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2. ประกาศคณะกรรมการพลงังาน
ปรมาณูเพ่ือสนัติ เรือ่งมาตรฐาน
ความปลอดภยัทางรงัสีออกตาม
ความพระราชบญัญติัพลงังานปรมาณู
เพ่ือสนัติ พ.ศ.2504-พ.ศ.2549
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ประกาศราชกิจจานุเบกษา : 29 มิ.ย. 2549
บงัคบัใช้ :    30 มิ.ย. 2549

กฎระเบียบด้านเทคนิคท่ี operators & regulators ควรรู้
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พ.ป.ส.9(4)-ปร.1-01     มาตรฐานการป้องกนัรงัสี 
พ.ป.ส.9(4)-ปร.2-01     การจ าแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรงัสี 
พ.ป.ส.9(4)-ปร.2-02     การจ าแนกประเภทเครื่องก าเนิดรงัสี 
พ.ป.ส.9(4)-ปร.3-01     เครื่องหมายสญัลกัษณ์ทางรงัสี 
พ.ป.ส.9(4)-ปร.4-01     บริเวณรงัสี 
พ.ป.ส.9(4)-ปร.5-01     เกณฑป์ลอดภยั
พ.ป.ส.9(4)-ปร.6-01     หลกัสตูรมาตรฐานในการอบรม
                                 บุคคลท่ีท างานในบริเวณรงัสี                                     
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ข้อก าหนด 7 หวัข้อ
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1. มาตรฐานการป้องกนัรงัสี

ผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสุด

การใชป้ระโยชน์จากรงัสเีกดิประโยชน์ต่อบุคคล สงัคม มากกว่า
    ผลเสยี

การไดร้บัรงัสจีากการใชป้ระโยชน์ตอ้งควบคุมใหไ้ดร้บัรงัสน้ีอย   
    ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้(ALARA) และผูร้บัใบอนุญาตจะตอ้ง
    รบัผดิชอบ ไมใ่หบุ้คคลไดร้บัรงัสเีกนิปรมิาณ (Dose Limit) ที่
    ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงก าหนดเงือ่นไขวธิกีารขอรบั
    ใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2550 ยกเวน้บุคคลทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัหรอื
    รกัษาทางการแพทย์
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การไดร้บัรงัสทีางการแพทยใ์หใ้ชข้อ้ก าหนดของคณะกรรมการป้องกนั
อนัตรายจากรงัสทีางการแพทย์

 ในสถานปฏบิตักิารทางรงัสตีอ้งมนีโยบายการป้องกนัรงัส ีบุคลากร 
งบประมาณ แผนปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั

ตอ้งเกบ็รกัษาตน้ก าเนิดรงัสไีมใ่หเ้กดิการสญูหาย ถูกขโมยหรอืถูก
ท าลาย หรอืน าไปใชง้านโดยบุคคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต

ตอ้งออกแบบหอ้งปฏบิตักิารทางรงัส ีระบบ อุปกรณ์ทีใ่ชก้บัตน้ก าเนิด
รงัสใีนลกัษณะการป้องกนัเชงิลกึ (Defence in Depth)

ตอ้งมรีะบบเฝ้าระวงัและบนัทกึการปฏบิตังิานทางรงัส ีและปฏบิตังิาน
ตามขอ้ก าหนด
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1. มาตรฐานการป้องกนัรงัสี (ต่อ)
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วสัดุกมัมนัตรงัส ีชนิดปิดผนึกและไมปิ่ดผนึก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ตามขนาดของการเป็นอนัตราย ดงัน้ี
     ประเภทท่ี 1 :  วสัดกุมัมนัตรงัสทีีเ่ป็นอนัตรายสงูสดู (Extremely  

dangerous) 
ประเภทท่ี 2 :   วสัดุกมัมนัตรงัสเีป็นอนัตรายมาก (Very dangerous)
ประเภทท่ี 3 :   วสัดกุมัมนัตรงัส ีทีเ่ป็นอนัตราย (Dangerous)
ประเภทท่ี 4:    วสัดุกมัมนัตรงัส ีทีม่โีอกาสเป็นอนัตราย (Unlikely to 

be dangerous)
ประเภทท่ี 5 :   วสัดกุมัมนัตรงัสทีีไ่มน่่าเป็นอนัตราย (most unlikely to 

be dangerous)
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2. การจ าแนกประเภทวสัดกุมัมนัตรงัสี
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ประเภทวสัดุกมัมนัตรงัส ีจ าแนกตาม (1)การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ หรอื
(2)อตัราสว่นความเป็นอนัตราย (คา่ A/D)

