
เกณฑม์าตรฐานการประเมินความปลอดภัยทางรังสีและขั้นตอนการตรวจสอบ 
สถานปฏิบัติการที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทางการแพทย์ 

 

กลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รังสีทำงกำรแพทย์       ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 
1.  ค าน า 

กลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รังสีทำงกำรแพทย์ ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง
รังสี  ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรที่มีไว้
ผลิต ครอบครอง และ/หรือใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศ  (ยกเว้นวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษและวัสดุต้นก ำลัง)   ซึ่งได้แบ่งภำรกิจในกำรก ำกับดูแลตำมประเภทกำรใช้งำนเป็น 3 ส่วนคือ 
ทำงกำรแพทย์ อุตสำหกรรม และทำงกำรศึกษำวิจัย  ในส่วนทำงกำรแพทย์มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำร
ตรวจสอบให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติและเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีที่
ประกำศใช้โดยส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี   ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำง
รังสีโดยรวม  ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินควำมปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำร
ทำงรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทำงกำรแพทย์  ดังนั้นกลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรใช้รังสีทำง
กำรแพทย์ จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีในทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรตรวจสอบ  กำรประเมินควำมปลอดภัยในกำร
ตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและเป็น
แนวทำงในกำรประเมินควำมปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีและเป็นแนวปฏิบัติใน
กำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทำง
กำรแพทย์ และใช้เป็นเอกสำรประกอบในกำรฝึกอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสีทำงด้ำนกำรแพทย์ 

 
3.  วิธีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี สถานปฏิบัติการท่ีใช้วัสดุกัมมันตรังสี
ในทางการแพทย์ 

กำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทำงกำรแพทย์โดยทั่วไปจะ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนกำรเตรียมกำร ขั้นตอนกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัย 
และขั้นตอนภำยหลังกำรตรวจสอบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรำยละเอียดดังน้ี 
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3.1  ขั้นตอนการเตรียมการ  เป็นกำรเตรียมกำรของเจ้ำหน้ำที่ก่อนกำรตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำร  โดยมีขั้นตอนดังนี ้

3.1.1  ศึกษำข้อมูลต่ำง ๆ ของสถำนปฏิบัติกำรที่จะตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วย 
ประเภทกำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสี  ประวัติกำรขออนุญำต ฯ  กำรครอบครองและใช้งำนวัสดุ
กัมมันตรังสี ข้อมูลกำรปฏิบัติงำน เช่น สถำนที่เก็บและใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสี  ขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีและปฏิบัติงำนทั่วไป  และประวัติกำรได้รับรังสี
ของผู้ปฏิบัติงำน ฯลฯ ข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะปรำกฏในแฟ้มค ำขออนุญำตของแต่ละสถำน
ปฏิบัติกำร 

นอกจำกนี้ได้ศึกษำผลกำรตรวจสอบคร้ังที่ผ่ำน ๆ มำ และควำมคืบหน้ำในกำร
ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อพึงปฏิบัติซึ่งจะเก็บอยู่ในแฟ้มกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรของแต่ละสถำน
ปฏิบัติกำร  

3.1.2  จัดท ำจดหมำยแจ้งขอตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำร โดยกำรส่งบันทึกข้อควำมแจ้ง
ขอตรวจสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีไปยังฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป โดยระบุสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี 
วันที่ เวลำที่ต้องกำรตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้สถำนปฏิบัติกำรจัดเตรียมเอกสำรและแจ้งเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ   

3.1.3  จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในกำรตรวจสอบและเอกสำรอ้ำงอิงในกำรตรวจสอบ
เฉพำะทำงให้สอดคล้องกับประเภทสถำนปฏิบัติกำร 

 
3.2  ขั้นตอนการตรวจสอบ โดยทั่วไปมี 2 ขั้นตอนกล่ำวคือ กำรตรวจสอบทั่วไป (General 

Inspection) ซึ่งจะมีขั้นตอนคล้ำยคลึงกันในทุกประเภทของสถำนปฏิบัติกำร และกำรตรวจสอบ
เฉพำะทำง (Specific Inspection) กำรตรวจทั้ง 2 แบบ มีรำยละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังน้ี 

3.2.1  การตรวจสอบท่ัวไป เป็นกำรตรวจสอบตำมแนวปฏิบัติในกำรตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสี โดยส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี โดยมีรำยละเอียดในกำรตรวจสอบ
ดังนี้ 

3.2.1.1  กำรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Identifying Information) เช่น กำร
ตรวจสอบอำยุของใบอนุญำต  ข้อมูลในใบอนุญำต ฯ ตรงกับที่ข้อมูลในกำรตรวจสอบ เช่น ชื่อผู้รับ
อนุญำต สถำนที่ที่อนุญำตให้ปฏิบัติงำน สถำนที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี รำยชื่อของเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี คุณสมบัติ และกำรมีอยู่จริงของบุคคลดังกล่ำว ตรวจสอบรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนรังสี
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำน ๆ มำ สังเกตอัตรำกำรเข้ำใหม่และลำออกของผู้ปฏิบัติงำน 

 3.2.1.2  กำรตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย  (Verification of Safety)  โดย
ตรวจสอบ 
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 3.2.1.2.1  บัญชีของวัสดุกัมมันตรังสี  โดยที่จ ำนวนและปริมำณของ
วัสดุกัมมันตรังสีต้องไม่ เกินที่ ระบุไว้ในใบอนุญำต  ตรวจสอบระบบกำรก ำบังรังสีของ
ห้องปฏิบัติกำรว่ำเป็นไปตำมที่ระบุในใบค ำขออนุญำต ฯ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง  ท ำให้กำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสีลดลง 

3.2.1.2.2  ตรวจสอบระบบควบคุมควำมปลอดภัยต่ำง ๆ (Safety Control 
System) เช่น ระบบ Door Interlock เป็นต้น 

3.2.1.2.3  ตรวจสอบระบบกำรแจ้งเตือนทำงรังสี (Warning System) 
เช่น ไฟเตือน หรือป้ำยเตือนอันตรำยจำกรังสี  เป็นต้น 

3.2.1.2.4  ตรวจสอบระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย    (Safety 
Operation-Management) โดยที่ผู้ขออนุญำต ฯ ต้องทรำบกฎหมำย หรือข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ 
มีกำรมอบอ ำนำจให้เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีมีอ ำนำจในกำรระงับกำรปฏิบัติงำนที่ไม่
ปลอดภัยได้  มีกำรจัดหำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงพอเพียง 

3.2.1.2.5 ตรวจสอบระบบควำมปลอดภั ยท ำงเทคนิ ค    (Safety 
Operation-Technical) โดยตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีมีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย
และข้อก ำหนดต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง  มีเวลำและทรัพยำกรในกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี มี
กำรจัดท ำบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี  มีประวัติกำรใช้งำน ( Log Book) เช่น อัตรำกำรใช้ ผู้ใช้ วันและ
เวลำที่ใช้เป็นต้น มีบัญชีกำรน ำเข้ำและส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี 

3.2.1.3  กำรตรวจสอบกำรป้องกันอันตรำยส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนรังสี (Verification 
of  Worker Protection) โดยตรวจสอบ 

3.2.1.3.1  กำรจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงำน (Classification of Areas)  
3.2.1.3.2  กฎระเบี ยบในกำรปฏิบั ติ งำน   (Local Rules)  เพื่ อให้

ผู้ปฏิบัติงำนรังสีทรำบ และปฏิบัติตำมกฎระเบียบดังกล่ำว สังเกตขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนทำงรังสีให้
เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสถำนปฏิบัติกำร 

 3.2.1.3.3  กำรเฝ้ำระวังทำงรังสี (Monitoring) โดยตรวจสอบผลกำร
ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนรังสี สังเกตผู้ที่ได้รับรังสีเกินกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวนของกำรไม่
จัดส่งฟิล์มไปรับกำรประเมินผล ฟิล์มเสียหรือฟิล์มที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่จะประเมินผลได้ ตรวจสอบ
สภำพกำรใช้งำนของเคร่ืองส ำรวจรังสีและอุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลต่ำง ๆ พร้อม
เอกสำรกำรรับรองกำรปรับเทียบมำตรฐำน สังเกตกำรติดอุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัว
บุคคล 

3.2.1.3.4  ตรวจสอบผลกำรตรวจวัดระดับรังสี กำรตรวจสอบกำรร่ัวของ
วัสดุกัมมันตรังสี  กำรเปื้อนและกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุกัมมันตรังสี โดยกำรเก็บตัวอย่ำงในอำกำศ   
ควำมถี่ในกำรตรวจวัด และวิธีกำรตรวจวัดตำมที่ก ำหนดไว้ในคู่มือควำมปลอดภัยทำงรังสี 
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3.2.1.3.5  ตรวจสอบประวัติกำรซ่อมบ ำรุง และกำรประกันคุณภำพของ
อุปกรณ์ 

3.2.1.4  กำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสำธำรณะ (Verification of Public 
Protection) โดยตรวจสอบ 

3.2.1.4.1  กำรควบคุมบุคคลภำยนอกที่จะเข้ำในพื้นที่ปฏิบัติงำน โดยกำร
ตรวจสอบกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมมั่นคงทำงรังสี  และกำรปิดล๊อคพื้นที่ เมื่อไม่มี
กำรปฏิบัติงำน 

3.2.1.4.2  กำรตรวจสอบระดับรังสี และ/หรือกำรเปื้อนสำรกัมมันตรังสี
ที่บริเวณสำธำรณะ 

3.2.1.5 กำรตรวจสอบและซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนฉุกเฉินทำงรังสี 
(Emergency Plan and Preparedness)  เป็นกำรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ำแผนฉุกเฉินทำงรังสีที่สถำน
ปฏิบัติกำรได้จัดเตรียมไว้นั้น สำมำรถปฏิบัติได้จริงและมีกำรฝึกซ้อมตำมระยะเวลำที่ได้ก ำหนดไว้ 
กำรตรวจสอบควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติงำน กำรปรับปรุงแผนฉุกเฉินทำงรังสีให้สำมำรถใช้งำนได้
จริง  และกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมำะสมในกำรระงับเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 

3.2.1.6  กำรตรวจสอบกำรให้รังสีทำงกำรแพทย์ (Medical Exposure) เป็นกำร
ตรวจสอบระบบกำรให้รังสีแก่ผู้ป่วยเพื่อให้แน่ใจว่ำรังสีที่ให้นั้น ถูกคน ถูกต ำแหน่ง ถูกวิธีกำร และ
ปริมำณรังสีเป็นไปตำมที่แพทย์ก ำหนด โดยตรวจสอบจำกขั้นตอนกำรคัดกรองผู้ป่วย กำรซัก
ประวัติก่อนกำรด ำเนินกำรรักษำ  กำรให้ค ำแนะน ำผู้ป่วยก่อนกำรรักษำ ระหว่ำงกำรรักษำ  และ
ภำยหลังกำรรักษำแล้ว รวมถึงกำรให้ค ำแนะน ำญำติผู้ป่วยในกำรดูแลผู้ป่วยภำยหลังกำรรักษำ 

 

3.2.2  การตรวจสอบเฉพาะทาง  เป็นกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงทำงเทคนิค โดยทั่วไป
จะท ำกำรตรวจเปรียบเทียบกับผลที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสถำนปฏิบัติกำรได้
ด ำเนินกำรประเมิน  ตรวจสอบ และบันทึกผลไว้  กำรตรวจสอบมีขั้นตอนตำมประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังสีและกำรใช้งำนดังนี ้

