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รังสี (RADIATION) 
 “รังสี” หมายความว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคใด ๆ ทีมี่

ความเร็ว ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ในตัวกลางที่

ผ่านไป – รังสีชนิดก่อไอออน (IONIZING RADIATION) 

 แกมมาหรือเอกซ์เรย์ บีตา แอลฟา นิวตรอน โปรตอน ฯลฯ 

 รังสีชนิดไม่ก่อไอออน (NON-IONIZING RADIATION) ไม่อยู่ในความ

ควบคุมของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 



ต้นก าเนิดรังสี (RADIATION SOURCE) 
 “ต้นก าเนดิรังสี” หมายความว่า แหล่งอันเป็นท่ีมาของรังสี  

 “วัสดุกัมมันตรังสี” หมายความว่า ธาตุหรือสารประกอบใด ๆ ท่ี

องค์ประกอบสว่นหน่ึงมีโครงสร้างภายในอะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดย

ปลดปลอ่ยรังสีออกมา ทั้งท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติหรือเกิดจากการผลิตหรือ

การใช้วัสดุนิวเคลียร์ การผลิตจากเครื่องก าเนิดรังสี หรือกรรมวิธีอื่นใด 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีลักษณะเป็นวสัดุนิวเคลียร์ 



ต้นก าเนิดรังสี (RADIATION SOURCE) 
 “เคร่ืองก าเนิดรังสี” หมายความว่า เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เม่ือมีการให้

พลังงานเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดการปลดปลอ่ยรังสีออกมา และอุปกรณ์

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีใช้ประกอบเป็นเคร่ืองก าเนิดรังสี 

 “วัสดุนิวเคลียร์” หมายความว่า วัสดุต้นก าลัง วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ และ

วัสดุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนวิเคลียร์ 

โคบอลต์-60 
ซีเซยีม-137 
ไอโอดีน-131 

อะเมริเชยีม-241 
นิกเกิล-63 
คาร์บอน-14 
แคลิฟอร์เนยีม-

252 
ครปิทอน-85 
เรเดียม-226 

เครื่องเร่งอนุภาค 
เครื่องซนิโครตรอน 
เครื่องไซโคลตรอน 
เครื่องซมิูเลเตอร์ 

เครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องเอกซ์เรย์ฟัน 

เครื่องเอกซ์เรย์ส าหรับสัตว์ 
เครื่องเอกซ์เรย์ตรวจกระเป๋า 

Fluoroscopy 

ยูเรเนียมธรรมชาติ 
ทอเรียม 

พลูโทเนียม 
ยูเรเนยีม-233 
ยูเรเนียม-235 



ความปลอดภัยจากรังสี  
(RADIATION SAFETY) 



ความปลอดภัยจากรังสี 
 การด าเนินการเกี่ยวกับรังสีให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย สามารถป้องกัน

อันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดย 

 (1) ควบคุมหรือจ ากัดการได้รับปริมาณรังสีของบุคคล และการ

ปล่อยสารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 (2) ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตทุางรังสี 

 (3) บรรเทาความเสยีหายหากเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้น 



ความปลอดภัยจากรังสี (ต่อ) 
 ความปลอดภัยจากรังสีเป็นความรับผิดชอบของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ได้รับ
ใบอนุญาต 
 ผู้รับใบอนญุาต ตอ้ง: 
 - มีและคงสภาพศักยภาพทางเทคนิคในการผลิต ท า ครอบครองหรือ
ใช้ น าเข้า และส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี/เคร่ืองก าเนิดรังสี ตลอดอายุขัยของ
วัสดุกัมมันตรังสี/เคร่ืองก าเนิดรังส ี
 - จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยจากรังสี 



ความปลอดภัยจากรังสี (ต่อ) 
 - จัดท าขั้นตอน วิธีการ และการบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยจาก
รังสี 
 - ตรวจสอบและประเมิน แบบ ลักษณะ และคุณภาพของอาคาร 
สถานที่ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับรังสี เพื่อให้แน่ใจวา่มีความปลอดภัยจาก
รังสี 
 - มีการควบคุมบัญชีและทะเบียนรายการวัสดุกัมมันตรังสีที่ผลิต ใช้ 
เก็บรักษา หรือขนส่ง 
 - มีการควบคุมบัญชีและทะเบียนรายการของกากกัมมันตรังสีที่เกิดข้ึน 



