟรนเซียม Fr 87 223 
Gadolinium แกโดลิเนียม Gd 64 157.25 
Gallium แกลเลียม Ga 31 69.72 
Germanium เจอร์เมเนียม Ge 32 72.60 
Gold ทองค ำ Au 79 197.0 
Hafnium แฮฟเนียม Hf 72 178.49 
Hassium ** Hs 108 269 
Helium ฮีเลียม He 2 4.003 
Holmium โฮลเมียม Ho 67 164.93 
Hydrogen ไฮโดรเจน H 1 1.0079 
Indium อินเดียม In 49 114.81 
Iodine ไอโอดีน I 53 126.90 
Iridium อิริเดียม Ir 77 192.2 
Iron เหล็ก Fe 26 55.85 
Krypton คริปทอน Kr 36 83.80 
Lanthanum แลนทำนัม La 57 138.91 
Lawrencium ลอร์เรนเซียม Lr 103 257 
Lead ตะกั่ว Pb 82 207.20 
Lithium ลิเทียม Li 3 6.940 
Lutenium ลูทีเชียม Lu 71 174.98 
Magnesium แมกนีเซียม Mg 12 24.32 
Manganese แมงกำนีส Mn 25 54.94 
Meitnerium ** Mt 109 268 
Mendelevium แมนเดลีเวียม Md 101 256 
Mercury ปรอท Hg 80 200.60 
Molybdenum โมลิบดีนัม Mo 42 95.95 
Neodynium นีโอดิเมียม Nd 60 144.26 
Neon นีออน Ne 10 20.182 
Neptunium เนปทูเนียม Np 93 237 
Nickel นิกเกิล Ni 28 58.71 
Niobium ไนโอเบียม Nb 41 92.91 
Nitrogen ไนโตรเจน N 7 14.007 
Nobelium โนเบเลียม No 102 254 
Osmium ออสเมียม Os 76 190.2 
Oxygen ออกซิเจน O 8 15.999 
Palladium แพลเลเดียม Pd 46 106.4 
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ธาตุ ศัพท์บัญญัติ สัญลักษณ์ เลขอะตอม น้ าหนักอะตอม* 
Phosphorus ฟอสฟอรัส P 15 30.973 
Platinum แพลทินัม Pt 78 195.08 
Plutonium พลูโทเนียม Pu 94 242 
Polonium พอโลเนียม Po 84 210 
Potassium โพแทสเซียม K 19 39.098 
Praseodymium เพรซีโอดิเมียม Pr 59 140.91 
Promethium โพรมีเทียม Pm 61 147 
Protactinium โพรแทกทิเนียม Pa 91 231 
Radium เรเดียม Ra 88 226 
Radon เรดอน Rn 86 222 
Rhenium รีเนียม Re 75 168.21 
Rhodium โรเดียม Rh 45 102.90 
Rubidium รูบิเดียม Rb 37 85.48 
Ruthenium รูทีเนียม Ru 44 101.1 
Rutherfordium รัทเทอร์ฟอร์เดียม Rf 104 261 
Samarium ซำแมเรียม Sm 62 150.34 
Scandium สแคนเดียม Sc 21 44.96 
Seaborgium ** Sg 106 266 
Selenium ซีลีเนียม Se 34 78.96 
Silicon ซิลิคอน Si 14 28.09 
Silver เงิน Ag 47 107.875 
Sodium โซเดียม Na 11 22.990 
Strontium สทรอนเชียม Sr 38 87.63 
Sulfur ก ำมะถัน S 16 32.064 
Tantalum แทนทำลัม Ta 73 180.94 
Technetium เทคนีเชียม Tc 43 99 
Tellurium เทลลูเลียม Te 52 127.60 
Terbium เทอร์เบียม Tb 65 158.92 
Thallium แทลเลียม Tl 81 204.38 
Thorium ทอเรียม Th 90 232.04 
Thulium ทูเลียม Tm 69 168.93 
Tin ดีบุก Sn 50 118.69 
Titanium ไทเทเนียม Ti 22 47.90 
Tungsten 
(Wolfram) 

ทังสเตน 
(วุลแฟรม) 

W 74 183.85 

Uranium ยูเรเนียม U 92 238.06 
Vanadium วำเนเดียม V 23 50.95 
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ธาตุ ศัพท์บัญญัติ สัญลักษณ์ เลขอะตอม น้ าหนักอะตอม* 
Xenon ซีนอน Xe 54 131.29 
Ytterbium อิตเทอร์เบียม Yb 70 173.03 
Yttrium อิตเทรียม Y 39 88.92 
Zinc สังกะสี Zn 30 65.38 
Zirconium เซอร์โคเนียม Zr 40 91.22 

 
หมำยเหต:ุ  * น้ ำหนักอะตอมของที่มีควำมอุดม (Abundance) มำกท่ีสุด หรือรูจ้ักกันดีที่สดุ หรือไอโซโทปรังสีที่มีคำ่    
                 ครึ่งชีวิตยำวที่สุด โดยเทียบกับน้ ำหนักอะตอมของคำร์บอน-12 =12 

** ธำตุที่ยังไมม่ีศัพท์บัญญตัิชื่อภำษำไทย 
 

 
 

                                 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ธาตุหรือนิวไคลด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ: ศัพทำนุกรมนิวเคลียร์. ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ. กรุงเทพมหำนคร: คุรุสภำลำดพร้ำว; 2547. 
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ภาคผนวก ข 

การจัดแบ่งประเภทเครื่องเร่งอนุภาค 
 

ตำรำงที ่8 กำรจัดแบ่งประเภทเครื่องเร่งอนุภำคตำมชนิดและพลังงำนของอนุภำค 

ประเภท 
(Classifications) 

ลักษณะเฉพาะ 
(Characteristics) 

พลังงานโปรตอน 
(Proton energy: 
MeV) 

ข้อสังเกต 
(Comments) 

ระดับ 1 (Level I) ใช้เร่งโปรตอน หรือ ดิวเทอ
รอน บำงเครื่องเร่งได้ทั้ง 2 
ชนิด (Single particle, p or 
d  and some dual 
particle) 

10  

ระดับ 2 (Level II) ใช้เร่งอนุภำคได้ชนิดเดียว 
หรือ หลำยชนิดทั้งโปรตอน
และดิวเทอรอน (Single or 
multiple particles, p, d) 

20 ปกตไิม่ใช้เร่งอนุภำค 

3He, 4He  
(3He, 4He –not 
usually available) 

ระดับ 3 (Level III) ใช้เร่งอนุภำคได้ชนิดเดียว 
หรือ หลำยชนิดทั้งโปรตอน
และดิวเทอรอน (Single or 
multiple particle, p, d) 

50 อำจใช้เร่งอนุภำค 3He, 
4He 
(3He, 4He –may be 
usually available) 

ระดับ 4 (Level IV) ใช้เร่งเฉพำะโปรตอน  
(Usually p only) 

70 ถึง 500  

หมำยเหต:ุ p = proton, d = deuteron   

 
ที่มำ: 

1. International Atomic Energy Agency. Cyclotron Produced Radionuclides: 
Principles and Practice. Technical Reports Series No.465. IAEA, Vienna; 2008. P. 
32. 

