
การตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยสถานปฏบิัติการทางรังสีที่มี
ไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

บรรยาย โดย 

 

นายบรรเจิด  อินแกว้ 

นกัฟิสิกสร์งัสีช านาญการ 

              กองอนญุาตทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี 

                        ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 



 นิยามเครื่องก าเนิดรังสี 

 การใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี 

 การแบ่งประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 

 การตรวจสอบ 

 เหตุผิดปกติ วิธีการปฏิบัติและแนวทางแก้ไข 

 แนวทางการจัดท าคู่มือการท างาน เพื่อความปลอดภัยทางรังสี 

 ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไข 

 

 

 

หัวข้อบรรยาย 



นิยามเครื่องก าเนิดรังส ี

ตามนิยาม  พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา ๔ 
 

หมายความว่า “เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไป
แล้ว จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี” 



การใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี 
 
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม 

ใช้ประโยชน์ทางศึกษาวิจัย 

ใช้ประโยชน์ทางรักษาความปลอดภัย 

 

 



การแบ่งประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 

ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิ

เรื่อง มาตรฐานความปลอดภยัเกี่ยวกบัรงัส ี

ออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



  ประเภท 1 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous)   

   

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของเครื่องก าเนิด
รังสี 

ตัวอย่างการจัดจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

1 

- เครื่องเร่งอนุภาคส าหรับงานรังสีรักษาทางการแพทย์ 
ส าหรับคน หรือสัตว์ 

- เครื่องเร่งอนุภาคส าหรับงานฉายรังสีอุตสาหกรรม 
- เครื่องเร่งอนุภาคส าหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึงเครื่อง

ก าเนิดรังสีซินโครตรอน 
- เครื่องเร่งอนุภาคส าหรับการตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากร 



ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 1 



ประเภท 2 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตราย (Dangerous)  

 
ประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี ตัวอย่างการจัดจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

2 

- เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรม 
- เครื่องเอกซเรย์แบบติดต้ังอยู่กับที่ รวมถึง Fluoroscopy, Tomography 

และ Chiropractic radiography 

- เครื่องเอกซเรย์ส าหรับงานวิเคราะห์ (โดยอยู่ในลักษณะปิดบางส่วน) 
- เครื่องซิมูเลเตอร์ 
- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และแมมโมกราฟฟ่ี 
- เครื่องเอกซเรย์เฉพาะทาง 
- เครื่องเอกซเรย์ฟัน, เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่  
- เครื่องเอกซเรย์ส าหรับตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก 
- เครื่องเอกซเรย์ส าหรับสัตว์ 



ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 2 



 

ประเภท 3 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย(Unlikely to be dangerous) 

ประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี ตัวอย่างการจัดจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

3 
- เครื่องเอกซเรยต์รวจกระเป๋า 

- เครื่องเอกซเรยส์  าหรบังานวเิคราะห ์โดยอยู่ในลกัษณะปิดมดิชดิ 



ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 3 



การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี (ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี) 
เครื่อง

ก ำเนิดรงัส ี
กำรจดัจ ำแนกประเภทเครื่องก ำเนิดรงัส ี

ประเภทที่ 
๑ 

๑. เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานของรังสีตัง้แต่ ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ 
หรือเครื่องก าเนิดรังสีที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าตัง้แต่ ๑ เมกะโวลต์ เช่น 

 - เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linear Accelerator) 
 - เครื่องไซโคลทรอน (Cyclotron) เครื่องซินโครตรอน (Synchrotron) 
 - เครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน (Proton Accelerator) 
 - เครื่องเร่งอนุภาคหนัก (Heavy Particle Accelerator)  
 - เครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ์ (Cyberknife Machine)  
 - เครื่องโทโมเธอราพี (Tomotherapy) 

๒. อุปกรณ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี 

ประเภทที่ 
๒ 

๑. เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานของรังสีต่ ากว่า ๑ เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ 
หรือเครื่องก าเนิดรังสีอื่นที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าต่ ากว่า ๑ เมกะโวลต์  
ที่มีลักษณะการใช้งานไม่ปิดมิดชิดหรือใช้งานกับคน แต่ไม่รวมถึง 
เครื่องก าเนิดรังสีที่ก าหนดไว้เฉพาะในประเภท ๓ เช่น 

 - เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดตื้น (Superficial X-Ray Therapy Machine) 
 - เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดลึก (Orthovoltage หรือ Deep X-Ray Therapy Machine) 
 - เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม (X-Ray Industrial Radiography) 
 - เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางศึกษาวิจัย (X-Ray Research Radiography) 
 - เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทางรักษาความปลอดภัย (X-Ray Unit for Security Inspection) 

๒. อุปกรณ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องก าเนิดรังสี 



การจ าแนกประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี (ร่างกฎกระทรวงการแจ้งการครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี) 



ตรวจตามแผนด าเนินงานท่ีตัง้ไว้ 

- หน่วยงานที่ใบอนุญาตฯใกล้หมดอนุญาตหมดอายุ  

- ตรวจตามความเสีย่ง แต่ละประเภท 

   ตรวจนอกแผนด าเนินงาน 

- หน่วยงานใหม่ (ประเภท 1 ) 

- ตามร้องขอ จากคณะท างานพิจารณาใบอนุญาตฯเนื่องจากมีประเด็น 

หรือหน่วยงานขอความอนุเคราะห์ 

 

การตรวจสอบ 



วิธีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 
 

 ตรวจสอบข้อมูล /เอกสาร 

 สังเกตการณ์ 

 การสัมภาษณ์ 

 ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน 

 



1.การตรวจสอบข้อมูล (สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียมพร้อม) 

 ใบอนุญาตและข้อมูลในใบอนุญาต  

  - ข้อมูลในใบอนุญาตถูกต้องตรงกับเครื่องที่ครอบครองหรือใช้อยู่จริง    

 เช่น รายละเอียดเครื่อง ประเภทเครื่อง ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ก าลัง

สูงสุด ห้องที่ติดตั้ง เป็นต้น 

 

 บัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี  

 - จ านวนเครื่อง รายละเอียดเครื่อง ความถูกต้องตามรายงานผลตรวจเครื่อง  

โดยรายละเอียดเครื่อง ประกอบด้วย ประเภทเครื่อง  ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง 

ก าลังสูงสุด  ห้องที่ติดตั้ง เป็นต้น 

 

  

ตัวอย่างใบอนุญาต.pdf
ตัวอย่างใบอนุญาต.pdf
ตัวอย่างใบอนุญาต.pdf


1.การตรวจสอบข้อมูล (สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียมพร้อม) 
 มาตรการความปลอดภัย  และคู่มือการท างานกับเครื่องก าเนิดรังสีมุ่งเน้นการ

ป้องกันอันตรายจากรังสี 

 - เหมาะสมและครอบคลุมกับการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีที่มี 

 - ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี 

 - การน าไปปฏิบัติ/การบังคับใช้ และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 - การติดตาม และการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการท างาน 

  



 ผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรงัสี (ผลจาก OSL ) 

• ผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดอุปกรณ์บันทึกรังสี ประจ าตัวบุคคล 
ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
• ต้องมีการประเมินผลการได้รับรังสีทั้งปีของผู้ปฏิบัติงาน 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ได้รับรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
• ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบผลการได้รับรังสีของตนเอง 
 

OSL: Optical Stimulated Luminescent Dosimeter 



อุปกรณ์วัดรังสีประจ าตัวบุคคล  



 คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
  
      ตามประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

 

            เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1   RSO ระดับสูง (เครื่องก าเนิดรังสี) 

            เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 2   RSO ระดับกลาง (เครื่องก าเนิดรังสี) 

            เครื่องก าเนิดรังสีประเภทท่ี 3   RSO ระดับต้น (เครื่องก าเนิดรังสี) 



 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีทุกเครื่องจากหน่วยงานที่ ปส.รับรอง 

 - ระดับรังสีโดยรอบเครื่องก าเนิด อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

      - เครื่องผ่านมาตรฐาน ห้องสามารถกันรังสีได้ (กรณีทางการแพทย์) 

 

 บันทึกการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานรังสี และผู้เกี่ยวข้อง 

 - ผู้ปฏิบัติงานรังสีลงนามรับทราบ  



 ขั้นตอนในการสืบสวนการได้รับรังสีสูง  

 - มีขั้นตอนสืบสวนชัดเจน 

     - มีการจดบันทึกอุบัติการณ์ทางรังสี(กรณีผู้ปฏิบัติงานรังสีมีความเสี่ยงได้รับรังสีสูง) 