ความปลอดภัยจากรังสี (ต่อ) 
  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนของวัฒนธรรมความปลอดภัย 

(SAFETY CULTURE) ในสถานประกอบการ 

  การใช้รังสีต้องแน่ใจว่าเกิดประโยชน์เป็นผลในทางบวก มากกว่าผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากการได้รับปริมาณรังสี (JUSTIFICATION) 

  การใช้รังสีในทางการแพทย์ ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับเป็น
ล าดับแรก ผู้ใช้รังสีต้องได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี 

  ต้องมีมาตรการ/วิธีการที่สามารถสร้างความปลอดภัยจากรังสีได้สูงสุดเท่าที่จะ
ท าได้ (AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE) แต่ในขณะเดียวกันไม่บั่นทอน
ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากรังสี (OPTIMIZATION) 



ความปลอดภัยจากรังสี (ต่อ) 
  เพ่ือเป็นการลดหรือจ ากัดความเส่ียงที่บุคคลใด ๆ จะได้รับอันตรายจากการ
ได้รับปริมาณรังสีมากเกินกว่าท่ีจะยอมรับได้ นอกเหนือไปจากการใช้หลัก 
JUSTIFICATION และ OPTIMIZATION แล้ว จึงต้องมีการก าหนดขีดจ ากัดการ
ได้รับปริมาณรังสี (DOSE LIMIT) ที่แต่ละบุคคลสามารถรับได้ 



แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจากรังส ี
 ขอรับใบอนุญาต 
 จัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เพื่อปอ้งกันอันตรายหรือระงับเหตุอันเก่ียวกับ
รังสี และส่งปรับเทียบหรือตรวจสอบคุณภาพตามก าหนดเวลา 
 จัดท าคู่มือการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์จากรังสี 
 มีแผนป้องกันอันตรายจากรังสี หรือแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
 มีแผนหรือวิธีการเมื่อเลิกด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาต หรือแผนจัดการ
กากกัมมันตรังสี 
 มีแผนพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดความรู้ทางรังสี 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล 



การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
(SECURITY OF RADIOACTIVE SOURCE) 



การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 

“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี (SECURITY OF 
RADIOACTIVE SOURCE)” หมายความว่า การป้องกัน (PROTECTION) 
การตรวจจับ (DETECTION) และการตอบสนอง (RESPONSE) ต่อ   
เหตุความมั่นคง เช่น การโจรกรรม การก่อวินาศกรรม การเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต การเคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมาย หรือการจงใจกระท า
ผิดกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี หรือสถาน
ปฏิบัติการรังสี 



SAFETY & SECURITY 

 มาตรการความปลอดภัยจากรังสี (SAFETY) ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
มิให้ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมได้รับอันตรายจากการได้รับปริมาณ
รังสี เก่ียวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 
 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกมัมันตรังสี 

(SECURITY) ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้บุคคลผู้ไม่หวังดี สามารถ
เข้าถึงและน าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย และเป็น
อันตรายต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี
เท่านั้น 



MALICIOUS USE OF RADIOACTIVE SOURCE 

 RADIOACTIVE DISPERSION DEVICES (RDD) หมายถึง การน า   
วัสดุกัมมันตรังสีไปรวมกับวัตถุระเบิด เม่ือเกิดการระเบิดแล้วท าให้
สารกัมมันตรังสีเกดิการฟุ้งกระจาย ท าให้เกิดการเปรอะเป้ือนทาง
รังสี – “DIRTY BOMB” 
 RADIATION EXPOSURE DEVICES (RED) หมายถึง การน าวัสดุ
กัมมันตรังสีไปวางไว้ในที่ชุมชน ท าให้ประชาชนได้รับปริมาณรังสีซึ่ง
อาจเป็นอันตราย 



