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สถานะปรับปรุงเอกสาร 

ฉบับที ่ วันที ่ ข้อสรุปการปรบัปรุง 
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1. วัตถปุระสงค ์

เพื่อใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี  ที่มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา 

2. ขอบเขต 
ส าหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี 

ประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา ซึ่งจัดเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่มีความเป็นอันตรายสูงมาก (Very dangerous) ตาม
ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2549  ซึ่งคู่มือฉบับ
น้ี ใช้เฉพาะส าหรับการตรวจสอบเครื่องก าเนิดรังสี ดังต่อไปน้ี 

(1) เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linear Accelerator) เป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดในงานรังสี
รักษาด้วยเทคนิคการฉายรังสีจากภายนอกร่างกาย (External Beam Radiotherapy; EBRT) โดยการฉายรังสีเอกซ์
ความเข้มสูงไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมาย (Target Volume) การฉายรังสีโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นจ านวนหลายครั้ง แต่ละ
ครั้งจะใช้เวลาประมาณ 15 – 30 นาที หรือนานกว่า ขึ้นกับปริมาณรังสีและเทคนิคในการฉายรังส ี

 

  
รูปที่ 1 เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linear Accelerator) ด้านซ้าย C-base และด้านขวา O-base 

(2) เครื่องโตโมเธอราปี (Tomotherapy) เป็นเครื่องก าเนิดรังสีส าหรับการฉายรังสีรักษาที่ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ส าคัญสามส่วน คือ เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่ท าหน้าที่ฉายรังสีเอกซ์ความเข้มสูงไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมาย 
เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์แบบ Computed Tomography (CT Scan) ท าหน้าที่ถ่ายภาพตัดขวางเพื่อก าหนด
เป้าหมายในการฉายรังสี และเตียงรับผู้ป่วย (Couch) ที่สามารถเลื่อนเข้า-ออกตามความเร็วที่ก าหนด ด้วยการท างาน
ร่วมกันของอุปกรณ์ทั้งสามส่วนท าให้สามารถฉายรังสไีปยังเนื้อเยื่อเป้าหมายได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 2 เครื่องโตโมเธอราปี (Tomotherapy) 

(3) เครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ์ (Cyber Knife Machine) เป็นเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นขนาดย่อมเยาที่ติด
ตั้งอยู่บนแขนกล (Robotic Arm) ซึ่งสามารถเคลื่อนทีไ่ด้รอบตัวผู้ป่วย ท าให้สามารถฉายล ารังสไีด้หลายทิศทางในการ
ฉายรังสีแต่ละครั้ง และยังมีอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ติดตั้งอยู่ด้วย ในขณะฉายรังสีระบบคอมพิวเตอร์จะท าการ
ติดตามเคลื่อนไหวหรือการหายใจของผู้ป่วย เครื่องเร่งอนุภาคที่ติดตั้งอยู่บนแขนกลจะมีการปรับแต่งทิศทางและองศา
โดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวหรือการหายใจของผู้ป่วยก่อนที่จะท าการฉายรังสี  ดังนั้น เครื่อง 
ไซเบอร์ไนฟ์จึงเหมาะส าหรับการฉายรังสีเพื่อรักษามะเร็งของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่มีการเคลื่อนไหว เช่น สมอง ปอด 
ต่อมลูกหมาก และกระดูกสันหลัง เป็นต้น และปริมาณรังสีที่ใช้ในการฉายรังสีแต่ละครั้งจะมีปริมาณที่สูงกว่าการฉาย
รังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคทั่วไป ดังนั้น จึงใช้จ านวนครั้งในการฉายรังสีที่น้อยกว่า โดยการฉายรังสีแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 30 – 90 นาท ี

รูปที่ 3 เครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ์ (Cyber Knife Machine) 
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3. หลักการท างานและเทคนิคการฉายรังส ี
เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linear Accelerator หรือ Linac) ที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ส าหรับงานรังสี

รักษา (Radiotherapy) เป็นเครื่องก าเนิดรังสีชนิดหนึ่ง ที่ใช้ประโยชน์จากล าอิเล็กตรอน (Electron Beam) หรือรังสี
เอกซ์ (X-ray) เพื่อการรักษามะเร็ง โดยทั่วไป เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่น ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์มีพลังงาน
อยู่ในช่วง 6 - 18 เมกะโวลต์ (MV) จัดเป็นวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ที่ใช้แหล่งก าเนิดรังสีจากภายนอกร่างกาย 
โดยการฉายรังสีเอกซ์หรือล าอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงไปยังต าแหน่งของก้อนเนื้อที่มี เซลล์มะเร็งอยู่ รังสีจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในเซลล์และเซลล์จะถูกท าลายหรือหยุดการแบ่งตัว และส่งผลให้เซลล์ตายในที่สุด ซึ่งเซลล์
ปกติที่อยู่ข้างเคียงเซลล์มะเร็งก็จะได้รับปริมาณรังสีด้วยเช่นกัน แต่เซลล์ปกติใช้เวลาในการฟื้นคืนสภาพได้เร็วกว่า
เซลล์มะเร็ง ดังนั้น การฉายรังสีในปริมาณที่เหมาะสม และครบจ านวนครั้งในเวลาที่ก าหนดตามแผนการรักษา จะท า
ให้เซลล์มะเร็งถูกท าลายไปในที่สุด ในขณะที่เซลล์ปกติสามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ จัดเป็นการรักษามะเร็งที่ได้ผลดี 
ในการรักษาโรคมะเร็งมีทั้งการใช้รังสีรักษาอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับการรักษาแบบอื่น เช่น การผ่าตัด หรือให้เคมี
บ าบัด (Chemotherapy) เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันมีการครอบครองหรือใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ทั้งแบบ
ฉายได้พลังงานเดียว (Single Energy) และสองพลังงาน (Dual Energy) ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเครื่อง 
ด้วยเครื่องมีพลังงานสูงจึงท าให้รังสีที่ออกมามีอ านาจทะลุทะลวงสูง สามารถเข้าท าลายเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ลึก
มากขึ้นและสามารถใช้ส าหรับรักษามะเร็งไดทุ้กส่วนของร่างกาย  

ลักษณะการท างานของเครื่อง รังสีแพทย์หรือนักฟิสิกส์การแพทย์จะก าหนดล ารังสีที่ออกจากเครื่องให้มีรูปร่าง
สอดคล้องกับรูปร่างของก้อนมะเร็ง จุดเด่นของการใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นส าหรับรักษามะเร็ง คือ สามารถ
ควบคุมให้มีการฉายรังสใีนปริมาณที่ต้องการได้อย่างถูกต้องและแม่นย าตรงจุดเป้าหมาย (Target Volume) ในขณะที่
เนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบ ๆ จะได้รับปริมาณรังสีและเกิดความเสียหายน้อย โดยระบบส่วนใหญ่จะใช้รังสีเอกซ์ในการ
รักษา แต่มีบางระบบที่ใช้ล าอิเล็กตรอนในการรักษา หรือใช้ทั้งสองชนิดร่วมกัน ทั้งนี้ ในการฉายรังสีโดยทั่วไป เพื่อ
จ ากัดไม่ให้ผิวหนังได้รับปริมาณรังสีสูง แต่ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีตามแผนการรักษา จะมีการก าหนดให้ฉายรังสี
เข้าในหลายทิศทาง โดยการหมุนชุดอุปกรณ์ยึดหัวเครื่องฉายรังสีที่เรียกว่า แกนทรี (Gantry) ดังรูปที่ 4   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ตัวอย่างแสดงอุปกรณ์ประกอบภายนอก
เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น[10.4] 
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3.1 ส่วนประกอบหลักของเครื่อง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  

 
รูปที่ 5 แสดงส่วนประกอบของเครื่องเร่งอนุภาค[10.11] 

1) DC power  
ในวงจรผลิต DC power ประกอบด้วย Switching tube ซึ่งยอมให้กระแสผ่านในทิศทางเดียว ใขณะเดียวกัน

