
 

 
 
 

งานตรวจสอบทางการแพทย์ 
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังส ี
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ

 
 
 

หัวข้อองค์ความรู้ 
ชื่อเรื่อง คูม่ือการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีส าหรับงานรังสีรกัษา 

Inspection manual for Radiotherapy   
 (ฉบับที่ ๑ ) 

 
 
 
 
 

เสนอโดย กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
จัดเตรียมโดย กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
ทบทวนโดย กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
อนุมัติโดย ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ส าเนาเล่มที่  
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 
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 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

สถานะปรับปรุงเอกสาร 
 

ฉบับท่ี ปรับปรุงครั้งท่ี วันที่ ข้อสรุปการปรับปรุง 
๑ ๐ … ประกำศใช้ 
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 ............................................. 

 

สารบัญ 
                                                                                         
  หน้ำ 

๑ วัตถุประสงค์                                                                                               ๔ 
๒ ขอบเขต                                                                                                   ๔ 
๓ ค ำจ ำกัดควำม                                                                                                      ๔ 
๔ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ                                                                                  ๔ 
๕ ขัน้ตอนและแผนผังกำรปฏิบัติงำน                                                                              ๕ 
๖ แผนผังกำรปฏิบัติงำน ๑๑ 
๗ ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบวิธีปฏิบัติงำน ๑๒ 
๘ วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ๑๒ 
๙ เอกสำรอ้ำงอิง                                                                                             ๑๓ 

๑๐ เอกสำรแนบท้ำย  ๑๔ 
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๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑     เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีของสถานปฏิบัติการทางการ
แพทยใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน            

๑.๒  เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
๑.๓  ผู้บริหารสามารถติดตามงานและตรวจสอบระบบการท างานได้ 
๑.๔  เป็นองค์ความรู้และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน 
 

๒. ขอบเขต 
 กำรตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีที่น ารังสีมาใช้ในทางการแพทย์ ส าหรับงานรังสีรักษาขั้นตอน
การตรวจสอบจะครอบคลุมการตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานตามที่ระบุในใบอนุญาตฯการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางรังสีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
  

๓. ค าจ ากัดความ 
 ๓.๑    รังสีรักษา หมายถึง การน ารังสีมาใช้ในการบ าบัดรักษาโรค ส่วนใหญ่ใช้ในการบ าบัดรักษา
โรคมะเร็ง ซึ่งจะใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่มปีริมาณสูงน ามาบรรจุในเครื่องมือต่างๆเพ่ือท าการบ าบัดรักษาโรคมะเร็ง 
การบ าบัดรักษาโรคโดยใช้รังสีมีทั้งการบ าบัดรักษาแบบการฉายรังสีระยะไกล และบ าบัดรักษาแบบรังสีรักษา
ระยะใกล้โดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีสอดใส่ใกล้ชิดกับบริเวณท่ีต้องการรักษา  
 ๓.๒  สถานปฏิบัติการทางรังสี หมายถึง สถานปฏิบัติการใดๆที่ ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ ซึ่ง
วัสดุกัมมันตรังสี  

 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๔.๑   ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี  มีหน้าที่ ก าหนดนโยบาย
การด าเนินงานภาพรวม 

๔.๒   หัวหน้ำกลุ่มงำนตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ มีหน้ำที่ บริหำรจัดกำรระบบกำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสี ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และร่วมตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสีของสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสี 
 ๔.๓   เจ้ำหน้ำที่กลุ่มตรวจสอบควำมปลอดภัยสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรตรวจสอบ
ควำมปลอดภัยสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕.๑ การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี มีดังนี้ 

๕.๑.๑ เป็นการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี  
โดยส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดในการตรวจสอบมีดังนี้ 

๕.๑.๑.๑    การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Identifying Information) เช่น การตรวจสอบ
อายุของใบอนุญาต  ข้อมูลในใบอนุญาต ฯ ตรงกับที่ข้อมูลในการตรวจสอบ 
เช่น ชื่อผู้รับอนุญาต สถานที่ที่อนุญาตให้ปฏิบัติงาน สถานที่จัดเก็บวัสดุ
กัมมันตรังสี รายชื่อของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี คุณสมบัติ และการมี
อยู่จริงของบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบรายชื่อผู้ปฏิบัติงานรังสีเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่าน ๆ มา สังเกตอัตราการเข้าใหม่และลาออกของผู้ปฏิบัติงาน 

๕.๑.๑.๒    การตรวจสอบระบบความปลอดภัย  (Verification of Safety)  โดยตรวจสอบ 
(๑)  บัญชีของวัสดุกัมมันตรังสี  โดยที่จ านวนและปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสี

ต้องไม่เกินที่ระบุไว้ในใบอนุญาตฯ  ตรวจสอบระบบการก าบังรังสีของ
ห้องปฏิบัติการต้องเป็นไปตามที่ระบุในใบค าขออนุญาต ฯ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลง ทีท่ าให้การป้องกันอันตรายจากรังสีลดลงหรือไม ่

(๒)  ตรวจสอบระบบควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆ (Safety Control System) 
เช่น ระบบ Door Interlock เป็นต้น 

(๓) ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนทางรังสี (Warning System) เช่น ไฟเตือน 
หรือป้ายเตือนอันตรายจากรังสี  เป็นต้น 

(๔) ตรวจสอบระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  (Safety Operation-
Management) โดยที่ผู้ขออนุญาต ฯ ต้องทราบกฎหมาย หรือข้อก าหนด
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มีการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมี
อ านาจในการระงับการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยได้  มีการจัดหาอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 

(๕) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางเทคนิค (Safety Operation -
Technical) โดยตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง  มีเวลาและทรัพยากร
ในการจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี  มีการจัดท าบัญชีวัสดุ
กัมมันตรังสี  มีประวัติการใช้งาน ( Log Book) เช่น อัตราการใช้ ผู้ใช้ วัน
และเวลาที่ใช้เป็นต้น มีบัญชีการน าเข้าและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 
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๕.๑.๑.๓   การตรวจสอบการป้องกันอันตรายส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี (Verification of  
Worker Protection) โดยตรวจสอบ 
(๑)   การจัดแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Classification of Areas)  
(๒) กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  (Local Rules)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรังสี

ทราบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว สังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทางรังสีให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานปฏิบัติการ 