ความเป็นอันตรายของวัสดุกัมมันตรังส ี

  วัสดุกัมมันตรังสีมีความเป็นอันตรายแตกต่างกัน ตามชนิด กัมมันตภาพ และ
สภาพทางเคมีและฟิสิกส์ 
  จ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีตามความเป็นอันตราย 
 ประเภทที่ 1 – วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายสูงสุด (EXTREMELY 
DANGEROUS) 
 ประเภทที่ 2 – วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นอันตรายมาก (VERY DANGEROUS) 
 ประเภทที่ 3 – วัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย (DANGEROUS) 
 ประเภทที่ 4 – วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย (UNLIKELY TO BE 
DANGEROUS) 
 ประเภทที่  5 – วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นอันตราย (NOT DANGEROUS) 



วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซ่ึงใช้ไอโซโทปรังสี (Radioisotope 
thermoelectric generator; RTG) 
เคร่ืองฉายรังสีฆ่าเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร (Irradiators used in 
sterilization and food preservation) 
เคร่ืองฉายรังสีแบบมีก าบังรังสีในตัว (Self-shielded irradiators) 
เคร่ืองฉายรังสีเลือดหรือเน้ือเยือ่ (Blood/tissue irradiators) 
เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy) 
เคร่ืองรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายล ารังสี ชนิดติดตั้งอยู่กับท่ี (Multi-
beam teletherapy (gamma knife)) 



วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 2 

อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม (Industrial gamma 
radiography devices) 
เคร่ืองรังสีรักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีกลาง-สูง (High/medium 
dose rate brachytherapy) 



วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 3 
อุปกรณ์วัดระดับ (Level gauges) 
อุปกรณ์วัดอัตราการไหลบนสายพาน (Conveyor gauges) 
อุปกรณ์วัดระดับในเตาหลอมเหล็ก (Blast furnace gauges) 
อุปกรณ์วัดตะกอน (Dredger gauges) 
อุปกรณ์วัดการหมุนของท่อ (Spinning pipe gauges) 
อุปกรณ์จุดติดการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (Research reactor 
startup source) 
เคร่ืองวัดแบบแท่งส ารวจหลุมลึกด้วยรังสี (Well logging devices) 
อุปกรณ์ก ากับการเต้นของหัวใจ (Pacemaker) 



วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 4 
เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้ ชนิดอัตราปริมาณรังสีต่ า (Low dose rate brachytherapy) 
อุปกรณ์วัดความหนา (Thickness gauges) 
อุปกรณ์วัดระดับ (Level gauges) 
เครื่องวัดเคลอืบผวิ (Fill level gauges) 
อุปกรณ์วัดความชื้น (Moisture detectors) 
อุปกรณ์วัดความหนาแน่น (Density gauges) 
ชุดอุปกรณ์วัดความชื้น/ความหนาแน่น (Moisture/density gauges) 
เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก (Bone densitometer) 
เครื่องก าจัดไฟฟ้าสถิต (Static eliminators) 
สารตั้งต้นผลิตไอโซโทปรังสีทีใ่ช้ในงานรังสีวินิจฉัย (Diagnostic isotope generators) 
เครื่องรังสีรักษาระยะใกล้เฉพาะการรักษาต้อตา และการรักษาแบบฝังถาวร (Low dose rate eye 
applicators and permanent implant sources) 



วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 5 

อุปกรณ์วิเคราะห์แบบการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence devices) 
อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กตรอน (Electron capture devices) 
อุปกรณ์วิเคราะห์โดยกระบวนการ Mossbauer (Mossbauer spectrometry) 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke detector) 
วัสดุกัมมันตรังสีส าหรับทดสอบเคร่ืองเพ็ท (PET check sources) 
เป้ารังสีทริเทียม (Tritium targets) 
อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพอากาศ (Aerosol detectors) 
อุปกรณ์ป้องกันตัวรับสัญญานเรดาร์ (Receiver protector tube) 
อุปกรณ์กระตุ้นการจุดระเบิด (Ignition exciter) 