2. Thomas J. Ruth. The Production of Radionuclides for Radiotracers in Nuclear 
Medicine. Reviews of Accelerator Science and Technology 2009; 2: 17-33. 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องไซโคลทรอนในเชิงพาณิชย์ที่ใช้ส าหรับผลิตไอโซโทปรังสี 
 
ตำรำงที่ 9 ตัวอย่ำงรำยกำรเครื่องอนุภำคไซโคลทรอนเชิงพำณิชย์ที่ใช้ส ำหรับผลิตไอโซโทปรังสี 

บริษัทผู้ผลิต 
(Manufacturer) 

รุ่น 
(Model) 

อนุภาค 
(Particle) 

พลังงาน 
(Energy: MeV) 

ความเข้ม/กระแส 
(Intensity: 
uA) 

ปีที่เริ่มวาง
จ าหน่าย (First 
available) 

Advanced Cyclotron Systems 
7851 Adlerbridge Way 
Richmond, BC 
(EBCO) 

TR 13 H– 13 100 1994 
TR 14/TR 19 H– 14 – 19 300  
TR 24 H– 15 – 24 300  
TR 30 H– 15 – 30 1000 1990 
TR 30/15 H–, D– 15/30 1000 1994 

Ion Beam Applications s.a. 
Chemin du Cyclotron 3 
B-1348 Louvan-la-Neuve, 
Belgium 

Cyclone 3 H–, D– 3.5 100  
Cyclone 10/5 D– 10/5 100 1988 
Cyclone 18+ H+ 18 2000 1994 
Cyclone 18/9 H–, D– 18/9 100 1992 
Cyclone 30 H– 30 500 1989 

Scanditronix Wellhofer. AB 
Stalgatan 14 
Uppsala, Sweden 

MC 16 H–, D–, 
 3He, 4He 

17/8.3 
12.4/16.5 

50 1990 

MC 32 NI H–, D–,  16-32/8.5-16 60 1990 
MC 35 H–, D–,  

3He, 4He 
7.5-35/3.8-18 
5.6-47/7.5-16.5 

75 
 

MC 35, 40 H+, D+ 8-40/20 75 1979 
MC 50 H+, D+ 50/25 50 1989 
MC 60 PF H+ 60 35 1984 

General Electric 
www.GEhealthcare.com 

MINItrace H– 9.6  1993 
PETtrace H–, D– 16.5/8.4  1993 

Siemens (CTI) 
www.Siemens.com/healthcare 

RDS Eclipse 
H– 11 100 1987 RDS 112 

RDS 111 
The Cyclotron Corporation 
950 Gilman St. 
Berkeley, CA 

CS-15 H+, D+ 15/8 60 1967 
CS-22 H+, D+ 22/12 50 1970 
CS-28 H+, D+ 24/14 50 1974 
CS-30 H+, D+ 26/15 60 1973 
CS-42 H– 42 200 1980 

Sumitomo Heavy Industries, 
Ltd 
2-1-1 Yato-cho 
Ranashi City, Japan 

HM-18 H–, D– 18/10 70 1991 
480 AVF H+ 30 80 1985 
750 AVF H+ 70 55 1985 
930 AVF H+ 90 10  

Japan Steel Works, Ltd 
Muroran, Japan 

BC168 H+, D+ 16/8 70 1982 
BC1710 H+, D+ 17/10 70 1981 
BC2211 H+, D+ 22/11 70 1989 
BC3015 H+, D+ 30/15 70 1985 

 
ที่มำ: Friesel, D.L., Antaya, T.A., Reviews of Accelerator Science and Technology, January 
2009, Vol. 02, No. 01: p. 133-156.  
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ภาคผนวก ง 
นิวไคลด์กัมมันตรังสีกับพลังงานของโปรตอนที่ใช้ส าหรับผลิต 

 
ตำรำงที่ 10 นิวไคลด์กัมมันตรังสีกับพลังงำนของโปรตอนที่ใช้ส ำหรับผลิต  
พลังงานโปรตอน 
(Proton energy: MeV) 

นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ผลิตได้ง่าย 
(Radionuclides easily produced) 

0 ถึง 10  18F, 15O 
11 ถึง 16  11C, 18F, 13N, 15O, 22Na, 48V 
17 ถึง 30  124I, 123I, 67Ga, 111In, 11C, 18F, 13N, 15O, 22Na, 48V, 201Tl 
มำกกว่ำ 30  124I, 123I, 67Ga, 111In, 11C, 18F, 13N, 15O, 82Sr, 68Ge, 

22Na, 48V 
Note: This table shows only proton reactions and only a few of the radionuclides that can be produce at 
these energies. 

 
ที่มำ: International Atomic Energy Agency. Cyclotron Produced Radionuclides: Principles 
and Practice. Technical Reports Series No.465. IAEA, Vienna; 2008. p. 46. 
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ภาคผนวก จ 
ปฏิกิริยาการผลิตไอโซโทปรังสีท่ีใช้งานเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 

 
ตำรำงที่ 11 ปฏิกิริยำในกำรผลิตไอโซโทปรังสีที่ใช้งำนเป็นประจ ำส ำหรับตรวจวินิจฉัยโรค  
นิวไคลด์กัมมันตรังสี 
(Radionuclide) 

ครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

ปฏิกิริยา 
(Reaction) 

พลังงาน 
(Energy: MeV) 

99mTc 6.0 h 100Mo(p, 2n) 30 
123I 13.1 h 124Xe(p, 2n)123Cs 

124Xe(p, pn)123Xe 
124Xe(p, 2pn)123I 
123Te(p, n)123I 
124Te(p, 2n)123I 

27 
 
 
15 
25 

201Tl 73.1 h 203Tl(p, 3n)201Pb201Tl 29 
11C 20.3 m 14N(p, α) 

11B(p, n) 
11–19 
10 

18F 110 m 18O(p, n) 
20Ne(d, α) 
natNe(d, x) 

15 
14 
40 

64Cu 12.7 h 61Ni(p, n) 
68Zn(p, αn) 
natZn(d, αxn) 
natZn(d, 2pαxn) 

15 
30 
19 
19 

124I 4.14 d 124Te(p, n) 
125Te(p, 2n) 

13 
25 

Note: h=hours, m=minutes, d=days, nat=natural 

 
ที่มำ: 

1. International Atomic Energy Agency. Cyclotron Produced Radionuclides: 
Principles and Practice. Technical Reports Series No.465. IAEA, Vienna; 2008. p. 
17. 

