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 สถิติปัญหาที่พบในการตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไข ปี 59

หัวข้อบรรยาย



นิยามเครื่องก าเนิดรังสี

ตามนิยาม  พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา ๔

หมายความว่า “เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไป
แล้ว จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี”



1) เพื่อการรักษา

2) เพื่อการวินิจฉัย

ชนิดเครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์
แบ่งตามการใช้ประโยชน์ : 



ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1

Linear Accelerator (LINAC)

TOMO therapy 



Cyberknife Intraoperative Radiation Therapy (IORT)

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1(ต่อ)



ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2

Simulator(Sim)

จ าลองรังสีรักษา Computed Tomography (CT)

ถ่ายภาพตัดขวางสามมิติ



Mammography

ถ่ายภาพเต้านม Bone Mineral Densitometry

ความหนาแน่นของกระดูก

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2 (ต่อ)



Stationary Radiography & Fluoroscopy Stationary Radiography

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2 (ต่อ)



Radiographic bus

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2 (ต่อ)

Mobile Radiography

Cardiac Catheterization (CATH-LAB)

ตรวจระบบหลอดเลือด



C-arm

ใช้ร่วมกับการผ่าตัด
O-arm

ใช้ร่วมกับการผ่าตัด

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2 (ต่อ)



Intra Oral Dental Radiography (IDR)

ถ่ายภาพภายในช่องปาก

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2 (ต่อ)



Dental Computed Tomography

ถ่ายภาพ สามมิติ

Panoramic Dental Radiography

ถ่ายภาพแบบทั้งปากและแบบ
ด้านข้างศีรษะ

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 2 (ต่อ)



ตรวจตามแผนด าเนินงานที่ตัง้ไว้

- หน่วยงานที่ใบใกล้หมดอนญุาตหมดอายุ 

- ตรวจตามความเสีย่ง แต่ละประเภท

 ตรวจนอกแผนด าเนินงาน

- หน่วยงานใหม่ (ประเภท 1 )

- ตามร้องขอ จากคณะท างานพิจารณาใบอนุญาตฯเนื่องจากมีประเด็น

หรือหน่วยงานขอความอนุเคราะห์

การตรวจสอบ



วิธีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

 ตรวจสอบข้อมูล /เอกสาร

 สังเกตการณ์

 การสัมภาษณ์

 ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน



1.รายการตรวจสอบ

 รายละเอียดใบอนุญาตและข้อมูลในใบอนุญาต
- ข้อมูลในใบอนุญาตถูกต้องตรงกับที่มีอยู่จริง เช่น สถานที่ติดตั้งใช้งาน  รายละเอียดเครื่อง 

ประเภทเครื่อง ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ก าลังสูงสุด เป็นต้น

- สถานะ ครอบครอง/ใช้ ตามระบุในใบอนุญาตฯ ต้องสอดคล้องกับการใช้งานจริง

- คุณสมบัติตามของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และการมีอยู่จริงของบุคคลดังกล่าว

 บัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี 

- จ านวนเครื่อง รายละเอียดเครื่อง ความถูกต้องตามรายงานผลตรวจเครื่อง 

โดยรายละเอียดเครื่อง ประกอบด้วย ประเภทเครื่อง  ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ก าลังสูงสุด  ห้องที่

ติดตั้ง เป็นต้น



1.การตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)

 มาตรการความปลอดภัย และคู่มือการท างานกับเครื่องก าเนิดรังสีมุ่งเน้นการ

ป้องกันอันตรายจากรังสี

- เหมาะสมและครอบคลุมกับการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีที่มี

- ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี

- การน าไปปฏิบัต/ิการบังคับใช้ และการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การติดตาม และการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท างาน



 ผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังส ี(ผลจาก OSL )

• ผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องมีอุปกรณ์บันทึกรังสี ประจ าตัวบุคคล ขณะปฏิบัติงาน
• ต้องมีการประเมินผลการได้รับรังสีทั้งปีของผู้ปฏิบัติงาน
• ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ได้รับรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
• ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบผลการได้รับรังสีของตนเอง

OSL: Optical Stimulated Luminescent Dosimeter



 คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ตามประเภทเครื่องก าเนิดรังสี