(๓) การเฝ้าระวังทางรังสี (Monitoring) โดยตรวจสอบผลการได้รับรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานรังสี สังเกตผู้ที่ได้รับรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวนของ
การไม่จัดส่งฟิล์มไปรับการประเมินผล ฟิล์มเสียหรือฟิล์มที่ไม่อยู่ใน
รูปแบบที่จะประเมินผลได้ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องส ารวจ
รังสีและอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลต่าง ๆ พร้อมเอกสาร
การรับรองการปรับเทียบมาตรฐาน สังเกตการติดอุปกรณ์บันทึกปริมาณ
รังสีประจ าตัวบุคคล 

(๔) ตรวจสอบผลการตรวจวัดระดับรังสี การตรวจสอบการรั่ว ของวัสดุ
กัมมันตรังสี  การเปื้อนและการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี โดยการ
เก็บตัวอย่างในอากาศ   ความถี่ในการตรวจวัด และวิธีการตรวจวัดตามที่
ก าหนดไว้ในคู่มือความปลอดภัยทางรังสี 

(๕) ตรวจสอบประวัติการซ่อมบ ารุง และการประกันคุณภาพของอุปกรณ์ 
๕.๑.๑.๔ การตรวจสอบความปลอดภัยของสาธารณะ (Verification of Public 

Protection) โดยตรวจสอบ 
(๑)  การควบคุมบุคคลภายนอกที่จะเข้าในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบ 

การรักษาความปลอดภัย การรักษาความมั่นคงทางรังสี และการล๊อคพ้ืนที่ 
เมื่อไม่มีการปฏิบัติงาน 

(๒) การตรวจสอบระดับรังสี และ/หรือการเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่บริเวณ
สาธารณะ 

๕.๑.๑.๕  การตรวจสอบและซักซ้อมความเข้า ใจ เกี่ ยวกับแผนฉุกเฉินทางรั งสี 
(Emergency Plan and Preparedness)  เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า
แผนฉุกเฉินทางรังสีที่สถานปฏิบัติการได้จัดเตรียมไว้นั้น สามารถปฏิบัติได้จริง
และมีการฝึกซ้อมตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ การตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน การปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางรังสีให้สามารถใช้งานได้จริง  และการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
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๕.๑.๑.๖  การตรวจสอบการให้รังสีทางการแพทย์ (Medical Exposure) เป็นการ
ตรวจสอบระบบการให้รังสีแก่ผู้ป่วยเพ่ือให้แน่ใจว่ารังสีที่ให้นั้น ถูกคน ถูก
ต าแหน่ง ถูกวิธีการ และปริมาณรังสีเป็นไปตามที่แพทย์ก าหนด โดยตรวจสอบ
จากขั้นตอนการคัดกรองผู้ป่วย การซักประวัติก่อนการด าเนินการรักษา  การให้
ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา  และภายหลังการรักษาแล้ว 
รวมถึงการให้ค าแนะน าญาติผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยภายหลังการรักษา 

๕.๑.๒ การตรวจสอบเฉพาะทาง  เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางเทคนิค โดยทั่วไปจะท า
การตรวจเปรียบเทียบกับผลที่ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสถานปฏิบัติการได้ด าเนินการ
ประเมิน  ตรวจสอบ และบันทึกผลไว้  การตรวจสอบมีขั้นตอนตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี
และการใช้งานดังนี้ 

๕.๑.๒.๑ การตรวจสอบเฉพาะทางของเครื่องรังสีรักษา 
(๑)    ตรวจสอบการรั่วของวัสดุกัมมันตรังสี โดยวิธี Wipe Test โดยรอบเครื่อง

รังสีรักษา ภายใน Collimator และ Applicator ถ้าตรวจพบปริมาณ
วัสดุกัมมันตรังสีเกินกว่า ๐.๐๐๕ ไมโครคูรี ถือว่ามีการรั่วของวัสดุ
กัมมันตรังสี  

(๒) ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบห้องฉายรังสีเมื่อท าการฉายรังสีในทิศทาง
ต่างๆ และประเมินระดับรังสีที่ต าแหน่งต่าง ๆ โดยค านวณเมื่อบรรจุวัสดุ
กัมมันตรังสีเต็มความจุสูงสุด (Maximum Capacity) โดยระดับรังสีต้อง
มีค่าไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งของผู้ปฏิบัติงานรังสีในบริเวณควบคุม 
(Controlled Areas) และบริเวณสาธารณะ( Public Areas ) โดย
เปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้เมื่อเริ่มติดตั้งเครื่อง (ถ้ามี) และค่าที่วัดได้จาก
การตรวจสอบครั้งล่าสุด 

(๓) ตรวจสอบระบบไฟเตือนหน้าห้องเครื่องรังสีรักษาขณะฉายและไม่มีการ
ฉายรังสี โดยต้องมีไฟแสดงสัญลักษณ์และสถานะการท างานของเครื่อง
รังสีรักษา  

(๔) ตรวจสอบระบบ Door Interlock โดยเมื่อท าการเปิดประตูห้องขณะ
ฉายรังสี วัสดุกัมมันตรังสีต้องถูกเก็บเข้าสู่ต าแหน่งที่เก็บทันทีที่ประตูเปิด
ออก 

(๕) ตรวจสอบระบบหยุดท างานฉุกเฉิน (Emergency Stop) โดยการ
ทดสอบกดปุ่ม Emergency Stop เครื่องรังสีรักษาต้องหยุดท างานและ
วัสดุกัมมันตรังสีต้องถูกเก็บเข้าสู่ต าแหน่งที่เก็บทันท ี
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(๖) ตรวจสอบป้ายเตือนทางรังสี  ต้องมีเครื่องหมายรังสี  และค าเตือน
ภาษาไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ ติดให้เห็นโดยเด่นชัด 

(๗) การซักซ้อมและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดการติดค้างของ
วัสดุกัมมันตรังสีหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ 

๕.๑.๒.๒ การตรวจระดับรังสีของเครื่องรังสีรักษา 
(๑) เครื่องรังสีรักษาระยะไกล Co-60 Teletherapy  

ตรวจวัดระดับรังสีที่ตัวเครื่องรังสีรักษาขณะปิดเครื่อง (Radiation 
Leakage)  ให้ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเครื่องรังสีรักษาที่ระยะ๑ เมตร 
และให้ประเมินระดับรังสีที่ต าแหน่งต่าง ๆ เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็ม
ความจุสูงสุด (Maximum Capacity)  และค านวณหาปริมาณรังสีเฉลี่ย
โดยรอบและต าแหน่งที่มีระดับรังสีสูงสุด 