2. Thomas J. Ruth. The Production of Radionuclides for Radiotracers in Nuclear 
Medicine. Reviews of Accelerator Science and Technology. 2009; 2: 25. 
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ตำรำงที่ 12 ปฏิกิริยำในกำรผลิตไอโซโทปรังสีด้วยอนุภำคที่มีประจุและกำรสลำยตัวของไอโซโทปรังสีที่
ผลิตได้ ส ำหรับใช้เพื่อกำรบ ำบัดรักษำโรค  
ไอโซโทปรังสี 
(Radioisotope) 

ครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

รูปแบบการสลายตัว 
(Decay mode) 

ปฏิกิริยา 
(Reaction) 

พลังงาน 
(Energy: MeV) 

77Br 2.4 d Auger electrons 
 
 
 
 

75As(α, 2n) 
77Se(p, n) 
78Se(p, 2n) 
79,81Br(p, xn)77Kr 
natMo(p, spall.) 

27 
13 
24 
45 
มำกว่ำ 200 

103Pd 17.5 d Auger electrons 103Rh(p, n) 
natAg(p, xn) 

19 
มำกว่ำ 70 

186Re 90.6 h β
− 

 
186W(p, n) 
186W(d, 2n) 
197Au(p, spall.) 
natAu(p, spall.) 
natIr(p, spall.) 

18 
20 
มำกว่ำ 200 
มำกว่ำ 200 
มำกว่ำ 200 

211At 7.2 h α 
 
 

209Bi(α, 2n) 
209Bi(7Li, 5n)211Rn 
232Th(p, spall.) 
211Rn 

28 
60 
มำกว่ำ 200 

Note: d=days, h=hours, nat=natural, spall.=spallation. 

 
ที่มำ: 

1. International Atomic Energy Agency. Cyclotron Produced Radionuclides: 
Principles and Practice. Technical Reports Series No.465. IAEA, Vienna; 2008. p. 
19. 

2. Thomas J. Ruth. The Production of Radionuclides for Radiotracers in Nuclear 
Medicine. Reviews of Accelerator Science and Technology 2009; 2: 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ณรงค์เวทย์  บุญเต็ม                                                                                              ผลงำนประเมิน (ล ำดับที่ 1) / 50 

ภาคผนวก ฉ 

สารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวน าของนิวตรอนฟลักซ์ 
 

ตำรำงที่ 13 ธำตุกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึนในองค์ประกอบของผนังและพ้ืนห้อง เครื่องก ำบังรังสี จำกกำร
เหนี่ยวน ำของนิวตรอนฟลักซ์ 
องค์ประกอบเครื่อง
ไซโคลทรอน 
(Cyclotron 
component) 

นิวไคลด์ 
(Nuclide) 

ปฏิกิริยา 
(Reaction) 

ธาตุกัมมันตรังสี 
(Activated 
elements) 

ครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

เครื่องก ำบังรังสี พื้น 
และผนังห้อง 
(Shields, floor  
and walls) 

17O (n, α)  14C 5730 y 
40Ca (n, γ) 41Ca 1.03 x 105 y 
40Ca (n, p) 40K 1.277 x 109 y 
42Ca (n, α)  39Ar 269 y 
44Ca (n, γ) 45Ca 162.7 d 
54Fe (n, γ) 55Fe 2.700 y 
58Fe (n, γ) 59Fe 44.64 d 
151Eu (n, γ) 152Eu 13.60 y 
153Eu (n, γ) 154Eu 8.800 y 
59Co (n, γ) 60Co 5.271 y 
33S (n, p) 33P 25.40 d 
34S (n, γ) 35S 87.45 d 
39K (n, γ) 40K 1.277 x 109 y 
39K (n, p) 39Ar 269 y 
39K (n, α)  36Cl 3.01 x 105 y 
2H (n, γ) 3H 12.28 y 

Note: d=days, y= years. The analyzed reactions were: (n, γ), (n, p), (n, α), (n, d), (n, t) and (n, 2n) with a mean neutron 
energy of 2 MeV. The activation values are a function of the energy of the beam and of the workload of the facility. 

 
ที่มำ: Riccardo Calandrino. Installation shielding in Cyclotron facilities. In: Yves Lemoigne. 
Radiation Protection in Medical Physics. Dordrecht: Springer; 2009. p. 113-22. 
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ตำรำงที่ 14 ปฏิกิริยำที่เกิดกำรเหนี่ยวน ำในอำกำศและไอโซโทปรังสีที่เกิดข้ึน  
ปฏิกิริยาหลัก 
(Main Reactions) 

ครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

พลังงานที่เริ่มก่อให้เกิด
ปฏิกิริยา 
(Threshold energy: MeV) 

ค่าภาคตัดขวางของ
นิวเคลียส 
(Cross section) 

16O(n, p)16N 7.13 s 10 0.04 b 
16O(n, 2n)15O 2 m 18 0.02 b 
14N(n, p)14C 5730 y 0, 5 0.10 b 
14N(n, p)14C 5730 y Catt.term 1.81 b 
14N(n, t)12C Stable 4, 3 0.02 b 
14N(n, 2n)13N 10 m 11, 3 0.01 b 
40Ar(n, p)40Cl 1.35 m 6, 9 0.01 b 
40Ar(n, np)39Cl 55.6 m 10, 2 0.001 b 
40Ar(n, d)39Cl 55.6 m 12, 4 0.001 b 
40Ar(n, α)37S 5.05 m 2, 6 0.001 b 
40Ar(n, γ)41Ar 1.83 h Thermal 0.5  
Note: s = seconds, m = minutes, h = hours, y = years, b = barn (1 barn = 10–24 cm2), t = tritium 
 