A = คา่กมัมนัตภาพของวสัดุกมัมนัตรงัส ี
D = คา่ความเป็นอนัตรายของนิวไคลดร์งัส ี(อยูใ่นตารางที ่2 ของพ.ป.ส.9(4)-ปร.2-01)
ประเภทวสัดุกมัมนัตรงัส ี             อตัราสว่นความเป็นอนัตราย (A/D)
           1                                                       A/D≥1000

2                                                     1000>A/D≥10
3                                                       10>A/D≥1
4                                                       1>A/D≥0.01
5                                                           0.01>A/D
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หากวสัดุกมัมนัตรงัสอียูร่วมกนัหรอืใกลก้นั ใหค้ านวณ (A/D) รวม 
 กรณี unsealed sources ใหจ้ าแนกตาม คา่ A/D

นิตยา ศุภฤทธิ ์



วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 1

•เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซ่ึงใช้ไอโซโทปรงัสี
(Radioisotope thermoelectric generators (RTGs))
• เครื่องฉายรงัสี (Irradiators)
• เครื่องรงัสีรกัษาระยะไกล (Teletherapy )
•  เคร่ืองรงัสีรกัษาระยะไกลแบบหลายล ารงัสี ชนิดติดตัง้อยู่กบั
ท่ี (Fixed, multi-beam teletherapy (gamma knife))
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ตวัอย่างจ าแนกตามการประยุกตใ์ช้ประโยชน์
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Elekta Gamma Knife Co-60 Teletherapy

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/nuclear-
substances/licensing-nuclear-substances-and-radiation-
devices/sealed-source-tracking.cfm
สืบคน้วนัท่ี 18 ก.พ. 2559
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ตัวอย่างจ าแนกตามการประยุกต์ใช้ประโยชน์ (ต่อ)

วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 2

• อปุกรณ์ถ่ายภาพด้วยรงัสีแกมมาทางอตุสาหกรรม (Industrial 
gamma radiography)

•  เคร่ืองรกัษารงัสีระยะใกล้ ชนิดรงัสีปริมาณปานกลางถึงสงู
(High/medium dose rate brachytherapy)

นิตยา ศุภฤทธิ ์
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วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2
อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม

http://www3.epa.gov/radtown/industrial-radiography.html
สืบค้นวันที่ 4 ม.ค. 2559
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วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2
อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม

http://idopperluberani.blogspot.com/201
1/04/vol-40-gamma-radiography.html
สืบค้นวนัท่ี 18 ก.พ. 2559

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/nuclear-
substances/licensing-nuclear-
substances-and-radiation-
devices/sealed-source-tracking.cfm
สืบค้นวนัท่ี 18 ก.พ. 2559นิตยา ศุภฤทธิ ์
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การถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม

http://idopperluberani.blogspot.com/2011/04/vol-

40-gamma-radiography.html

สืบค้นวนัท่ี 28 ก.พ. 59
นิตยา ศุภฤทธิ ์
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วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2
High dose rate brachytherapy

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/nuclear-substances/licensing-
nuclear-substances-and-radiation-devices/sealed-source-
tracking.cfm  สืบค้นวนัท่ี 28 ก.พ. 2559
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วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 3
(ตามการประยกุตใ์ช้ประโยชน์)