 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยตั้งครรภ์เข้ารับบริการ  (กรณีใช้ทางการแพทย)์ 

 - มีขั้นตอนชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 - มีแนวปฏิบัติกรณีเอกซเรย์ผู้ป่วยต้ังครรภ์  



2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสี 
 ตรวจวัดระดับรังสีจากเคร่ืองก าเนิดรังสีในบริเวณโดยรอบห้องที่ติดตั้ง/หรือ

โดยรอบเครื่องก าเนิด 
 - ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ต้องไม่เกิน 400 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ 
 - สาธารณะชน ต้องไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห ์
 ประเมินห้องปฏิบัติการทางรังสีและอุปกรณ์ทางรังสี สามารถก าบังรังสีจาก

เครื่องก าเนิดรังสี แก่ผู้ปฏิบัติงานรังสีและสาธารณชนได้ 



 ตรวจสอบอปุกรณป้์องกนัรงัส ี(กรณีใชท้างการแพทย)์ 

 - เพยีงพอ 

 - อยู่ในสภาพทีส่ามารถใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค ์ 

 - การจดัเก็บเหมาะสม 

 

 



การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันรังสี 

 

1. หลังการใช้งานควรเช็ดท าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. แขวนไว้ให้กางเต็มตัว  ไม่พับ หรือวางกองไว้ เพราะจะท าให้เกิดการหักงอของชุด
ป้องกันอันตรายจากรังสี 

3. ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยการเอกซเรย์ ทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจสอบรอย
ช ารุด และหักงอ หากพบควรส่งซ่อมโดยด่วน หรือหยุดการใช้งาน 

4. ส าหรับแว่นตาตะกั่วห่อหุ้มด้วยผ้านุ่มกันการเกิดรอย และเก็บไว้ในกล่องที่แข็งแรง
สามารถป้องกันการแตก 

 



อปุกรณว์ดัรงัสปีระจ าตวับคุคล  

- ผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- เพียงพอ 
- ใช้ถูกวิธี 
- จัดเก็บเหมาะสม 



มีระบบในการควบคุมบุคคลที่จะเข้าในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน 

ไฟเตือนแสดงสถานะ ขณะฉายรังสี 

มีป้ายเตือนทางรังสีที่ถูกต้อง ชัดเจนพอเพียง ติดอยู่ในต าแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ชัด 



ไฟเตือนแสดงสถานะ ขณะฉายรังสี 
 



ป้ายเตือนตั้งครรภ์ 



Radiation Protection of Patients (RPOP) 



Radiation Protection of Patients (RPOP) 



ตัวอย่างรายการตรวจสอบเพิ่ม ส าหรับประเภท 1  

 ปุ่มหยุดฉุกเฉิน 

 การสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี  

 Door interlock หรือ ระบบ Sensor หน้าห้อง 

 “Last man out” switch 





3. กิจกรรมหลังการตรวจสอบทางรงัส ี

 

 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

 ระบุและแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไขให้สถานปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ  

 ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแก้ไข 

 



เหตผุดิปกตสิ  าหรบัเครื่องก าเนิดรงัส ี

 เครื่องเอกซเรย์มีปัญหา เสีย หรือขัดข้อง ใช้งานไม่ได้           

 เครื่องตกมาตรฐาน 

ประตู้ห้องช ารุด ไม่สามารถกันรังสีแก่สาธารณชนได้ 

 

 วธิกีารปฏบิตัแิละแนวทางแกไ้ข 
 มีการบ ารุงรักษาเครื่องประจ า 

 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องประจ า 

 หากเครื่องช ารุดให้ด าเนินการแก้ไข ปรับแก้โดยตัวแทน/บริษัทผู้ผลิต แล้วตรวจสอบคุณภาพเครื่องหลังซ่อม 

 ประตู้ห้องช ารุด ให้ซ่อมแซม แล้วตรวจวัดระดับรังสี 

 หากไม่ประสงค์ใช้งานอีกต่อไป ให้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกการขออนุญาตฯ มาที่ ปส. 