ที่มำ: Riccardo Calandrino. Installation shielding in Cyclotron facilities. In: Yves Lemoigne. 
Radiation Protection in Medical Physics. Dordrecht: Springer; 2009. p. 113-22. 
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ตำรำงที่ 15 ส่วนประกอบที่เป็นโลหะผสม (Alloys) ของเครื่องไซโคลทรอนและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำก
กำรเหนี่ยวน ำให้เกิดเป็นสำรกัมมันตรังสี  
ส่วนประกอบ 
(Part) 

ผลิตจาก 
(Made of)  
(IBA 18 MeV) 

ผลิตจาก 
(Made of) 
 (CTI 11 MeV) 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
(Risk for activated 
particular generation) 

Ion source anode Cu, W Not known Very low 
Ion source cathodes Ta Ta Very low 
Dees Cu Cu Very low 
Accelerating chamber 
(Vacuum chamber) 

Al, Mg, Si  
(Fe, Ni, Mn) 

Al Very low 

Stripping forks (the 
holders of the 
stripping foils) and 
carousels 

Al, Mg, Si  
(Fe, Ni, Mn) 

Graphite (C) Medium for IBA 
cyclotron, very low for 
CTI cyclotron 

Stripper foils C C Very low 
Collimator Aluminium Aluminium Very low 
Window foils Havar, Aluminium Havar Very high 
Vacuum foils Havar, Aluminium, 

Titanium 
Aluminium Very high 

18F targets Silver, Niobium, 
Aluminium 

Silver Low 

11C targets Aluminium Aluminium Low 
 Note: IBA 18 MeV by Ion beam Applications, CTI 11 MeV by Siemens 
 
 

We consider the following list to represent the most likely isotope production by 
activated cyclotron parts: 97Tc, 56Co, 57Co, 58Co, 49V, 55Fe and with lower probability (or 
specific activity): 109Cd, 65Zn and 22Na. 

 
ที่มำ: Riccardo Calandrino. Installation shielding in Cyclotron facilities. In: Yves Lemoigne. 
Radiation Protection in Medical Physics. Dordrecht: Springer; 2009. p. 113-22. 
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ตำรำงที ่16 คุณสมบัติของนิวคลีออนที่ส ำคัญที่เป็นองค์ประกอบในวัสดุโครงสร้ำงต่ำงๆของ 

เครื่องไซโคลทรอน  
นิวไคลด์ 
(Nuclide) 

ปริมาณที่มีอยู่ 
(Abundance
: %) 

ค่าภาคตัดขวาง
ของนิวเคลียส 
 (Cross 
section: barn) 

นิวไคลด์
กัมมันตรังสี 
ที่เกิดขึ้น 
(Reaction 
products) 

ครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

ค่าคงท่ีส าหรับ
ค านวณหาปริมาณ
การได้รับรังสี
แกมมา 
(Γ :Dose 
constant) 

27Al 100 0.232 28Al 2.25 m 2.4 x 10–4 
13C 1.1 0.001 14C 5730 y 0 
50Cr 4.3 15.9 51Cr 27.7 d 6.3 x 10–4 
54Cr 2.4 0.36 55Cr 3.5 m 0 
63Cu 69.2 4.5 64Cu 12.7 h 3.6 x 10–5 
65Cu 30.8 2.17 66Cu 5.1 m 0 
54Fe 5.9 2.3 55Fe 2.73 y 0 
58Fe 0.28 1.2 59Fe 44.5 d 1.8 x 10–4 
26Mg 11 0.036 27Mg 9.5 m 1.4 x 10–4 
55Mn 100 13.3 56Mn 2.58 h 2.5 x 10–4 
92Mo 14.84 0.019 93Mo 6.9 h 8.0 x 10–5 
98Mo 24.13 0.14 99Mo 2.75 d 3.0 x 10–5 
100Mo 9.63 0.195 101Mo 14.6 m 2.4 x 10–4 
58Ni 68.27 4.6 59Ni 7.6 x 104 y 0 
62Ni 3.59 14.5 63Ni 100 y 0 
64Ni 0.91 1.58 65Ni 2.5 h 8.0 x 10–5 
31P 100 0.18 32P 14.3 d 0 
204Pb 1.4 0.66 205Pb 1.5 x 107 y 6.8 x 10–5 
206Pb 52.4 0.49 207Pb 3.3 h 0 
34S 4.21 0.29 35S 82.7 0 
36S 0.02 0.15 37S 5.05 m 0 
121Sb 57.4 5.9 122Sb 2.7 d 8.2 x 10–5 
123Sb 42.6 4.15 124Sb 60.3 d 2.9 x 10–4 
30Si 3.1 0.107 31Si 2.62 h 1.3 x 10–7 
112Sn 0.97 0.98 113Sn 115 d 4.8 x 10–5 
120Sn 32.59 0.14 121Sn 27 h 0 
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นิวไคลด์ 
(Nuclide) 

ปริมาณที่มีอยู่ 
(Abundance
: %) 

ค่าภาคตัดขวาง
ของนิวเคลียส 
 (Cross 
section: barn) 

นิวไคลด์
กัมมันตรังสี 
ที่เกิดขึ้น 
(Reaction 
products) 

ครึ่งชีวิต 
(Half-life) 

ค่าคงท่ีส าหรับ
ค านวณหาปริมาณ
การได้รับรังสี
แกมมา 
(Γ :Dose 
constant) 

122Sn 4.63 0.18 123Sn 129 d 1.0 x 10–6 
124Sn 5.79 0.13 125Sn 9.6 d 4.73 x 10–5 
50Ti 5.4 0.117 51Ti 5.8 m 7.1 x 10–5 
64Zn 48.6 0.76 65Zn 265 d 8.9 x 10–5 
68Zn 18.8 1.0 69Zn 56 m 1.2 x 10–9 
70Zn 0.6 0.083 71Zn 2.4 m 0 
Note: Γ = gamma dose conversion factor in mSv.h–1.MBq–1.m–1, m = minutes, h = hours, d = days, y = years, 1 barn = 
10–24 cm2 
 

ที่มำ: Bhaskar Mukherjee, Joseph Khachan. Component activation of high current 
radioisotope medical cyclotron. Cyclotron and Their application 2007; Eighteen 
International Conference: 2007; 119-121. 
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ภาคผนวก ช 

การจัดแบ่งประเภทของสถานปฏิบัติการที่ใช้งานเครื่องไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 
 

ตำรำงที่ 17 กำรจัดแบ่งประเภทของสถำนปฏิบัติกำรที่ติดตั้งเครื่องไซโคลทรอนในทำงกำรแพทยต์ำม
พันธกิจและขอบเขตงำน  