•เครื่องวดัทางอตุสาหกรรมด้วยรงัสีแบบติดตัง้อยู่กบัท่ี
(Fixed industrial gauges)
        -อปุกรณ์วดัระดบัของผลิตภณัฑ ์(Level gauges)
        -อปุกรณ์วดัตะกอน (Dredger gauges)
        -อปุกรณ์วดัอตัราการไหลบานสายพานโดยใช้วสัดุ
กมัมนัตรงัสีความแรงรงัสีสงู (Conveyor gauges containing 
high activity sources)
        -อปุกรณ์วดัการหมนุของท่อ (Spinning pipe gauges)
•เครื่องวดัแบบแท่งส ารวจหลมุลึกด้วยรงัสี (Well logging 
gauges)
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http://www.sistec.com.au/
   สืบคน้วนัท่ี 18 ก.พ. 2559

http://nuclearsafety.gc.ca/e
ng/nuclear-
substances/licensing-
nuclear-substances-and-
radiation-devices/sealed-
source-tracking.cfm

สืบคน้วนัท่ี 18 ก.พ. 2559

วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 3
Fixed industrial gauges
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วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 4
(ตามการประยกุตใ์ช้ประโยชน์)

• เครื่องรงัสีรกัษาระยะใกล้ชนิดรงัสีปริมาณต า่  (Low dose rate 
brachytherapy)

•  เครื่องวดัความหนา/เคลือบผิวด้วยรงัสี (Thickness/fill-level 
gauges)

• เครื่องวดัด้วยรงัสีแบบเคลื่อนท่ี (Portable gauges)
•  เครื่องวดัความช้ืน/ความหนาแน่นด้วยรงัสี (moisture/density 

gauges)
•  เคร่ืองก าจดัไฟฟ้าสถิต (Static eliminators)
• เครื่องวดัความหนาแน่นกระดกู (Bone densitometers)
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Low dose rate brachytherapy

http://www.nickbrookurology.com/low-dose-
rate-brachytherapyสืบคน้วนัท่ี 23 ก.พ. 2559

วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 4

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/nuclear-
substances/licensing-nuclear-substances-and-
radiation-devices/sealed-source-tracking.cfm
สืบคน้วนัท่ี 18 กพ59
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Nuclear density gauge BETA DENSITY AND THICKNESS GAUGE

เอกสารการฝึกอบรมเร่ือง Nuclear Gauges, 
By: James M. Malcom, NMED Radiation 
Control Bureau, State of  New Mexico:  
www.esafetyline.com/eei/.../JMalcom_Nuclear%20Gauges
สืบคน้วนัท่ี 19 ก.พ. 2559

วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 4

21

จากเอกสาร International Atomic Energy,
Identification of Radioactive Sources and 
Devices; Reference Manual, Technical 
Guidance, IAEA Nuclear Security Series
No. 5, IAEA,Vienna (2007)
(photograph: Betarem)



Portable gauge Portable gauge in use

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/nuclear-substances/licensing-
nuclear-substances-and-radiation-devices/sealed-source-
tracking.cfm  สืบค้นวนัท่ี 18 ก.พ. 2559

วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 4
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วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 5
(ตามการประยกุตใ์ช้ประโยชน์)

• เครือ่งรงัสรีกัษาระยะใกลเ้ฉพาะการรกัษาตอ้ตา และการรกัษา
แบบฝงั ถาวร (Low dose rate brachytherapy eye plaques and 
permanent sources)
• อุปกรณ์วเิคราะหแ์บบการเรอืงรงัสเีอกซ์ (X ray fluorescence 
devices, XRF)
• อุปกรณ์ตรวจจบัอเิลคตรอน (Electron capture devices)
• อุปกรณ์วเิคราะหโ์ดยขบวนการ Mossbauer (Mossbauer 
spectrometry)
• หวัสายลอ่ฟ้า (Lightening Preventor)

24
นิตยา ศุภฤทธิ ์



Nickel-63 sealed source used in 
electron capture detectors

Lightening Preventor

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/nuclear-
substances/licensing-nuclear-substances-and-
radiation-devices/sealed-source-tracking.cfm
สืบคน้วนัท่ี 18 ก.พ. 2559

วสัดกุมัมนัตรงัสีประเภท 5
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การปรับเปลีย่นประเภทวสัดุกมัมนัตรังสี

สามารถปรับได้กรณมีีการเปลีย่นแปลงของ
การป้องกนัอนัตรายจากรังสี
ความมัน่คงของวสัดุกมัมนัตรังสี
การประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ ท าใหค้วามเป็นอนัตรายเปล่ียนไป       