 



1. เข้าใจผลของรังส ี

แนวทางการจัดท าคู่มือการท างาน เพื่อความปลอดภัยจากรังสี 



2.ทราบวัตถุประสงค์ของการป้องกันอันตรายจากรังส ี
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3. เข้าใจหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี 

 Justification 

 พิจารณาถึงผลประโยชน์ในการใช้งาน ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด 

 Optimization 

 การได้รับรังสีใดๆถือว่าเป็นความเสี่ยงภัย   การควบคุมให้มีการได้รับรังสีในระดับ
ต่ าเท่าที่เชื่อว่าจะยอมให้รับได้    

 Individual Dose Limits 

 การก าหนดค่าระดับรังสีที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสองข้อแรกข้างต้น 



1. Justification 

Risk 
Benefit 



2. Optimization 

หลักการปฏิบัติงานทางรังสีตามหลัก ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable) 

 
“การปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายโดยได้รับรังสีน้อยที่สุด ด้วย
เหตุและผลเท่าที่กระท าได้” 





หลักการในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี 



การเลอืกวสัดุส  าหรบัก าบงัรงัส ี



สรุปเลือกวัสดุส าหรับก าบังรังส ี



อปุกรณป้์องกนัรงัสเีอกซ ์จากเครื่องก าเนิดรงัส ี



อปุกรณป้์องกนัรงัสเีอกซ ์จากเครื่องก าเนิดรงัส ี

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



การป้องกันรังสีของเสือ้ตะกั่ว 
 



3. Individual Dose Limits   ขีดจ ากัดการได้รับรังสี  

- ผู้รับใบอนญุาตตอ้งระมัดระวังมิใหบุ้คคลที่ท างานในบริเวณรังสีไดร้ับรังสเีกนิปรมิาณที่ก าหนด   
ดังต่อไปนี้  
              (๑) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง
ห้าปีติดต่อกนั ทั้งนี้  ในแต่ละปีจะรับรังสไีดไ้ม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดในช่วงหา้ปี
ติดต่อกันนั้นจะตอ้งได้รบัรังสไีมเ่กนิ ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ต  
              (๒) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อป ีส าหรับเลนซ์
ของดวงตา  
              (๓) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) ๕๐๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อป ีส าหรับส่วนที่
เป็นผิวหนัง มือ และเท้า  

- ผู้รับใบอนญุาตตอ้งระมัดระวังมิใหห้ญิงมีครรภ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัรังส ีได้รับรังสี ตลอด
ระยะเวลาที่ตั้งครรภ์  เกิน ๑ มิลลิซีเวิร์ต และต้องเฉลี่ยไมเ่กนิ ๐.๑ มิลลิซีเวิร์ตต่อเดอืน  
 





อาทิเช่น  

• เครื่องติดตั้งประจ าที่ 

• เครื่องเคลื่อนที่ได้  

• เครื่องเอกซเรย์เป็นปิดมิดชิด 

• เครื่องเอกซเรย์เป็นแบบปิดบางส่วน 

• ใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล  

 คู่มือการท างานแตกต่างไปตามการใช้งาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยทางรังสีบุคคล ดังนี้ 

       - ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

       - ส าหรับบุคคลทั่วไป 

**เพิ่มเติมส าหรับทางการแพทย์ 

 - ส าหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทางรังสี 

 - ส าหรับร่วมให้บริการ เช่น ผู้ช่วยผู้ป่วย  

4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใชง้าน  



4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใชง้าน  



4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใชง้าน  

ตรวจวัดการรั่วและการกระเจิงของรังสีจากเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปชนิดเคลื่อนทีไ่ด้ 



4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใชง้าน  



4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใชง้าน  



4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใชง้าน  

ต าแหน่ง ปริมาณรังสีกระเจิง (µSv/hr) ปริมาณรังสีกระเจิง (µSv/week) 
ต าแหน่งที่ 1 3183.27 66.32 
ต าแหน่งที่ 2 1283.14 26.73 
ต าแหน่งที่ 3 2722.73 56.72 
ต าแหน่งที่ 4 1172.14 24.42 
ต าแหน่งที่ 5 541.31 11.28 
ต าแหน่งที่ 6 8.66 0.18 
ต าแหน่งที่ 7 326.40 6.80 
ต าแหน่งที่ 8 35.40 0.74 
ต าแหน่งที่ 9 72.36 1.51 
ต าแหน่งอื่น ๆ 30.00 0.63 

 



             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 

ป้ายเตือนและ
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 
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