ประเภทสถาน
ปฏิบัติการ 
(Category) 

การผลิตไอโซโทป
รังส ี
(Radioisotopes 
production) 

ช่วงพลังงาน
โปรตอน 
(Proton 
energy range) 

พันธกิจและขอบเขตงาน 
(Mission and scope) 

ประเภทที ่1:  
ผลิตเฉพำะ 18FDG 
 

ผลิตเฉพำะ 18FDG 
ส ำหรับเครื่อง PET 
 

9 ถึง 19 MeV – ผลิตเฉพำะ 18FDG ให้เพียงพอต่อ
กำรใช้ในสถำนปฏิบัติกำรและ
โรงพยำบำล/หน่วยงำนใกล้เคียง 

ประเภทที่ 2:   
ผลิตนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ส ำหรับเครื่อง PET 
 

ผลิต 18FDG, 11C, 
13N และ 15O 

9 ถึง 19 MeV – ผลิต 18FDG เป็นหลักเพ่ือใช้ใน
สถำนปฏิบัติกำร และโรงพยำบำล
ที่อยู่ใกล้เคียง 

– ผลิต 11C, 13N and 15O เพ่ือใช้ใน
สถำนปฏิบัติกำร 

– อำจใช้ผลิตไอโซโทปรังสีชนิดอ่ืนๆ
เพ่ือใช้เป็นสำรรังสีติดตำม 
(Radiotracers) ส ำหรับงำน
ศึกษำวิจัย ทั้งขึ้นอยู่กับกำร
อัพเกรดควำมสำมำรถเครื่องฯ  

ประเภทที่ 3: 
ผลิตนิวไคลด์กัมมันตรังสี
เพ่ือใช้งำนประจ ำและ
สนับสนุนงำนวิจัยของ
เจ้ำหน้ำที่ 

ผลิต 18FDG, 11C, 
13N, 15O, 64Cu, 
86Y, 123I, 124I  

13 ถึง 19 MeV – ผลิตเพ่ือเตรียมเป็นสำรเภสัชรังสี
ส ำหรับวินิจฉัยโรคผู้ป่วย 

– ศึกษำวิจัยในด้ำนกำรกระจำยตัว
ทำงชีววิทยำ และกระบวนกำร 
Biokinetic ด้วยเครื่อง micro-
PET 

ประเภทที่ 3: 
ผลิตนิวไคลด์กัมมันตรังสี
เพ่ือสนับสนุนงำนวิจัย
ของเจ้ำหน้ำที่และจัด
จ ำหน่ำยให้หน่วยงำน
อ่ืนๆ 
 

18FDG, 64Cu, 86Y, 
123I, 124I, 201Tl, 
67Ga และอ่ืนๆ 

ประมำณ 30 
MeV 

– ผลิตนิวไคลด์กัมมันตรังสีใน
ปริมำณมำกเพ่ือเตรียมเป็นสำร
เภสัชรังสีและจัดจ ำหน่ำยให้
ผู้ใช้งำนทั่วไป 

– ผลิต 18FDG เป็นหลัก ซึ่งเครื่องฯ
อำจมีขนำดเล็ก 

– อำจจะผลิตไอโซโทปรังสีอื่นๆ เช่น
201Tl, 123I, 124I, 67Ga, 64Cu, 86Y 
เป็นต้น ด้วยเครื่องฯขนำดใหญ่ 
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ประเภทสถาน
ปฏิบัติการ 
(Category) 

การผลิตไอโซโทป
รังส ี
(Radioisotopes 
production) 

ช่วงพลังงาน
โปรตอน 
(Proton 
energy range) 

พันธกิจและขอบเขตงาน 
(Mission and scope) 

ประเภทที่ 4: 
ส ำหรับโครงกำรวิจัย
ขนำดใหญ่ที่มีค่ำใช้จ่ำย
สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับประเทศ 
(National facility) 

ผลิต 64Cu, 68Y, 
123I, 124I และอ่ืนๆ 
ซ่ึงเป็นไอโซโทปรังสี
ทีส่ำมำรถผลิตได้
จำกปฏิกิริยำ 
 (p, xn), (d, xn), 
(α, xn)  
 

30 MeV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 MeV  
และมำกว่ำ 

– เครื่องฯขนำดใหญ่เพ่ือใช้ผลิตนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีหรือสำรเภสัช
รังสี ส ำหรับเครื่อง PET และ 
SPECT 

– มีทีมนักวิทยำศำสตร์ส ำหรับ
ศึกษำวิจัยในกำรพัฒนำสำรรังสี
ติดตำมชนิดใหม่ และขั้นตอนหรือ
กระบวนกำรใหม่ๆ 

– อำจผลิตไอโซโทปรังสีที่ไม่ใช้กับ
เครื่อง PET อำทิเช่น 64Cu, 68Y, 
123I, 124I เป็นต้น 

– ศึกษำวิจัยด้ำนอ่ืนๆ เช่น ฟิสิกส์
รังสี เคมี ชีววิทยำ วัสดุศำสตร์ 
เป็นต้น 

– ศึกษำวิจัยทำงฟิสิกส์ เช่น ใช้หำค่ำ 
nuclear cross sections จำก
ปฏิกิริยำของอนุภำค หรือกำร
ประกอบไฟเบอร์ออพติกระดับ
ไมโครเมตร (fabrication of 
micro-optics) เป็นต้น 

– ประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์ 
ด้วยวิธี Particle induced X-ray 
emission (PIXE),  

– ศึกษำวิจัยด้ำนเคมี 
– ศึกษำวิจัยด้ำนชีวเคมี, ธรณีวิทยำ 

และอ่ืนๆ 
หมายเหต:ุ SPECT=Single Photon Emission Computerized Tomography, PET=Positron Emission Tomography, 
              18FDG = [18F] Fluorodeoxyglucose   

 
ที่มำ: International Atomic Energy Agency. Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines 
for Setting Up a facility. Technical Reports Series No.471. IAEA, Vienna; 2009. p. 6-8.  
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ภาคผนวก ซ 

สรุปขั้นตอนในการก ากับดูแลการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลทรอนในทางการแพทย์ 

ในต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regulatory body Cyclotron facility 

พิจำรณำ ประเมินควำมปลอดภยัและ
ผลกระทบ 

เลือกสถำนที่ตั้ง 

ตรวจประเมินควำม
ปลอดภัย 

ออกแบบ 

 