3.2.2.1  การตรวจสอบเฉพาะทางของเครื่องรังสีรักษา 
3.2.2.1.1  ตรวจสอบกำรร่ัวไหลของวัสดุกัมมันตรังสี โดยวิธี Wipe Test 

โดยรอบเคร่ืองรังสีรักษำ ภำยใน Collimator และ Applicator ถ้ำตรวจพบปริมำณวัสดุกัมมันตรังสี
เกินกว่ำ 0.005 ไมโครคูรี ถือว่ำมีกำรร่ัวของวัสดุกัมมันตรังสี  

3.2.2.1.2  ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบห้องฉำยรังสีเมื่อท ำกำรฉำยรังสีใน
ทิศทำงต่ำง ๆ และประเมินระดับรังสีที่ต ำแหน่งต่ำง ๆ โดยค ำนวณเมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็ม
ควำมจุสู งสุด (Maximum Capacity) โดยระดับ รังสีต้องมีค่ำไม่ เกิน เกณฑ์ที่ ก ำหนดทั้ งของ
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ผู้ปฏิบัติงำนรังสีในบริเวณควบคุม (Controlled Areas) และบริเวณสำธำรณะ( Public Areas ) โดย
เปรียบเทียบกับค่ำที่วัดได้เมื่อเร่ิมติดต้ังเคร่ือง (ถ้ำมี) และค่ำที่วัดได้จำกกำรตรวจสอบคร้ังล่ำสุด 

3.2.2.1.3  ตรวจสอบระบบไฟเตือนหน้ำห้องเคร่ืองรังสีรักษำขณะฉำย
และไม่มีกำรฉำยรังสี โดยต้องมีไฟแสดงสัญลักษณ์และสถำนะท ำงำนของเคร่ืองรังสีรักษำ  

3.2.2.1.4  ตรวจสอบระบบ Door Interlock โดยท ำกำรเปิดประตูห้อง
ขณะฉำยรังสี วัสดุกัมมันตรังสีต้องถูกเก็บเข้ำสู่ต ำแหน่งทันทีที่ประตูเปิดออก 

3.2.2.1.5  ตรวจสอบระบบหยุดท ำงำนฉุกเฉิน (Emergency Stop) โดย
กำรทดสอบกดปุ่ม Emergency Stop เคร่ืองรังสีรักษำต้องหยุดท ำงำนและวัสดุกัมมันตรังสีต้องถูก
เก็บเข้ำสู่ต ำแหน่งทันที 

3.2.2.1.6  ตรวจสอบป้ำยเตือนทำงรังสี  ต้องมีเคร่ืองหมำยรังสี และค ำ
เตือนภำษำไทย ชื่อผู้รับผิดชอบ ติดให้เห็นโดยเด่นชัด 

3.2.2.1.7  กำรซักซ้อมและทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดกำรติด
ค้ำงของวัสดุกัมมันตรังสีหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

3.2.2.2  กำรตรวจระดับรังสีของเคร่ืองรังสีรักษำ 
3.2.2.2.1  เคร่ืองรังสีรักษำระยะไกล Co-60 Teletherapy  

ตรวจวัดระดับ รังสีที่ ตัวเค ร่ืองรังสี รักษำขณะปิดเค ร่ือง 
(Radiation Leakage)  ให้ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเคร่ืองรังสีรักษำที่ระยะ 1 เมตร และให้ประเมิน
ระดับรังสีที่ต ำแหน่งต่ำง ๆ เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มควำมจุสูงสุด (Maximum Capacity)  และ
ค ำนวณหำปริมำณรังสีเฉลี่ยโดยรอบและต ำแหน่งที่มีระดับรังสีสูงสุด 

3.2.2.2.2  เคร่ืองรังสีรักษำระยะไกลแบบหลำยล ำรังสี  ชนิดติดตั้งอยู่กับ
ที่ (Fixed, multi-beam teletherapy (gamma knife)) 

ตรวจวัดระดับ รังสีที่ ตัวเค ร่ืองรังสี รักษำขณะปิดเค ร่ือง 
(Radiation Leakage) ให้ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเคร่ืองรังสีรักษำและให้ประเมินระดับรังสีที่
ต ำแหน่งต่ำง ๆ เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มควำมจุสูงสุด (Maximum Capacity)  

3.2.2.2.3 เค ร่ื อ ง รั งสี รั ก ษ ำร ะ ย ะ ใก ล้  R em o te  A f te r lo ad in g 
Brachytherapy ที่ใช้ Cs-137   Ir-190 และ Co-60   

ตรวจวัดระดับรังสีที่เคร่ืองรังสีรักษำขณะปิดเคร่ือง (Radiation   
Leakage) ให้ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเคร่ืองรังสีรักษำระยะใกล้ที่ระยะประชิดและที่ระยะ 1 
เมตร โดยประเมินระดับรังสีที่ต ำแหน่งต่ำง ๆ เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มควำมจุสูงสุด 
(Maximum Capacity)  
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ตารางท่ี 1  เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตาม

หรือด าเนินการตามกฎหมาย 

1.  การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Identifying Information)   
1.1  ใบอนุญำตผลิต ครอบครอง  
หรือใช้วัสดุพลอยได้  
 
   อำยุใบอนุญำต ฯ  
 
 
 
 

 ข้อมูลสถำนที่ท ำกำรและ
สถำนที่ติดตั้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 อยู่ระหว่ำงกำรได้รับอนุญำตฯ  
 
 
 

 
 

 ข้อมูลสถำนที่ท ำกำรและสถำนที่ติดตั้ง
วัส ดุ กั มมั น ต รังสี ตรงกั บที่ ระบุ ไว้ ใน
ใบอนุญำต ฯ 
 
 
 
 

 
 
 
ใบอนุญำต ฯ หมดอำยุ แต่มีกำรยื่นใบค ำขอ

อนุญำตไว้แล้ว โดยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ใบอนุญำต ฯ  

 

 
 

  ข้อมูลสถำนที่ท ำกำรและสถำนที่ติดต้ังวัสดุ
กัมมันตรังสีไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญำต 
ฯ แต่วัสดุกัมมันตรังสียังอยู่ในสถำนที่ที่ได้รับ
อนุญำต 
 
 
 
 
 

 
 
 

-  ไม่มีใบอนุญำตผลิต มีไว้ใน
ครอบครอง ฯ 

-  ใบอนุญำต ฯ หมดอำยุ และยังไม่มี
กำรด ำเนินกำรขออนุญำต ฯ 
 
 สถำนที่ท ำกำรและสถำนที่ติดตั้งวัสดุ
กัมมันตรังสีไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำต  ฯ  
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การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตาม
หรือด าเนินการตามกฎหมาย 

จ ำนวนและปริมำณวัสดุ
กัมมันตรังสีตำมใบอนุญำต ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ ำนวนและปริมำณวัสดุกัมมันตรังสีที่
ครอบครองครบถ้วน  โดยจ ำนวนและ
ปริมำณของวัสดุกัมมันตรังสีถูกต้องตำมที่
ได้รับอนุญำต ฯ โดยอำจจ ำแนกตำมชนิด
วัสดุกัมมันตรังสีดังนี้ 

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก   จ ำนวน
และปริมำณวัสดุกัมมันตรังสีตลอดจน
หมำยเลขประจ ำตัว/หมำยเลขอ้ำงอิง ตรงกับ
ที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ฯ   

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกมี
ปริมำณที่ครอบครองในระยะเวลำใดเวลำ
หนึ่งในแต่ละไอโซโทป มีปริมำณเท่ำกับ
หรือน้อยกว่ำที่ได้รับอนุญำต ฯ 

 
 
 
 

  ปริมำณของวัสดุกัมมันตรังสีไม่ตรงตำมที่
ระบุไว้ในใบอนุญำต ฯ โดยอำจจ ำแนกตำม
ชนิดวัสดุกัมมันตรังสีดังนี้ 

-  วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก จ ำนวนและ 
ปริมำณของวัสดุกัมมันตรังสีตรงกับที่ขอ
อนุญำต แต่หมำยเลขประจ ำตัว/หมำยเลข
อ้ำงอิงไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญำต ฯ 

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกในแต่ละ
ไอโซโทปมีปริมำณที่ครอบครองในระยะเวลำ
ใดเวลำหนึ่งเกินกว่ำที่ได้รับอนุญำตในปริมำณ
เล็กน้อย ไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ของปริมำณที่
ขออนุญำตไว้ 

 
 
 
 
 

- ไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีตำมที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญำต ฯ โดยมีกำรน ำเข้ำ
หรือมีประวัติครอบครองวัสดุ
กัมมันตรังสีดังกล่ำวแล้ว 

-  ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีโดย
ที่ไม่ได้รับอนุญำต  

-  ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีโดย 
จ ำ น ว น แ ล ะ ป ริ ม ำณ ข อ ง วั ส ดุ
กัมมันตรังสีมำกกว่ำที่ได้รับอนุญำต ฯ 
โ ด ย อ ำ จ จ ำ แ น ก ต ำม ช นิ ด วั ส ดุ
กัมมันตรังสีดังนี้ 

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกมี
จ ำ น ว น ห รื อ ป ริ ม ำณ ข อ ง วั ส ดุ
กัมมันตรังสีไม่ตรงกับที่ ระบุไว้ใน
ใบอนุญำต ฯ  

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก
ใน แต่ ล ะ ไอ โซ โท ป มี ป ริม ำณ ที่
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การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตาม
หรือด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำง

รังสี 
 
 
 
 
 
รำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนและประวัติ

กำรได้รับรังสี 

 
 
 
 
 

 
 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีตรงตำมที่
แจ้งไว้ในใบค ำขออนุญำต ฯ และปฏิบัติงำน
ในสถำนปฏิบัติกำรที่ระบุไว้ 

 
 
 
 
มีกำรจัดท ำประวัติปฏิบัติงำนและประวัติ

กำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทุกคนอย่ำง
ต่อเน่ือง สำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้ 
 

 
 
 
 

 
 

มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ทำงรังสี แต่มิได้แจ้งให้ทำงส ำนักงำน ฯ ทรำบ  
(เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมที่ก ำหนด) 
 
 
 
 
 

มีรำยชื่อและประวัติ แต่ไม่สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง โดย 

- ไม่มีกำรปรับปรุงรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนทำง
รังสี หรือไม่ครบถ้วน 

ครอบครองในระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง
เกิ น ก ว่ ำ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ ำ ต  ฯ  10 
เปอร์เซ็นต์ของปริมำณที่ได้รับอนุญำต 
ฯ 

 

 
- ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำง

รังสี หรือเจ้ำหน้ำที่ฯลำออกจำกสถำน
ปฏิบัติกำร 

- เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี
ไม่มีตัวตนหรือไม่ได้ปฏิบัติงำนใน
สถำนปฏิบัติกำรตำมที่แจ้งไว้   

 
-  ผู้รับผิดชอบไม่มีคุณสมบัติตำมที่

ก ำหนด หรือไม่ทรำบเร่ืองกำรขอ
อนุญำต ฯ หรือปฏิเสธควำมรับผิดชอบ 

- ไม่มีรำยชื่อและ/หรือประวัติ
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การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตาม
หรือด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 
 

- ประวัติกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนไม่
ครบถ้วน หรือมีกำรขำดหำยไปในบำงเดือน 

ผู้ปฏิบัติงำน  
- ไม่มีประวัติกำรได้ รับรังสีของ

ผู้ปฏิบัติงำนรังสี  
 

2.   การตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางรังสีและการรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี (Verification of Safety and Security of Sources) 
2 .1  บั ญ ชี ร ำ ย ง ำ น วั ส ดุ

