
 

 

  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
    
 

แบบฟอร์ม 
เรื่อง 

สรุปการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี  
งานรังสีรักษาที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1  

Conclusion form on inspection of radiotherapy facilities  
using category I radiation generator 

 
 
 
 

FM-NRI-RG-1.03 
(ฉบับที่ 1 ปรับปรุงครั้งที่ 0) 

 
 

 
 

จัดท าโดย นางสาวเกศรินทร์ สายตา 
ทบทวนโดย นายรุ่งธรรม ทาค า 
อนุมัติโดย นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: FM-NRI-RG-1.03  

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Form: แบบฟอร์ม   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: สรุปการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 

1 2 จาก 7 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

สถานะปรับปรุงเอกสาร 

ฉบับที ่ วันที ่ ข้อสรุปการปรบัปรุง 
1 1 เม.ย. 2564 ประกาศใช้ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: FM-NRI-RG-1.03  

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Form: แบบฟอร์ม   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: สรุปการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 

1 3 จาก 7 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

สรุปการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 
 

ชื่อสถานประกอบการทางรงัสี :  
ที่อยู ่:  
อ้างอิงตาม ค าขออนญุาต/หนังสือ/........................ เลขที่ :  
ประเภทเครื่องก าเนิดรังส:ี                   ผู้ผลิต:               รุ่น:               SN:              ก าลังสูงสุด: 
ลักษณะการใช้ประโยชน:์  
รายละเอียดของ 
 แบบแปลนและการประเมิน
ความปลอดภัยทางรังส ี
 
 
 
 

 อื่น ๆ เช่น RSO เครื่องมอื
อุปกรณ์ แผนป้องกันอันตรายจาก
รังสี ................................... 

กอญ. 
 ถูกต้อง ครบถ้วน    
 ข้อสงสัย/ประเด็น/เงื่อนไขเพิ่มเติม  
.................................................................. 
.................................................................. 
 

 ถูกต้อง ครบถ้วน       
 ข้อสงสัย/ประเด็น/เงื่อนไขเพิ่มเติม  
.................................................................. 
.................................................................. 

กตส. 
 ถูกต้อง ครบถ้วน      
 ข้อสงสัย/ประเด็น/เงื่อนไขเพิ่มเติม     
.............................................................. 
..............................................................  
 

 ถูกต้อง ครบถ้วน      
 ข้อสงสัย/ประเด็น/เงื่อนไขเพิ่มเติม     
.............................................................. 
..............................................................  

ผลการประเมนิ 
 

กอญ. 
 เห็นควรอนุญาตตามเง่ือนไขใน 
ค าขอฯ  
 ข้อสงสัย/ประเด็น/เงื่อนไขเพิ่มเติม  
.................................................................. 
..................................................................  
 

 

กตส. 
 เห็นควรอนุญาตตามเง่ือนไขใน 
ค าขอฯ  
 ข้อสงสัย/ประเด็น/เงื่อนไขเพิ่มเติม 
.............................................................. 
..............................................................  
 

ผู้ประเมิน 
........................................... 

(                              ) 
วันที่ ........................................... 

ผู้ตรวจสอบ 
........................................... 

(                              ) 
วันที่ ........................................... 

ผู้รับรอง  
........................................... 

(                              ) 
วันที่ ........................................... 

ผู้รับรอง  
........................................... 

(                              ) 
วันที่ ........................................... 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: FM-NRI-RG-1.03  

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Form: แบบฟอร์ม   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: สรุปการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 

1 4 จาก 7 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

ชื่อสถานประกอบการทางรังส.ี........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่...................................................................................................................................................................................................................  
อ้างอิงตาม ค าขออนุญาต/หนังสือ/.........................เลขที.่............................................................................................................................. 
 

ส่วนที่ 1  รายละเอียดของเครื่องก าเนิดรังสี 

ชนิดเครื่อง
ก าเนิดรังสี 

 
รายละเอียด 

กอญ. กตส. 
ข้อมูลสรุปของ              

เครื่องก าเนิดรังสี 
ข้อสงสัย/ประเด็น ผลการตรวจ ข้อเสนอแนะ/ 

หมายเหตุ 
 LINAC ผู้ผลิต     
 Tomo รุ่น     
 IORT หมายเลขเครื่อง     
 Cyber 
knife  

ก าลังสูงสุด (MV)     
ห้องที่ติดตั้ง     

 อื่นๆ จ านวนผู้ป่วย (คน/สัปดาห)์     
 

……………… 
……………… 

Max. dose Rate (MU/min)      
Max. field size (cmxcm)     
Workload  
 Gy/wk    &   hr/wk  

 
........... & .............. 