ด าเนินการโดย

 ปส. จะตอ้งแจง้ใหผู้รั้บใบอนุญาตทราบ โดยมีการบนัทึกเหตุผลไว้
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3. การจ าแนกประเภทเคร่ืองก าเนิดรังสี

จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ตามขนาดของการเป็นอนัตราย :

ประเภทที ่1   เป็น เคร่ืองก าเนิดรังสีเป็นอนัตรายมาก (Very dangerous)

ประเภทที ่2   เป็น เคร่ืองก าเนิดรังสีที่เป็นอนัตราย (Dangerous)

ประเภทที่ 3   เป็น เคร่ืองก าเนิดรังสีที่มีโอกาสเป็นอนัตราย (Unlikely to                    
be dangerous)

   โดยแบ่งตามลกัษณะการใชง้าน  พลงังาน ระยะเวลาการใชง้าน และ
การป้องกนัอนัตรายจากรงัสี
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เครือ่งก าเนิดรงัสีประเภท 1

 เครือ่งเรง่อนุภาคส าหรบังานรงัสีรกัษาทางการ
     แพทย ์ส าหรบั คน  หรือสตัว์

 เครือ่งเรง่อนุภาคส าหรบังานฉายรงัสีอตุสาหกรรม

 เครือ่งเรง่อนุภาคส าหรบังานศึกษาวิจยั รวมถึง 
      เครือ่งก าเนิดรงัสีซินโครตรอน

 เครือ่งเรง่อนุภาคส าหรบัการตรวจสินค้าท่ีด่าน
      ศลุกากร
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เคร่ืองเร่งอนุภาคทางการแพทย์

https://ascannotdo.files.wordpress.com/2013/03/thairath130312_002c.jpg     
 สบืคน้วนัที ่25 ก.พ. 2559

เคร่ืองก าเนิดรงัสีประเภท 1
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Large Area, High Energy X-Ray Imaging

การถ่ายภาพด้วยรงัสี
เอกซพ์ลงังานสงูเพื่อ
ตรวจสอบสินค้าในตู้
คอนเทนเนอร์
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เครือ่งก าเนิดรงัสีประเภท 1



เครือ่งก าเนิดรงัสีประเภท 2
เคร่ืองเอกซเรยถ่์ายภาพรงัสีทางอตุสาหกรรม
เคร่ืองเอกซเรยแ์บบติดตัง้อยู่กบัท่ีรวมถึงเคร่ือง Fluoroscopy, 

Tomography และ Chiropractic radiography
เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์
เครื่องเอกซเรยแ์มมโมกราฟฟ่ี
เคร่ืองเอกซเรยเ์ฉพาะทาง เช่น Cardiac Catheterization, Digital  

Subtraction,   Angiography และอ่ืนๆ
เครื่องเอกซเรยฟั์น
เคร่ืองเอกซเรยส์ าหรบัตรวจวดัความหนาแน่นของกระดกู
เครื่องเอกซเรยส์ าหรบัสตัว์
เครื่องเอกซเรยแ์บบเคลื่อนท่ี (Portable X-rays)
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CT scan หรือ
X-ray computed  
tomography (X-ray CT) 

https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan#/media/File
:UPMCEast_CTscan.jpg     สบืคน้วนัที ่25 ก.พ. 2559

เคร่ืองก าเนิดรงัสีประเภท 2
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http://www.abdentcare.com/dental_xray.php   สืบคน้วนัท่ี 25 ก.พ. 2559

Dental X-Ray

เคร่ืองก าเนิดรงัสีประเภท 2
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http://ari-cn.com/xraymachinemobilexraymachine-c-40_41.html
สืบคน้วนัท่ี 25 ก.พ. 2559

Portable  X-ray

เคร่ืองก าเนิดรงัสีประเภท 2
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เครือ่งก าเนิดรงัสี ประเภท 3 