(๒) เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายล ารังสี ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed, 
multi-beam teletherapy (gamma knife)) 

ตรวจวัดระดับรังสีที่ตัวเครื่องรังสีรักษาขณะปิดเครื่อง (Radiation 
Leakage) ให้ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเครื่องรังสีรักษาและให้ประเมิน
ระดับรังสีที่ต าแหน่งต่าง ๆ เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มความจุสูงสุด 
(Maximum Capacity)  

(๓) เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ Remote Afterloading Brachytherapy ที ่
ใช้ อิริเดียม-๑๙๒ (Ir-192) ซีเซียม-๑๓๗ (Cs-137) และโคบอลต์-๖๐ 
(Co-60) ตรวจวัดระดับรังสีที่เครื่องรังสีรักษาขณะปิดเครื่อง (Radiation   
Leakage) ให้ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ที่
ระยะประชิดและที่ระยะ ๑ เมตร โดยประเมินระดับรังสีที่ต าแหน่งต่างๆ 
เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มความจุสูงสุด (Maximum Capacity) 

 
 แบบรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมปลอดภัยทำงรังสี และควำมมั่นคงของสถำนปฏิบัติกำรที่มีเครื่อง
ฉำยรังสีดังภำคผนวก   
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๕.๒  การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย 
  ตามระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติว่าด้วย วิธีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ยื่นค ำขออนุญำตวัสดุพลอยได้ประเภทที่ ๑ และ ๒ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เรื่อง มำตรฐำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต้องเสนอ
วิธีกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้เพ่ือป้องกันกำรใช้หรือกำรเคลื่อนย้ำยโดยมิได้รับอนุญำต 
รวมถึงกำรป้องกันกำรโจรกรรมหรือกำรท ำให้วัสดุพลอยได้เกิดกำรแพร่กระจำย โดยต้องแน่ใจว่ำวัสดุพลอยได้ 
ต้องได้รับกำรควบคุมดูแลอย่ำงเข้มงวดตลอดเวลำ และสำมำรถป้องกันมิให้ผู้ไม่ได้รับอนุญำตเข้ำหรือออก 
สถำนที่จัดเก็บ สถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่ติดตั้งได้ ซึ่งกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ 
ประเภทที่ ๑ และ ๒ ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด ดังนี้ 
         (๑) สถำนที่จัดเก็บ สถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่ติดตั้งวัสดุพลอยได้ต้องมีระบบกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยและระบบเตือนภัย เพ่ือป้องกันมิให้มีกำรบุกรุกหรือกำรโจรกรรมได้โดยง่ำยซึ่งผู้ยื่นค ำขออนุญำต
จะต้องด ำเนินกำรไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนตำมที่ปรำกฏในบัญชี ๑ แนบท้ำยระเบียบนี้ 
          (๒) วัสดุพลอยได้ต้องอยู่ในภำชนะบรรจุที่ออกแบบมำโดยเฉพำะ ซึ่งสำมำรถลดระดับรังสีให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ถือว่ำปลอดภัยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน และมีระบบล็อกท่ีภำชนะเพ่ือป้องกันกำรใช้วัสดุพลอยได้โดยไม่ได้
รับอนุญำตหรือป้องกันกำรท ำให้วัสดุพลอยได้เกิดกำรแพร่กระจำย 
          (๓) ต้องมีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเก่ียวกับรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ดูแลสถำนที่จัดเก็บ 
สถำนที่ปฏิบัติงำนหรือสถำนที่ติดตั้งวัสดุพลอยได้ 
          (๔) ต้องมีระบบบัญชีควบคุมวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ในครอบครองโดยระบุให้ทรำบถึงชนิดของไอโซโทป 
ปริมำณ (กัมมันตภำพหรือน้ ำหนัก) จ ำนวนรำยกำรของวัสดุพลอยได้ และต้องมีกำรตรวจสอบบัญชีดังกล่ำว
เป็นระยะๆ อย่ำงน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของวัสดุพลอยได้ 
          (๕) ต้องมีกำรตรวจตรำ และตรวจวัดระดับรังสี ณ บริเวณสถำนที่จัดเก็บ สถำนที่ปฏิบัติงำน หรือ
สถำนที่ติดตั้งวัสดุพลอยได้เป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือให้แน่ใจว่ำสถำนที่ ภำชนะบรรจุ ระบบกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และระบบเตือนภัยตำม (๑) ยังอยู่ในสภำพปกติ 
         (๖) กำรขนส่งวัสดุพลอยได้ต้องมีกำรควบคุมดูแลควำมม่ันคงปลอดภัย เพ่ือป้องกันกำรโจรกรรม และ
อุบัติเหตุทำงรังสี 
         ข้อมูลเหล่ำนี้ ต้องเก็บไว้เพ่ือกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
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 ............................................. 

 

 
                        บัญชี ๑ 

         ระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และระบบเตือนภัยส ำหรับวัสดุพลอยได้ประเภทที่ ๑ และ ๒ เพ่ือ
ป้องกันหรือลดโอกำสกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุพลอยได้โดยมิได้รับอนุญำต ระบบรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย และ
ระบบเตือนภัยส ำหรับวัสดุพลอยได้ประเภทที่ ๑ และ ๒ ประกอบไปด้วย 
       ๑. ระบบกำรตรวจจับ (Detection) กำรบุกรุก หรือกำรเข้ำไปในบริเวณรักษำควำมมั่นคง 
ปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญำต ได้แก่ 
            ๑.๑ มีอุปกรณ์กำรตรวจจับกำรบุกรุกอย่ำงทันทีทันใดเม่ือมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตบุกรุกเข้ำไปในบริเวณ
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัย เชน่ สัญญำณเตือนทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีกำรตรวจตรำของเจ้ำหน้ำที่ที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
             ๑.๒ มีอุปกรณ์ตรวจจับเมื่อมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตพยำยำมเคลื่อนย้ำยวัสดุพลอยได้ เช่น 
สัญญำณเตือนทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีกำรตรวจตรำของเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
             ๑.๓ มีกำรตรวจสอบ ประเมินผลกำรตรวจจับโดยทันทีทันใดเมื่อมีสัญญำณเตือนตำม ข้อ ๑.๑ หรือ 
๑.๒ เกิดข้ึน เช่น โทรทัศน์วงจรปิด และต้องมีกำรตอบสนองโดย เจ้ำหน้ำที่ในทันที 
             ๑.๔ มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรอย่ำงรวดเร็วกับเจ้ำหน้ำที่อื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือวิทยุสื่อสำร 
       ๒. กำรหน่วงเวลำ (Delay) เพ่ือป้องกัน กีดขวำง กำรเคลื่อนย้ำยวัสดุพลอยได้ โดยมีสิ่งกีดขวำง 
อุปกรณ์ หน่วงเวลำจ ำนวน ๒ ชั้น เช่น ก ำแพงกั้น หรือกุญแจล็อค 
       ๓. กำรตอบสนอง (Response) เพ่ือขัดขวำงมิให้มีกำรเคลื่อนย้ำยวัสดุพลอยได้ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และข้ันตอนกำรปฏิบัติพร้อมในกำรเริ่มปฏิบัติงำนตอบสนองทันที 
       ๔. กำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัย (Security Management) ได้แก่ 
              ๔.๑ มีระบบกำรควบคุมกำรเข้ำออกพ้ืนที่ ซึ่งจ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับอนุญำต
เท่ำนั้น 
              ๔.๒ มีระบบตรวจสอบประวัติของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
              ๔.๓ มีระบบตรวจสอบ และป้องกันข้อมูลที่ส ำคัญ 
             ๔.๔ มีกำรวำงแผนควำมมั่นคงปลอดภัย 
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 ............................................. 