พิจำรณำ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำม
ปลอดภัย 

ก่อสร้ำงและติตต้ังอุปกรณ์ 

 

ตรวจสอบ 

แผนกำรทดสอบอปุกรณ์และครื่อง
มือต่ำงๆ 

พิจำรณำและอนุญำตให้
ทดสอบ 

 
ทดสอบระบบอุปกรณ์ 

 รำยงำนกำรทดสอบอุปกรณ์ฯ พิจำรณำ 

ขออนุญำตเดินเครื่อง พร้อม
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำม

ปลอดภัยฉบับสมบูรณ ์

ประเมินควำมปลอดภยั
อนุญำตให้เดินเครื่อง 

สรุปและปรับปรุงข้อมูล
ด้ำนควำมปลอดภัย 

 

ตรวจสอบควำมปลอดภยั เดินเครื่อง 

 

พิจำรณำและอนุญำตให้รื้อ
ถอน 

ขออนุญำตร้ือถอนพร้อมแผนกำร
รื้อถอน 

ยกเลิกกำรใช้งำนและรื้อ
ถอน 

 

ยกเลิกกำรขออนุญำต พร้อม
รำยงำนกำรร้ือถอนฉบบัสมบูรณ์ 

ฟื้นฟูพื้นที่สู่สภำพเดิม 

รื้อถอน 

 

พิจำรณำ 

ตรวจสอบพื้นที่และยกเลิก
ใบอนุญำต 

1 

2 

3 

4 
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หมำยเหต:ุ Cyclotron facility หมำยถงึ สถำนปฏิบัตกิำรที่ใช้งำนเครื่องไซโคลทรอน 
Regulatory body หมำยถึง หน่วยงำนก ำกับดแูล 

 
โดยที่ : 

1. กำรประเมินสถำนที่ตั้งและกำรอนุมัติ 
2. กำรออกแบบและกำรอนุมัติให้ก่อสร้ำง 
3. กำรเริ่มด ำเนินงำน 
4. กำรเลิกด ำเนินงำน 

 
ทีม่ำ: Guidelines to start medical cyclotron facility. Atomic Energy Regulatory Board 
(AELB). Available from: 
http://www.aerb.gov.in/AERBPortal/pages/English/nuclear_medicine/Nuclear_Medicine_j
sp.action 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aerb.gov.in/AERBPortal/pages/English/nuclear_medicine/Nuclear_Medicine_jsp.action
http://www.aerb.gov.in/AERBPortal/pages/English/nuclear_medicine/Nuclear_Medicine_jsp.action
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ภาคผนวก ฌ 

ค ำขออนุญำต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ แบบ ป.ส. 1ก 
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ที่มำ: ระเบียบส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ว่ำด้วยแบบค ำขอรับใบอนุญำตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือ
พลังงำนปรมำณูจำกเครื่องก ำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นก ำลังและพลังงำนปรมำณูจำกเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมำณู พ.ศ.2552. รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 126 ตอนพิเศษ 68ง 13 พฤษภำคม 2552. 
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ภาคผนวก ญ 
แบบตรวจค าขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ (แบบตรวจ ป.ส. 1ก) 

กรณีการใช้งานเครื่องไซโคลทรอนเพื่อผลิตสารกัมมันตรังสี 
 

หน่วยงาน...................................................................................                     
             ................................................................................... 

เลขรับค าขอ............................... 
วันที่ย่ืนค าขอ.............................. 

 

               ขอคร้ังแรก               ขอต่ออายุ                ขอเพ่ิม 
 

                                 ข้อมูลผู้ขออนุญาต และองคก์ร แบบ ปส 1ก 

หัวข้อ ม ี ไม่ม ี
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

1 ช่ือหน่วยงำน    
2 ที่อยู่สถำนท่ีท ำกำร    
3 ช่ือ-ลำยมือช่ือผู้ขออนุญำต    
4 ช่ือ-ลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังส ี    
5 สถำนท่ี   [   ] ผลิต  [   ] มีไว้ในครอบครอง   [   ] หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได ้    

 
เอกสารและหลักฐานทั่วไป 
 

                                                     หัวข้อ 

[   ]  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ม ี ไม่ม ี
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

6 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำบัตรอื่นท่ีทำงรำชกำรออกให้ซึ่งมีเลข
ประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศให้แนบส ำเนำ
พำสปอร์ต และใบอนุญำตท ำงำนของคนต่ำงด้ำว) 

   

7 หนังสือมอบอ ำนำจ (ตำมแบบ ป.ส. 01ม ท่ีส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัติก ำหนด)  
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ของทั้งผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ  และหนังสือมอบอ ำนำจต้องติดอำกรแสตมป์ 10 
บำท  หรือ 30 บำท เมื่อมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนมำกกว่ำ 1 อย่ำง   
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                                                     หัวข้อ 
[   ]  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ประเภทส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การมหาชน) 

ม ี ไม่ม ี
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

6 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรอืส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำท่ีของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิตบิุคคล 

   

7 หนังสือมอบอ ำนำจ  (ตำมแบบ ป.ส. 01ม ท่ีส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัติก ำหนด)  
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืบัตรอื่นท่ีทำงรำชกำรออกให้ของทั้งผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 

   

 
                                                     หัวข้อ 
[   ]  กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  (ประเภทเอกชน  เช่น  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด   บริษัทจ ากัด  เป็นต้น) 

มี ไม่ม ี
ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

6 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน ของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศให้แนบส ำเนำพำสปอร์ต และใบอนุญำตท ำงำนของคนต่ำง
ด้ำว) 

   

7 หนังสือมอบอ ำนำจ  (ตำมแบบ ป.ส. 01ม ท่ีส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัติก ำหนด)  
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรอืบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ของทั้งผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ และหนังสือมอบอ ำนำจต้องติดอำกรแสตมป์ 10 
บำท  หรือ 30 บำท เมื่อมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนมำกกว่ำ 1 อย่ำง   

   

8 ส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนบรษิัท  หรือส ำเนำเอกสำรกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล   
หนังสือบริคณฑ์สนธิ  และหนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย ์

   

 
เอกสารและหลักฐานเฉพาะที ่  ขออนุญำตฯครั้งแรก  หรือกรณีที ่ มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