กระแสไฟฟ้าจะถูกขยายท าให้เกิดคลื่นกระแสไฟฟ้า DC pulse โดยระยะห่างระหว่าง pulse มีค่าประมาณ 2 – 3 
ไมโครวินาที และ DC pulse ถูกส่งต่อไปยัง microwave power และ electron gun พร้อมกัน โดย DC power 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Power supply ท าหน้าที่ผลิตและรักษาแรงดันไฟฟ้าสูง และมอดดิวเลเตอร์ (Modulator) 
ท าหน้าที่จ่าย high voltage pulse ให้เครื่องผลิตไมโครเวฟและอิเล็กตรอนกัน 

2) Microwave power 
มีองคป์ระกอบ ดังนี ้
(1) เครื่องผลิตคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Generator) 
โดยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า แมกนีตรอน (Magnetron) หรือ ไคลสตรอน (Klystron) ท าหน้าที่ผลิตคลื่นความถี่

ไมโครเวฟ ส่งเข้าไปในท่อส าหรับเร่งอิเล็กตรอน (Accelerator tube) เพื่อใช้ส าหรับเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วใกล้
ความเร็วแสง ไมโครเวฟที่ใช้มีความถี่ประมาณ 3,000 เมกกะเฮิร์ทต่อวินาที ซึ่งแมกนีตรอน ใช้ส าหรับระบบพลังงาน 
ในช่วง 4 ถึง 10 เมกะอิเล็กตรอนโวล์ต (MeV) ส่วน ไคลสตรอน ใชส้ าหรับผลิตไมโครเวฟที่มีพลังงานสูงกว่า อยู่ในช่วง
พลังงาน 10 ถึง 25 MeV 

(2) ท่อน าคลื่น (Wave Guide) 
ไมโครเวฟที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังท่อส าหรับเร่งอิเล็กตรอนผ่านทางท่อน าคลื่น ผนังของท่อน าคลื่นท าด้วยโลหะ

ซึ่งสามารถกักสนามแม่เหล็กไฟฟ้าท าให้คลื่นเคลื่อนที่ผ่านท่อน าคลื่นสูญเสียพลังงานน้อย ซึ่งท่อส าหรับเร่งอิเล็กตรอน 
มี 2 แบบ คือ แบบเคลื่อนที่ (Traveling waveguide) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับเร่งอิเล็กตรอนเพื่อผลิตรังสีเอกซ์ส าหรับ
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รังสีรักษาช่วงพลังงานต่ า และแบบอยู่กับที่ (Standing waveguide) ใช้ส าหรับเร่งอิเล็กตรอนเพื่อผลิตรังสีเอกซ์
ส าหรับรังสีรักษาช่วงพลังงานสูง 

(3) ปืนอิเล็กตรอน (Electron gun) 
ท าหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอน โดยการให้ความร้อนแก่ขั้วคาโทดซึ่งท าจากธอเรียม-ทังสเตน เมื่อให้คลื่น

กระแสไฟฟ้า DC pulse ที่มีศักย์เป็นลบแก่ขั้วคาโทด อิเล็กตรอนจะถูกเร่งและเคลื่อนที่ไปยังขั้วแอโนด โดยวิ่งไปยัง 
Accelerator tube 

(4) ท่อส าหรับเร่งอิเล็กตรอน (Electron accelerating tube) 
เป็นส่วนที่ท าหน้าทีเ่ร่งอิเล็กตรอน มีลักษณะเป็นหลอดท าด้วยทองแดงภายในเป็นสุญญากาศ มีแผ่นทองแดงที่

เจาะรูตรงกลางวางคั่นเป็นระยะ ๆ โดยที่ขนาดของรูและระยะห่างระหว่างแผ่น มีผลต่อการเพิ่มหรือลดความเร็วของ
ไมโครเวฟที่ผ่านในท่อส าหรับเร่งอิเล็กตรอน  

(5) Beam handing ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี ้
(5.1) แม่เหล็กบังคับเลี้ยว (Bending magnet) เป็นแม่เหล็กท าหน้าที่บังคับเลี้ยวของวงกักเก็บ

อิเล็กตรอนของเครื่องเร่งอนุภาค เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งผ่าน thin window จะเกิดการเลี้ยว และวิ่งตรงเข้าไปในส่วนหัว
เครื่องฉายรังสี(Treatment head)  

(5.2) แผ่นโลหะส าหรับสะทอ้นรังสี (Scattering foil) เป็นแผ่นโลหะท าด้วยตะกั่วที่มีความหนาเหมาะสม
กับพลังงานของอิเล็กตรอน ท าให้อิเล็กตรอนกระจายสม่ าเสมอบนพื้นที่ฉายรังสี  และท าให้รังสีเอกซ์กระเจิงเป็นมุม
เล็ก ๆ เพื่อควบคุมพื้นที่ในการฉายรังสี  

(5.3) เป้า (Target) ท าด้วยวัตถุที่มีเลขอะตอม (Atomic number) สูง เช่น ทังสเตน เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งชน
เป้าจะเกิดรังสีเอกซ์ โดยเป้าจะต้องมีความหนาพอที่จะดูดกลืนอิเล็กตรอนไว้ได้หมด เว้นแต่เครื่องสามารถแยก
อิเล็กตรอนที่เหลือออกจากรังสีเอกซ์ได้ ซึ่งรังสีเอกซ์ที่ได้จะมีพลังงานสูงสุดเท่ากับพลังงานของอิเล็กตรอน และมีความ
เข้มสูงสุดในทิศพุ่งไปข้างหน้า (Forward direction)  

(5.4) แฟลทเทนนิ่งฟิลเตอร์ (Flattening Filter) ท าหน้าที่เป็นตัวกรองเพื่อท าให้ล ารังสีเอกซ์หลังจากชน
เป้า ให้มีการกระจายที่สม่ าเสมอตลอดพื้นที่ฉายรังสี ท าด้วยตะกั่ว ทังสเตน โลหะหรืออะลูมิเนียม  

(5.5) อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Beam collimators ) เป็นชุดเครื่องมือท าหน้าที่ปรับรูปทรงและขนาดของ
ล ารังสีเอกซ์ ให้มีขนาดและพื้นทีร่ังสเีป็นไปตามที่ต้องการ 

(5.6) แกนทรี (Gantry) ปัจจุบันเครื่องเร่งอนุภาคเกือบทั้งหมดมีลักษณะที่สามารถหมุนแกนฉายรังสีได้ 
(Rotation unit) หัวเครื่องฉายรังสีจะหมุนรอบแกนระดับ (แกน x) ในขณะเดียวกัน แกนของคอลลิเมเตอร์จะหมุน
เป็นระนาบที่ตั้งฉากและตัดแกน X ที่จุดใดจุดหนึ่ง จุดนี้เรียกว่า ไอโซเซ็นเตอร์ (Isocenter) ซึ่งการที่แกนทรีสามารถ
หมุนได ้ท าให้สามารถฉายรังสไีดห้ลายทิศทาง 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างส่วนประกอบที่อยู่ในส่วนหัวฉายรังสีของเครื่องเร่งอนุภาครุ่น TrueBeam [10.11] 

3.2 เทคนิคในการฉายรังสี (Irradiation Techniques) 
การฉายรังสีเพื่อรักษาทั้งโรคมะเร็งและโรคที่ไม่ใช่มะเร็ง อาศัยกระบวนการที่รังสีท าให้เกิดการแตกตัวเป็น

ประจุ (Ionization) ท าให้เซลล์ในเนื้อเยื่อเป้าหมายถูกท าลายมากที่สุด และในขณะเดียวกันเนื้อเยื่อของอวัยวะ
ข้างเคียงต้องได้รับผลแทรกซ้อนจากการได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุด เทคนิคในการฉายรังสี มีดังนี ้

(1) การฉายรังสีแบบสองมิติและแบบสามมิติ (2D, 3D – Conformal Radiotherapy, 3D-CRT) 
ในเทคนิคการฉายรังสีแบบสามมิติ จะมีการจ าลองและวางแผนการรักษา โดยการก าหนดขอบเขตของเนื้อเยื่อ