กัมมันตรังสี (Source Inventory) 
แล ะป ระวั ติ ก ำรใช้ ง ำน วัส ดุ
กัมมันตรังสี  
 

 มีบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วย 
ชนิดของไอโซโทป ควำมแรงที่ ใช้งำน
ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงโดย
แบ่งตำมประเภทวัสดุกัมมันตรังสีดังนี ้

วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก มีบัญชี
วัสดุกัมมันตรังสีประกอบ ด้วย   

- ชนิดของไอโซโทป 
- ควำมแรงของวัสดุกัมมันตรังสี 
- หมำยเลขประจ ำตั ว /หมำย เลข

อ้ำงอิงวันที่ปรับเทียบ 
- วันที่น ำเข้ำมำใช้งำน 
- ผู้ผลิต  

 มีกำรท ำประวัติของวัสดุกัมมันตรังสี ตำม
เกณฑ์มำตรฐำนแต่ขำดส่วนใดส่วนหนึ่ ง
หรือไม่ครบถ้วนตำมจ ำนวนวัสดุกัมมันตรังสีที่
มีอยู่ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

 

 ไ ม่ มี บั ญ ชี ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น วั ส ดุ
กัมมันตรังสี  ห รือไม่มี ก ำรบันทึ ก
ป ร ะ วั ติ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น  ห รื อ มี ก ำ ร
ตรวจสอบพบเหตุกำรณ์ดังนี้ 

-  มีกำรสูญหำยของวัสดุกัมมันต 
รังสีและไม่สำมำรถติดตำมได้ 

- ไม่ มี ป ระ วั ติ ก ำร ใช้ ง ำน ห รือ
สถำนที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี และ
ระหว่ำงกำรตรวจสอบต้องมีกำรค้นหำ 
ติดตำมจำกผู้ใช้งำน 
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- หมำยเลขประจ ำตัวภำชนะบรรจุ 
- และประวัติกำรส่งออก  
- มีประวัติกำรยืมคืน เพื่อสำมำรถ

ติดตำมในกรณีสูญหำยได้ 
วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกในแต่

ละไอโซโทปประกอบด้วย 
- มี ป ระ วั ติ ก ำรน ำ เข้ ำ ใน แต่ ล ะ

ไอโซโทป  บันทึกปริมำณที่น ำเข้ำ 
- บันทึกกำรใช้งำน 
- ปริมำณที่คงเหลือ ทั้งนี้มีปริมำณที่

ครอบครองในระยะเวลำใดเวลำหนึ่งต้องไม่
เกินกว่ำที่ได้รับอนุญำต ฯ 
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2.2  กำรประเมินห้องปฏิบัติ 
กำรทำงรังสี  อุปกรณ์ทำงรังสี
และสถำนที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติกำรได้รับกำรออกแบบอย่ำง
เหมำะสม สำมำรถก ำบั งรังสีและ/ห รือ 
ป้องกันกำรเปื้อนและ/หรือกำรฟุ้งกระจำย
ของวัสดุกัมมันตรังสีได้เพียงพอทั้งส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีและสิ่งแวดล้อม และ
เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ ระบุในใบค ำขอ
อนุญำต ฯ โดย 

-  ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีต้องได้รับรังสีไม่
เกิน  20 mSv ต่อปี 

-  ประชำชนโดยทั่วไปต้องได้รับรังสีไม่
เกิน  1 mSv ต่อปี  

-  ปริมำณวัสดุกัมมันตรังสีที่ปล่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อมต้องไม่เกินกว่ำเกณฑ์ปลอดภัย
ทำงรังสี  

 

ห้องปฏิบัติงำนมีกำรดัดแปลงจำกเอกสำร
กำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมที่ระบุ
ในใบค ำขออนุญำต ฯ 

อุปกรณ์บำงส่วนไม่ตรงกับที่ ระบุไว้ใน
เอกสำร แต่มี ก ำรทดแทนด้ วยวัส ดุ อ่ืนที่
เทียบเท่ำโดยระดับรังสีไม่ เกินกว่ำเกณฑ์ที่
ก ำหนด  

- มีกำรปฏิบัติงำนในห้องที่มิได้แจ้ง
ไว้ในค ำขออนุญำต 
- ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ำรไม่ เห ม ำะส ม

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนทำงรังสี  
- ไ ม่ มี ส ถ ำ น ที่ จั ด เก็ บ วั ส ดุ

กัมมันตรังสี 
-  ระดับรังสีเกินกว่ำเกณฑ์ปลอดภัย

ทำงรังสี 
- ตรวจพบกำรเปื้อนและ/หรือกำรฟุ้ง

กระจำยของวัสดุกัมมันตรังสีเกินกว่ำ 
10 เท่ำของระดับควำมปลอดภัยทำง
รังสี 
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2 .3   ร ะ บ บ ค วบ คุ ม ค ว ำม
ปลอดภัยทำงรังสีและกำรรักษำ
ควำมมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี  

 

สัญลักษณ์และป้ำยเตือนทำง
รังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 มีป้ำยและข้อควำมเตือนที่บริเวณทำงเข้ำ

สถำนปฏิบัติงำนทำงรังสี   ทำงเข้ำบริเวณ
บริเวณควบคุมอย่ ำงเด่นชัด  โดยมี รำย 
ละเอียดดังน้ี 

-  สัญลักษณ์และค ำเตือนอันตรำยจำก
รังสีเป็นภำษำไทย สำมำรถเห็นได้ชัดเจน 

-  ป้ำยแสดงบริเวณพื้นที่ควบคุมและ
ระดับรังสี 

-  ป้ ำยแสดงชื่ อผู้ รับ ผิ ดชอบ  และ
หมำยเลขโทรศัพท์ และระเบียบในกำร
ปฏิบัติงำนในพื้นที่ 

-  ข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมและสถำน
ปฏิบัติงำน 
 

 
 
 

 
 มีป้ ำย เตื อนทำงรังสี แต่ ไม่ มี ก ำรระบุ

รำยละเอียดต่ ำง ๆ   เช่น  ระดับ รังสี  เบอ ร์
โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบไม่ครบถ้วน 

  มีกำรก ำหนดบริเวณควบคุมรังสีและมีป้ำย
เตือนและข้อก ำหนดควบคุม แต่ไม่ครบถ้วน
ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ไม่มีป้ำยเตือนทำงรังส ีหรือ 
สัญลักษณ์ทำงรังสีที่ชัดเจน โดยเฉพำะ
บริเวณควบคุมหรือบริเวณที่มีกำร
ปฏิบัติงำนทำงรังสี 

ไม่มีกำรก ำหนดบริเวณปฏิบัติงำน
ทำงรังสี และระเบียบในกำรปฏิบัติงำน 
หรือข้อปฏิบัติในพื้นที่ควบคุม 
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สถำนที่จัดเก็บวัสดกุัมมันต 
รังสี 
 

มีกำรจัด เก็ บ วัสดุ กัมมันตรังสี อย่ ำง
เหมำะสมตำมมำตรฐำนดังนี ้

-  มีกำรควบคุมควำมปลอดภัยโดยกำร
ปิดล๊อควัสดุกัมมันตรังสีด้วยกุญแจ 

-  ภำชนะบรรจุมีที่ก ำบังรังสี   
-  มีอุปกรณ์ ปิดล ำรังสี หรือก ำแพงปิด

ล้อมโดยสำมำรถก ำบังรังสีอย่ำงเพียงพอ 
-   สถำนที่/ห้องเก็บวัสดุกัมมันตรังสี  ใช้

จัดเก็บเฉพำะวัสดุกัมมันตรังสี 
 -  ระดับรังสีอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทำง

รังสี 
-  มีป้ำยเตือนทำงรังสีติดที่อุปกรณ์ หรือ

ภำชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี  โดยระบุ  
ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสี ปริมำณของวัสดุ
กัมมันตรังสี และระดับรังสีที่ระยะต่ำง ๆ 

-  มีระบบรักษำควำมมั่นคงของวัสดุ
กัมมันตรังสี โดยปิดล็อคสถำนที่จัดเก็บวัสดุ

สถำนที่ จัด เก็บวัสดุกัมมันตรังสีมีควำม
เหมำะสมตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ขำดส่วนใด
ส่วนหน่ึงหรือไม่ครบถ้วน 

กำรจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีไม่
เหมำะสม ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้ 

- เก็บวัสดุกัมมันตรังสี ในพื้ นที่
สำธำรณะ 

-  สถำนที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีมี
เจ้ำหน้ำที่ที่ไม่เกี่ยวข้องปฏิบัติงำนอยู่ 

-  เป็นที่ นั่ งพั กของผู้ปฏิบั ติ งำน
ทั่วไป 

-  ระดับ รังสีที่ ระยะ  1 เมตรจำก
ภำชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเกินกว่ำ 
10 mR/Hr *(ระดับรังสีตำมมำตรฐำน
กำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี  III yellow) 

-  ไม่มีป้ำยเตือนทำงรังสี 
-  ระดับรังสีโดยรอบสถำนที่ เก็บ

วัสดุกัมมันตรังสี โดยเฉพำะบริเวณ
สำธำรณะสูงเกินกว่ำเกณฑ์ปลอดภัย
ทำงรังสี 
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กัมมันตรังสี หรือตัววัสดุกัมมันตรังสี  
-  มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยดูแล

สถำนที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี นอกเวลำ
ปฏิบัติงำน 

 

-  ไม่มีระบบรักษำควำมมั่นคงของ
วัสดุกัมมันตรังสี 

 2.4  กำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสีที่เหมำะสม  

 

 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี
ที่เหมำะสมโดยมีมำตรฐำนดังต่อไปนี้ 

-  มีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ ให้ 
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีปฏิบัติงำน
โดยตรง 

-  มีกำรจัดกำรฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงำน 
และผู้เกี่ยวข้องก่อนกำรปฏิบัติงำน 

- มี ก ำร จั ด ห ำ อุ ป ก รณ์ ด้ ำน ค ว ำม
ปลอดภัยอย่ำงเพียงพอ 

 มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ขำดส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือไม่ครบถ้วน 

มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำง
รังสีที่ไม่เหมำะสม ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้ 

-  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี
ไม่มีอ ำนำจจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงรังสี 

-  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี
ไม่สำมำรถรำยงำนด้ำนควำมปลอดภัย
กับผู้ขออนุญำตได้โดยตรง 

-  ไม่มีกำรฝึกอบรมอันตรำยจำกรังสี
และกำรปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย ก่อน
กำรปฏิบัติงำนแก่ผู้ปฏิบัติงำนรังสี 
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2.5  กำรจัดกำรด้ำนเทคนิค
ควำมปลอดภัยทำงรังสี  

กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคควำมปลอดภัยทำง
รังสีเป็นไปตำมมำตรฐำนดังนี ้

-   เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีมี
ควำม รู้ เกี่ ยวกับกฎระ เบี ยบด้ ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสี 

-  เจ้ ำห น้ ำที่ ค ว ำม ป ล อ ดภั ย แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรฝึกอบรมเพิ่มเติมและ
ได้รับกำรทบทวนกฎระเบียบด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสีเป็นประจ ำ 

-  มีกำรจัดท ำรำยกำรและบัญชีกำรใช้
งำนวัสดุกัมมันตรังสี   

-  มีเอกสำรและระเบียบกำรปฏิบัติงำน
ทำงรังสี  เอกสำรกำรก ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำน
ทำงรังสี และเอกสำรกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยทำงรังสี 

 
 

 มีกำรจัดกำรด้ ำน เทคนิค เกี่ ยวกั บควำม
ปลอดภัยเป็นไปตำมมำตรฐำน แต่ยังขำดส่วน
ใดส่วนหนึ่ ง หรือไม่มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เอกสำรให้ทันสมัย หรือขำดกำรฝึกอบรมตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