  หัวข้อ ม ี ไม่ม ี

ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

9 ส ำเนำใบประกำศนียบตัรด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีของผู้รับผดิชอบทำง
เทคนิคเกี่ยวกับรังสี) หรือปรญิญำบัตรตำมวุฒิท่ีสำมำรถรับผิดชอบวสัดุพลอยได้
นั้น  หรือวุฒิบัตรด้ำนรังสี  พร้อมเอกสำรส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือ
บัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให ้

   

10 ส ำเนำใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ผู้รับผิดชอบในกรณีใช้รังสีกับผู้ป่วย
โดยตรง 

   

11 ส ำเนำเอกสำรก ำกับวสัดุพลอยได้  (Source certificate)  แสดงรำยละเอียด  
ช่ือธำตุ  เลขมวล กัมมันตภำพ รูปร่ำง ลักษณะ หมำยเลขก ำกับ ช่ือผู้ผลิต  วันท่ี
ผลิต และอำยุกำรใช้งำน 

   

12 แผนที่ตั้งหน่วยงำน  แสดงรำยละเอียด เลขท่ีตั้ง ถนน ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด
ที่ชัดเจน 

   

13 แผนผังอำคำร ห้อง  และบริเวณขำ้งเคียง  ที่ผลิต ที่ตดิตั้ง  ที่เก็บ หรือใช้งำนวัสดุ
พลอยได ้ซึ่งประกอบไปด้วย แบบแปลนและข้อมูลของกำรออกแบบห้องต่ำงๆ 
เช่น ห้องไซโคลทรอน ห้องปฏิบัตกิำรรังสสีูง (Hot lab) และห้องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับควำมปลอดภัยทำงรังสี พร้อมรำยละเอียดดังนี ้
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  หัวข้อ ม ี ไม่ม ี

ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

13.1 ต ำแหน่งท่ีตั้งของห้องและบริเวณข้ำงเคียง    
13.2 แบบแปลนกำรออกแบบซึ่งแสดงขนำดของห้องทุกมิติ ทำงเข้ำ-ออก และ

เงื่อนไขกำรออกแบบ (ถ้ำม)ี 
   

13.3 แผนผังแสดงต ำแหน่งของเครื่องไซโคลทรอน, ตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสี
ระบบปิด (Hot cell) และอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

   

13.4 พื้นที่โดยรอบและอัตรำกำรใช้งำน (Occupancy factor)    
13.5 ชนิด ควำมหนำ และควำมหนำแนน่ของวัสดุก ำบังรังส ีของผนังทุกห้อง 

ทุกด้ำน รวมทั้งพื้นและเพดำน 
   

13.6 เอกสำรรับรองควำมปลอดภยัทำงรังสีของกำรออกแบบห้องของไซโคล
ทรอน/ห้องส ำหรับอำบล ำอนุภำค (Irradiation room) จำกบริษัทผูผ้ลิต 
(ถ้ำมี) 

   

13.7 ระบบควบคมุกำรผ่ำนเข้ำ-ออกพ้ืนที ่(Access control)    
13.8 ระบบระบำยอำกำศ อัตรำอำกำศถ่ำยเทต่อช่ัวโมง ต ำแหน่งท่ีอำกำศเข้ำ

และออก และระบดุ้วยว่ำเป็นระบบอำกำศแบบหมุนเวียนหรือผำ่นครั้ง
เดียว 

   

14 ข้อมูลกำรออกแบบระบบควำมปลอดภัยของห้องไซโคลทรอน ท่ีแสดง
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้

   

14.1 ระบบควบคุมกำรผ่ำนเข้ำ-ออกพื้นที ่    
14.2 ระบบอินเตอร์ลอ็ก (Interlock) ของห้อง    
14.3 ระบบหรือสัญญำณเตือนเมื่อเครื่องท ำงำน (Beam on/off)    
14.4 ระบบสวติช์ฉุกเฉินเพื่อหยดุกำรท ำงำนเครื่องไซโคลทรอน (Emergency 

switch) 
   

 14.5 ระบบสวติช์ท่ีบุคคลออกจำกห้องคนสุดท้ำยต้องกดก่อนที่เริ่มเดินเครื่องฯ 
(Last person out interlock) 

   

 14.6 ระบบกำรเฝ้ำตรวจรังสีและสญัญำณเตือนรังสี (Radiation monitoring 
and alarm) 

   

 14.7 ขั้นตอนกำรปฏิบตัิเกี่ยวกับระบบอินเตอรล์อ็ก และขั้นตอนกำรท ำทำง
เลี่ยงระบบอินเตอร์ล็อก (ถ้ำมี) 

   

15 ข้อมูลของเครื่องไซโคลทรอน ดังนี ้    
15.1 รุ่นและบริษัทผูผ้ลติ    
15.2 ประเภทและคณุลักษณะโดยทั่วไป     
15.3 ระบบกำรท ำงำนและกำรใช้งำน    
15.4 ระบบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ประกอบ เช่นระบบแยกล ำอนภุำค 

(Extraction system) ระบบสุญญำกำศ (Vacuum system) ระบบ
ระบำยควำมร้อน (Cooling system) ฯลฯ 

   

15.5 เป้ำที่ใช้ (Target) พร้อมระบบท่ีเกี่ยวข้อง    
15.6 เอกสำรรับรองคณุลักษณะเฉพำะเครื่องไซโคลทรอนและอุปกรณ์ประกอบ

จำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรใหก้ำรรับรองของประเทศผู้ออกแบบ/ผลิต 
หรือหน่วยงำนระหว่ำงประเทศ (ถำ้มี) 

   

16 ข้อมูลคุณลักษณะของตู้แบ่งแยกสำรกัมมันตรังสรีะบบปดิ เช่น ควำมสำมำรถใน    
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  หัวข้อ ม ี ไม่ม ี

ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

กำรก ำบังรังสี อัตรำกำรดูดอำกำศ เป็นต้น และเอกสำรรับคณุลักษณะเฉพำะจำก
บริษัทผู้ผลิต (ถ้ำมี) 

17 ส ำเนำคูม่ือกำรปฏบิัติงำน  แสดงรำยละเอียดจดุมุ่งหมำย วิธีกำรและขั้นตอนกำร
ผลิตวสัดุพลอยได้ โดยระบุชนิด และปรมิำณสูงสดุที่จะผลติ และกำรน ำวัสดุ
พลอยไดม้ำใช้ 

   

18 รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี ดังนี ้    
18.1  ขณะปฏิบตัิงำนปกต ิ    

18.1.1 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำและนิวตรอนสูงสดุโดยรอบ
เครื่อง (เฉพำะเครื่องไซโคลทรอนแบบมีกำรก ำบังรังสีในตัวเอง)  