เป้าหมาย (Target volume) และอวัยวะข้างเคียง (Organs at risk) จากภาพสามมิติ ซึ่งสร้างมาจากการถ่ายภาพ
ด้วยรังสีเอกซ์คอมพิวเตอร์ (CT simulation) หรือบางครั้งจะใช้ภาพสนามแม่เหล็ก (MRI) เข้ามาร่วมด้วย แล้วท าการ
ก าหนดทิศทาง ปรับรูปทรง และขนาดของล ารังสีเอกซ์โดยใช้ Multi-Leaf Collimator (MLC) ในแต่ละมุมมอง 
(Beam’s eye view, BEV) เพื่อให้การฉายครอบคลุมและตรงเป้าหมายมากที่สุด และหลีกเลี่ยงอวัยวะข้างเคียงให้
มากที่สุด แล้วท าการปรับแต่งการกระจายรังสีให้ได้ตามที่ต้องการ 

(2)  การฉายรังสีแปรความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy; IMRT)  
เป็นเทคนิคการฉายรังสีที่พัฒนาก้าวหน้าต่อจากการฉายรังสีแบบ 3D-CRT โดยเทคนิคนี้สามารถให้ความ

ละเอียดแม่นย ามากขึ้น ท าให้การกระจายของรังสีสอดคล้องกับรูปทรงของเป้าหมายที่ท าการรักษาได้มากขึ้น
โดยเฉพาะเป้าหมายที่มีรูปทรงโค้งเว้าหรือโอบรอบอวัยวะที่ส าคัญ เทคนิคและรูปแบบของการฉายรังสีจะมีการปรับ
ความเข้มของล ารังสี (Dose optimization) ที่จุดต่าง ๆ ในก้อนมะเร็ง สามารถก าหนดปริมาณรังสีที่จุดต่าง ๆ ทั้งใน
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เนื้อเยื่อเป้าหมายและเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงได้ โดยใช้โปรแกรมค านวณย้อนกลับ (Reverse Planning) สามารถ
ให้การรักษาเนื้อเยื่อเป้าหมายหลาย ๆ จุดที่อยู่ในอวัยวะหรือต าแหน่งใกล้เคียงในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถ
ให้การรักษาซ้ าที่เดิมได้โดยที่เนื้อเยื่อข้างเคียงได้รับปริมาณรังสีไม่มากเกินไป การฉายรังสีจะใช้รังสีขนาดเล็ก ๆ 
(Beamlets) ฉายจากหลายทิศทางไปยังเนื้อเยื่อเป้าหมายโดยใช้อุปกรณ์ปรับล าแสง Multi-Leaf Collimator (MLC) 
ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์  

(3) การฉายรังสีเทคนิคแบบปรับความเข้มต่อเนื่องรอบตัวผู้ป่วย (Volumetric Modulated Arc 
Therapy, VMAT) 

เป็นการฉายรังสีแบบปรับความเข้มของล ารังสี โดยที่เครื่องฉายรังสีจะหมุนรอบตัวผู้ป่วยขณะท าการรักษา โดย
สามารถปรับความเร็วของการหมุนและปรับเปลี่ยนรูปร่างของเครื่องก าบังรังสีให้ครอบคลุมเฉพาะก้อนมะเร็งให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกก าหนดและค านวณโดยเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง  ท าให้
สามารถรักษารอยโรคที่มีหลายต าแหน่ง หรือ Target volume ขนาดยาวในการฉายครั้งเดียว ท าให้ใช้เวลาในการ
รักษาสั้นลง นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบภาพน าวิถี 3 มิติเข้ามาช่วยในการตรวจสอบต าแหน่งของก้อนมะเร็งในตัว
ผู้ป่วยก่อนการฉายรังสีท าให้การรักษามีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น 

(4) Flattening Filter-Free photon treatment, FFF)  
เป็นการรักษาด้วยล ารังสีโฟตอน โดยการผลิตรังสีเอกซ์จากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง ซึ่งล ารังสีโฟตอนจะมี

ความไม่สม่ าเสมอ กล่าวคือ ปริมาณรังสีจะมีความเข้มมากที่บริเวณกลางล ารังสีและจะลดลงที่บริเวณขอบของล ารังสี 
ข้อดี คือ เป็นการให้อัตราปริมาณรังสีสูงโดยใช้เวลาในการฉายรังสีสั้น ๆ ดังนั้น การฉายรังสีแบบ Flattening Filter-
Free จึงเป็นที่นิยมใช้ในศัลยกรรมรังสี (Stereotactic Radiosurgery and Stereotactic Radiotherapy; SRS and 
SRT) ลักษณะของล ารังสีแบบ Flattening Filter-Free มีดังน้ี 

 

 

รูปที ่7 ตัวอย่างแสดงล ารังสีโฟตอนพลังงาน 6X, 10X และ 6XFFF, 10XFFF ของเครื่องเร่งอนุภาค 
 รุ่น TrueBeam [10.3] 

 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: WI-NRI-RG-1.01 

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Work Instruction: คู่มือปฏิบัติงาน   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 
ในงานรังสีรักษา 

1 11 จาก 29 

  

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

4. หลักการตรวจสอบ  

การตรวจสอบข้อมูลตามที่ระบุในใบอนุญาตฯ การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี และการตรวจสอบเอกสาร
บันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ ดังนี้  

4.1 การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตฯ เบื้องต้น (Identifying information)  
โดยท าการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์ม ดังต่อไปน้ี 
       (4.1.1)  ในกรณีตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีส าหรับเครื่องเก่าหรือการตรวจสอบตามแผนงานปกติ ใช้
แบบฟอร์ม FM-NRI-RG-1.01 แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี งานรังสีรักษาที่ใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 (ส าหรับเครื่องเก่า/การตรวจสอบตามแผนงานปกติ) 
      (4.1.2)  ในกรณีตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีส าหรับเครื่องใหม่ ตรวจครั้งแรกหรือก่อนใช้งาน ใช้แบบฟอร์ม 
FM-NRI-RG-1.02 แบบฟอร์มตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี งานรังสีรักษาที่ใช้เ ครื่องก าเนิดรังสี 
ประเภทที่ 1 (ส าหรับขอครั้งแรก/ก่อนใช้งาน)  
 (4.1.3) ในกรณีเป็นการตรวจสบความปลอดภัยทางรังสีเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต  ใช้แบบ  
FM-NRI-RG-1.03 แบบฟอร์มสรุปการประเมินและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสี
รักษา ร่วมกับแบบฟอร์ม FM-NRI-RG-1.01 (ส าหรับเครื่องเก่า) หรือ FM-NRI-RG-1.02 (ส าหรับเครื่องใหม่) 

(1) ตรวจสอบใบอนุญาตฯ ทั้งหมดที่สถานประกอบการได้รับ ได้แก่ จ านวน ประเภท เลขที่ และวันสิ้นอายุของ
ใบอนุญาตฯ 

(2) ตรวจสอบสถานะของการมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีว่าถูกต้อง สอดคล้องตามที่ระบุใบอนุญาต 
หรือไม่ 

(3) ตรวจสอบข้อมูลในใบอนุญาตฯ เทียบเคียงกับรายละเอียดของเครื่องก าเนิดรังสี เช่น ผู้ผลิต รุน หมายเลข
เครื่อง ชนิด ก าลังสูงสุด สถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้ประโยชน และสถานะของเครื่องก าเนิดรังสีรายการนั้น ๆ ว่า
ถูกต้องตรงกัน และครบถ้วนหรือไม่ 

(4) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี เทียบเคียงกับใบอนุญาตฯ 

4.2 ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจ าหน่วยงาน  
โดยท าการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(1) คุณสมบัติ ต้องมีใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี หรือ

วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี  
(2) ตรวจสอบข้อมูลในใบอนุญาตฯ โดยการตรวจสอบรายละเอียดอาทิ เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี วันสิ้นอายุของใบอนุญาตฯ 
(3) การมีอยู่จริงของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตามรายชื่อที่ระบุในใบอนุญาตฯ 
(4) การประจ าการหรือ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงานและความพร้อมในการ

ปฏิบัติหน้าที่  
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4.3 ตรวจประเมินสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี 
โดยท าการตรวจสอบข้อมูล ดังต่อไปนี ้ 
(1) มีการจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถจ ากัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน

และประชาชนทั่วไปได ้
(2) ความมั่นคงแข็งแรงของประตูห้องฉายรังสี สามารถก าบังรังสีสะท้อน (Scattered Radiation) ได ้
(3) สถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสีต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสี โดยมีการ