เครื่องก าเนิดรังสีประเภทท่ี 1  RSO ระดับสูง (เครื่องก าเนิดรังสี)

เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 2   RSO ระดับกลาง (เครื่องก าเนิดรังสี)

เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 3   RSO ระดับต้น (เครื่องก าเนิดรังสี)



 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีทุกเครื่อง(ประเภท2)

จากหน่วยงานที่ ปส.รับรอง

- ระดับรังสีโดยรอบเครื่องก าเนิด อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

- เครื่องผ่านมาตรฐาน ห้องสามารถกันรังสีได้

 บันทึกการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานรังสี และผู้เกี่ยวข้อง

- ผู้ปฏิบัติงานรังสีลงนามรับทราบ 



 ขั้นตอนในการสืบสวนการได้รับรังสีสูง 

- มีขั้นตอนสืบสวนชัดเจน

- มีการจดบันทึกอุบัติการณ์ทางรังสี(กรณีผู้ปฏิบัติงานรังสีมีความเสี่ยงได้รับรังสีสูง)

 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยตั้งครรภ์เข้ารับบริการ (กรณีใช้ทางการแพทย)์

- มีขั้นตอนชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

- มีแนวปฏิบัติกรณีเอกซเรย์ผู้ป่วยต้ังครรภ์



2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสี

 ตรวจวัดระดับรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสีในบริเวณโดยรอบห้องที่ติดตั้ง/หรือ
โดยรอบเครื่องก าเนิด

- ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ต้องไม่เกิน 400 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์
- สาธารณะชน ต้องไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์

 ประเมินห้องปฏิบัติการทางรังสีและอุปกรณ์ทางรังสี สามารถก าบังรังสีจาก
เครื่องก าเนิดรังสี แก่ผู้ปฏิบัติงานรังสีและสาธารณชนได้



อุปกรณ์ป้องกันรังสี (กรณีใช้ทางการแพทย)์

- เพียงพอ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
- อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
- การจัดเก็บเหมาะสม

เส้ือตะกั่วควรมีสมมูลตะกั่ว(Lead Equivalent) 
 อย่างน้อย 0.25 mm Pb เคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์น้อยกว่า 100 กิโลโวลต์ 
 อย่างน้อย 0.35 mm Pb ท่ีพลังงานเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์มากกว่า 100 กิโลโวลต์



มีระบบในการควบคุมบุคคลที่จะเข้าในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน

ระบบควบคุมความปลอดภยัต่าง ๆ (Safety Control System) เช่น 
ระบบ Door Interlock 

ตรวจสอบระบบหยุดท างานฉุกเฉิน(Emergency Stop) 

ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนทางรังสี (Warning System) เช่น ไฟเตือน ป้ายเตือน



ป้ายเตือนตั้งครรภ์



3. กิจกรรมหลังการตรวจสอบทางรังสี

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ

ระบุและแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไขให้สถานปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ 

อัพโหลดข้อมูลในกระเป๋าเอกสาร

ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข



ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา

1. รายละเอียดเคร่ืองในใบอนุญาตฯ - ไม่ตรงกับความเป็นจริง จากการพิมพ์ผิด

2.ได้ใบอนุญาตฯ - ไม่มีSurvey เป็นของตัวเอง
(ประเภท1)

- สถานที่ติดต้ังในรายงานผลตรวจฯ
ไม่เป็นไปตามความจริง

3. OSL - ไม่เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานหลาย
แผนก ใช้บางแผนก

- ใช้เฉพาะช่วงขออนุญาตฯ
- ใช้ไม่ต่อเนื่อง
- ท างานหลายที่ ใช้ osl อันเดียว
- มี osl อันเดียวใช้หลายคน
- ส าหรับประเภท 1 รหัส osl ควร

เป็น LA ….แทน XA.....ไหม

4. อุปกรณ์ป้องกันรังสี - ไม่มีใช้งาน ช ารุด หรือไม่เพียงพอ

ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ 



ประเด็น ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา

5. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตฯ - สถานะครอบครอง แต่มีการใช้งาน
- เครื่องฯเคลื่อนที่ได้ น าไปใช้นอกพื้นที่

6.ข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสีไม่
ถูกต้องกับความเป็นจริง