วัสดุกัมมันตรังสีประเภทใดต้องมี SECURITY 

 ในทางเทคนิควัสดุกัมมันตรังสีทุกประเภทต้องมี SECURITY  
 แต่วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 2 และ 3 จัดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็น
อันตราย กฎหมายจึงก าหนดใหผู้้รับใบอนญุาตผลิต หรือใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครอง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 2 และ 3 ต้องจัดให้มี
ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี เพิ่มเติม
นอกเหนือไปจากการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสปีระเภทที่ 4 หรือ 5 
ให้เน้นท่ีการป้องกันอันตรายจากรังสีและการควบคุมบัญชีและทะเบียน
รายการวัสดุกัมมันตรังสี 



หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังส ี
ตร
วจ

จับ
 

detect 

หน
่วง
เว
ลา

 

delay 

ตอ
บส

นอ
ง 

response 

มวีิธีการ เครื่องมือ หรอือุปกรณ ์
ที่สามารถตรวจจับการบุกรุก  
หรือการเข้าถงึวัสดุกัมมันตรังส ี
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

มวีิธีการ เครื่องมือ หรอือุปกรณ ์
ที่สามารถหน่วงเวลาการบุกรุก 
หรือการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังส ี
โดยไม่ได้รับอนุญาตได้นานพอ 

มวีิธีการ เคร่ืองมอื หรืออุปกรณ ์
ที่สามารถตอบสนองเพื่อยับยั้ง 
การเข้าถึง การโจรกรรม หรือ 
การก่อวินาศกรรมได้ 

+ การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภยัของวัสดุกัมมันตรังสี 
(Security Management) 



ระดับขั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 การรักษาความมั่นคงปลอดภยัของวัสดุกัมมันตรังสี แบ่งเป็น 3 ระดับขั้น 
ได้แก่ 

 ระดับขั้นสูงสุด – เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทที่ 1 
 ระดับขั้นสูง – เพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภัยของวสัดุกัมมันตรังสี
ประเภทท่ี 2 
 ระดับขั้นพ้ืนฐาน – เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวสัดุกัมมันตรังสี
ประเภทท่ี 3 



แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุกัมมันตรังส ี
 รู้ชนิด ลักษณะการใช้ประโยชน์ และประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีผลิต  
มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ 
 ก าหนดระดับขั้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประเภทของวัสดุ
กัมมันตรังส ี
 จัดท าระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคลอ้งกับระดับขั้นตาม
ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี ประกอบด้วยมาตรการตรวจจบั การหน่วง
เวลา และการตอบสนอง 
 จัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 



แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 
 มีระบบคัดกรองและตรวจสอบบคุลากรที่สามารถเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี 
 มีการประเมินภัยคุกคามในพ้ืนที ่
 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธอ์ันดีกับประชาชนและเจ้าหน้าท่ีความ
มั่นคง สถานีต ารวจในพ้ืนที่ 
 มีระบบควบคุมบัญชีและทะเบียนรายการวัสดุกัมมันตรังสี 
 มีระบบการระบุและก าหนดชั้นความลับของข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวสัดุกัมมันตรังสี 
 มีระบบการรายงานเหตุความมัน่คงปลอดภัย 



แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ) 
 มีระบบคัดกรองและตรวจสอบบคุลากรที่สามารถเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี 
 มีการประเมินภัยคุกคามในพ้ืนที ่
 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธอ์ันดีกับประชาชนและเจ้าหน้าท่ีความ
มั่นคง สถานีต ารวจในพ้ืนที่ 
 มีระบบควบคุมบัญชีและทะเบียนรายการวัสดุกัมมันตรังสี 
 มีระบบการระบุและก าหนดชั้นความลับของข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวสัดุกัมมันตรังสี 
 มีระบบการรายงานเหตุความมัน่คงปลอดภัย 



สรุป 

วัสดุกัมมันตรังสี 
 ความปลอดภัยจากรังส ี
 รักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุกัมมันตรังสี 
 ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 
 จัดการกากกัมมันตรังส ี
 ติดตาม ประเมิน และควบคุมการ
ได้รับปริมาณรังสี 

เคร่ืองก าเนิดรังสี  
 ความปลอดภัยจากรังสี 
 ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองก าเนิดรังสี 
 ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 
 ติดตาม ประเมิน และควบคุม
การได้รับปริมาณรังสี 