 เครื่องเอกซเรยต์รวจกระเป๋า

 เครื่องเอกซเรยส์ าหรบังานวิเคราะห ์ โดยอยู่ใน    
      ลกัษณะปิดมิดชิด

35นิตยา ศุภฤทธิ ์



36

การถ่ายภาพด้วยรงัสีเอกซ์
เพื่อตรวจสอบกระเป๋า

เครื่องก าเนิดรงัสี ประเภท 3 



Wavelength dispersive X-ray 
fluorescence spectrometer
ส าหรบังานวิเคราะห์

http://www.rigaku.com/en/products/xrf/primus2?gclid=CPSh4PW5ks
sCFcwWaAod9m4H3A   สืบคน้วนัท่ี 25 ก.พ. 2559

เครื่องก าเนิดรงัสี ประเภท 3 
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4. เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ทางรังสี

บริเวณรังสี ตอ้งมีป้ายเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ทางรังสี
พื้นป้ายเป็นสีเหลือง  วงกลมตรงกลางและแฉกมีสีม่วงแดง 
     หรือสีด า
รัศมีของวงกลมตรงกลางมีขนาด 2 เท่าของระยะห่างจาก
     วงกลมและแฉก
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เพือ่ใชว้างกฎระเบยีบภายในหน่วยงานทีข่อใบอนุญาตฯ วสัดุ
กมัมนัตรงัสแีละเครือ่งก าเนิดรงัสี
การแบ่งพืน้ทีป่ฏบิตังิานทางรงัส ีแบ่งตามปรมิาณรงัส ีและ/หรอืมี
โอกาสเกดิการเปรอะเป้ือนทางรงัสทีีผู่ป้ฏบิตังิานอาจไดร้บัดงัน้ี
     ก.  พืน้ท่ีควบคมุ  (Controlled Area)  : บรเิวณทีท่ าใหบุ้คคลมี
โอกาสไดร้บัปรมิาณรงัสสีงูกวา่ หรอืมคีา่เทา่กบั 3 ใน 10 ของขดีจ ากดั
ปรมิาณรงัสสี าหรบัผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี

ข. พืน้ท่ีตรวจตรา  (Supervised Areas) : บรเิวณทีม่ไิดเ้ป็น
พืน้ทีค่วบคุม แต่มโีอกาสท าใหป้ระชาชนทัว่ไป (ไมใ่ชผู่ร้บับรกิาร
ทางการแพทย)์ ไดร้บัปรมิาณรงัสสีงูกว่าขดีจ ากดั
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5. บริเวณรงัสี 
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IAEA : กจิกรรมทีป่ลดออกจากการก ากบัดแูล ตอ้งไมท่ าใหป้ระชาชน
ไดร้บัรงัสเีกนิ 10 µSv/y  และการท างานในรอบปี คา่ปรมิาณรงัสยีงัผล
รายกลุ่ม (Collective Effective Dose)  ของประชาชนไมเ่กนิ 1 ซเีวริต์-คน
ใชเ้ฉพาะกากกมัมนัตรงัสทีีเ่กดิจากวสัดุกมัมนัตรงัสชีนิดไม่ปิดผนึก
ทีใ่ชใ้นทางการแพทย ์ศกึษาวจิยั และอุตสาหกรรมทีไ่มเ่กีย่วกบัวฏัจกัร
เชือ้เพลงินิวเคลยีร ์ไมใ่ชก้บั sealed sources และกากกมัมนัตรงัสทีีเ่กดิ
จากแปรสภาพ NORM (วสัดุกมัมนัตรงัสใีนธรรมชาต)ิ

เกณฑป์ลอดภยัน้ีใชเ้พือ่ระบายกากกมัมนัตรงัสหีรอืวสัดุทีป่นเป้ือน
วสัดุกมัมนัตรงัสทีีม่คีา่กมัมนัตภาพต ่ากว่าเกณฑป์ลอดภยั ออกสู่
สิง่แวดลอ้ม
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6. เกณฑป์ลอดภยั
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ก่อนระบายออกสูส่ิง่แวดลอ้มได ้ผูร้บัใบอนุญาตตอ้งตรวจวดั
คา่กมัมนัตภาพของกากวสัดุฯ  ซึง่จะตอ้งมคีา่กมัมนัตภาพต่อ
ปรมิาณ ต ่ากวา่เกณฑป์ลอดภยัส าหรบัของแขง็ ของเหลว และ
ก๊าซใน พ.ป.ส.9(4)-ปร.5-01 ของประกาศคณะกรรมการ พ.ป.ส.ฯ

