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สถานะปรับปรุงเอกสาร 
ฉบับที ่ วันที ่ ข้อสรุปการปรบัปรุง 

1 1 เม.ย. 2564 ประกาศใช้ 
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ค าน า 

  เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High energy particle accelerator) ที่น ามาใช้ในงานรังสีรักษา จัดเป็น
เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous) ผู้ที่มีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จึงต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภท 
ชนิด และลักษณะการใช้ประโยชน์ของเครื่องก าเนิดรังสี และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานใน
ด้านความปลอดภัยทางรังสีตามที่ก าหนดในกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานประกอบการมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสีอย่างถูกต้อง และมีความปลอดภัยทางรังสี จึงต้องมีการตรวจสอบและประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสีเป็นประจ าตามก าหนดเวลาที่เหมาะสม หากแต่บางครั้งด้วยเหตุผล ความจ าเป็น รวมถึงข้อจ ากัดใน
การออกตรวจ ท าให้พนักงานเจ้าหน้ากลุ่มตรวจที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการได้ตามปกติ อาทิ
เช่น สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ภัยธรรมชาติหรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น  

ดังนั้น เพื่อให้สถานประกอบการสามารถคงสภาพความปลอดภัยทางรังสีในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีได้อย่างต่อเนื่อง ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จึงได้จัดท า “แนวปฏิบัติการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางรังสี ส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 งานรังสีรักษา” 
เพื่อเป็นแนวทางให้สถานประกอบการสามารถตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสอดคล้องตามหลักวิชาการ มาตรฐาน และข้อกฎหมายในด้านความปลอดภัยทางรังสี 
 
 
 
        ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
                 กุมภาพันธ์ 2564 
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แนวทางการตรวจสอบและประเมนิความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง 

ส าหรบัสถานประกอบการทีม่ีไว้ในครอบครองหรือใชเ้ครือ่งก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 

ในงานรังสีรักษา (ส าหรับเครื่องเก่า) 
 

1. บทน า 
   เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นที่ใช้ทางการแพทย์ส าหรับงานรังสีรักษา (Radiotherapy) จัดเป็นเครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทที่ 1 ที่มีความเป็นอันตรายมาก การมีไว้ในครอบครองหรือใช้งานต้องได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีจากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว สถานประกอบการจะได้รับการตรวจประเมินความปลอดภัยโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติเป็นประจ าทุก 1 ปี และจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความปลอดภัยในการใช้งาน สถานประกอบการ
ควรหมั่นตรวจสอบและประเมินตนเองเป็นประจ า โดยในเบื้องต้นผู้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี จะต้องทราบข้อก าหนด กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยก่อนจึงจะสามารถเข้าใจและประเมิน
ตนเองได้  

การตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีเป็นภารกิจหนึ่งในการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี ที่ด าเนินการโดย กตส. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ซึ่งการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทาง
รังสีส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ ๑ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการติดตั้งเครื่องใหม่หรือเป็นครั้งแรกก่อนใช้งานมี
ความจ าเป็นมาก เนื่องจากต้องใช้ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี มาน าเสนอประกอบการพิจารณาออก
ใบอนุญาตฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับใบอนุญาตสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางรังสีได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยจากรังสีในการใช้เครื่องฯ ต่อผู้ปฏิบัติงานรังสีและสาธารณชน 

หากแตบ่างครั้งด้วยเหตุผล ความจ าเป็น รวมถึงข้อจ ากัดในการออกตรวจ ท าให้พนักงานเจ้าหน้ากลุ่มตรวจที่
ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบสถานประกอบการไดเ้ป็นปกต ิอาทิเช่น สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19  ภัยธรรมชาติหรือพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น เพื่อให้สถานประกอบการสามารถคงสภาพความปลอดภัยทาง
รังสีในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มตรวจสอบเครื่องก าเนิดรังสี (กตร.) จึงได้
จัดท าแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง (Radiation Safety Self-Assessment) ส าหรับ
สถานประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรงัส ี
 การประเมินตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถบ่งบอกศักยภาพทางเทคนิคของสถานประกอบการและสามารถ
บ่งช้ีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขได้ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จึงได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบและประเมินตนเอง
ส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษาขึ้นเพื่อให้สถาน
ประกอบการได้ใช้ในการประเมินตนเองและเตรียมการหรือจัดหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
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2. วัตถุประสงค์และขอบเขต 
   แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเองส าหรับสถาน
ประกอบการที่ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา ที่มีก าลังสูงสุดตั้งแต่ 6 MV ขึ้นไป ไม่
รวมถึงการติดตั้งและใช้งานครั้งแรก 
 