 

๖. แผนผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ตรวจพิสูจน์ระบบความปลอดภัยทางรังสี 
 

ประเมินความ
ปลอดภัย 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
ความปลอดภยั 

ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลสถานปฏิบัติการทางรังสีที่จะเข้าตรวจสอบ 

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

ตรวจพิสูจน์การป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
 

ตรวจพิสูจน์ความปลอดภัยของสาธารณชน 
 

ตรวจสอบความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป 

ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านข้อมูล 

ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านข้อมูล 

ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านข้อมูล 

ส่ง ผอ.กภร.
ตรวจสอบและ
ประเมินความ
ปลอดภยั 
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 ............................................. 

 

๗. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
 กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดให้ด ำเนินกำรปีละ ๒ ครั้งตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร (วันที่ ๓๑ มีนำคม และ ๓๐ กันยำยน ของทุกปี) ซ่ึงตัวชี้วัดประกอบด้วย 
 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
๗.๑ จ ำนวนครั้งในกำรตรวจสอบ .... ครั้ง 
๗.๒ ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรตรวจสอบ 
(จ ำนวนครั้งที.่.../จ ำนวนครั้งทั้งหมดท่ี..... * ๑๐๐)  

ร้อยละ ..... 

 

๘. วิธีการตรวจสอบความถูกต้อง 
๘.๑  ตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติ 

๘.๑.๑ กำรตรวจสอบโดยกำรอ้ำงอิงเกณฑ์เรื่องควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

๘.๑.๒ กำรตรวจสอบโดยกำรอ้ำงอิงเอกสำรมำตรฐำนสำกล GSR Part 3 
๘.๒  ตรวจสอบรำยงำน 

๘.๒.๑ กำรตรวจสอบรูปแบบ 
๘.๒.๒ กำรตรวจสอบเนื้อหำ 
 -  ควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 -  ควำมครบถ้วนของข้อมูลที่อ้ำงอิงในเอกสำร 

๘.๓ เอกสำรต้องผ่ำนกำรลงนำม และต้องมีกำรตรวจทำนตำมล ำดับขั้น 
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รายงานการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
ในการใช้  RADIOTHERAPY 

 

รายงานเลขที่        ตสพ.สร.    

การตรวจสอบคร้ังท่ี  /วัน-เดือน-ปี …. /……/….. ผลการตรวจสอบ ข้อพึงปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของส านักงานฯ    

      

    

    
    
เจ้าหน้าที่น าตรวจของหน่วยงานฯ    
    
    
    
สรุปผลการตรวจสอบ:     ถูกต้องเหมาะสม       ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อพึงปฏิบัติ/หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบ     ระงับการใช้งาน 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
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ก่อสร้างสถานปฏิบติัการ พิจารณาหวัขอ้1-3              น าเขา้/ซ้ือ พิจารณาหวัขอ้1-2          ตรวจสอบประจ าปี พิจารณาหวัขอ้ 1-7 
 
เอกสารอ้างองิ   IAEA-TECDO22588C-1113 Safety Assessment Plans for Authorization and Inspection of Radiation Sources, IAEA, 
September 1999. 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสี 
ชื่อสถานปฏิบัติการ 
………………………………………………………………………………………………….………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่สถานปฏิบัติการทางรังสี 
……………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……….. 
โทรศัพท์ …………………………………… โทรสาร ………………..…………… E-mail ……………………………………….…… 
ใบอนุญาตเลขท่ี……………………………………..…ระยะเวลาอนุญาต …………………………….…………….……………….. 
 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางเทคนิค /ผู้เชี่ยวชาญ  
 

ชื่อ     นามสกุล คุณวุฒิ ใบรับรอง ประสบการณ์ทางรังสี 
    
    
    
    
    
    

 
ชื่อผู้ขอใบอนุญาต ……………………………….………………….…………….………………………………..…………………………
ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

2. การตรวจสอบความปลอดภัย 
 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ Brachytherapy 
 

ผู้ผลิต หมายเลข
ก ากับรุ่น 

สาร
กัมมันตรังสี 

วิธีฉายรังสี 
Manual(

M) 
Remote(

R) 

ระดับ
รังสี 

สูง(H) 
ต่ า(L) 

จ านวน
ช่อง 

ความแรงรังสีสูงสุด 
(ที่ออกแบบไว้/ที่บรรจุจริง) 

   M     R H     L   
   M     R H      L   
   M     R H      L   
   M     R H      L   
   M     R H     L   
   M     R H      L   
   M     R H      L   
   M     R H      L   
 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นก าเนิดรังสีแบบปิดผนึก 

ผู้ผลิต 
หมายเลข
ก ากับรุ่น 

สาร
กัมมันตรังสี 

สภาพทางกายภาพ 
Ribbon(R) 
Wire(W) 

Individual(I) 

ขนาด 
และ 

รูปร่าง 

ความแรงรังสีรวม 
(ต่อ ซม.ของเส้น

ลวดและเส้น
Ribbons) 

จ านวนต้นก าเนิด
รังสี 

(ความแรงรวมของ
เส้นลวดทั้งหมด) 

   R    W    I    
   R    W    I    
   R    W    I    
   R    W    I    
   R    W    I    
   R    W    I    
   R    W    I    
   R    W    I    
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
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ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