-  ไม่มี เอกสำรและระเบี ยบกำร
ปฏิบัติงำน   

-  ไม่มีกำรก ำกับดูแลผู้ปฏิบัติงำน
รังสี 

-  ไม่มีกำรฝึกอบรมหรือทบทวนกฎ 
ระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 



 16 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตาม
หรือด าเนินการตามกฎหมาย 

2.6  กำรสืบสวนกรณีเกิด
อุบัติเหตุทำงรังสี 

 มีกำรบันทึกสำเหตุ และขั้นตอนในกำร
สืบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี และมี
เอกสำรส ำหรับปฏิบัติกำรในภำวะฉุกเฉิน
ทำงรังสีต่ำง ๆ โดย 

-  มี ก ำรตรวจสอบ  ทบทวน  พัฒนำ
แผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงรังสีให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ 

-  มีกำรฝึกซ้อมในกรณีที่มี เหตุฉุกเฉิน
ทำงรังสีและบันทึกผลกำรประเมินควำม
ปลอดภัย 

-  มี ก ำรศึ ก ษ ำ เพื่ อป้ อ งกั น ก ำร เกิ ด
อุบัติ เหตุ /เหตุฉุกเฉินทำงรังสีจำกสถำน
ประกอบกำรที่ใช้ประโยชน์คล้ำย ๆ  กัน 
 
 
 
 

มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน แต่ยังขำด
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือไม่มีกำรปรับปรุงแก้ไข
เอกสำรให้ทันสมัย หรือขำดกำรฝึกอบรมตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

-  ไม่มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินทำง
รังสีหรือกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ควำมปลอดภัยทำงรังสี  

-  ไม่มีอุปกรณ์ หรือกำรฝึกอบรมใน
กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 
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3.   การตรวจสอบการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Verification of Workers Protection) 
3.1  กำรจัดแบ่งพื้นที่

ปฏิบัติงำน (Classification of 
Areas)  
 

มีกำรจัดแบ่งพื้นที่ตำมลักษณะกำรใช้
งำนและระดับรังสีโดย 

- มีกำรกั้นพื้นที่หรือจัดแบ่งบริเวณอย่ำง
เด่นชัด โดยแบ่งตำมระดับรังสี เป็นพื้นที่
ค วบ คุ ม  พื้ น ที่ ต รวจตรำ  แล ะบ ริ เวณ
สำธำรณะ 

- มีระเบียบในกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่
ต่ำง ๆ ก่อนเข้ำสู่พื้นที่ปฏิบัติงำน 
 

 มีกำรจัดแบ่งพื้นที่แต่ไม่ได้แสดงกำรกั้น
พื้นที่ให้เห็นเด่นชัด หรือมีระเบียบในกำร
ปฏิบัติงำน แต่มิได้แสดงไว้ในบริเวณทำงเข้ำสู่
พื้นที่ 

-   ไม่มีกำรจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงำน
ทำงรังสี โดยมีกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ระหว่ำงงำนทำงรังสี  และกำรปฏิบัติ 
งำนทั่วไป 

-   ไม่มีระเบียบในกำรปฏิบัติงำนใน
บริเวณรังสี 

-   ไม่มีกำรแนะน ำกำรปฏิบัติงำน
ก่อนเข้ำพื้นที่ปฏิบัติงำน  

3.2  กฎระเบียบในกำร
ปฏิบัติงำน (Local Rules)  

มีกำรจัดท ำกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน
โดยมีกำรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงำนทรำบ และ
ปฏิบั ติ ตำมกฎระเบี ยบดั งกล่ ำว  โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี เฝ้ำ สังเกต
ขั้ นตอนกำรปฏิบั ติ งำนของเจ้ ำหน้ ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี และให้ค ำแนะน ำด้ำน
ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

 มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ แต่ยังขำดส่วน
ใดส่วนหน่ึง หรือมิได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ไม่มีกำรด ำเนินกำรใด ๆ ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ 
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3.3  กำรเฝ้ำระวังทำงรังสี 
(Monitoring)  

มีกำรเฝ้ำระวังทำงรังสี  โดยมีมำตรกำร
ดังนี ้

- มี ก ำรจั ด เต รียม อุปกรณ์ บั น ทึ ก
ปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล  Film badge 
ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 

- มีม ำตรกำรเฝ้ ำระวั งโดย เฉพ ำะ
ส ำหรับบริเวณควบคุม โดยจัดให้มีเคร่ือง
ส ำรวจรังสี/กำรฟุ้งกระจำยทำงรังสีประจ ำ
บริเวณควบคุม 

- มีกำรจัดเตรียมมำตรรังสีแบบพกพำ 
( Pocket Dosimeter) ส ำหรับผู้ปฏิบัติ  งำน
ชั่วครำวและบันทึกผลไว้ตรวจสอบ 
 
 

มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน แต่ยังขำด
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมิได้ปฏิบัตอิย่ำงต่อเน่ือง 

ไม่ มี ก ำรด ำ เนิ น กำรตำม เกณฑ์
มำตรฐำน ดังนี้ 

- ไม่มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์บันทึก
ปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลโดยเฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่ฯที่ปฏิบัติงำนรังสีโดยตรง
หรือเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในบริเวณ
ควบคุม 

- ไม่ มี เค ร่ื อ งส ำรวจ รั งสี ห รือ
เคร่ืองวัดกำรเปื้อนหรือกำรฟุ้งกระจำย
ทำงรังสีประจ ำบริเวณควบคุม 

- ไม่มี เค ร่ืองบันทึกปริมำณรังสี
หรือมำตรกำรเฝ้ำระวัง ส ำหรับผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องในบริเวณรังสี 
 

3 .4   ก ำ ร ต ร ว จส อบ แ ล ะ
ประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 

 เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีต้อง
จัดท ำเกณฑ์กำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมปลอดภัยทำงรังสี ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน

มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ยัง
ขำดส่วนใดส่วนหนึ่ง  หรือมิได้มีกำรด ำเนิน 
กำรอย่ำงต่อเน่ือง 

- มีผู้ได้รับรังสีสูงเกินกว่ำเกณฑ์
ควำมปลอดภัยทำงรังสี 

- ผู้ปฏิบัติงำนไม่ได้รับกำรอบรม
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ทำงรังสี โดยประเมินจำก 
- ค่ำเฉลี่ยของปริมำณรังสีที่ผู้ปฏิบัติ 

งำนจะได้รับ  
- ระดับรังสีเฝ้ำระวัง (ระดับรังสีที่เกิน

ค่ำเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงำน) 
- ระดับรังสีที่ต้องด ำเนินกำรสอบสวน 

ซึ่งเป็นไปตำมที่เจ้ำหน้ำควำมปลอดภัยทำง
รังสีก ำหนดไว้ โดยผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี
ต้องไม่ได้รับปริมำณรังสีเกินกว่ำ 20 mSv  
ต่อปี 

กำรปฏิ บั ติ ง ำนท ำง รังสี ก่ อนกำร
ปฏิบัติงำน 

3.5  เคร่ืองส ำรวจรังสี/เคร่ือง
ส ำรวจกำรเปื้อนสำรกัมมันตรังสี  
 
 

 

สถำนปฏิบัติงำนจะต้องมีเคร่ืองส ำรวจ
รังสี  ห รือ เค ร่ือ งส ำรวจก ำรเปื้ อนส ำร
กั ม มั น ต รั งสี ให้ เห ม ำะส ม ต ำม วั ส ดุ
กัมมันตรังสีที่ใช้งำน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี ้

- เคร่ืองส ำรวจรังสีที่สถำนปฏิบัติกำรมี
อยู่ จะต้องตรวจวัดระดับรังสี ปริมำณหรือ
กำรเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้งำนอยู่

มีเคร่ืองส ำรวจรังสี หรือเคร่ืองส ำรวจกำร
เปื้ อนสำรกัมมันตรังสี เหมำะสมตำมวัสดุ
กัมมันตรังสี โดยเคร่ืองส ำรวจรังสีอยู่ในสภำพ
ใช้ ง ำน ได้  แ ต่ มิ ไ ด้ มี ก ำรป รับ เที ยบ จำก
หน่ ว ยงำน ม ำตรฐำนห รือห มดอำยุ ก ำร
ปรับเทียบ 

- ไม่มีเคร่ืองส ำรวจรังสี  
- เคร่ืองส ำรวจรังสีไม่สำมำรถ

ตรวจวัดวัสดุกัมมันตรังสีที่ได้รับ
อนุญำตได้ 

- เคร่ืองส ำรวจรังสีช ำรุด  
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ได้ 
- เคร่ืองส ำรวจรังสีต้องอยู่ในสภำพที่

สำมำรถใช้งำนได้และง่ำยต่อกำรหยิบใช้ 
- เค ร่ื อ งส ำรวจ รังสี  ต้ อ งผ่ ำน ก ำร

ปรับเทียบจำกสถำนปฏิบัติกำรมำตรฐำน
เป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
3.6  กำรติดอุปกรณ์บันทึก

ปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล 
 กำรติดอุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสี

ประจ ำตัวบุคคลต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน
ดังนี้ 

- ผู้ปฏิบัติงำนรังสีต้องติดอุปกรณ์
บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลตลอด 
เวลำที่ปฏิบัติงำน 

-  ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนรังสีปฏิบัติงำน
ในบริเวณที่มีปริมำณรังสีสูง ต้องมี เคร่ือง
ส ำรวจรังสี หรือมำตรรังสีแบบพกพำ  
 (pocket dosimeter)  เพื่ อ ป ระ เมิ น ค ว ำม

กำรติดอุปกรณ์ฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ก ำหนด แต่ไม่มีควำมต่อเน่ือง หรือละเลยกำร
ปฏิบัติเป็นบำงคร้ัง หรือไม่มีกำรบันทึกข้อมูล 

- ให้ผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์บันทึก
ปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับรังสี 

- ไม่มีระเบียบในกำรติดอุปกรณ์
บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลใน
กำรปฏิบัติงำน 
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ปลอดภัยตลอดระยะ เวลำที่ปฏิบัติงำน 
 

3.7  ตรวจสอบระดับรังสี  กำร
ตรวจสอบกำรร่ัว กำรเปื้อนและ
ก ำ ร ฟุ้ ง ก ร ะ จ ำ ย ข อ ง วั ส ดุ
กัมมันตรังสี 

 กำรตรวจวัดระดับรังสี และกำรตรวจ
กำรร่ัวทำงรังสี  กำรเปื้อน/กำรฟุ้งกระจำย
ของวัสดุกัมมันตรังสี และบริเวณปฏิบัติงำน
โดยกำรปฏิบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ 

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกให้
ตรวจสอบกำรร่ัวทำงรังสีอย่ำงน้อย 3 เดือน
คร้ัง หรือเป็นไปตำมที่คู่มือกำรใช้งำนฯหรือ
ตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด บันทึกผล
กำรตรวจวัดไว้รอกำรตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำที่ 

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกให้
ตรวจสอบกำรเปื้อนสำรกัมมันตรังสีทุก 6 
เดือน 

- วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก ให้มี
กำรตรวจสอบกำรเปื้อนทุกคร้ังภำยหลังกำร

เป็นตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดแต่ไม่มีควำม
ต่อเนื่องหรือมีละเลยกำรปฏิบัติตำมเป็น
บำงคร้ังหรือขำดกำรบันทึกรำยงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- ไม่มีกำรตรวจวัดระดับรังสี  กำร
ร่ัวทำงรังสี   กำรเปื้อน /กำรฟุ้งกระจำย
ของวัสดุกัมมันตรังสีบริเวณปฏิบัติงำน
ทำงรังสี 
- ไม่มีรำยงำนผลกำรตรวจวัดกำรร่ัว 