ส ารวจและประเมินความปลอดภัยทางรังสีโดยรอบสถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี เครื่อง
ก าเนิดรังสี และมีการจัดท าบันทึกผลการส ารวจและประเมิน โดยที่เครื่องก าเนิดรังสีต้องติดตั้งอยู่ในห้องที่สามารถลด
อัตราการแผ่รังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัย โดยก าหนดให้มีระดับรังส ีดังนี ้

 
- บริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนต้องมีปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมโครซีเวิร์ต 
- บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสีไม่เกนิสัปดาห์ละ 400 ไมโครซีเวิร์ต 

 

ขั้นตอนและวิธีการตรวจประเมินสถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี  
กรณีขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เป็นครั้งแรก/ก่อนขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
(1) ตรวจพิสูจน์ขนาดและความหนาของผนังห้องฉายรังสี ด้วยการวัดขนาดห้องเพื่อยืนยันความถูกต้อง และ

สอดคล้อง ตรงตามแบบแปลนห้องที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี FM-NRI-RG-1.03 แบบฟอร์มสรุปการประเมินและ
ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา 

(2) พิจารณาแผนผังที่ติดตั้ง พื้นที่โดยรอบ และวัดค่ารังสีพื้นหลัง (Background) บันทึกข้อมูลในท้าย
แบบฟอร์ม FM-NRI-RG-1.01 หรือ FM-NRI-RG-1.02 

(3) ส ารวจโดยรอบห้องติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี ด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Check) เพื่อหา
จุดอ่อนหรือจุดบกพร่อง เช่น รอยแตกร้าวของผนัง ขอบประตูห้อง ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการป้องกัน
อันตรายจากรังสี และบันทึกลงในแบบฟอร์ม FM-NRI-RG-1.01 หรือ FM-NRI-RG-1.02 

(4) ตรวจพิสูจน์ความเป็นจริงของสัดส่วนการใช้พื้นที่ว่าเป็นไปตามเอกสารประเมินความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการหรือไม่ โดยก าหนดค่าสัดส่วนการใช้พื้นที่ (Occupancy factor, T factor) ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าสัดส่วนการใช้พื้นที่ (Occupancy factor, T factor) [NCRP151,2005, p160] 
 

(5) ตรวจสอบสัดส่วนการรับรังสีของผนัง (Use factor, U factor) โดยพิจารณา ดังนี ้
(5.1) กรณีผนังด้านที่ท าการวัดเป็นผนังด้านปฐมภูมิ (Primary barrier) เป็นทิศทางที่ล ารังสีในฉายรังสีพุ่ง

โดยตรงไปยังผนังห้องฉายรังส ีดังตัวอย่างในรูปที่ 8 
 

 
      รูปที่ 8 ตัวอย่างรังสีปฐมภูมิที่เกิดจากเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเสน้[10.10] 

 จะก าหนดให้ U factor มีค่า ดังนี้ [IAEA No.47, 2006, p.6] 
0.25 ส าหรับเครื่อง Linear Accelerator และ Tomotherapy  
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1 (กรณีฉายลงพื้น 0 องศา ) ส าหรับเครื่อง Linear Accelerator และ Tomotherapy 
0.05 ส าหรับเครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ ์เท่านั้น [NCRP 151, 2005, p.95] 

(5.2) กรณีผนังด้านที่ท าการวัดเป็นผนังด้านทุติยภูมิ (Secondary barrier) เป็นผนังด้านที่ได้รับล ารังสีที่
เกิดจากรังสีรั่วไหล (Leakage) และรังสีทุติยภูมิ (Secondary beam) ที่เกิดจากรังสีสะท้อนจากตัวผู้ป่วยและรังสีที่
สะท้อนจากผนังด้านอื่น ๆ ก าหนดให้ U factor มีค่าเท่ากับ 1 [IAEA No.47,2006, p.6] ดังตัวอย่างในรูปที่ 9 

 

 
รูปที ่9 ตัวอย่างรังสีทุติยภูมิที่เกิดจากเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น[10.10] 

ตารางที่ 2 สรุปสัดส่วนการรับรังสีของผนัง (Use factor, U factor) 
ทิศทางการฉายรังส ี ผนังดา้นปฐมภูมิ ผนังดา้นทุติยภูมิ 

0 องศา 1  
1 90 180 270 องศา 0.25 

เฉพาะเครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ ์ 0.05 
 

 
 

(6) ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการฉายรังสีเพ่ือการวัดระดับรังสี ดังต่อไปนี ้
(6.1) ขนาดล ารังสีกว้างสุด (Maximum field size) ตามชนิดของเครื่อง เช่น 
 เครื่อง LINAC เปิดขนาดล ารังส ีกว้างคูณยาว 40 x 40 เซนติเมตร  
 เครื่องโตโมเทอราป ีเปิดขนาดล ารังส ีกว้างคูณยาว 5 x 40 เซนติเมตร  
 เครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ์ ใช้อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Multi Leaf Collimator, MLC) ขนาด 12 x 10 

เซนติเมตร หรืออุปกรณ์จ ากัดล ารังส ีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร  
(6.2) พลังงานสูงสุด (Maximum energy) ตามคุณลักษณะเครื่อง เช่น 6, 10, 15 หรือ 18 MV  
(6.3) อัตราปริมาณรังสีต่อนาที (Dose Rate) สูงสุด ตั้งค่าในการฉายรังสี โดยใช้อัตราปริมาณรังสีต่อนาที 

สูงสุดของเครื่อง เท่าที่มีการใช้งานจริง ในหน่วย Monitor Unit ต่อนาท ี(MU/min) 

Secondary beam 
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(7) การเตรียมการวัดปริมาณรังสีทุกด้านที่วางแผนไว้ โดยวิธีการวัดให้พิจารณาเป็น 4 กรณี ดังนี ้
(7.1) กรณีวัดผนังด้านรังสีปฐมภูมิ (Primary barrier) ให้หมุนแกนทรี ไปที่ 90 180 และ 270 องศา 

ตามล าดับ โดยไม่ต้องติดต้ังหุ่นจ าลอง เพื่อให้ทิศทางการฉายรังสีไปยังด้านที่จะวัดโดยตรง  
(7.2) กรณีวัดผนังด้านรังสีทุติยภูมิ (Secondary barrier) ให้หมุนแกนทรีเพื่อให้ทิศทางการฉายรังสีไปยัง

ด้านอื่น ๆ ในการวัดรังสีสะท้อนเพื่อเพิ่มการกระเจิง โดยหมุนแกนทรี ไปที่ 0 องศา แล้วติดตั้งหุ่นจ าลองเทียบเท่าคน
ที่มีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร หรือใกล้เคียงไว้บนเตียงผู้ป่วย โดยให้ต าแหน่ง Isocenter อยู่ที่ผิวบน
หุ่นจ าลองของรังสี  

  

รูปที่ 10 ตัวอย่างหุ่นจ าลองเทียบเท่าคน (Phantom) 
 

 

รูปที่ 11 แสดงการติดตั้ง Phantom บนเตียงผู้ป่วย 
 

(7.3) กรณีเครื่องฉายรังสีไซเบอร์ เปลี่ยนทิศทางการฉายรังสีต าแหน่งที่ต้องการวัดรังสีเป็นทิศทางของรังสี
ปฐมภูมิ (Primary Beam) 

(7.4) กรณีเครื่องโตโมเทอราปี ให้ท าการวัดระดับรังสีในกรณีที่ฉายรังสีแบบหมุน (Rotate) และฉายแบบ
อยู่กับที ่(Fixed) โดยปรับทิศทางการฉายรังสีไปยัง 0, 90, 180 และ 270 องศา ตามล าดับ 
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(8) ท าการวัดปริมาณรังสีรอบห้องที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดรังส ีโดยท าการฉายรังสีตามเทคนิคที่ตั้งไว้และท าการวัด
ระดับรังสีห่างจากผนัง 30 เซนติเมตร [NCRP 151, p.100] ต าแหน่งที่ท าการตรวจวัด ดังนี้  