จดัท าบนัทกึขอ้มลูกมัมนัตภาพรงัสทีีร่ะบายออกไปและตอ้งเกบ็
บนัทกึไวใ้หพ้นกังานเจา้หน้าที ่ปส. ตรวจสอบ  

แลว้จดัท ารายงานต่อส านกังานปรมาณูเพือ่สนัตติามแบบ
รายงานทีก่ าหนด พรอ้มผลการตรวจวดัคา่กมัมนัตภาพ

การระบายกาก/วสัดฯุ ออกสู่ส่ิงแวดล้อม
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ผูร้บัใบอนุญาต ต้องอบรมผูป้ฏิบติังานทางรงัสีก่อนการเข้าไป
ปฏิบติังานจริง โดยจดัอบรมอย่างน้อยต้องครอบคลมุหวัข้อดงัน้ี
ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในพืน้ท่ีตรวจตรา หรือใช้วสัดกุมัมนัตรงัสี
ชนิดปิดผนึก หรือใช้เคร่ืองก าเนิดรงัสี

         - ผลของรงัสทีีไ่ดร้บัจากทัง้ภายในและภายนอกรา่งกาย (1 ชม.) 
        - กฎเกณฑแ์ละมาตรการเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี(2 ชม.)
       - พ.ร.บ. พลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิพ.ศ. 2504 กฎกระทรวงฯ กฎระเบยีบ
ขององคก์รเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี
การเกบ็วสัดุกมัมนัตรงัส/ีเครือ่งก าเนิดรงัสใีหป้ลอดภยั
วิธีการท า ทะเบยีนประวตัขิองตน้ก าเนิดรงัส ี/ รายงานผลการไดร้บัปรมิาณ
รงัสขีองผูป้ฏบิตังิาน และการปฏบิตัใินกรณเีกดิฉุกเฉินทางรงัส ี(3 ชม.)
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7. หลกัสตูรมาตรฐานในการอบรมบุคคลท่ีท างานในบริเวณรงัสี
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ส าหรบัผูป้ฏิบติังานในพืน้ท่ีควบคมุ
       หวัขอ้อบรมเชน่เดยีวกบัผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีต่รวจตรา  และหากมี
โอกาสเปรอะเป้ือนรงัส ีใหเ้พิม่หวัขอ้
         - การใชต้น้ก าเนิดรงัสชีนิดไมปิ่ดผนึกอยา่งปลอดภยั (1 ชม.)
         - การช าระความเปรอะเป้ือนทางรงัสี (1 ชม. + 1 ชม. ปฏบิตักิาร)

- การจดัการกากกมัมนัตรงัส ีจากการใชต้น้ก าเนิดรงัสชีนิดไมปิ่ด
ผนึก (1 ชม.)
         - การขนสง่วสัดุกมัมนัตรงัสี (2 ชม.)
         - หวัขอ้อื่นเพิม่เตมิตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
         - กฎระเบยีบทีแ่กไ้ข (ถา้ม)ี

  ผูร้บัอนุญาตต้องจดัฝึกอบรมฟ้ืนฟคูวามรู้ให้ผูป้ฏิบติังาน อย่าง
น้อย 2 ปีต่อครัง้

43นิตยา ศุภฤทธิ ์



ตวัอย่างค าถามท้ายบท

1. ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพือ่สนัต ิเรือ่งมาตรฐานความ
   ปลอดภยัทางรงัส ีพ.ศ. 2549 ออกมาบงัคบัใชภ้ายใต ้พ.ร.บ. ใด
2. กรณีผูป้ฏบิตังิานไดร้บัปรมิาณรงัสเีกนิก าหนด ใครเป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุ
   ตามมาตรการป้องกนัรงัสี
3. วสัดุกมัมนัตรงัสแีบง่ตามขนาดของการเป็นอนัตราย ไดก้ีป่ระเภท และ
    ประเภทใดทีม่อีนัตรายสงูสดุและต ่าสดุ
4. อตัราสว่นความเป็นอนัตรายค านวณจากคา่ใด
5. วสัดุกมัมนัตรงัสปีระเภท 3 มคีา่อตัราสว่นความเป็นอนัตรายเท่าใด
6. ตามการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์นัน้  เครือ่งฉายรงัสแีละ Gamma Knife ใชว้สัดุ
    กมัมนัตรงัสปีระเภทใด
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