กำรเปื้อน และ กำรฟุ้งกระจำยของวัสดุ
กัมมันตรังสีไว้ให้ตรวจสอบ 
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ใช้งำนหรือตำมที่เจ้ำหน้ำที่ก ำหนด 
- ต้องมีกำรตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบ

สถำนที่ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

- มีรำยงำนผลกำรตรวจวัดกำรร่ัวทำง
รังสี  กำรเปื้อน และกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุ
กัมมันตรังสีไว้ รอกำรตรวจสอบจำก
เจ้ำหน้ำที่ 

- จัดท ำรำยงำนกำรตรวจวัด  รอกำร
ตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ 
 

3.8  ตรวจสอบประวัติกำร
ซ่ อมบ ำ รุ ง  แล ะก ำรป ระกั น
คุณภำพของอุปกรณ์ 
 

- มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบกำรซ่อม
บ ำรุงและกำรประกันคุณภำพตำมที่ก ำหนด 
ในคู่มือกำรใช้งำนของบริษัทผู้ผลิต หรือ
เป็นไปตำมคู่มือควำมปลอดภัยทำงรังสีใน
กำรใช้งำนอุปกรณ์นั้น ๆ 
- มีกำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพโดย

- เป็นตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด แต่ไม่มีควำม
ต่อเนื่อง หรือละเลยกำรปฏิบัติงำนเป็นบำงครั้ง
หรือขำดกำรบันทึกรำยงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

- มีกำรสอบทำนกำรประกันคุณภำพจำก
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี หรือ 
ผู้เชี่ยวชำญในสถำนปฏิบัติกำร 

ไม่มีกำรซ่อมบ ำรุงและกำร
ตรวจสอบเพื่อประกันคุณภำพตำมที่
ก ำหนดไว้ในคู่มือกำรใช้งำนของ
บริษัทผู้ผลิต 
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หน่วยงำนที่ ได้ รับกำรรับรอง  ห รือจำก
บริษัทผู้ผลิต 
- มีรำยงำนแผนกำรตรวจสอบกำรซ่อม

บ ำรุงและกำรประกันคุณภำพของอุปกรณ์
ทำงรังสีไว้ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
 
 

4.  การตรวจสอบความปลอดภัยของสาธารณชน (Verification of Public Protection ) 
4.1  กำรตรวจสอบระบบใน

กำรควบคุมบุคคลที่จะเข้ำใน
พื้นที่ที่ปฏิบัติงำน 

 

มีกำรควบคุมมิให้บุคคลภำยนอกเข้ำมำ
ในบริเวณรังสีโดย 

-  มีป้ำยเตือนอันตรำยจำกรังสี 
-  กำรแบ่ งบ ริเวณปฏิบั ติ งำนอย่ ำง

ชัดเจน 
-  มีระบบรักษำควำมปลอดภัยโดย

กล้องวงจรปิด หรือมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยอื่น ๆ เช่น สัญญำณเตือนผู้บุกรุก 

-  มี ก ำรปิ ด ล็ อ ค ห้ อ งห รือ อ ำค ำร

มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ยัง
ขำดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมิได้มีกำรด ำเนิน 
กำรอย่ำงต่อเน่ือง 

ไม่มีกำรควบคุมบุคคลภำยนอก 
หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำถึงวัสดุ
กั ม มั น ต รั งสี  ห รือ เข้ ำ ใน บ ริ เวณ
ปฏิบัติงำนทำงรังสี 
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ปฏิบัติงำนนอกเวลำปฏิบัติงำน 
-  มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยทั้งใน

เวลำปฏิบัติงำนและนอกเวลำปฏิบัติงำน 
4.2  มีกำรตรวจสอบกำรเปื้อน 

และ/หรือกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุ
กัมมันตรังสีในบริเวณสำธำรณะ  

 มีกำรตรวจวัดระดับรังสี  กำรตรวจสอบ
กำรเปื้อน และ/หรือกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุ
กัมมันตรังสี ในบ ริเวณสำธำรณะ โดย
ปริมำณรังสีต้องไม่ เกินกว่ำ  1 mSv ต่อปี 
และมีกำรบันทึกกำรตรวจสอบดังกล่ำว เพื่อ
รอกำรตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่ 

มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่มิได้
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง 

ไม่มีกำรตรวจวัดระดับรังสี   กำร
ตรวจสอบกำรเปื้อน และ/หรือกำรฟุ้ง
กระจำยของวัสดุกัมมันตรังสีในบริเวณ
สำธำรณะ  

ตรวจพบว่ำในบริเวณสำธำรณะ มี
ระดับ รังสี  ห รือพบกำรเปื้ อนสำร
กัมมันตรังสีสูงกว่ำเกณฑ์ปลอดภัยทำง
รังสี 

 
4.3  กำรจัดกำรกำก

กัมมันตรังสีและ/หรือกำรปล่อย
กำกกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 
 

มีกำรประเมินควำมปลอดภัยในกำร
จัดกำรกำกกัมมันตรังสีตำมเกณฑ์ดังนี้ 

-   วัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก ให้
ด ำ เนิ น ก ำรส่ ง คื น บ ริษั ท ผู้ ผ ลิ ต  ห รื อ
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรด้ำนจัดกำรกำก

มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน แต่ยัง
ขำดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือมิได้มีกำรด ำเนิน 
กำรอย่ำงต่อเน่ือง 

ไม่มีมำตรกำรด ำเนินกำรจัดกำรกำก
กั ม มั น ต รั งสี  ห รื อ มี ก ำ รทิ้ ง ก ำก
กัมมันตรังสีโดยที่ไม่มีกำรประเมิน
ควำมปลอดภัยทำงรังสี  หรือทิ้งวัสดุ
กัมมันตรังสีสู่ สิ่ งแวดล้อมเกินกว่ำ
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กัมมันตรังสี 
-   วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก 

ให้มีกำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีตำมวิธีที่
เหมำะสมแล้วแต่สภำวะของกำรใช้งำนของ
กำกกัมมันตรังสีก่อนส่งหน่วยงำนจัดกำร
กำกกัมมันตรังสี 

-   กรณีที่ปล่อยกำกกัมมันตรังสีสู่
สิ่งแวดล้อม จะต้องมีระเบียบปฏิบัติที่
ชัดเจน มีกำรตรวจวัดและประเมินควำม
ปลอดภัยก่อนปล่อยสู่สำธำรณะ และบันทึก
ผลกำรประเมินไว้ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ โดยวัสดุกัมมันตรังสีต้องไม่เกิน
เกณฑ์ปลอดภัยทำงรังสี และเก็บผลกำร
ประเมินไว้เพื่อรอกำรตรวจสอบ 
 

เกณฑ์ควำมปลอดภัย 
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

การตรวจสอบเครื่องรังสีรักษา    
กำรร่ัวไหลของวัสดุกัมมันตรังสี  เมื่ อตรวจสอบโดยวิธี  Wipe Test 

โดยรอบเคร่ืองรังสีรักษำและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ(Applicator) ไม่พบกำรเปื้อน
สำรกัมมันตรังสี 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน พบกำรเปื้อนสำรกัมมันตรังสีเกิน
กว่ำ 0.005 ไมโครคูรี  

ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบห้องฉำย
รังสี 
 

เมื่อท ำกำรฉำยรังสีในทิศทำงต่ำง ๆ 
และค ำนวณระดับรังสีที่ต ำแหน่งต่ำงๆ
เมื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มควำมจุ
สูงสุด  ระดับรังสีต้องมีค่ำไม่เกินเกณฑ์
ควำมปลอดภัยทำงรังสีของผู้ปฏิบัติงำน
ทำงรังสีในบริเวณควบคุม (Controlled 
Areas) 20mSv ต่ อ ปี  แ ล ะ บ ริ เว ณ
สำธำรณะ( public Areas) ไม่เกิน1 mSv 

ระดับรังสีเกินกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 
แต่สำมำรถปรับปรุงให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 

ระดับรังสีเกินกว่ำเกณฑ์ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี และไม่สำมำรถ
ปรับปรุงให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดได้ 
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

ต่อปี 
ระบบไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำน

หน้ำห้องฉำยรังสี 
 

-  มีไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำนเป็น
ไฟสีแดงหรือโทนแดง 

-  มีป้ำยหรือสัญลักษณ์แสดงว่ำฉำย
รังสี และเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือไฟสี
แดงปิด เมื่อไม่มีกำรฉำยรังสี 

มีระบบไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำน
หน้ำห้องฉำยรังสีแต่เห็นไม่ชัดเจน  
 

-  ไม่มีระบบไฟเตือนหน้ำห้องฉำย
รังสี 

-  ไฟเตือนเป็นสีอื่นนอกเหนือจำก
โทนแดง 

-  ไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำนเสีย 
ระบบ Door Interlock  

 
 เมื่อเปิดประตูห้องขณะฉำยรังสี 

วัสดุกัมมันตรังสีต้องถูกเก็บเข้ำสู่
ต ำแหน่งปลอดภัยทันทีที่ประตูเปิดออก 

    ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน เมื่อเปิดประตูห้องขณะฉำยรังสี วัสดุ
กัมมั นต รังสี ไม่ เก็ บ เข้ ำสู่ ต ำแหน่ ง
ปลอดภัยทันทีที่ประตูเปิดออก 

ตรวจสอบระบบหยุดท ำงำนฉุกเฉิน 
(Emergency Stop) 
 

 เมื่อกดปุ่มหยุดท ำงำนฉุกเฉิน 
(Emergency Stop)เคร่ืองรังสีรักษำต้อง
หยุดท ำงำน และวัสดุกัมมันตรังสีถูก
เก็บเข้ำสู่ต ำแหน่งปลอดภัยทันที 

 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน - เมื่อกดปุ่มหยุดท ำงำนฉุกเฉิน 
(Emergency Stop)เคร่ืองรังสีรักษำยัง
ท ำงำนต่อไป 

- วัสดุกัมมันตรังสีไม่ถูกเก็บเข้ำสู่
ต ำแหน่งปลอดภัย 

ป้ำยเตือนทำงรังสี ป้ ำ ย เตื อ น ท ำ ง รั ง สี  ต้ อ ง มี มีป้ ำยเตือนทำงรังสีแต่ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ำยเตือนทำงรังสี 
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

เคร่ืองหมำยรังสีและค ำเตือนภำษำไทย 
ระดับรังสี  ติดให้เห็นโดยเด่นชัด 
 

หรือไม่มีค ำอธิบำยประกอบ 

กำรซักซ้อมเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 
 

มีกำรซักซ้อมและทบทวนขั้นตอน
กำรปฏิบัติ เมื่อเกิดกำรติดค้ำงของวัสดุ
กัมมันตรังสี หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ และ
มีกำรฝึกซ้อมตำมสถำนกำรณ์จริง 

มีกำรท ำควำมเข้ำใจหรือทบทวนกำร
ปฏิบัติงำนฯ แต่ไม่มีกำรฝึกซ้อมตำม
สถำนกำรณ์จริง 

ไม่มีกำรซักซ้อมเหตุฉุกเฉินทำงรังสี
และ/หรือไม่มีแผนฉุกเฉินทำงรังสี 

การการร่ัวของเครื่องรังสีรักษา 
เคร่ืองรังสีรักษำระยะไกล 
 Co-60 Teletherapy 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเคร่ือง
รังสี รักษ ำที่ ระยะ  1  เมตร  และให้
ประเมินระดับรังสีที่ต ำแหน่งต่ำง ๆ เมื่อ
บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มควำมจุสูงสุด 
(Maximum Capacity) และค ำนวณหำ
ปริมำณรังสีเฉลี่ยโดยรอบและต ำแหน่ง
ที่มีระดับรังสีสูงสุดโดย 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
 