ต าแหน่งที่ 1 หน้าประตูห้องฉาย (หันหน้าเข้าหาประตู นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) 
ต าแหน่งที่ 2 ห้องควบคุมเครื่อง 
ต าแหน่งที่ 3 4 5 6 และ 7  ผนังห้องข้างเคียงทั้ง 4 ด้านที่เป็นด้านรังสีปฐมภูมิ 
ต าแหน่งอื่น ๆ หรือพื้นที่อื่นทีจ่ าเป็นต้องประเมินความปลอดภัย 
ต าแหน่ง ห้องชั้นบนและห้องช้ันล่างของห้องติดตั้งเครื่องฯ (หากมี) ดังตัวอย่าง ดังรูป  
 

รูปที่ 12 แสดงตัวอย่างต าแหน่งที่ท าการวัดปริมาณรังสีโดยรอบห้องติดตั้งเครื่องฯ 

(9) ท าการบันทึกค่าที่วัดได้ลงในแบบฟอร์ม FM-X1-N3    
วิธีการค านวณ 
หลังจากท าการวัดและจดบันทึกปริมาณรังสีโดยรอบห้องตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ต้องมีการค านวณเพื่อ

ประเมินความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป โดยใชสู้ตรการค านวณ ดังนี้ 
ปริมาณรังสีที่ได้รับใน 1 สัปดาห์ = IDR (uSV/h) x Workload (h/week) x Use Factor (U)  

                                        x Occupancy Factor (T) 
มีขั้นตอนในการค านวณ ดังนี ้

2 

6 

7 

8 

1 

4 

3 

5 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: WI-NRI-RG-1.01 

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Work Instruction: คู่มือปฏิบัติงาน   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 
ในงานรังสีรักษา 

1 17 จาก 29 

  

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

(1) ค านวณอัตราปริมาณงาน (Workload) ในหน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห ์โดยคิดเวลาทั้งหมดที่มีการฉายรังสีให้แก่
ผู้ป่วยใน 1 สัปดาห์ โดยค านวณจากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้รับการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้

- จ านวนผู้ป่วยที่ท าการฉายรังสีใน 1 วัน เช่น ผู้ป่วยสูงสุด 98 คนต่อวัน 
- จ านวนวันที่ท างานใน 1 สัปดาห ์เช่น ท างานฉายรังสี 5 วันต่อสัปดาห ์
- ปริมาณรังสีสูงสุดที่ให้แก่ผู้ป่วย 1 ราย มีหน่วยเป็นเกรย ์(Gy) เช่น ผู้ป่วย 1 รายให้ปริมาณรังสีเท่ากับ 2 เกรย์ 
- เทคนิคที่ใช้ในการฉายรังส ีเช่น ใช้ 2 เทคนิค ได้แก่ Conventional และ IMRT  
- อัตราปริมาณรังสีสูงสุด (Maximum dose rate) ที่ฉายให้แก่ผู้ป่วย โดยปกติใช้ในหน่วย Monitor Unit ต่อ

นาที (MU/min) ซึ่งในการฉายรังสีให้กับผู้ป่วยจะมีการสั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์นี้จะแสดง
ข้อมูลปริมาณรังสีที่จะฉายให้แก่ผู้ป่วยในหน่วยเป็น MU ดังนั้นจะต้องแปลงค่าจากหน่วยMU จากระบบคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยเกรย์  ซึ่ง 1MU =1 cGy absorb dose ที่ต าแหน่ง Isocenter หรือที่ระยะ Source to Axis Distance 
(SAD) 100 เซนติเมตร เช่น  ฉายรังสีโดยใช้อัตราปริมาณรังสี 600 MU/min นั่นคือ 600 cGy/min หรือเท่ากับ 6 
Gy/min 

ตัวอย่างการค านวณอัตราปริมาณงาน จากจ านวนผู้ป่วยที่ฉายรังสีสูงสุด 98 คนต่อวัน ซึ่งใช้เทคนิค 
Conventional และ IMRT อย่างละ 50 เปอร์เซ็นต์ ท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ ปริมาณรังสีสูงสุด 2 Gy ต่อราย  

 แบ่งเป็น 
1. เทคนิค Conventional คิดเป็น  2 Gy

case
× 49

case

day
× 5

day

week
 = 490

Gy

week
 

 

2. เทคนิค IMRT คิดเป็น  2 Gy

case
× 49

case

day
× 5

day

week
 = 490

Gy

week
 

 

อัตราการฉายรังสีใน 1 สัปดาห์ เท่ากับ 980 Gy ใช้อัตราปริมาณรังสีสูงสุด 6 Gy ต่อนาท ี
 

ดังนั้น  980 Gy

6
Gy

min

= 163.33 min =  2.72 hr 

 ใช้เวลาในการฉายรังสีประมาณ 2.72 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห ์

(2) น าค่าที่ได้จากการวัด (หน่วยเป็นไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง) ลบค่ารังสีพื้นหลัง แล้วมาค านวณกับอัตราปริมาณ
งาน (หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์) จะได้ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับใน 1 สัปดาห์ (ก่อนคิดค่า U และ T) 

ตัวอย่างการค านวณ กรณีวัดปริมาณรังสี ต าแหน่งหน้าประตูห้องฉายรังสี สมมุติให้วัดปริมาณรังสีจากรังสี
เอกซ์ ได้ 2 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง และปริมาณรังสีจากนิวตรอน วัดได้ 4 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง หลังจากลบรังสีพื้น
หลังแล้ว 
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โดยใช้เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) ส าหรับรังสีเอกซ์และนิวตรอน  
- มีค่า Calibration Factor ของเครื่องส ารวจรังสีเท่ากับ 1.0  
- เวลาฉายรังสีเพื่อรักษาผู้ป่วยคิดเป็น 2.72 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์    
- Use Factor (U) เท่ากับ 1  
- Occupancy Factor (T)  เท่ากับ 0.125 (1/8) 
วิธีการค านวณปริมาณรังสีเอกซ ์ 

= 2
μSv

hr
× 2.72

hr

week
× 1(U ) × 0.125(T ) 

                                    = 0.68 

ในกรณีเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่เร่งอิเล็กตรอนพลังงานสูงกว่า 10 MeV จะท าให้เกิดรังสีนิวตรอน [NCRP 
79] นอกจากจะวัดปริมาณรังสีเอกซ์แล้วจ าเป็นต้องวัดรังสนีิวตรอน โดยใช้เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) แล้วท า
การค านวณปริมาณรังสีต่อสัปดาห์ จากนั้นน าผลรวมของการค านวณปริมาณรังสีต่อสัปดาห์ของทั้งรังสีเอกซ์และรังสี
นิวตรอน แล้วน ามาประเมินว่าเกินขีดจ ากัดตามที่ก าหนดไวก้ฎกระทรวงหรือไม ่

วิธีการค านวณปริมาณรังสีนิวตรอน 

= 4
μSv

hr
× 2.72

hr

week
× 1(U ) × 0.125(T ) 

                                    = 1.36
μSv

week
 

ดังนั้น ปริมาณรังสีรวมจากรังสีเอกซ์และรังสีนิวตรอน ที่ต าแหน่งด้านหน้าประตูห้องฉายรังสี มีค่าเท่ากับ 2.04 
ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
 

กรณีตรวจประจ าปี หรือตรวจตามแผนการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี  
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย เช่น อัตราการท างาน หรือการใช้งานพื้นที่โดยรอบ 

เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องตรวจพิสูจน์พื้นที่ที่มีการใช้งานโดยรอบห้องติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสีว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้น ามาวิเคราะห์และประเมินความปลอดภัยใหม่ เช่นเดียวกับกรณีตรวจครั้งแรก 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายละเอียดกรณีขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เป็นครั้งแรก/ก่อนขออนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช ้และกรณตีรวจประจ าปี หรือตรวจตามแผนการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 

รายการตรวจสอบ รายละเอียดในการตรวจสอบ 
 ขออนุญาตใช้ครั้งแรก กรณีตรวจประจ าปี 

1. ใบอนุญาต/เครื่องก าเนิดรังสี - ข้อมูลรายละเอียดเครื่องก าเนิดรังสีที่ติดตั้ง
ใหม่ 

- การด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ 
 

 