   

18.1.2 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำและนิวตรอนสูงสดุภำยนอก
โดยรอบห้องไซโคลทรอน ขณะปฏิบัติงำน 

   

18.1.3 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำสงูสุด ที่ภำยนอกตู้แบ่งแยกสำร
กัมมันตรังสีระบบปิด โดยรอบห้องปฏิบัติกำรรังสีสูง และห้อง
เก็บกำกกัมมันตรังส ี

   

18.1.4 ผลกำรประเมินระดับรังสีแกมมำหรือนิวตรอนสูงสุดที่บรเิวณ
สำธำรณะโดยรอบ 

   

18.1.5 ผลกำรเหนี่ยวน ำใหโ้มเลกุลของแกส๊ต่ำงๆที่มีอยู่ในอำกำศภำยใน
ห้องไซโคลทรอนเป็นแกส๊กัมมันตรังสี (Air activation 
products) และปริมำณกำรปลดปล่อยแก๊สกมัมันตรังสี หรือนิว
ไคลด์กัมมันตรังสีทีร่ะเหยเป็นไอได้ทีอ่ำจเกิดขึ้น สูส่ำธำรณะหรือ
กลุ่มควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนด 

   

18.1.6 ผลกำรประเมินปริมำณรังสตี่อปีท่ีผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับ    
18.1.7 ผลกำรประเมินปริมำณรังสตี่อปีท่ีประชำชนโดยรอบสถำน

ปฏิบัติกำรจะได้รับ 
   

18.2  กรณีเกดิอุบัติเหตุทำงรังส ี    
18.2.1 ผลกำรประเมิน ลักษณะ และโอกำสกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีที่

เป็นไปได้ทั้งหมด 
   

18.2.2 ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงำนและสำธำรณชน เช่น ปริมำณรังสี
สูงสุดที่บุคคลอำจได้รับเมื่อเกดิอุบตัิเหตุทำงรังสี ปริมำณสำร
กัมมันตรังสีสูงสดุที่อำจรั่วไหลสูส่ำธำรณะ หรือสู่กลุ่มควำมเสี่ยง
ตำมที่ก ำหนด 

   

19 รำยกำรอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี อำทิเชน่ อุปกรณ์
บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล และเครื่องมือตรวจวัดรังสี เช่น เครื่อง
ตรวจวัดนิวตรอนและรังสีแกมมำประจ ำพื้นท่ี เครื่องส ำรวจนิวตรอนและรังสี
แกมมำ และเครื่องตรวจวัดกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี หรือส ำเนำหลักฐำนกำร
ครอบครอง  

   

20 แผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังส ีซึง่มีหัวข้อดังต่อไปนี ้(เอกสำรวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง
ตำมก ำหนดในข้อ 8 ของ กฎกระทรวง ก ำหนดเง่ือนไข วิธีกำรขอรบัใบอนุญำตฯ 
พ.ศ.2550) 

   



ณรงค์เวทย์  บุญเต็ม                                                                                              ผลงำนประเมิน (ล ำดับที่ 1) / 72 

  หัวข้อ ม ี ไม่ม ี

ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

20.1 แผนภูมสิำยกำรบังคับบัญชำดำ้นควำมปลอดภัยทำงรังสี     
20.2 กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัทำงรังสี และกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ี

ของบุคคลดังกล่ำว 
   

20.3 กำรจัดแบ่งพื้นที่ในกำรปฏิบตัิงำน และกำรควบคุมกำรเข้ำ-ออกพ้ืนที ่    
20.4 แผนและวิธีกำรตรวจวัดทำงรังสี กำรตรวจสอบกำรเปรอะเปื้อนทำงรงัสี 

กำรรั่วไหล กำรฟุ้งกระจำยของสำรกัมมันตรังสี (แล้วแต่กรณ)ี ทั้งที่บริเวณ
ปฏิบัติงำนทำงรังสีและบรเิวณสำธำรณะ 

   

20.5 กฎระเบียบและวิธีปฏิบตัิงำนเพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงำนไดร้ับรังสีน้อยที่สุด ตำม
หลกั ALARA  

   

20.6 แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสีที่สอดคล้องกับกำรวิเครำะหค์วำม
ปลอดภัยทำงรังส ี

   

20.7 แผนกำรขนส่งสำรกมัมันตรังสี กรณีทีม่ีกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสีออกนอก
สถำนปฏิบัติกำร 

   

20.8 แผนกำรจดักำรกำกกัมมันตรังสี รวมถึง วัสดุต่ำงๆที่ถูกเหนีย่วน ำให้เกิด
กัมมันตภำพรังสี (Activated parts) 

   

20.9 แผนกำรหรือวิธคีวบคุมจ ำนวนหรอืปริมำณสำรกัมมันตรังสีทีผ่ลติ รวมถึง 
วัสดุต่ำงๆที่ถูกเหนี่ยวน ำให้เกดิกัมมันตภำพรังส ี

   

20.10 แผนกำรตรวจสอบสภำพกำรใช้งำน กำรซ่อมบ ำรุงรักษำเครื่องไซโคล
ทรอน และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 

   

20.11 แผนกำรปรับเทียบเครื่องส ำรวจรังสีและเครื่องเฝ้ำตรวจรังสปีระจ ำพื้นที ่
(Survey meters และ Area monitors) 

   

21 กำรเลิกด ำเนินงำน (Decommissioning)    
 
เอกสารและหลักฐานเฉพาะที่   ขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ 
 

  หัวข้อ ม ี ไม่ม ี
 ถูกตอ้ง ครบถ้วน 

22 ส ำเนำใบอนุญำตเดมิที่เคยไดร้ับอนุญำตไว ้    
23 ส ำเนำเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัทำงรังสี (โดย

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังสี) แสดงรำยละเอยีด ผลกำร
ตรวจวัดรังสี  กำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี  และกำรรั่วไหลของวัสดุพลอยได้  และ
สภำพกำรท ำงำนของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกีย่วข้องกับวัสดุพลอยได้ 

   

24 ส ำเนำเอกสำรรับรองกำรปรับเทียบมำตรฐำนของเครื่องส ำรวจรังสี      
25 ส ำเนำผลประเมินกำรไดร้ับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนรังสี ย้อนหลัง 12 เดอืน       

 
   26  เอกสำรอื่นๆ....................................................................................................................................................... 
             ..........................................................................................................................................................................  
             .......................................................................................................................................................................... 
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