2.3 การออกแบบเครื่องฉายรังสีแบบภายนอก 
ถูกต้องตามที่ขออนุญาตไว้    ใช่    ไม่ใช่ 
ชนิดของเครื่องฉายรังสี     เครื่องเร่งอนุภาค 

    เครื่องฉายรังสีแกมมา 
ชื่อบริษัท/ประเทศ/ปี
ผู้ผลิต………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ชนิดของโครงของเครื่องฉายรังสี     แบบประจ าที่ 

    แบบหมุน 
ปริมาณรังสีที่ต าแหน่ง Isocenter 
(Gy/Min)……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
อธิบายการเคลื่อนที่ของเตียงฉาย
รังสี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องฉายรังสีแกมมา 
ต้นก าเนิดรังสี…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเลขก ากับ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
รุ่น…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความแรงรังสี………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
เริ่มต้น……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จ านวนของต้นก าเนิดรังสีทั้งหมดที่…………………………………………………………………………………………..…………………………
ติดต้ัง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความแรงรังสีสูงสุดที่ออกแบบ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไว้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความแรงรังสีรวมที่ถูก……………………………………………………………………………………….………………………………………………
ติดต้ัง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วันที่ติดต้ัง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานรังสีสูงสุด..................…………………………………………………………………
กระแสสูงสุด(mA)………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดัดแปลงหรือที่แตกต่างไปจากที่ขออนุญาตไว้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.4 การออกแบบสถานปฏิบัติการทางรังสี  
ระบุการดัดแปลงหรือด าเนินงานที่แตกต่างไปจากท่ีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนะน าไว้และประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
(เช่น การออกแบบอุปกรณ์ก าบังรังสี …. วัสดุก่อสร้าง ….การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ …. และการควบคุมอ่ืนๆ เป็น
ต้น)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีการประเมินความปลอดภัยทางรังสีโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการดัดแปลง    มี    ไม่มี 
มีการเตรยีมการป้องกันต้นก าเนิดรังสีและเครื่องฉายรังสีจากตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม 
(ความร้อน   ความชื้น…) 

   มี    ไม่มี 

    ใช้งานได้    ใช้งาน
ไม่ได้ 

มีการเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ในบริเวณรังสีและท่ีเก็บต้นก าเนิดรังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
มีระบบระบายอากาศในบริเวณฉายรังสีและที่เก็บต้นก าเนิดรังสีอย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
มีเครื่องวัดรังสีแบบประจ าที่อย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
มีระบบควบคุมการเข้า/ออกด้วยประตูกล(ระบบ Interlocks)    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
มีการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าห้องฉายรังสีอย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
มีวิถีทางท่ีจะหนีหรือสื่อสารจากภายในห้องฉายรังสี กรณีที่ผู้ใช้งานติดอยู่ภายในห้อง    มี    ไม่มี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

ฉายรังสี(เช่น ปุ่มฉุกเฉิน- 
ทางรังส ีระบบอินฟราเรด ระฆัง โทรศัพท์ โทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น)    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
 
2.5 ระบบควบคุมความปลอดภัย 
ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ/การควบคุมทางไฟฟ้า 
       ที่ประตูห้องฉายรังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
       ล๊อคหัว(Head lock)    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
       ระบบการก าบังรังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
       อุปกรณ์บังคับด้วยมือ    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
       รูปแบบการรักษา แบบประจ าที่/แบบอาร์ค/แบบสคิป/แบบหมุน    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
        อุปกรณ์ปรับมุมที่ใช้รักษา    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
        Shutter ควบคุมล ารังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
        ปุ่มหยุดฉุกเฉินทางรังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
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 ............................................. 

 

         สวิตซ์หัวกระแทก    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
สัญญาณไฟแสดงสถานะการฉายรังสี  
          เม่ือปิด/เปิดล ารังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          แสดงสถานะภาพหัวล๊อค    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          แสดงการหมุนของ Collimator    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          ไฟประจ าห้องฉายรังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          เม่ืออุปกรณ์ก าบังรังสีช ารุด    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
สัญญาณไฟแสดงสถานะการฉายรังสีที่เครื่องควบคุม 
          เม่ือปิด/เปิดล ารังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          แสดงสถานะภาพหัวล๊อค    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได ้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          เม่ืออุปกรณ์ก าบังรังสีช ารุด    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          แสดงต าแหน่งของแขน    มี    ไม่มี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
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 ............................................. 

 

    ใช้งานได้    ใช้งาน
ไม่ได้ 

          แสดงต าแหน่งของประตู    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
การท างานของเครื่องควบคุม 
          สวิตซ์ปิด/เปิด Power    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          สวิตซ์ Reset    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
          สวิตซ์ ปิด/เปิดล ารังสี    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
           สวิตซ์ฉุกเฉิน    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
           สวิตซ์ควบคุมเวลา    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
           สวิตซ์ควบคุมการหมุน    มี    ไม่มี 
    ใช้งานได้    ใช้งาน

ไม่ได้ 
 
2.6 ระบบเตือนภัย 
มีระบบเตือนภัยแบบสัญญาณแสง และ/หรือเสียง และการติดป้ายเตือน แสดง
สถานะภาพการฉายรังสี 

   มี     ไม่มี 

          ใช้งานได้    ใช้งาน
ไม่ได้ 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

มีป้ายและข้อความเตือน    มี    ไม่มี 
    ชัดเจน    ไม่ชัดเจน 
    เข้าใจง่าย    เข้าใจ

ยาก 
 
2.7 การจัดการด าเนินงานดา้นความปลอดภัยทางรังสี 
มีเจ้าหน้าที่บริหารจัดการซึ่งรับรองได้ว่ามีความรู้ความสามารถ    มี    ไม่มี 
มีความสามารถบริหารจัดการในระดับผู้ร่วมงานแต่ละระดับงานอย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางเทคนิค(RPO)มีอ านาจสามารถที่จะระงับการปฏิบัติงานซึ่งไม่
ปลอดภัยได้ 

   มี    ไม่มี 

มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางรังสีอย่างเพียงพอ(เช่น มีเวลา ทุนทรัพย์)    มี    ไม่มี 
มีการจัดการอุปกรณ์/เครื่องมือทางรังสีอย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
ได้ก าหนดตารางการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางรังสี    มี    ไม่มี 
    ปฏิบัติ

ตาม 
   ไม่
ปฏิบัติ 

วันที่ตรวจสอบครั้งสุดท้าย ………………………………………………………………………………. 
ผลการตรวจสอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 
 