- จ านวน ข้อมูล วันสิ้นอายุใบอนุญาตฯ 
- บัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี 
- สถานะมีไว้ครอบครองหรือใช้ (เครื่องขาด 

เครื่องเกินใบอนุญาตฯ) 
- การเปลี่ยนแปลง เครื่องก าเนิดรังสีและ

ใบอนุญาตฯ 
2. สถานที่จัดเก็บหรือสถานที่
ประกอบกิจการ 

- ตรวจพิสูจน์ห้องเทียบกับแบบก่อสร้าง เช่น
ขนาด กว้าง ยาว หนา และวัสดุส าหรับ
ก าบังรังสี เป็นต้น 

- ความมั่นคง แข็งแรงโครงสร้าง 
- ตรวจพิสูจน์สัดส่วนการใช้พื้นที่ 
- ตรวจวัดระดับรังสี โดยรอบห้องและ

ประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
- เก็บขอ้มูลการตรวจวัด ภาพถ่ายโดย

ละเอียด 
 

 

- ตรวจพิสูจน์ การเปลี่ยนแปลงจากเงื่อนไข
การออกใบอนุญาตฯ เช่น สัดส่วนการใช้
พื้นที่ อัตราการท างาน เป็นต้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความ
ปลอดภัย ต้องประเมินความปลอดภัยใหม่ 

- หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถประเมิน
จากบันทึกผลการตรวจวัดรังสีของ
หน่วยงาน 

- สุ่มตรวจวัดระดับรังสี โดยรอบห้อง
เปรียบเทียบกับผลการวัดของหน่วยงาน 
(หรือวัดรังสีขณะฉายรังสีให้แก่ผู้ป่วยจริง) 

- ตรวจความคงสภาพมั่นคงแข็งแรง 
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี 

- จ านวน ที่ประจ าหน่วยงาน 
- ชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ วันสิ้นอายุ 

ประเภท 
 

- การเปลี่ยนแปลงใดๆของ RSO ตามระบุใน
ใบอนุญาตฯ 

- จ านวน ที่ประจ าหน่วยงาน 
- ชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ วันสิ้นอายุ 

ประเภท 
4. เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องใช้   

- การมีเครื่องส ารวจรังสีใช้งานได้ปกติ ผ่าน
การสอบเทียบ  

- หลักฐานการใช้ OSL จ านวนต่อ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี รอบการส่งอ่าผล  

- การติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี 
- ทดสอบการท างานไฟสัญญาณแจ้งเตือน

การท างานของเครื่องก าเนิดรังสีเมื่อท าการ
ฉายรังสี 

- ทดสอบการท างานDoor Interlock  

- การมีเครื่องส ารวจรังสีใช้งานได้ปกติ ผ่าน
การสอบเทียบ  

- OSL จ านวนต่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสี รอบ
การส่งอ่าผล การเก็บข้อมูลการได้รับรังสี   
การประเมินผลการรับรังสี การรับทราบผล
การได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและวัน เดือน 
ปี รายงานผลล่าสุดที่ได้รับ 

- การติดตั้งเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี 
- ทดสอบการท างานไฟสัญญาณแจ้งเตือนการ
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- ทดสอบการท างานระบบหยุดการท างาน
ฉุกเฉิน 

- ระบบสื่อสารระหว่างภายในและภายนอก
ห้องฉายรังสี 

- ระบบกล้องวงจรปิดส าหรับสังเกตการณ์
ภายในห้องฉายรังสี 

 

ท างานของเครื่องก าเนิดรังสีเมื่อท าการฉาย
รังสี 

- ทดสอบการท างาน Door Interlock  
- ทดสอบการท างานระบบหยุดการท างาน

ฉุกเฉิน 
- ระบบสื่อสารระหว่างภายในและภายนอก

ห้องฉายรังสี 
- ระบบกล้องวงจรปิดส าหรับสังเกตการณ์

ภายในห้องฉายรังสี 
 

5. แผนป้องกันอนัตรายจากรังส ี ความครบถ้วนเหมาะสมของแผน 
- ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทาง

รังสี  
- มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี เช่น  
การก าหนดพื้นที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรการเฝ้าระวังรังสี   กฎระเบียบการ
ปฏิบัติงานทางรังสี และแผนการตรวจสอบ
คุณภาพและบ ารงุรักษาเครื่องก าเนิดรังสี เป็น
ต้น 
- แผนการฝึกอบรมบุคลากร เช่น หัวข้อ

ฝึกอบรม ระดับความเข้มข้นและความถี่ใน
การฝึกอบรม บันทึกประวัติการฝึกอบรม 
เป็นต้น 

- แผนการและแนวทางเมื่อเลิกใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี (หากม)ี 

- การด าเนินการตามแผนของหน่วยงานที่
ระบุไว้  

- การทบทวนแผนการป้องกันฯ เหมาะสม
ส าหรับการปฏิบัติงาน 

- การปรับปรุงทบทวนแผน 
- รายงานการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง 
- การฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

กิจกรรมหลังการตรวจสอบ - จัดท ารายงานผลตรวจ รายงานรูปภาพ 
บัญชีรายการเครื่องและสรุปผลตรวจ 

- จัดท า เอกสารน าเสนอและเตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ต่อ
คณะท างานพิจารณาใบอนุญาตฯ 

- จัดท ารายงานผลตรวจ รายงานรูปภาพ 
บัญชีรายการเครื่องและสรุปผลตรวจ 
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4.4 ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช ้
โดยด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ดังต่อไปน้ี  
(4.4.1) เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) ผ่านรับรองการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องส ารวจรังสีอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง สามารถใช้งานได้ปกติและต้องอยู่ในบริเวณซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ในทันที  
(4.4.2) อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (personal dosimeter) มีส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสีทุกคนใน

พื้นที่ควบคุม และมีผลการบันทึกปริมาณ รังสีเป็นประจ าทุกเดือนจากหน่วยงานที่ ปส. ให้การรับรอง 
(4.4.3) เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางรังสี พร้อมข้อความ หรือค าเตือนภัยที่เหมาะสมและเห็น ได้ชัดเจนที่จุด

ทางเข้าพื้นที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา บริเวณที่ติดต้ังเครื่องก าเนิดรังสีและต าแหน่งอื่นที่เหมาะสม  
(4.4.4) ไฟสัญญาณแจ้งเตือนการท างานของเครื่องก าเนิดรังสีเมื่อท าการฉายรังสี สภาพท างานได้เป็นปกติ 
(4.4.5) ระบบความปลอดภัยของเครือ่งก าเนิดรังสี เช่น Door Interlock และ Emergency Stop อยู่ในสภาพ

ท างานได้เป็นปกต ิ
(4.4.6) มีระบบสื่อสารระหว่างภายในและภายนอกห้องฉายรังสี 
(4.4.7) มีระบบกล้องวงจรปดิส าหรับสังเกตการณ์ภายในหอ้งฉายรังส ี

4.5 ตรวจพิสูจน์แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(4.5.1) ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตามแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีประจ าหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

และมีการทบทวนแผนการป้องกันฯ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับประเภท ชนิด และลักษณะการใช้
ประโยชนข์องเครื่องก าเนิดรังสี  

(4.5.2) ประเมินแผนการส ารวจรังสีและการบันทึกผล 
(4.5.3) ประเมินการตรวจสอบคุณภาพ (ถ้ามี) 

5. เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจสอบ 

5.1 เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) ชนิดไอออไนเซชั่นแชมเบอร์ (Ionization Chamber) ที่ผ่านการสอบ
เทียบมาตรฐาน และมีรหัสในระบบจัดเครื่องมือกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี คือ DIC (Digital 
Ionization Chamber) เช่น 

(1) Ludlum Model: 9DP 
(2) Fluke Model: 990S 
(3) RTI Survey Meter Model: RTI 
(4) Victoreen Model: 451B-DE-SI-RYR 

5.2 อุปกรณ์วัดระยะ เช่น ตลับเมตร หรือ เลเซอร์วัดระยะ 
5.3 เครื่องส ารวจรังสีส าหรับวัดนิวตรอนที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน (กรณีเครื่องก าเนิดรังสีที่ตรวจสอบมี