 
 
 
 

 ระดับ รังสี เกินกว่ ำค่ ำที่ ระบุ ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน 
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองรังสีรักษำระยะไกลแบบหลำยล ำ
รังสี ชนิดติดต้ังอยู่กับที่ (Fixed, multi-
beam teletherapy (gamma knife)) 
 
 
 

-  ระดับรังสีเฉลี่ยรอบเคร่ืองรังสีรักษำ
ต้องไม่เกิน 2 mR/hr  
-  ระดับรังสีสูงสุด ณ ต ำแหน่งใด ๆ 
ต้องไม่เกิน 10 mR/hr  
- เมื่อปรียบเทียบกับปริมำณรังสีที่วัดได้
เมื่อเร่ิมติดตั้งเคร่ืองและค่ำที่วัดได้จำก
กำรตรวจสอบคร้ังล่ำสุด ระดับรังสีต้อง
น้อยกว่ำหรือไม่เกินกว่ำค่ำที่วัดได้ใน
คร้ังแรก 
 

ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเคร่ือง
รังสี รักษ ำที่ ระยะ  1  เมตร  และให้
ประเมินระดับรังสีที่ต ำแหน่งต่ำง ๆ เมื่อ
บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเต็มควำมจุสูงสุด 
(Maximum Capacity) และค ำนวณหำ
ปริมำณรังสีเฉลี่ยโดยรอบและต ำแหน่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับรังสีเกินกว่ำค่ำที่บริษัทผู้ผลิต

ระบุไว้  
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองรังสีรักษำระยะใกล้ Remote 
Afterloading Brachytherapy ที่ใช้ Cs-
137 Ir-192 และCo-60 

ที่มีระดับรังสีสูงสุดโดย 
-  ระดับรังสีเฉลี่ยต้องไม่ เกินค่ำที่

บริษัทผู้ผลิตระบุไว้ โดยตรวจสอบจำก
คูม่ือควำมปลอดภัยทำงรังสี 

 -  เปรียบเทียบกับค่ำที่วัดได้เมื่อเร่ิม
ติดตั้ งเค ร่ืองและค่ำที่ วัดได้จำกกำร
ตรวจสอบครั้งก่อน ๆ ระดับรังสีที่วัดได้
ต้องน้อยกว่ำหรือไม่เกินกว่ำค่ำที่วัดได้
ในครั้งแรก 
 

ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบเคร่ือง
รังสีรักษำระยะใกล้ที่ระยะประชิดและ
ที่ระยะ 1 เมตร และให้ประเมินระดับ
รังสีที่ต ำแหน่งต่ำง ๆ เมื่อบรรจุวัสดุ
กั ม มั น ต รั ง สี เต็ ม ค ว ำ ม จุ สู ง สุ ด 
(Maximum Capacity) โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับรังสีเกินกว่ำค่ำที่บริษัทผู้ผลิต

ระบุไว้ 
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เกณฑ์ท่ีต้องมีการแก้ไขและติดตามหรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

-  ระดับรังสีเฉลี่ยต้องไม่ เกินค่ำที่
บริษัทผู้ผลิตระบุไว้ โดยตรวจสอบจำก
คู่มือควำมปลอดภัยทำงรังสีของเคร่ือง
รังสีรักษำในแต่ละรุ่น 

-  เปรียบเทียบกับค่ำที่วัดได้เมื่อเร่ิม
ติดตั้ งเค ร่ืองและค่ำที่ วัดได้จำกกำร
ตรวจสอบครั้งก่อน ๆ ระดับรังสีที่วัดได้
ต้องน้อยกว่ำหรือไม่เกินกว่ำค่ำที่วัดได้
ในครั้งแรก 
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 ตาราง 2   แสดงเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 
การตรวจสอบ ตาม

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ปรับปรุง
เพ่ิมเติม 

แก้ไขและ
ติดตาม 

ผลการตรวจสอบและข้อสรุปในการ
ประเมินความปลอดภัย 

1.  การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Identifying Information)    

1.  ใบอนุญำตครอบครองผลิต มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้วัสดุพลอยได้  

-  อำยุใบอนุญำต ฯ 
-  ข้อมูลสถำนที่ท ำกำรและสถำนที่ติดตั้ง 
- จ ำนวนและปริมำณวัสดุกัมมันตรังสีตำม

ใบอนุญำต ฯ 
- เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 
- รำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนและประวัติกำรได้รับรังสี 

  
 
 

 
 

 

2.   การตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางรังสีและการรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี  
(Verification of Safety and Security of Sources) 

บัญชีรำยงำนวัสดุกัมมันตรังสี (Source Inventory) 
และประวัติกำรใชง้ำนวัสดุกัมมันตรังสี 

   
 

 

กำรประเมินห้องปฏิบัติกำรทำงรังสี  อุปกรณ์ทำง
รังสีและสถำนที่เก็บ  

    

ระบบควบคุมควำมปลอดภัยทำงรังสีและกำร
รักษำควำมมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี  

- สัญลักษณ์และป้ำยเตือนทำงรังสี 
- สถำนที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังส ี

 
 

 
 

 
 

 

 

 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี     
กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคควำมปลอดภัยทำงรังสี       
กำรสืบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี     

3.   การตรวจสอบการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Verification of Workers Protection) 
กำรจัดแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงำน (Classification of 

Areas)  
     

กฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน (Local Rules)       
กำรเฝ้ำระวังทำงรังสี (Monitoring)       
กำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยทำง

รังสี 
     

เครื่องส ำรวจรังสี/เครื่องส ำรวจกำรเปื้อนสำร
กัมมันตรังสี  

     

กำรติดอุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัว
บุคคล 

     

ตรวจสอบระดับรังสี กำรตรวจสอบกำรรั่ว กำร
เปื้อนและกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุกัมมันตรังสี 

     

ตรวจสอบประวัติกำรซ่อมบ ำรุงและกำรประกัน
คุณภำพของอุปกรณ์ 
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การตรวจสอบ ตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ปรับปรุง
เพ่ิมเติม 

แก้ไขและ
ติดตาม 

ผลการตรวจสอบและข้อสรุปในการ
ประเมินความปลอดภัย 

4.  การตรวจสอบความปลอดภัยของสาธารณชน (Verification of Public Protection ) 
กำรตรวจสอบระบบในกำรควบคุมบุคคลที่จะเข้ำ

ในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำน 
    

มีกำรตรวจสอบกำรเปื้ อนและ/หรือกำรฟุ้ ง
กระจำยของวัสดุกัมมันตรังสีในบริเวณสำธำรณะ  

    

กำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีและหรือกำรปล่อย
กำกกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 

    

 

การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์
มาตรฐาน 

ปรับปรุง
เพ่ิมเติม 

แก้ไขและ
ติดตาม 

ผลการตรวจสอบและข้อสรุปใน 
การประเมินความปลอดภัย 

การตรวจสอบเครื่องรังสีรักษา 

กำรร่ัวไหลของวัสดุกัมมันตรังสี      
ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบห้องฉำยรังสี     
ระบบไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำนหน้ำห้องฉำยรังสี     
ระบบ Door Interlock    -  
ตรวจสอบระบบหยุดท ำงำนฉุก เฉิน  (Emergency 
Stop) 

  -  

ป้ำยเตือนทำงรังสี     
กำรซักซ้อมเหตุฉุกเฉินทำงรังสี     
การรั่วของเครื่องรังสีรักษา  

เครื่องรังสีรักษำระยะไกล Co-60 Teletherapy 
 

เครื่องรังสีรักษำระยะไกลแบบหลำยล ำรังสีชนิดติด
ตั้ งอยู่กับที่  (Fixed,multi-beam Teletherapy (gamma 
knife)) 
 

เครื่องรังสีรักษำระยะใกล้  Remote Afterloading 
Brachytherapy ที่ใช้ Cs-137 Ir-192 และCo-60 
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3.3  การประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสี   
    ภำยหลังกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี เจ้ำหน้ำที่จะน ำข้อมูลที่ได้จำกกำร

ตรวจสอบทั้งที่เป็นเอกสำรและที่ได้จำกกำรสอบถำมผู้ได้รับอนุญำต ฯ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำง
รังสีและผู้ปฏิบัติงำนมำประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงรังสี 
ตำมตำรำงที่ 1 โดยสำมำรถแบ่งผลของกำรประเมินสถำนปฏิบัติกำร ออกเป็น 

3.3.1  สถำนปฏิบัติกำรที่ต้องติดตำมเร่ืองกำรขออนุญำต หรือต้องได้รับกำรปรับปรุงกำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีเป็นกรณีเร่งด่วนได้แก่ สถำนปฏิบัติกำรที่มีผลกำรตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้ 

3.3.1.1  ไม่มีใบอนุญำต ฯ มีไว้ในครอบครอง หรือใบอนุญำต ฯ ยังไม่มีกำรยื่นขอ
ต่อใบอนุญำตฯ 

3.3.1.2  จ ำนวนและปริมำณวัสดุกัมมันตรังสี (Source Inventory) ไม่ตรงกับควำม
เป็นจริง โดยมีจ ำนวน  และ/หรือปริมำณมำกกว่ำควำมเป็นจริง 

3.3.1.3  ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 3.3.1.4  กำรออกแบบห้องปฏิบัติกำรทำงรังสี  อุปกรณ์ทำงรังสี  และสถำนที่เก็บ

ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญำตไว้และระดับรังสีสูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัย 
3.3.1.5  ไม่มีระบบควบคุมควำมปลอดภัยทำงรังสี และกำรรักษำควำมมั่นคงของ

วัสดุกัมมันตรังสี หรืออยู่ในสภำพที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
3.3.1.6  ตรวจพบกำรร่ัวของรังสี หรือตรวจพบกำรเปื้อนและ/หรือกำรฟุ้งกระจำย

ของสำรกัมมันตรังสีในปริมำณสูง 
3.3.1.7  ไม่มีเคร่ืองส ำรวจรังสี หรืออุปกรณ์อ่ืนที่เทียบเท่ำ 
3.3.1.8  ไม่มีเคร่ืองบันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน

ได้รับรังสีเกินกว่ำที่ก ำหนดติดต่อกันเกินกว่ำ 3 เดือน 
3.3.1.9  กำรตรวจสอบอ่ืน ๆ  ตำมตำรำงแสดงเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมิน

ควำมปลอดภัยสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี 
3.3.2 สถำนปฏิบัติกำรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำง

รังสีเพิ่มเติม ได้แก่ สถำนปฏิบัติกำรที่มีผลกำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยดังนี้ 
3.3.2.1  มีรำยชื่อและประวัติของผู้ปฏิบัติงำนรังสีไม่ครบถ้วน 
3.3.2.2  ไม่มีป้ำยกำรแจ้งเตือนอันตรำยจำกรังสี  ป้ำยเตือนอันตรำยจำกรังสีไม่

ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่มีกำรระบุชื่อผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3.3.2.3  กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยยังไม่ครบถ้วนตำมที่ได้รับอนุญำตไว้ 
3.3.2.4 กำรจัดแบ่งพื้นที่ ในกำรปฏิบัติงำนทำงรังสีควรปรับปรุงตำมเกณฑ์

มำตรฐำนที่ก ำหนด 
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3.3.2.5  เคร่ืองส ำรวจรังสีหรืออุปกรณ์อ่ืนที่เทียบเท่ำ  สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
แต่ไม่ผ่ำนกำรปรับเทียบมำตรฐำน 

3.3.2.6  กำรตรวจวัดระดับรังสี  กำรตรวจสอบกำรเปื้อน และ/หรือกำรฟุ้งกระจำย
ของวัสดุกัมมันตรังสี (แล้วแต่กรณี)ในบริเวณปฏิบัติงำน ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดในคู่มื อควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