 
2.8 วิธีการ/เทคนิคการด าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางรังสี 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางเทคนิค(Radiation Protection Officer ,RPO) มีความรู้
ประสบการณ์เพียงพอ 

   มี    ไม่มี 

RPO มีหนังสือรับรองการฝึกอบรม/การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอันตรายจาก
รังส ี

   มี    ไม่มี 

RPO มีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดทางกฎหมายด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีของ
ประเทศ 

   มี    ไม่มี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

RPO มีเวลาและทุนทรัพย์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานทางรังสี    มี    ไม่มี 
RPO มีความรู้ความสามารถที่จะก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางรังสี    มี    ไม่มี 
RPO มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางรังสี    มี    ไม่มี 
RPO ได้จัดเก็บเอกสารด้านความปลอดภัยทางรังสีเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับบุคลากร
ทางรังสีและสาธารณะได้ 

   มี    ไม่มี 

มีระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีต้นก าเนิดรังสี    มี    ไม่มี 
    ปฏิบัติ

ตาม 
   ไม่
ปฏิบัติ 

มีการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาแผนปฏิบัติการทางรังสีให้เหมาะสมกับสถานะการณ์    มี    ไม่มี 
 
2.9 การตรวจสอบและประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยทางรังสี 
มีอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินทางรังสีเกิดขึ้น    มี    ไม่มี 
มีการท ารายงานการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินทางรังสี    มี    ไม่มี 
มีการศึกษาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินทางรังสีจากสถานประกอบการที่ใช้
ประโยชน์คล้ายๆกัน 

   มี    ไม่มี 

มีเอกสารเกี่ยวกับการประกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางรังสี เพื่อให้ได้รับรังสี
น้อยท่ีสุดเท่าที่จ าเป็น 

   มี    ไม่มี 

    ปฏิบัติ
ตาม 

  ไม่
ปฏิบัติ 

มีการท าตารางการบ ารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์/เครื่องมือถูกต้องตามข้อก าหนดของ
บริษัทผู้ผลิต 

   มี    ไม่มี 

    ปฏิบัติ
ตาม 

   ไม่
ปฏิบัติ 

มีการพัฒนาการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์/เครื่องมือ    มี    ไม่มี 
    อย่าง

ต่อเนื่อง 
  ไม่
ต่อเนื่อง 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

3. การปฏิบัติงานทางรังสี 
3.1 บริเวณทางรังสี 
มีการก าหนดบริเวณควบคุมรังสี    มี    ไม่มี 
มีป้ายและข้อก าหนดควบคุมการเข้าสถานปฏิบัติการทางรังสี พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบ 
และหมายเลขโทร.ติดต่อ… 

   มี    ไม่มี 

    ชัดเจน    ไม่
ชัดเจน 

    เข้าใจ
ง่าย 

   เข้าใจ
ยาก 

มีการจัดเก็บต้นก าเนิดรังสีอย่างเหมาะสม    มี    ไม่มี 
     เป็นสถานที่ท่ีมีความปลอดภัย/ควบคุมการปิดด้วยกุญแจ    มี    ไม่มี 
     มีป้ายเตือนทางรังสี    มี    ไม่มี 
    ชัดเจน    ไม่

ชัดเจน 
    เข้าใจ

ง่าย 
   เข้าใจ
ยาก 

    มีการก าบังรังสีของภาชนะบรรจุ มีการปิดล ารังสี และมีก าแพงปิดล้อมก าบังรังสี
อย่างเพียงพอ  

   มี    ไม่มี 

    เป็นที่ท่ีใช้เก็บเฉพาะต้นก าเนิดรังสีเท่านั้น    ใช่    ไม่ใช่ 
มีป้ายเตือนทางรังสีติดที่อุปกรณ์/เครื่องก าเนิดรังสีที่ให้รังสี     มี     ไม่มี 
    ชัดเจน    ไม่

ชัดเจน 
    เข้าใจ

ง่าย 
   เข้าใจ
ยาก 

มีการก าหนดพื้นที่ดูแล/ขอบเขตรักษาการ    มี    ไม่มี 
มีป้ายและข้อก าหนดควบคุมการเข้าในแต่ละพื้นที่ดูแล/ขอบเขตรักษาการ    มี    ไม่มี 
    ชัดเจน    ไม่

ชัดเจน 
    เข้าใจ

ง่าย 
   เข้าใจ
ยาก 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
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 ............................................. 

 

 
3.2 กฎระเบียบการปฏิบัติงานทางรังสี 
ท าเอกสารกฎระเบียบการปฏิบัติงานทางรังสี    มี    ไม่มี 
มีข้อก าหนด/กฎเกณฑ์เพื่อปฏิบัติในกรณีระดับรังสีเกินค่าที่ก าหนดไว้    มี    ไม่มี 
มีการเอาใจใส่คนไข้อย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
มีการแนะน าการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีถูกต้องตามคู่มือการ
ใช้งาน 

   ถูกต้อง    ไม่
ถูกต้อง 

บุคลากรทางรังสีปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยทางรังสี    ปฏิบัติ
ตาม 

   ไม่
ปฏิบัติ 

มีการควบคุมการท างานเมื่อเข้าไปในห้องฉายรังสีอย่างเพียงพอ    เพียงพอ   ไม่
เพียงพอ 

 
3.3 การตรวจวัด/บันทึกข้อมูล 
มีการจัดการเกี่ยวกับเครื่องบันทึกรังสีประจ าตัวบุคคลและท าประวัติการได้รับรังสี/แจง้
ให้บุคลากรทางรังสีทราบ 

   มี    ไม่มี 

      การพกพาถูกต้อง    ถูกต้อง    ไม่
ถูกต้อง 

      มีการปรับเทียบ/สอบเทียบมาตรฐาน    มี    ไม่มี 
      ได้ส่งเปลี่ยนเพื่ออ่านค่าปริมาณรังสีที่ได้รับเป็นประจ า    ใช่    ไม่ใช่ 
      ปริมาณรังสีที่ได้รับไม่เกินขีดจ ากัดที่ยอมให้รับได้    ใช่    ไม่ใช่ 
มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องส ารวจรังสีแบบพกพาและแบบประจ าที่    จ าเป็น    ไม่

จ าเป็น 
       ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม    ถูกต้อง    ไม่

ถูกต้อง 
       ได้ร้บการปรับเทียบมาตรฐาน    ใช่    ไม่ใช่ 
       มีการตรวจสอบสภาพก่อนการใช้งาน    มี    ไม่มี 
อุปกรณ์ก าบังรังสีสามารถลดระดับรังสีเมื่อใช้ต้นก าเนิดรังสีทั้งหมดพร้อมๆ กันได้
เพียงพอและปลอดภัย 

   ใช่    ไม่ใช่ 

ได้ตรวจสอบการเปรอะเปื้อนทางรังสีเป็นประจ า    ใช่    ไม่ใช่ 
มีการตรวจสอบการเปรอะเปื้อนทางรังสีจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหน่วยงาน/บริษัท    มี    ไม่มี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
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 ............................................. 