ก าลังสูงสุดมากกว่า 10 MV) และมีรหัสในระบบจัดเครื่องมือกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี คือ  
NES (Neutron Survey Meter) ได้แก ่Ludlum Model: 12-4   

5.4 หุ่นจ าลองเทียบเท่าคน (Phantom) 
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6. การประเมินและสรุปผลการตรวจสอบ  

6.1 ขีดจ ากัดปริมาณรังสี  
6.1.1 ขีดจ ากัดการได้รับรังส ี(Dose limit) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังส ีปริมาณรังสียังผลต้องไม่เกิน 20 

มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วง 5 ปี
ติดต่อกันนั้นจะต้องได้รับรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต ทั้งนี้ผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน (ผล OSL) ต้องมีค่าไม่เกิน 
4000 ไมโครซีเวิร์ตต่อเดือน  

6.1.2 พื้นที่ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ก าหนดขีดจ ากัดการได้รับรังสีของบุคคลในพื้นที่นี้ ต้องไม่เกิน 
400 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห ์และพื้นที่ทั่วไปส าหรับประชาชนหรือญาติผู้ป่วย ต้องไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห ์ 

6.1.3 ระดับรังสีที่ขอบเขตที่กั้นบริเวณรังสีส าหรับการใช้งานภาคสนาม ให้เป็นไปตามคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. 2554 โดยต้องมีค่าไม่เกิน 25 uSv/h 
 

6.2 เกณฑก์ารประเมินการตรวจสอบ 

รายการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมินการตรวจสอบ 
1. การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตฯ เบื้องต้น (Information identification) 
1.1 ใบอนุญาต – มีใบอนุญาตถูกต้องและยังไม่สิน้อายุ 
1.2 สถานะมีไว้ครอบครองหรอืใช ้ – สถานะของการมีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีถูกต้อง ตามที่ระบุ

ใบอนุญาต สอดคล้องกับที่มีอยูจ่ริง เช่น ไม่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเครื่อง
ก าเนิดรังส ี

1.3 รายละเอียดข้อมูลในใบอนญุาตฯ – รายละเอียดในใบอนุญาตถกูต้อง เช่น ประเภทของใบอนุญาต ชนิดของ
เครื่องเอกซเรย์ ผู้ผลิต รุ่น หมายเลข ก าลงัสูงสดุ การใช้ประโยชน์ ถูกต้อง
สอดคล้องกับที่มีอยู่จรงิ 

1.4 บัญชีรายชือ่เครื่องก าเนิดรังสี เทียบ
กับใบอนญุาต 

– มีรายการเครื่องก าเนิดรังสีครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุใบอนุญาต และสอดคล้อง
กับที่มีอยู่จริง  

2. เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี
คุณสมบัติ RSO ประจ าหน่วยงาน – ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทเครือ่ง

ก าเนิด หรือประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี เป็นอย่างน้อย และ
ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ  

– การมีตวัตนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
– การปฏิบัตงิานประจ า ณ สถานที่ท าการขณะมีการใช้งานเครื่องฯ 
– พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อเรียกหาขณะไม่มีการใชง้านเครื่องฯ 

3. เครื่องมือ อปุกรณ์ เครื่องใช้ 
3.1 เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) – มีเครื่องส ารวจรังสีที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน โดยต้องไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่

ตรวจสอบ  
– เครื่องส ารวจรังสีอยู่ในสภาพทีส่ามารถใช้งานได้ 
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รายการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมินการตรวจสอบ 
3.2 อุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าบุคคล
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรงัสี เชน่ OSL 

OSL 
– มี OSL เพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงานทกุคน โดยเป็น OSL จากหน่วยงานที่ ปส. 

ให้การรับรอง คือ กรมวิทย์ฯ และ สทน.  
– ก าหนดอ่านผลทุก 1เดือน และมีผลการได้รับรังสีอยู่ในเกณฑต์ามที่กฎหมาย

ก าหนด 
– มีบันทึกประวัติการได้รับรังสียอ้นหลังอย่างน้อย 5 ป ี

3.3 เครื่องหมายสัญลักษณท์างรังสี – มีสัญลักษณท์างรังสีถกูต้อง  
– ติดตั้งในบริเวณรังสีและมองเห็นได้ชัดเจน เช่น หน้าประตูห้องฉายรังสี  

3.4 ไฟหรือสัญญาณเสียงแสดง
สถานะการฉายรังส ี

– มีไฟแสดงสถานะการใชง้านรงัสเีหมาะสม และท างานปกติ เช่น ไฟติดสีแดง 
ขณะฉายรงัสี กรณีถ่ายภาพรังสีในห้องฉายรังสี  

4. สถานที่ติดต้ังหรือใชง้านเคร่ืองฯ 
4.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องเอกซเรย์ – เครื่องเอกซเรย์มีข้อมูลถูกต้องตามที่ปรากฏในใบอนุญาต  

– มีการบ ารุงรักษาเครื่องเป็นประจ า 
– เครื่องเอกซเรย์ที่มีการใช้งาน ต้องมีสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีการช ารุด  
– สัญญาณบ่งชี้ต่างๆ ที่แสดงบนแผงควบคุม เช่น การแสดงค่าสัญญาณไฟเตือน

การฉายรังสี  
4.2 ตรวจสอบและประเมินสถานที่ติดตัง้หรือใช้งานเครื่องก าเนิดรังส ี

กรณถี่ายภาพรังสีในห้องฉายรังส ี
 

– มีการจัดแบ่งพื้นที่ควบคุม พื้นที่ตรวจตรา 
– ประตู ต้องมั่นคงแข็งแรง เปิดปิดได้ทั้งด้านนอกและด้านใน และมีระบบควบคุม

ความปลอดภัยต่างๆ เช่น Interlock ไฟแสดงสถานะการฉายรังสี ปุ่มกดฉุกเฉิน
เพื่อหยุดการฉายรังสี (Emergency stop switch) ท างานปกติ 

– มีสัญลักษณ์ทางรังสีที่ถูกต้อง บริเวณหน้าห้องฉายและบริเวณโดยรอบห้องฉาย
รังสี 

– ผลการประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับจากค่าการตรวจวัดระดับรังสีโดยรอบห้อง
ต้องไม่เกินขีดจ ากัดการได้รับรังสี คือ ไม่เกิน 400 µSv/w ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ทางรังสี และ ไม่เกิน 20 µSv/w ส าหรับประชาชนทั่วไป 

– หน่วยงานมีการตรวจวัดและบันทึกผลการตรวจวัดระดับรังสีเป็นประจ าอย่าง
น้อยทุก 3 เดือน โดยมีข้อมูลที่ควรบันทึก เช่น วันที่ตรวจวัด เครื่องที่ใช้ตรวจวัด 
ค่าที่วัดได้ ค่าระดับรังสีพื้นหลัง บริเวณที่ตรวจวัด เกณฑ์การประเมินผลการ
ตรวจวัด (ใช้เกณฑ์ 400 µSv/w ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และ 20 µSv/w 
ส าหรับประชาชนทั่วไป) เป็นต้น 

– กรณีที่ลักษณะทางกายภาพของห้องฉายรังสีและปัจจัยต่างๆ โดยรอบห้องฉาย
รังสีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้รับอนุญาต การประเมินผลการตรวจวัด
ระดับรังสีต้องมีค่าไม่เกิน 400 µSv/w ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และ ไม่เกิน 
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รายการตรวจสอบ เกณฑ์การประเมินการตรวจสอบ 
20 µSv/w ส าหรับประชาชนทั่วไป 

5. แผนป้องกันป้องกันอันตรายจากรังสี 
5.1 ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ปฏิบตัิงาน
อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามแผนการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีหรือระเบียบ
ปฏิบัติ 

– สังเกตุการณ์ สอบถาม การปฏบิัติงานของผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องตาม แผนการ
ป้องกันอันตรายจากรังส ี

5.2 มีการทบทวนและตรวจสอบ
มาตรการด้านความปลอดภัยทางรงัสี 
เพื่อปรับให้เหมาะสมส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับกฎหมาย  

– มาตรการหรือแผนฯ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
– มีการอัพเดทหรือทบทวนแผนให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือ เมื่อมีกฎหมาย