3.3.2.7  ตรวจพบกำรเปื้อน และ/หรือกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุกัมมันตรังสี (แล้วแต่
กรณี) ในบริเวณปฏิบัติงำนสูงกว่ำค่ำรังสีพื้นฐำน 5 เท่ำ และไม่มีกำรปฏิบัติงำนเพื่อช ำระกำรเปื้อน
สำรกัมมันตรังสี 

3.3.2.8  กำรตรวจสอบอ่ืน ๆ  ตำมตำรำงแสดงเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมิน
ควำมปลอดภัยสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี 

3.3.2.9  เกณฑ์ในกำรพิจำรณำควำมปลอดภัยนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ให้เป็นไป
ตำมดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 

3.3.3   สถำนปฏิบัติกำรที่มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงรังสี โดยมีกฎระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน และเปน็ไปตำม
คู่มือควำมปลอดภัยทำงรังสี  

 
3.4  ขั้นตอนภำยหลังกำรตรวจ  เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ประเมินผลกำรตรวจสอบสถำน

ปฏิบัติกำรเบื้องต้นแล้วแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญำต ฯ เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีหรือผู้น ำ
ตรวจสอบฯ ทรำบพร้อมลงลำยมือชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และผู้น ำตรวจสอบฯไว้เป็นหลักฐำนและ
กลับมำยังส ำนักงำนฯ เพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังน้ี  

3.4.1  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรส่งให้
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นประกอบด้วย ผลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี ร่ำงจดหมำย
แจ้งผลกำรตรวจสอบเพื่อขออนุมัติแจ้งผลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรให้สถำนปฏิบัติกำรทรำบ 
ดังรูปแบบใน ภำคผนวก   3 และ 4 

3.4.2  บันทึกผลกำรตรวจสอบในระบบฐำนข้อมูลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำง
รังสีของส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี 
 
4.  สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
 ในปีงบประมำณ 2550   กลุ่มงำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสีทำงกำรแพทย์ ส ำนัก
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี มีกำรน ำขั้นตอนกำรตรวจสอบและเกณฑ์กำรประเมินควำม
ปลอดภัยทำงรังสีสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทำงกำรแพทย์ไปใช้ในกำรตรวจสถำน
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ปฏิบัติกำรทำงรังสีทำงด้ำนกำรแพทย์รวมทั้งสิ้น 66 หน่วย โดยสำมำรถแยกประเภทสถำน
ปฏิบัติกำรตำมโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีตำมปีงบประมำณ 2550 ดังปรำกฏในตำรำงที่  3 
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ตารางท่ี 3  ผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีแยกตามท่ีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางรังสีใน  
ปีงบประมาณ 2550 
 

ประเภทของสถานปฏิบัติงาน สถาน
ปฏิบัติการ 

สถำนปฏิบัติกำรที่ปฏิบัติงำนกับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีโอกำส
เกิดอุบัติเหตุทำงรังสีสูงหรือมีกำรครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีที่มีปริมำณรังสีสูง 

52 

สถำนปฏิบัติกำรที่ปฏิบัติงำนกับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีโอกำส
เกิดอุบัติเหตุทำงรังสีสูงหรือมีกำรครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีที่มีปริมำณรังสีปำนกลำง 

7 

สถำนปฏิบัติกำรที่ปฏิบัติงำนกับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีโอกำส
เกิดอุบัติเหตุทำงรังสีสูงหรือมีกำรครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีที่มีปริมำณรังสีต่ ำ  

7 

รวม 66 

 
 

จำกกำรตรวจสอบทำงกลุ่มงำนก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสีทำงกำรแพทย์ ส ำนัก
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี สำมำรถจ ำแนกสถำนปฏิบัติกำรตำมผลกำรตรวจสอบและ
ค ำแนะน ำด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีในปีงบประมำณ 2550 จ ำนวน 66 หน่วย ดังปรำกฏในตำรำงที่ 
2  

 

 ตารางท่ี  4  ผลจ าแนกสถานปฏิบัติการทางรังสีตามผลการตรวจสอบและการประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสีในปีงบประมาณ 2550 
 

ประเภทของสถานปฏิบัติงาน สถานปฏิบัติการ 
สถำนปฏิบัติกำรที่ต้องติดตำมเร่ืองกำรขออนุญำตหรือต้องได้รับกำรปรับปรุง
กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยหรือติดตำมเป็นกรณีเร่งด่วน 

15 

สถำนปฏิบัติกำรที่ต้องได้รับกำรปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย  

38 

สถำนปฏิบัติกำรที่มีกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย มีกฎระเบียบเพื่อควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมที่ขออนุญำตไว้ 

13 

รวม 66 
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จำกผลกำรตรวจสอบสำมำรถแยกกำรประเมินควำมปลอดภัยตำมเกณฑ์มำตรฐำนได้ดังตำรำงที่  5 
ตาราง   5   แสดงเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสี 

 
 

การตรวจสอบ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ปรับปรุงเพ่ิมเติม แก้ไขและติดตาม 

การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Identifying Information)   
    ใบอนุญำตครอบครองผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
วัสดุพลอยได้  

-  อำยุใบอนุญำต ฯ 
-  ข้อมูลสถำนที่ท ำกำรและสถำนที่ติดตั้ง 
-  เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี 
-  รำยชื่อผู้ปฏิบัติงำนและประวัติกำรได้รับรังสี 

 
 
61 
63 
64 
59 

 
 
- 
- 
- 
5 

 
 
5 
3 
2 
2 

บัญชีรำยงำนวัสดุกัมมันตรังสี (Source Inventory) และ
ประวัติกำรใช้งำนวัสดุกัมมันตรังสี 

58 6 2 
 

กำรประเมินห้องปฏิบัติกำรทำงรังสี  อุปกรณ์ทำงรังสี
และสถำนที่เก็บ  

63 3 - 

ระบบควบคุมควำมปลอดภัยทำงรังสีและกำรรักษำ
ควำมมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี  

-  สัญลกัษณ์และป้ำยเตือนทำงรังสี 
-  สถำนที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังส ี

 
 
60 
55 

 
 

5 
6 

 
 

- 
5 

 กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี 64 2 - 

กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคควำมปลอดภัยทำงรังสี  62 2 2 

กำรสืบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี 52 14 - 
กำรจัดแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงำน (Classification of Areas)  54 12 - 

กฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน (Local Rules)  - - - 

กำรเฝ้ำระวังทำงรังสี (Monitoring)  63 3 - 
กำรตรวจสอบและประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสี 63 3 - 

เครื่อ งส ำรวจรังสี /เครื่อ งส ำรวจกำรเปื้ อนสำร
กัมมันตรังสี  

63 3 - 

กำรติดอุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล 65 1 - 

ตรวจสอบระดับรังสี กำรตรวจสอบกำรรั่ว กำรเปื้อน
และกำรฟุ้งกระจำยของวัสดุกัมมันตรังสี 

51 14 1 

ตรวจสอบประวัติกำรซ่อมบ ำรุงและกำรประกัน
คุณภำพของอุปกรณ์ 

62 2 2 

กำรตรวจสอบระบบในกำรควบคุมบุคคลที่จะเข้ำใน
พ้ืนที่ที่ปฏิบัติงำน 

- - - 

มีกำรตรวจสอบกำรเปื้อน และ/หรือกำรฟุ้งกระจำย
ของวัสดุกัมมันตรังสีในบริเวณสำธำรณะ 

63 3 - 

กำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสีและหรือกำรปล่อยกำก
กัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม 

55 11 - 
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การตรวจสอบเฉพาะทาง 

การตรวจสอบ เกณฑ์มาตรฐาน ปรับปรุงเพ่ิมเติม แก้ไขและติดตาม 

กำรร่ัวไหลของวัสดุกัมมันตรังสี  63 3 - 
ตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบห้องฉำยรังสี 63 3 - 
ระบบไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำนหน้ำห้องฉำยรังสี 21 3 2 
ระบบ Door Interlock  21 - - 
ตรวจสอบระบบหยุดท ำงำนฉุกเฉิน (Emergency Stop) 21 - - 
ป้ำยเตือนทำงรังสี 21 4 1 
กำรซักซ้อมเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 48 18 - 
การรั่วของเครื่องรังสีรักษา 

เครื่องรังสีรักษำระยะไกล Co-60 Teletherapy 
 

เครื่องรังสีรักษำระยะไกลแบบหลำยล ำรังสีชนิดติดตั้งอยู่
กับที่ (Fixed,multi-beam Teletherapy (gamma knife)) 
 

เครื่ องรั งสี รักษ ำระยะใกล้  R emote A fterloading 
Brachytherapy ที่ใช้ Cs-137 Ir-192 และCo-60 

26 
 
1 
 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
หมายเหตุ  ปัจจุบันมีเคร่ืองรังสีรักษำที่อยู่ในควำมดูแลของกลุ่มก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี
ด้ำนกำรแพทย์ ดังนี้ 
 

เคร่ืองรังสีรักษำระยะไกล Co-60 Teletherapy    เคร่ือง 
เคร่ืองรังสีรักษำระยะไกลแบบหลำยล ำรังสีชนิดติดตั้งอยู่กับที่  เคร่ือง 
 (Fixed,multi-beam Teletherapy (gamma knife))     
เคร่ืองรังสีรักษำระยะใกล้ Remote Afterloading Brachytherapy  เคร่ือง 
ที่ใช้ Cs-137 Ir-192 และCo-60   
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

ใช้เป็นเกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสีและเป็นแนวปฏิบัติในกำร
ตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทำงกำรแพทย์  

ใช้เป็นเอกสำรประกอบในกำรฝึกอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสีทำงด้ำนกำรแพทย์ 

เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีซึ่ง
อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแก้ไข 
 

จำกกำรใช้เกณฑ์มำตรฐำนในกำรประเมินควำมปลอดภัยสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีในช่วง
ปีงบประมำณ 2550  พบปัญหำอุปสรรคในกำรใช้เกณฑ์ควำมปลอดภัยสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสีซึ่ง
เกิดจำกปัญหำต่ำง ๆ ทั้งทำงด้ำนระเบียบข้อบังคับ  แนวปฏิบัติงำน รวมถึงกำรด ำเนินกำรทำงด้ำน
กฎหมำย โดยสำมำรถแยกตำมหัวข้อในกำรตรวจสอบและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้
ดังนี้ 
 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Identifying Information) 
 

     1.  ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง  หรือใช้วัสดุพลอยได้    
 

จำกำรตรวจสอบพบว่ำ สถำนปฏิบัติกำรจ ำนวนมำกมีใบอนุญำต ฯ มำกกว่ำหนึ่งใบ อีกทั้ง
ใบอนุญำต ฯ แต่ละใบ มีอำยุกำรอนุญำต ฯ ไม่เท่ำกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมำณวัสดุกัมมันตรังสี ที่
ขออนุญำตในแต่ละคร้ัง ท ำให้เกิดปัญหำในกำรต่อใบอนุญำต ฯ และกำรตรวจสอบบัญชีวัสดุ
กัมมันตรังสี 

แนวทำงในกำรแก้ไข กำรอนุญำตสถำนปฏิบัติกำร ควรเป็นกำรพิจำรณำอนุญำตตำม
ศักยภำพของสถำนปฏิบัติกำรนั้น ๆ โดยค ำนึงถึงศักยภำพสูงสุดที่สถำนปฏิบัติงำนเป็นหลัก ส่วน
จ ำนวนวัสดุกัมมันตรังสีใช้ควบคุมจ ำนวนและปริมำณของวัสดุกัมมันตรังสี โดยกำรใช้ทะเบียน 
กำรครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีที่ออกให้โดยส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 
 