3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัยทางรังสี ในการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
ประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา  
 สถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1 ในงานรังสีรักษาจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัยทางรังสี ดังต่อไปนี ้
 

3.1  ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
เครื่องก าเนิดรังสี ประเภทที่ 1 จัดเป็นเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ด าเนินการจะต้องขอรับใบอนุญาตมีไว้ใน

ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีจากเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามที่ก าหนดในมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีโทษตามมาตรา 116 คือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3.2  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer หรือ RSO) ที่มี

คุณสมบัติถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับชนิดและประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี  ปฏิบัติหน้าที่ประจ าในสถาน
ประกอบการ โดยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี หรือวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี รวมถึงข้อกฎกระทรวงก าหนดการแบ่งระดับ การก าหนดคุณวุฒิ และการอนุญาต
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 และประกาศส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 ซึ่งหากผู้รับใบอนุญาตไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานที่ท าการของผู้รับใบอนุญาต จะมีความผิดตามมาตรา 123 อาจต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้าหากผู้ใดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี จะมีโทษตามมาตรา 124 กล่าวคือ อาจระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

3.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี 

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากรังสีแก่
ผู้ปฏิบัติงาน และเฝ้าระวังทางรังสีในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปริมาณรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนทั่วไปไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
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 - อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (OSL) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคน โดยต้องส่งไป
อ่านผลเป็นประจ าทุกเดือน และควรมีการจัดท าบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ตาม
ตัวอย่างแบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี หรืออาจใช้อุปกรณ์อื่นทดแทนเพื่อเฝ้าระวัง
การได้รับปริมาณรังสี เช่น อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลชนิดอ่านค่าได้ทันที (Active pocket 
dosimeter) ซึ่งจะต้องมีการบันทึกปริมาณรังสีที่ได้รับไว้ทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวัน เพื่อให้แน่ใจ
ว่าปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดตามกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
 - เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) ที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐาน ซึ่งต้องมีระยะเวลาการสอบเทียบ
ไม่เกิน 1 ปี ณ วันที่ท าการตรวจสอบด้วยตนเอง โดยนับจากวันที่สอบเทียบเครื่อง (Calibration date) เครื่องส ารวจ
รังสีต้องสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และมีไว้ประจ าพื้นที่ปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้งานได้ทันที เครื่องส ารวจรังสีจะใช้
ตรวจวัดระดับรังสีบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณที่มีผลกระทบกับประชาชนทั่วไป โดยปริมาณรังสีที่วัดได้ต้องอยู่
ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 400 uSv ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และไม่เกินสัปดาห์
ละ 20 uSv ส าหรับบริเวณที่มีผลกระทบกับประชาชนทั่วไป  
  

3.4 สถานที่ติดตั้งและใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี 
ผู้รับใบอนุญาตต้องก าหนด จัดแบ่ง และมีมาตรการควบคุมการเข้าพื้นที่ในสถานที่ติดตั้งและใช้ประโยชน์

เครื่องก าเนิดรังสี หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน มีการติดป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ทางรังสี มีระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่
ท างานได้เป็นปกติ และมีระดับรังสีในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ส าหรับประชาชนทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
ต้องมีระบบความปลอดภัยส าหรับเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ในงานรังสีรักษา ได้แก่ ไฟแสดงสถานะการฉายรังสี, 
ระบบ Interlock, Emergency stop, ระบบกระจายเสียง, กล้องวงจรปิด, ระบบควบคุมการเข้าพื้นที่ และป้ายเตือน
หรือสัญลักษณ์ทางรังสี เป็นต้น 

ระดับรังสีโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด โดยคิดจากอัตราการใช้งานเครื่อง
ก าเนิดรังสี สัดส่วนการใช้พื้นที่และระดับรังสีที่ตรวจวัดได้ โดยระดับรังสีต้องมีปริมาณไม่เกิน 400 uSv ต่อสัปดาห์ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังส ีและไม่เกิน 20 uSv ต่อสัปดาห ์ 

3.5 แผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีแผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการใช้

ประโยชน ์ชนิด และประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี และต้องมีการทบทวนและตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางรังสีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับแผนป้องกันอันตรายจากรังสีให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามแผนป้องกันอันตรายจาก
รังสีหรือระเบียบปฏิบัติของสถานประกอบการน้ัน 
 

4. ขั้นตอน/วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง 
ผู้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายควรด าเนินการตรวจสอบ

ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  และกรอกข้อมูลลงในแบบรายงานการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง พร้อมแนบภาพถ่ายเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในขั้นตอน/วิธีการ ดังนี้   
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 
 1.1 ตรวจสอบว่าเครื่องก าเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ในปัจจุบัน ได้รับใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ 
 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายละเอียดในใบอนุญาตฯ เช่น ผู้รับใบอนุญาต รายละเอียดที่ตั้งของที่ท า
การ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ชื่อและที่ตั้งของ
สถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี หากไม่ถูกต้องให้ระบุข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และแนบ
เอกสารหลกัฐานประกอบ 
 1.3 ตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลรายละเอียดของเครื่องก าเนิดรังสี ได้แก่ ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขก ากับ ก าลัง
สูงสุด หากไม่ถูกต้องให้ระบุข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบและภาพถ่าย เช่น กรณีหมายเลข
ก ากับไม่ถูกต้อง ให้แนบหลักฐานใบแสดงรายละเอียดเครื่อง (Specification of machine) ที่มีรายละเอียด ผู้ผลิต รุ่น 
หมายเลข ก าลังสูงสุด พร้อมภาพถ่ายตัวเครื่องและ Nameplate ของเครื่องก าเนิดรังสี หรือในกรณีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับ ปส. ให้แนบเอกสารหลักฐานการด าเนินการ 
 1.4 ตรวจสอบจ านวนรายการของเครื่องก าเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ ว่ามีจ านวนถูกต้อง สอดคล้องกับที่
ระบุไว้ใบอนุญาตฯ หรือไม่ หากไม่ถูกต้อง สอดคล้อง เช่น ยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาตฯ หรือช ารุดและไม่ได้ใช้ประโยชน์
แล้ว ให้ระบุรายละเอียดของเครื่องก าเนิดรังสีรายการที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น ใบแสดง
รายละเอียดเครื่อง (Specification of machine) ที่ระบุผู้ผลิต รุ่น หมายเลขก ากับ ก าลังสูงสุด พร้อมภาพถ่าย
ตัวเครื่องและ Nameplate ของเครื่องก าเนิดรังสี 

 ส่วนที่ 2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและผู้ปฏิบัติงานทางรังสี   
 ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับชนิดและประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่สถาน
ประกอบการมีไว้ในครอบครองหรือใช้หรือไม่ โดยการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 จะต้องมี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี หรือประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิด
รังสี 

ส่วนที่ 3 สถานที่ติดตั้งหรือใช้งานเครื่องฯ  
3.1 ส ารวจระดับรังสี โดยรอบสถานที่ติดตั้งและใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี ด้วยเครื่องส ารวจรังสีที่ผ่าน

การสอบเทียบมาตรฐาน โดยมีวิธีการ/ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
 3.2 ตรวจสอบสิ่งผิดปกตขิองโครงสร้างห้อง ด้วยสายตา เช่น รอยร้าว รอยแตก เป็นต้น  

3.3 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยทางรังสี เช่น การใช้พ้ืนที่โดยรอบห้อง
ติดต้ัง  อัตราปริมาณงานต่อสัปดาห์  เป็นต้น 
 ในการส ารวจระดับรังสี โดยรอบสถานที่ติดตั้งและใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสี มขีั้นตอนดังนี ้ 
1. ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการฉายรังสีเพ่ือการวัดปริมาณรังสี ดังต่อไปน้ี 

1.1 เปิดขนาดล ารังสีกว้างสุด (Maximum Field size)  40 x 40 เซนติเมตร  
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1.2 ใช้พลังงานสูงสุด (Maximum Energy) ตามก าลังสูงสุดของเครื่อง อาทิเช่น 10 MV 
1.3 ใช้อัตราปริมาณรังสีต่อนาที (Dose Rate) สูงสุด ตั้งค่าในการฉายรังส ีโดยใช้อัตราปริมาณรังสีต่อนาที 

สูงสุดของเครื่องที่มีการใช้งานจริง ในหน่วย Monitor Unit ต่อนาท ี(MU/min) 
2.  ให้หมุนแกนทรี (Gantry) ไปที่ 0 องศา แล้วติดต้ังหุ่นจ าลองเทียบเท่าคนที่มีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร 
หรือใกล้เคียงไว้บนเตียงผู้ป่วย โดยให้ต าแหน่ง Isocenter อยู่ที่ผิวบนหุ่นจ าลอง 

 
3. ท าการวัดรังสีพื้นหลัง (Background) บันทึกค่า 
4. ท าการฉายรังสีและวัดปริมาณรังสีโดยรอบห้องที่ติดตั้งเครื่องฯ  วัดห่างจากผนัง 30 เซนติเมตร  
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด ในต าแหน่งที่ 1 - 8  