ประกาศใช้ใหม ่ 

5.3 การจัดท าบญัชีรายการเครื่อง
ก าเนิดรังส ี

– มีการจดัท าบัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสีของหน่วยงาน และมีข้อมูลสอดคล้อง
กับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบนั (Updated) 

– บัญชีรายการเครื่องฯ มีข้อมูลครบถ้วน เช่น ชนิดเครื่องก าเนิดรังสี ผู้ผลิต รุ่น 
หมายเลขเครื่อง ก าลังสูงสุด สถานที่ติดตั้งใช้งาน สถานะการใช้งาน และมี
ภาพประกอบทีส่ามารถระบุคณุลักษณะเครื่องก าเนดิรงัสีได้  

5.4 การฝึกอบรมหลักการป้องกัน
อันตรายจากรังสี 

– มีการฝึกอบรมหลักการป้องกนัอันตรายจากรังสี และมีเอกสารหลักฐานการ
ฝึกอบรม เช่น ลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ภาพถ่ายการฝกึอบรม ผลการ
ประเมินการฝึกอบรม เป็นต้น 

5.5 มีรายงานผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางรังสีจากหน่วยงานที่ ปส. 
ให้การรับรอง  
 

– มีบันทึกการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสีจาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรอื สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็น
ประจ าทกุ 1 ป ี

– มีการตรวจสอบการบ ารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์  
5.6 มีบันทึกรายงานการเกิด
อุบัติการณ์/อุบัติเหตทุางรังสีและการ
สืบสวนหาสาเหตุ 

– มีบันทึกรายงานการเกิดเหตุเกดิอุบัติการณ์/อุบัติเหตุทางรังส ี(หากม)ี 
– ข้อมูลที่ควรบันทึก เช่น วันที่เกดิเหตุ สาเหตุที่เกิด ชื่อผู้ไดร้ับผลกระทบ ปริมาณ

รังสีที่ได้รับ การแก้ไขที่ได้ด าเนนิการแล้ว และแนวทางป้องกันในอนาคต เป็น
ต้น 
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6.3 เกณฑก์ารจัดระดับความส าคัญและการติดตาม 
 

กรณ ี
ระดับ

ความส าคัญ 
ปรับปรุงแก้ไข การติดตาม 

RSO RSO มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง สอดคล้องตามก าหนด มาก โดยเร็ว 60 วัน 

ไม่มี RSO ประจ าหน่วยงาน มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 

เจ้าหน้าที่ RSO ขาดต่ออายุใบอนุญาต มาก โดยเร็ว 60 วัน 
Safety ไม่มี OSL / ไม่เพียงพอต่อผู้ปฏบิัติงานทางรงัสี มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 

ระยะเวลาในการอ่านผลไม่สอดคล้องกับประเภทวัสดุฯ น้อย - 
ในรอบการ

ตรวจครั้งต่อไป 

ชื่อเจ้าของ OSL ไม่ตรงกับผู้ใชจ้ริง น้อย - 
ในรอบการ

ตรวจครั้งต่อไป 
ผลการได้รับรังสีสูงกว่าขีดจ ากดัปริมาณรังสี มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 
ผลการได้รับรังสีสูงผิดปกต ิ มาก โดยเร็ว 60 วัน 
ระดับรงัสีสถานที่ติดตั้งใช้งานสงูเกินเกณฑ์กฎหมาย
ก าหนด 

มากที่สุด โดยด่วน 
7 วัน 

ไม่มีเครื่องส ารวจรังส/ีช ารุด (กรณีมีเครื่องเดียว) มาก โดยเร็ว 60 วัน 

เครื่องส ารวจรังสีสิ้นอายุการสอบเทียบ น้อย - 90 วัน 

คู่มือและมาตรการไม่ได้รับการปรับปรุง น้อย - 
ในรอบการ

ตรวจครั้งต่อไป 
ไม่มีคู่มือป้องกันอันตรายจากรงัสี มาก โดยเร็ว 60 วัน 

สัญญาณไฟแสดงสถานะการฉายรังสี มาก โดยเร็ว 60 วัน 

Area monitor ไม่สามารถใชง้านได้ มาก โดยเร็ว 60 วัน 

สัญลักษณ์เตือนทางรังส ี น้อย - 
ในรอบการ

ตรวจครั้งต่อไป 
ใบอนุญาต มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต/ขาดต่อ

ใบอนุญาต 
มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 

  รายละเอียดนิตบิุคคลเปลี่ยน มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 

  โอนใบอนุญาต มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 

  เปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานทีต่ิดตัง้/เก็บรักษา/ใช้ มากที่สุด โดยด่วน 30 วัน 

  เปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานทีท่ าการ มาก โดยเร็ว 60 วัน 
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7.  การด าเนนิการหลังการตรวจสอบ 
7.1  จัดท ารายงานการแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ เสนอตามล าดับขั้น เมื่อด าเนินการตรวจสอบ

หน่วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องรีบด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการให้หน่วยงานทราบ ทั้งนี้
ระยะเวลาในการด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบต้องไม่เกิน 45 วัน หลังจากด าเนินกา รตรวจสอบแล้วเสร็จ 
แบบฟอร์มการแจ้งผลให้เป็นไปตามฟอร์มแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการ  

7.2  ติดตามการปรับปรุงแก้ไขด าเนินการเพ่ิมเติมตามเวลาที่ก าหนด (ถ้ามี) 
7.3  ด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายโดยส่งเรื่องให้ กอญ. และ กกม. ด าเนินการต่อไป (ถ้ามี) 

 

8. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
8.1 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติพลังงาน

นิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
8.2 กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
8.3 กฎกระทรวง การอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. 2564 
8.4 กฎกระทรวง ศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. 2564 
8.5 กฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับ การก าหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสี พ.ศ. 2563 
8.6 กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังส ีพ.ศ. 2564 
8.7 กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ  

วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 
8.8 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ว่าด้วย วิธีการในการติดตั้งเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. 2554 
8.9 ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยความรับผิดชอบและสมรรถนะของเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2564  

9. ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
ในการออกแบบและสร้างห้องติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคฯที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการก าบังรังรังสี 

ซึ่งจ าเป็นต้องมีตรวจสอบและวัดปริมาณรังสีเพื่อยืนยันความปลอดภัย ในจุดที่มีความเสี่ยงต่างๆ เช่น 
(1) ท่อร้อยสายไฟซึ่งเป็นช่องที่เปิดทะลุผนังห้องซึ่งอาจเชื่อมต่อกับห้องควบคุมเครื่อง โดยลักษณะการเจาะที่

เหมาะสมควรเป็นแนวทแยงเพ่ือป้องกันรังสีรั่ว (leakage) ตัวอย่างตามรูป 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: WI-NRI-RG-1.01 

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Work Instruction: คู่มือปฏิบัติงาน   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 
ในงานรังสีรักษา 

1 27 จาก 29 

  

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

 
รูปที่ 13 แสดงลักษณะท่อรอ้ยสายไฟที่เป็นแนวทแยง[10.9] 

 

(2) ความกว้างของผนังรับรังสีปฐมภูมิควรเพิ่มความกว้างอีกด้านละ 30 เซนติเมตร จากขอบของล ารังสี 
ลักษณะตามรูป 

 
รูปที ่14 แสดงลักษณะของผนังรับรังสีปฐมภูมิที่มีความกว้างมากกว่าล ารังส[ี10.9] 

 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: WI-NRI-RG-1.01 

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Work Instruction: คู่มือปฏิบัติงาน   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 
ในงานรังสีรักษา 

1 28 จาก 29 

  

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

(3) บริเวณรอยต่อของวัสดุก าบังรังสี 2 ชิ้น เช่นบริเวณขอบประตูและวงกบ ควรออกแบบให้ซ้อนทับกัน  

รูปที ่15 แสดงลักษณะซ้อนทับกันของวัสดุก าบังรังสี 2 ชิ้น[10.9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: WI-NRI-RG-1.01 

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Work Instruction: คู่มือปฏิบัติงาน   ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี ที่ใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 
ในงานรังสีรักษา 

1 29 จาก 29 

  

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
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