2.  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
 

กำรพิจำรณำคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี โดยมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันไม่มี
มำตรฐำนที่แน่นอน โดยพิจำรณำจำกวุฒิกำรศึกษำ  กำรอบรมกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี  หรือ 
หลักสูตรเทียบเท่ำ ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรพิจำรณำคุณสมบัติเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสี  
 แนวทำงในกำรแก้ไข จัดให้มีกำรรับรองเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  โดยหน่วยงำน
กลำง หรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ  หรือจัดท ำแนวปฏิบัติใน
กำรรับรองคุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี  เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมำตรฐำนของ
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีตรงกับที่ระบุไว้ในมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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การตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางรังสีและการรักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี 
(Verification of Safety and Security of Sources) 
 

1.  บัญชีรายงานวัสดุกัมมันตรังสี  (Source Inventory) และประวัติการใช้งานวัสดุ
กัมมันตรังสี 

 

จากการตรวจสอบพบว่าวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก ไม่มีใบรับรองวัสดุกัมมันตรังสี 
ประวัติการน าเข้าและการใช้งาน  และไม่มี name plate ติดไว้ที่ตัววัสดุกัมมันตรังสี  ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ ชนิด หรือปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสี  จึงไม่สามารถตรวจสอบและจัดท าบัญชี
วัสดุกัมมันตรังสี 
 แนวทำงในกำรแก้ไข  ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ควรจัดให้มี อุปกรณ์วิเคราะห์  และ
ประเมินปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีในชุดเคร่ืองมือมาตรฐานการตรวจสอบสถานปฏิบัติการ เพื่อใช้ใน
การตรวจสอบ และจัดท าบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี  

 

2.  การประเมินห้องปฏิบัติการทางรังสี  อุปกรณ์ทางรังสีและสถานท่ีเก็บ  
 

ปัจจุบันกำรประเมินห้องปฏิบัติงำนทำงรังสี ยังไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรออกแบบ
ห้องปฏิบัติงำนทำงรังสีไว้อย่ำงชัดเจน  อีกทั้งยังไม่มีกำรก ำหนดปริมำณรังสีในบริเวณต่ำง ๆ รอบ
สถำนปฏิบัติงำนทำงรังสี 

แนวทำงในกำรแก้ไข ควรมีกำรจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงในกำรออกแบบสถำนที่ปฏิบัติงำน
ทำงรังสี ก ำหนดเกณฑ์ควำมปลอดภัยทำงรังสีในกำรออกแบบสถำนที่จัดเก็บ  หรือใช้งำนวัสดุ
กัมมันตรังสีในแต่และประเภท  ควรก ำหนดให้มีกำรยื่นขอใบอนุญำต ฯ และประเมินควำม
ปลอดภัยของสถำนปฏิบัติกำรก่อนกำรก่อสร้ำงเพื่อลดปัญหำกำรผิดพลำดในกำรออกแบบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสีที่อำจเกิดขึ้น ทั้งนี้อำจไม่รวมสถำนปฏิบัติกำรที่ได้รับอนุญำต ฯ ก่อนหน้ำนี้ โดย
แนะน ำให้มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนควำมปลอดภัยให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติในกำรออบแบบสถำน
ปฏิบัติกำรทำงรังสีที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

 

การตรวจสอบการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Verification of Workers 
Protection) 

 

1.  การเฝ้าระวังทางรังสี (Monitoring) 
 

สถำนปฏิบัติกำรไม่สำมำรถจัดหำอุปกรณ์บันทึกปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล เคร่ืองส ำรวจ
รังสี/กำรเปื้อน/กำรฟุ้งกระจำยทำงรังสีที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำนได้ ( Ring Badge , เคร่ืองวัด
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ปริมำณรังสีในอำกำศ ฯลฯ)  เนื่องจำกหน่วยงำนไม่สำมำรถจัดหำเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบ
หรือไม่มีหน่วยงำนกลำงที่จะให้บริกำรตรวจสอบตำมที่สถำนปฏิบัติกำรต้องกำรได ้

แนวทำงแก้ไข  ควรมีกำรจัดแนวปฏิบัติในกำรออกแบบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี โดย
ก ำหนดอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในสถำนปฏิบัติกำรแต่ละประเภทตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำนและชนิดของ
วัสดุกัมมันตรังสี และควรสนับสนุนหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้บริกำรตรวจวัด วิเครำะห์และประเมิน
ควำมปลอดภัยทำงรังสี ภำยใต้กำรควบคุมและรับรองมำตรฐำนกำรท ำงำนจำกส ำนักงำนปรมำณูเพื่อ
สันติ 

 

2.  ตรวจสอบประวัติการซ่อมบ ารุงและการประกันคุณภาพของอุปกรณ์ 
 

จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำเคร่ืองมือส ำรวจรังสี หรืออุปกรณ์ที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสี 
เป็นองค์ประกอบ ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ หรือมี
ประสบกำรณ์ หรือได้รับกำรอบรมเฉพำะด้ำน ในกำรตรวจสอบรับประกันคุณภำพ หรือหน่วยงำนที่
ให้บริกำรด้ำนกำรรับประกันคุณภำพไม่สำมำรถตรวจสอบและด ำเนินกำรได้ทันตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

แนวทำงแก้ไข  ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติควรจัดท ำคู่มือ หรือแนวปฏิบัติในกำรตรวจสอบ
และรับประกันคุณภำพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือทำงรังสี และให้กำรสนับสนุนสถำนปฏิบัติกำรใน
กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนรับประกันคุณภำพของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
และส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนกลำงเพื่อให้บริกำรในกำรตรวจสอบและรับประกันคุณภำพแก่
สถำนปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

 
เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสี และขั้นตอนกำรตรวจสอบสถำน

ปฏิบัติกำรที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีในทำงกำรแพทย์   ยังต้องปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
กฎหมำยที่มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  คู่มือควำมปลอดภัยทำงด้ำนรังสีและแนวปฏิบัติต่ำง 
ๆ ทำงรังสี  และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลตำมค ำแนะน ำจำกองค์กรระหว่ำงประเทศและ
สนธิสัญญำต่ำง ๆ ที่ทำงประเทศไทยได้ให้กำรรับรองไว้กับองค์กรระหว่ำงประเทศ 
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ภำคผนวก 
ตัวอย่ำงกำรประเมิน 
ร่ำงจดหมำยขอตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี   2 
รายงานผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี   3 
แจ้งผลกำรตรวจสอบสถำนปฏิบัติกำรทำงรังสี   4 
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           ภาคผนวก 2 

เร่ือง  ขอตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 
เรียน  ................(ผู้รับใบอนุญาต)........................................................... 
 
 ตามที่หน่วยงานของท่านได้ขออนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี ตามปรากฏ
ในใบอนุญาตเลขที่ ..................................... ลงวันที่.......................................... นั้น  อาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี มาตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีที่
..........(ชื่อหน่วยงาน)............................ในวันที่......................................เวลา......................  

จึงขอให้ท่านโปรดแจ้งผู้รับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการ
ตรวจและทั้งนี้โปรดจัดเตรียมข้อมูล  เอกสาร และอุปกรณ์เคร่ืองมือ เพื่อให้ตรวจสอบด้วยดังนี้ 

1. ใบอนุญาต (พ.ป.ส. 4 ก-1, พ.ป.ส. 4 ก-2, หรือ พ.ป.ส. 4 ก-3) 
2. ใบรับรองความรู้ความสามารถของผู้รับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี 
3. บัญชีรายการวัสดุกัมมันตรังสี 
4. เคร่ืองส ารวจรังสีและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี 
5. ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และผลการได้รับรังสี

ประจ าตัวบุคคล 
6. แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานโดยตรงกับ...........................

ที่หมายเลขโทรศัพท์ ................................ หรือ  e-mail ....................................... 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเตรียมการดังกล่าว 

 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                  (                                            ) 

            รองเลขาธิการ   ปฏิบัติราชการแทน 
                 เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
โทร  0-2579-5230  โทรสาร  0-2561-3013 
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ภาคผนวก 2 
รายงานผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

วันที่ตรวจสอบ  ............................................................. 
ชื่อหน่วยงาน  ..................................................................................................................................... 
ที่ท าการ  ............................................................................................................................................ 
สถานที่ปฏิบัติงาน / เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี  ................................. 
............................................................................................................................................................. 
รหัสหน่วยงาน  ......................  Security Classs  ...................  ความถ่ีการตรวจสอบ  .................... 
วันที่ตรวจสอบคร้ังก่อน  .....................  ก าหนดการตรวจสอบครั้งต่อไป วันที่  ............................... 
ชื่อผู้รับผิดชอบทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี  .................................................................................. 
ชื่อผู้น าตรวจ  ................................................................................................ 

สรุปผลกำรตรวจสอบ 

                                                                 

ข้อปรบัปรงุ / แก้ไข / ด ำเนินกำรเพิ่มเติม 

1. .................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................ 
3. ...................................................................................................................................................... 
4 ................................................................................................................................................... 
รายชื่อผู้ตรวจสอบสถานปฏิบัติการ 

1.  .................................................................. 
2.................................................................... 

(ลงนาม) 
............................................................................ 
............................................................................ 

รายงานฯและร่างจดหมายฯ  ผ่านการตรวจสอบแล้ว   

(ลงนาม) ..........................................(หน.  ........) 
เรียน รอง ลปส.  
         สร. ได้ตรวจสอบสถานปฏิบัติการและขอ
รายงานผลการตรวจดังกล่าว 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหาก
เห็นชอบโปรดลงนามในจดหมายแจ้งผลการ
ตรวจตามที่แนบมาด้วยนี้ 
               (ลงนาม) ..................................   ผสร. 
 

 
 
 

                             ทราบ  ลงนามแล้ว 
 

                                      
......................................... 
                                                   รอง ลปส.                                                  
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สรุปผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Identifying Information) 
 
 
 
 
 
 
 

2. การตรวจพิสูจน์ระบบความปลอดภัยทางรังสี และการรักษาความมั่นคงของวัสดุ
กัมมันตรังสี (Verification of Safety and Security of Source) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การตรวจพิสูจน์การป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (Verification of Workers 
Protection) 
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4. การตรวจพิสูจน์ความปลอดภัยของสาธารณะชน (Verification of Public Protection) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การตรวจสอบความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี (Emergency Preparedness) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ข้อมูลที่จัดเก็บหรือบันทึกเพื่อการตรวจสอบ (Record) 
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ภาคผนวก 3 
เร่ือง  แจ้งผลการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 
เรียน  .......................................................................   
อ้างถึง  หนังสือส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่ ................................................................................... 
              
 ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ แจ้งการจัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่จากส านัก
ก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี มาตรวจสถานปฏิบัติการทางรังสี ที่....................................ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ ส านักงานฯ ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ .............................................. โดยมี  
..................................... ต าแหน่ง ..............................เป็นผูต้รวจ และมี..................................เป็น
ผู้น าตรวจ จากการตรวจสอบดังกล่าว มีผลการตรวจสอบและสิ่งที่ต้องปรับปรุง /แก้ไข/ ด าเนินการ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
 ผลการตรวจสอบ 
 1. 
 2. 
 3. 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง / แก้ไข / ด าเนินการเพิ่มเติม 
 1. 

2. 
3. 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
                  (                                            ) 

               รองเลขาธิการ   ปฏิบัติราชการแทน 
                   เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 
ส านักก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
โทร  0-2579-5230   
โทรสาร  0-2561-3013 