   

เครื่องก าเนิดรังสีช่วยก าหนดต าแหน่ง       
 kV ผู้ผลิต     
 CBCT รุ่น     
 kVCT หมายเลขเครื่อง     
 อื่นๆ 
 

……………… 

ก าลังสูงสุด (kV)     
กระแสสูงสุด (mA)     

 ระบบความปลอดภัย (Safety System) 
Door interlock     
Beam on light     
Emergency stop     
Last person out     
Patient viewing & Intercom     
Warning and notification 
signs 

    

Acceptance Test     



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: FM-NRI-RG-1.03  

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 
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ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 

1 5 จาก 7 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

 

ส่วนที่ 2  รายละเอยีดของห้องที่ติดต้ังเครื่องก าเนิดรังสแีละปริมาณรังสี ติดต้ังอาคาร/ตึก.............................................................ชั้น.................................... 
 

ข้อมูล/ต าแหน่งประเมิน 

รายละเอียดห้อง  (
ข้อมูลจากผูข้ออนุญาตฯ−กอญ

ตรวจจริง−กตส
) 

 

ผลการประเมินจาก กอญ ผลการตรวจสอบจาก กตส* 

Area 
(C/P) 

Source 
distance (m)                       

(จาก isocenter) 

U Factor/   
T Factor 

Barrier 
thickness (m) 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ผลการ
ตรวจ 

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ 

1.ด้าน Primary ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      
   

2.ด้าน Primary ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      

   
3.ด้าน Primary ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      

   
4.ด้าน Primary ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      

   
5.ด้าน Primary ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      

   
6.ด้าน Primary ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      
   

7.ด้าน Scatter ………..            
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ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 

1 6 จาก 7 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

ข้อมูล/ต าแหน่งประเมิน 

รายละเอียดห้อง  (
ข้อมูลจากผูข้ออนุญาตฯ−กอญ

ตรวจจริง−กตส
) 

 

ผลการประเมินจาก กอญ ผลการตรวจสอบจาก กตส* 

Area 
(C/P) 

Source 
distance (m)                       

(จาก isocenter) 

U Factor/   
T Factor 

Barrier 
thickness (m) 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ผลการ
ตรวจ 

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ 

(ห้อง……………………………)    
8.ด้าน Scatter ……….. 
(ห้อง……………………………)  

   
 

      

   
9. ห้องควบคุมเครื่อง 
  

   
 

      

   
10. ประตูห้องฉายรังสี  
(1) ขนาด กxส ........ เมตร 
(2) ความหนาตะก่ัว  

 

   
 

      

   
   

(3) โครงสร้างประตู 
      - ตะก่ัว 
      - โบรอน 
      - ...............................  

    

      

11. Maze 
 - ความยาว………….เมตร 

 

 
 

 
 

      
  

12. ความสมบูรณ์ผนังโดยรอบ (สมบูรณ์/รอยร้าว)   
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ส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1ในงานรังสีรักษา 

1 7 จาก 7 

 

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

ข้อมูล/ต าแหน่งประเมิน 

รายละเอียดห้อง  (
ข้อมูลจากผูข้ออนุญาตฯ−กอญ

ตรวจจริง−กตส
) 

 

ผลการประเมินจาก กอญ ผลการตรวจสอบจาก กตส* 

Area 
(C/P) 

Source 
distance (m)                       

(จาก isocenter) 

U Factor/   
T Factor 

Barrier 
thickness (m) 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ผลการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ 

ปริมาณรังสี
(µSv/w) 

ผลการ
ตรวจ 

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ 

 

หมายเหตุ :  
       1. ตรวจวัดรังสีกระเจิงภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
              1.1   Work load..................................................hr/week (คิดเวลาที่ฉายรังสีใน 1 สัปดาห์) 
              1.2   Dose rate…………………………………………….MU/min 
              1.3   Max. field size…………………………………….cmxcm 
              1.4   Material..................................................... Density................................... g

cm3 

              1.5   P คือ Public Area  และ  C คือ Control Area 
       2. ขีดจ ากัดปริมาณรังสี 
              2.1   20 uSv/w  ส าหรับบริเวณที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป  
              2.2   400 uSv/w  ส าหรับบริเวณปฏิบัติงานทางรังสี 
 

 
................................... 

(                                   ) 
ผู้ประเมิน กอญ. 

วันที่ .................................... 

 
................................... 

(                                   ) 
ผูต้รวจสอบ กตส. 

วันที่ .................................... 

 
........................................... 

(                                   ) 
ผู้รับรอง 

วันที่ .................................... 

 
........................................... 

(                                   ) 
ผู้รับรอง 

วันที่ .................................... 

 

 