7. High/medium dose rate brachytherapy ใชว้สัดุกมัมนัตรงัสปีระเภทใด
8. Fixed industrial gauges และ Portable gauges  ใชว้สัดุกมัมนัตรงัสปีระเภท
    ใดบา้ง
9. กรณีปรบัเปลีย่นประเภทวสัดุกมัมนัตรงัสเีกดิจากกรณีใดบา้ง
10. หากมกีารปรบัเปลีย่นประเภทวสัดุกมัมนัตรงัส ีส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ
     ตอ้งด าเนินการอยา่งไร
11. เครือ่งก าเนิดรงัสแีบ่งตามขนาดของการเป็นอนัตราย ไดก้ีป่ระเภท และ
    ประเภทใดทีม่อีนัตรายสงูสดุและต ่าสดุ
12. เครือ่งเรง่อนุภาคส าหรบังานฉายรงัสอุีตสาหกรรม และเครื่องเรง่อนุภาค
     ส าหรบัการตรวจสนิคา้ทีด่า่นศุลกากร จดัเป็นเครือ่งก าเนิดรงัสปีระเภทใด
13. เคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ทางรังสีมีลกัษณะอยา่งไร และน าไปใชเ้ม่ือใด
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

14. การแบง่พืน้ทีป่ฏบิตังิานทางรงัส ีมกีีป่ระเภท อะไรบา้ง แต่ละประเภทมี
     ความแตกต่างอยา่งไร 
15. กจิกรรมทางรงัสทีีป่ลดออกจาการก ากบัดแูลตามมาตรการของ IAEA นัน้ 
     ประชาชนบรเิวณนัน้ตอ้งไดร้บัปรมิาณรงัสไีมเ่กนิเทา่ไร และการท างานใน
     รอบปี มคีา่ปรมิาณรงัสยีงัผลรายกลุ่ม (Collective Effective Dose) ของ
     ประชาชนไมเ่กนิเทา่ไร
16. เกณฑป์ลอดภยัตามประกาศคณะกรรมการ พ.ป.ส. ฉบบัน้ีใชก้บักาก
     กมัมนัตรงัสทีีเ่กดิจากวสัดุกมัมนัตรงัสชีนิดใด
17. ผูใ้ดรบัผดิชอบในการตรวจวดัคา่กมัมนัตภาพของกากกมัมนัตรงัส ีและก่อน
     ระบายออกสูส่ ิง่แวดลอ้มได ้จะตอ้งมคีา่กมัมนัตภาพต่อปรมิาณเป็นอยา่งไร
18. เมือ่มกีารระบายกากกมัมนัตรงัสอีอกสูส่ ิง่แวดลอ้ม ผูร้บัใบอนุญาตตอ้ง
     ด าเนินการอยา่งไร
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ตวัอย่างค าถามท้ายบท (ต่อ)

19. การอบรมผูป้ฏบิตังิานก่อนการเขา้ไปปฏบิตังิานทางรงัสจีรงิ เป็นความ
     รบัผดิชอบของผูใ้ด 
20. หวัขอ้การอบรมส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีค่วบคุมมอีะไรบา้ง
21. ผูร้บัอนุญาตตอ้งจดัฝึกอบรมฟ้ืนฟูความรูใ้หผู้ป้ฏบิตังิาน อยา่งน้อย          
     กีปี่ต่อครัง้ 

                 

กิตติกรรมประกาศ : ผูเ้ขยีนขอขอบคุณคุณสริวิทิย ์เสมสวสัดิ ์ทีช่ว่ยเหลอืในการเผยแพร่
                            เอกสารนี้ลงในเวบ็ไซตข์องส านกังานปรมาณูเพือ่สนัติ
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