- รับผิดชอบคนเดิมย้ายออก
- มีคนใหม่ท าหน้าที่แทน

7. ไม่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่
เหมาะสม 

- ไม่มีการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง 



ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ สถิติปัญหา
จากสถิติการตรวจเครื่องก าเนิดทางการแพทย์  ปี 2559 จ านวนทั้งสิน้ 204 หน่วยงาน

1.ไม่มีใบอนุญาต, 43

3.ขาดอุปกรณ์วัดรังสี
ประจ าบุคล, 27

ไม่มีการประเมินผล 
การได้รับรังสี, 12

เครื่องก าเนิดรังสีไม่ได้
มาตรฐาน, 3

ไม่ตรวจสอบเครื่อง
ก าเนิดรังสี, 3

2.ขาดอุปกรณ์ป้องกัน
รังสี, 33

ขาดการตรวจสอบ
อุปกรณ์ป้องกัน, 11

ไม่มีมาตรการ ความ
ปลอด, 3

ไม่มีการบังคับใช้
มาตรการความปลอด, 

3

ขาดการให้ความรู้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงาน, 10

ป้ายเตื่อนและ
สัญลักษณ์ไม่
ถูกต้อง, 1



ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
1. ไม่มีใบอนุญาตฯ เครื่องที่ครอบครองหรือใช้/มี
ใบอนุญาตฯ แต่ไม่ทุกเครื่อง

1.ไม่เคยขอ
2. มีเครื่องใหม่ 
3.ไม่ด าเนินการขอเพราะเครื่องตกมาตรฐาน 

1.ขอค าปรึกษา ปส. 02-5967600 ต่อ 1511
1513
2.ด าเนินการยื่นขอ

2.ขาดต่ออายุใบอนุญาตฯ 1. เปลี่ยนผู้ขอ หรือรับผิดชอบ
2. ต่ออายุไม่ส าเร็จ
3. รอเอกสารประกอบ เช่นรายงานผลตรวจ
เครื่อง 

1.รอชัดเจนผู้ขอ/ ผู้รับผิดชอบ
2. ตอบสนองการขอเอกสารเพิ่มเติม
- แจ้งเบอร์ติดต่อที่ชัดเจนเพื่อประสานงาน
3.วางแผนการตรวจ ก่อนใอนุญาตหมดอายุ
-รายงานผลไม่เกิน 1 ปี ณ.วันลงรับ ปส.

3. ไม่มีรายงานผลการได้รับรังสี (ผล OSL) 1.ไม่ได้ใชO้SL ต่อเนื่อง
2.ใช้ไม่ได้เก็บรายงานผล
3.ใช้แต่ไม่ได้ส่งคืน เพื่ออ่านผล

1.มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้ OSL
2.มีการสุ่มตรวจการใช้ OSL
3.ผู้รับผิดชอบหลักเรื่อง OSL
4.ขอส าเนาผลได้ที่ กรมวิทย์ หรือ สทน.

4. อุปกรณ์ป้องกันรังสีไม่เพียงพอ /ไม่มีการทดสอบ
อุปกรณ์ป้องกันรังสี

1.ไม่ได้ใช/้ คิดว่าไม่จ าเป็น
2.ขาดงบประมาณ

1.สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
2.ท าระบบประกันคุณภาพ เช่น QA HA



ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
5. ไม่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่
เหมาะสม 

1. ไม่มีการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ผู้ปฏิบัติงานทราบกฎระเบียบดังกล่าวเป็น
อย่างดีและ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

6.ข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสีไม่
ถูกต้องกับความเป็นจริง

1. รับผิดชอบคนเดิมย้ายออก
2. มีคนใหม่ท าหน้าที่แทน

1.แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตฯ กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ พร้อมแนบเอกสาร
ยืนยัน

7.ไม่ได้สอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ทุกปี
(ประเภท 1)

1.คิวสอบเทียบนาน 1.จองคิวหลังสอบเทียบ อนุโลมใช้ใบจอง
ยืนยัน
2.ตั้งงบประมาณเพื่อสอบเทียบกับหน่วยงาน
อื่นที่ให้บริการ

8.รายละเอียดเครื่องในใบอนุญาตฯ ไม่ตรงกับความ
เป็นจริง

1.ข้อผิดพลาดในกรอกข้อมูล
2.ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง

1. แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตฯ พร้อม
แนบเอกสารยืนยัน