 

ถ้าไม่ อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้เหมาะสม    เหมาะสม   ไม่
เหมาะสม 

       มีการปรับเทียบมาตรฐาน    มี    ไม่มี 
       วิธีท า/ใช้ถูกต้อง    ถูกต้อง    ไม่

ถูกต้อง 
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจวัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
รายละเอียดของเครื่องส ารวจรังสี ชนิด/รุ่น/หมายเลข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปรับเทียบมาตรฐานครั้งสุดท้ายเมื่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผลการส ารวจรังสีสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    ใช่    ไม่ใช่ 
ถ้าไม่  หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การป้องกันอันตรายจากรังสีสู่สาธารณะ 
 
4.1 ดูแลผู้เยี่ยมชมสถานปฏิบัติการทางรังสี 
ดูแลเอาใจใส่ผู้เยี่ยมชมบริเวณพื้นที่ควบคุมอย่างใกล้ชิด    ใช่    ไม่ใช่ 
มีการแจ้งเตือนผู้เยี่ยมชมไม่ให้เข้าในบริเวณต้องห้ามอย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
มีป้ายเตือนห้ามผู้เยี่ยมชมเข้าในบริเวณต้องห้ามอย่างเพียงพอ    มี    ไม่มี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

 
4.2 บริเวณต้นก าเนิดรังสี 
มีอุปกรณ์ก าบังรังสีและเครื่องวัดรังสีเพื่อป้องกันการได้รับรังสีของสาธารณะให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ปลอดภัย 

   มี    ไม่มี 

มีการจัดสัดส่วนบริเวณปฏิบัติงานทางรังสีและบริเวณทั่วไปของสาธารณะเหมาะสม    มี    ไม่มี 
มีการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการเปรอะเปื้อนทางรังสีในที่สาธารณะ กรณีที่มี
การรั่วไหลของสารรังสี 

   มี    ไม่มี 

 
4.3 การขจัดกากกัมมันตรังสี 
มีแนวปฏิบัติส าหรับการขนส่งกากกัมมันตรังสีไปสู่สถานที่ขจัดกากกัมมันตรังสี
มาตรฐาน 

   มี    ไม่มี 

มีแผน/วิธีการขจัดกากกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น    มี    ไม่มี 
 
4.4 การส ารวจระดับรังสีบริเวณสาธารณะ 
มีการส ารวจระดับรังสีบริเวณสาธารณะโดยบุคลาการทางรังสีหรือผู้เชี่ยวชาญ    มี    ไม่มี 
อุปกรณ์ก าบังรังสีสามารถลดระดับรังสีเมื่อใช้ต้นก าเนิดรังสีทั้งหมดพร้อมๆ กันได้
เพียงพอและปลอดภัย 

   ใช่    ไม่ใช่ 

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการ
ตรวจวัด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
รายละเอียดของเครื่องส ารวจรังสี ชนิด/รุ่น/หมายเลข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปรับเทียบมาตรฐานครั้งสุดท้ายเมื่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
ผลการส ารวจรังสีสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    ใช่    ไม่ใช่ 
ถ้าไม่  หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข 
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

 
5. การเตรียมแผนฉุกเฉินทางรังสี 

5.1 แผนฉุกเฉินทางรังสี 
มีเอกสารปฏิบัติการฉุกเฉินทางรังสี    มี    ไม่มี 
มีการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางรังสีให้เหมาะสมกับ
สถานะการณ์ 

   มี    ไม่มี 

มีการศึกษาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ/เหตุฉุกเฉินทางรังสีจากสถานประกอบการที่ใช้
ประโยชน์คล้ายๆกัน 

   มี    ไม่มี 

มีแผนการจัดการด าเนินงานเกี่ยวกับต้นก าเนิดรังสีที่ติดค้างไม่สามารถกู้ได้    มี    ไม่มี 
 
5.2 จัดฝึกอบรม และซ้อมฉุกเฉินทางรังสี 
มีการจัดฝึกอบรม และซ้อมฉุกเฉินทางรังสีให้กับบุคลากรทางรังสีและที่เกี่ยวข้อง    มี    ไม่มี 
ซ้อมครั้งสุดท้ายเม่ือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..    
มีการเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจกับสาธารณะซ่ึงคาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุทางรังสี 

   มี    ไม่มี 

 
6. การให้รังสีทางการแพทย์ 

6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
การรักษาคนไข้ท่ีให้รังสีอยู่ในการดูแลของแพทย์    ใช่    ไม่ใช่ 
จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ และเภสัชได้ผ่านการฝึกอบรมด้านการใช้รังสีรักษา
คนไข้อย่างเพียงพอ 

   ใช่    ไม่ใช่ 

การปรับเทียบปริมาณรังสีที่ให้ และการประกันคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา
โรคด้วยรังสี 

   มี    ไม่มี 

 
6.2 Justification 
การใช้รังสีรักษาทางการแพทย์ให้ผลดี และไม่เป็นอันตรายต่อแพทย์ผู้ใช้ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

   ใช่    ไม่ใช่ 

มีแนวปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาทางการแพทย์ที่ให้รังสีกับมนุษย์ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล 

   มี    ไม่มี 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

การรักษาทางการแพทย์ที่ให้รังสีกับมนุษย์ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือหลัก
จรรยาบรรณทางการแพทย์ 

   ใช่    ไม่ใช่ 

6.3 Optimization 
อุปกรณ์/เครื่องมือและต้นก าเนิดรังสีมีเอกสารรับรองมาตรฐานจากIEC/ISOหรือ
เทียบเท่ามาตรฐานแห ่งชาต ิ 

   มี    ไม่มี 

มีแนวปฏิบัติหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การซ่อมบ ารุง และมาตรฐานความ
ปลอดภัยอ่ืนๆ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และช ัดเจน ตามค าแนะน าของบริษ ัทผู ้ผลิต 