5. ให้หมุนแกนทรี ไปที ่90 180 270 องศา ตามล าดับ โดยไม่ต้องติดต้ังหุ่นจ าลอง 
6. ท าการฉายรังสีและวัดปริมาณรังสีโดยรอบห้องที่ติดตั้งเครื่องฯ  วัดห่างจากผนัง 30 เซนติเมตร  
บันทึกค่าที่วัดได้สูงสุด ในต าแหน่งที่ 1 – 8   
7. ท าการบันทึกค่าที่ได้จากการวัด ลงในแบบตรวจที่ 2 
8. ท าการค านวณปริมาณรังสี ทุกต าแหน่ง โดยค านวณปริมาณรังสีต่อสัปดาห์ จากสูตร 

         ปริมาณรังสีที่ได้รับใน 1 สัปดาห ์= IDR (uSV/h) x Workload (h/week) x Use Factor (U)  
                                                   x Occupancy Factor (T) 
9. ท าการประเมินความปลอดภัยทางรังสีทุกต าแหน่ง โดยที่เครื่องก าเนิดรังสีต้องติดตั้งอยู่ในห้องที่สามารถลดอัตรา
การแผ่รังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัย โดยก าหนดให้มีปริมาณรังสีดังนี้ 
   (1) บริเวณที่มีผลกระทบถึงประชาชนต้องมีปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ไมโครซีเวิร์ต 
 (2) บริเวณปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีปริมาณรังสีไม่เกินสัปดาห์ละ 400 ไมโครซีเวิร์ต 
 
 
 
  



 
  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

รหัสเอกสาร: WI-NRI-RG-1.02 

ประกาศใช้วันที่: 1 เม.ย. 2564 

Work Instruction : คู่มือ    ฉบับที่: หน้า: 
เรื่อง: แนวทางการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเอง 
ส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 
ในงานรังสีรักษา (ตรวจตามคาบเวลา) 

1 9 จาก 9 

  

ผู้จัดท า 
 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

ผู้ทบทวน 
 

นายรุ่งธรรม ทาค า 

ผู้อนุมัติ 
 

นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย   
 

ส่วนที่ 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้   
 4.1 ตรวจสอบว่าได้จัดหาอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีอย่างครบถ้วน 
ในกรณีที่ไม่ครบถ้วนให้ระบุสาเหตุ และในกรณีที่ใช้ Active pocket dosimeter จะต้องแสดงหลักฐานการบันทึก
ปริมาณรังสีด้วย 
 4.2 ตรวจสอบว่าได้ส่งอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลไปรับการอ่านผลเป็นประจ าทุกเดือนหรือไม่ 
ในกรณีที่ไม่ได้ส่งไปรับการอ่านผลทุกเดือน ให้ระบุสาเหตุ 
 4.3 ตรวจสอบว่ามีเครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) ที่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานหรือไม่ โดยเครื่องส ารวจ
รังสีต้องได้รับการสอบเทียบเป็นประจ าทุกปี และในวันที่ท าการตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือรับรองการสอบเทียบ
ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี ให้ระบุรายละเอียดของเครื่องส ารวจรังสีและผลการสอบเทียบพร้อมแนบหลักฐานเอกสารหรือ
หนังสือรับรองการสอบเทียบ รูปถ่ายของเครื่องส ารวจรังสีที่เห็นหมายเลข (Serial number) ของเครื่องส ารวจรังสี ใน
กรณีที่เครื่องยังไม่ผ่านการสอบเทียบมาตรฐานให้ระบุสาเหตุ 
 4.4 ตรวจสอบว่าเครื่องส ารวจรังสีสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่ ในกรณีที่เครื่องส ารวจรังสีไม่อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ ให้ระบุมาตรการทดแทน หรือ แผนการจัดหาเครื่องส ารวจรังสีมาใช ้            

ส่วนที่ 5 แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 5.1 ตรวจสอบแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี ที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์ ชนิด 
และประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และมาตรฐานความปลอดภัยทางรังสีหรือไม่ 
 5.2 ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามแผนการป้องกันอันตรายจาก
รังสีประจ าหน่วยงานหรือไม่ 
ส่วนที่ 6 สรุปผลและแนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 
 เมื่อสถานประกอบการได้ท าการตรวจสอบและกรอกข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนลงในแบบรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางรังสีด้วยตนเองส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภทที่ 1 ใน
งานรังสีรักษา แล้ว ให้ผู้บันทึก/รายงานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับ
ใบอนุญาต ลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยทางรังสีทั้งชุด แล้วส่งแบบประเมินตนเอง
และเอกสารหลักฐานแนบ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้ 
เรียน ผู้อ านวยการกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังส ี

 กลุ่มตรวจสอบเครื่องก าเนิดรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังส ี 
 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ 
 เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  