   มี    ไม่มี 

ใช้ถ้อยค า ค าย่อ สัญลักษณ์ที่ใช้ผู้ใช้เครื่องสามารถเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจน    ใช่    ไม่ใช่ 
มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อทดแทนความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นจากผู้ใช้    มี    ไม่มี 
มีระบบส ารองเพื่อให้รังสีกับคนไข้ตามปริมาณที่ก าหนดอย่างถูกต้องเหมาะสม    มี    ไม่มี 
ต้นก าเนิดรังสีแบบปิดผนึกผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมีหนังสือรับรองก ากับถูกต้อง    มี    ไม่มี 
มีแผนป้องกันกรณีมีเหตุผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นขณะรักษาคนไข้ได้    มี    ไม่มี 
มีแผนป้องกัน และการติดต่อกับคนไข้ เป็นระยะๆ เพื่อให้การรักษาถูกต้อง และ
เหมาะสม 

   มี    ไม่มี 

มีการวางแผนรักษาคนไข้ เพื่อม่ันใจได้ว่าคนไข้จะได้รับปริมาณรังสีที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม 

   มี    ไม่มี 

มีระบบน าต้นก าเนิดรังสีเข้าที่เก็บอัตโนมัติ(เช่น เมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง)    มี    ไม่มี 
มีเครื่องวัดรังสีแบบประจ าที่ที่สามารถแสดงสถานะการใช้ หรือบอกต าแหน่งต้นก าเนิด
รังสีที่ถูกเก็บอย่างปลอดภัยได้ 

   มี    ไม่มี 

 
6.4 การปฏิบัติงาน 
มีวิธีระบุต าแหน่งการฉายรังสีอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษา    มี    ไม่มี 
มีการหลีกเลี่ยงการให้รังสีกับสตรีมีครรภ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้    มี    ไม่มี 
มีการอธิบายหรือแจ้งผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉายรังสี    มี    ไม่มี 
 
6.5 การปรับเทียบ 
ปริมาณรังสีที่ให้มีการปรับเทียบจากห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หรือมีเอกสารรับรอง
ก ากับ 

   ใช่    ไม่ใช่ 

มีการปรับเทียบปริมาณรังสีที่ให้คนไข้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ถูกต้องเหมาะสม(ตามIAEA 
Tech.Rep.SN..277)  

   ใช่    ไม่ใช่ 
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ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

มีการปรับเทียบปริมาณรังสีกับตัวกลางชนิดต่างๆ ถูกต้องเหมาะสม    ใช่    ไม่ใช่ 
มีการปรับเทียบเป็นประจ าตามก าหนดเวลาหรือภายหลังจากการปรับปรุงหรือซ่อม
บ ารุง เพื่อให้รังสีคนไข้ในปริมาณถ ูกต้องตามต้องการ 

   ใช่    ไม่ใช่ 

 
6.6 ปริมาณที่ใช้รักษา 
มีเอกสารบ่งช้ี ปริมาณการให้รังสีในแต่ละต าแหน่ง(อวัยวะ)ของคนไข้ถูกต้องชัดเจน    ใช่    ไม่ใช่ 
 
6.7 การประกันคุณภาพ 
มีการตรวจวัด และตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีผลขณะการรักษา และภายหลังการ
รักษา 

   มี    ไม่มี 

มีการบันทึกข้อมูล และประวัติการให้รังสีรวมถึงผลสรุปต่างๆ    มี    ไม่มี 
มีการตรวจสอบการปรับเทียบเครื่องมือ และเงื่อนไขการให้รังสีถูกต้อง    ใช่    ไม่ใช่ 
มีการตรวจสอบหลักฐาน และประวัติคนไข้ถูกต้อง    ใช่    ไม่ใช่ 
มีการทบทวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นกลาง และสม่ าเสมอ    ใช่    ไม่ใช่ 
 
6.8 มาตรการการให้รังสี 
ปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจรรยาบรรณ เพื่อให้การรักษาเกิดผลดีสูงสุดต่อคนไข้ 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

   ใช่    ไม่ใช่ 

มีมาตรการป้องกันรังสีให้กับอาสาสมัคร ผู้ช่วยแพทย์/ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างปลอดภัย    มี    ไม่มี 
 
6.9 การอนุญาตให้คนไข้ออกจากโรงพยาบาล 
มีการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพร ังสี ในตัวคนไข้ก่อนการอนุญาตให้ออกจาก
โรงพยาบาลได้ ซึ่งให้ต่ ากว่าขีดจำก ัดท ีกำหนดไว ้ใน BSS. No.115 Schedule III  
Table III-VI เช่น I-131 ต่ ากว่า 1100 MBq.  

   ใช่    ไม่ใช่ 

 
6.10 การตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุทางรังสี 
มีการบันทึกข้อมูลการให้รังสีในแต่ละครั้งอย่างชัดเจนเพื่อติดตามตรวจสอบได้กรณี
ฉุกเฉินทางรังสี 

   มี    ไม่มี 

มีการตรวจสอบ ทบทวนข้อผิดพลาดทั้งหมดทันทีที่เป็นเหตุให้คนไข้ได้รับรังสีเกิน เช่น 
จากเครื่องมือ ความประมาท อุบัติเหตุ ความผิดพลาดหรือความผิดปกติอ่ืนๆ เป็นต้น 

   มี    ไม่มี 



 
ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี 

รหัสเอกสำร: KM-…-… 

ประกำศใช้วันที่:   (ประกำศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน  ฉบับที่: ปรับปรุงครั้งที่: หน้ำ: 
เรื่อง: คู่มือปฏิบัติด้านการตรวจสอบ ส าหรับสถานปฏิบัติการที่ใช้ 
เครื่องรังสีรักษา ๑ … 31 

 

ผู้จัดท า 
 

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 
สถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้ทบทวน 
 

 ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบ 
ความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

ผู้อนุมัติ 
 

 ............................................. 

 

มีการค านวณ หรือประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงาน และคนไข้ได้รับ    มี    ไม่มี 
มีวิธีหรือมาตรการป้องกันเหตุฉุกเฉินด้านความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นได้    มี    ไม่มี 
มีการควบคุมเครื่องมือเครื่องวัดทั้งหมดให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง    มี    ไม่มี 
มีการรายงานผลการตรวจสอบ หรือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบทราบ 

   มี    ไม่มี 

มีการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสีให้กับแพทย์ผู้รักษา และคนไข้ทราบเพื่อปฏิบัติให้เกิดผลดี
ต่อการรักษา 

   มี    ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


