
การตรวจสอบ ประเมินความปลอดภัยทางรังสี ในสถานปฏิบัติการทาง
รังสีที่มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

นางสาวเกศรินทร์ สายตา 

นักฟิสิกส์รังสีช านาญการ 



 นิยามเครื่องก าเนิดรังส ี

 การใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังส ี

 การแบ่งประเภทของเครื่องก าเนิดรังส ี

 การตรวจสอบ 

 เหตุผิดปกติ วิธีการปฏิบัติและแนวทางแก้ไข 

 แนวทางการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังส ี

 ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไข 

 

 

 

หัวข้อบรรยาย 



มาตรา ๔ 
    เครื่องก ำเนิดรงัส ี หมำยควำมวำ่ เครื่องหรอืระบบอปุกรณเ์มือ่มกีำรให ้

พลงังานเขำ้ไปแลว้ จะก่อใหเ้กดิกำรปลดปลอ่ยรงัสอีอกมำ และอปุกรณต์ำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงทีใ่ชป้ระกอบเป็น เครื่องก ำเนิดรงัส ี

นิยาม ตามพรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

เครื่องหรอืระบบอปุกรณ ์พลงังำน รงัส ี



• พลงังำนนิวเคลยีร์” หมำยควำมว่ำ พลงังำนที่ปลดปล่อยออกมำจำกกำรแยก 

รวม หรอืแปลงนิวเคลยีส  

• “รงัสี” หมำยควำมว่ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำหรืออนุภำคใดๆ ที่มีควำมเร็ว ซึ่ง

สำมำรถก่อใหเ้กดิกำรแตกตวัเป็นไอออนไดใ้นตวักลำงทีผ่่ำนไป 

• วสัดุกมัมนัตรงัสี” หมำยควำมว่ำ ธำตุหรือสำรประกอบใดๆที่องคป์ระกอบส่วน

หนึ่งมีโครงสรำ้ง ภำยในอะตอมไม่คงตวั และสลำยตวัโดยปลดปล่อยรงัสี

ออกมำ ท ัง้ทีม่อียู่ในธรรมชำตหิรอืเกดิจำกกำรผลติขึ้น 

ค านิยามอื่น ที่มักสับสนกับเครื่องก าเนิดรังสี 



วสัดุกมัมนัตรังสี 
 วตัถุทีม่กีารแผ่รังสีออกมา เน่ืองจาก
โครงสร้างภายในอะตอมไม่เสถียร 
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เคร่ืองก าเนิดรังสี  

 ให้พลงังาน ปล่อยรังสี 

 เฉพาะเวลาที่ก าหนดให้ฉายรังสี 

    ขอ้สงัเกต 



การใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี 
 
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  

  เพื่อการรักษาและวินิจฉัย 

ใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม  
 เพื่อตรวจสอบคุณภาพ วัดความหนา วิเคราะห์ธาตุ  

ใช้ประโยชน์ทางศึกษาวิจัย 

  วิเคราะห์ธาตุ  

ใช้ประโยชน์ทางรักษาความปลอดภัย 

  ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เช่น อาวุธ ยาเสพติด 
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การแบ่งประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี 
แบบเก่า 

พระราชบัญญตัพิลงังานปรมาณูเพ่ือสันต ิ 
พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิม่ พ.ศ. 2508 

แบบใหม ่
พระราชบัญญตัิพลงังานนิวเคลยีร์เพ่ือสันติ  

พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิม่ พ.ศ. 2562 

ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณู
เพื่อสนัติ เร่ือง มาตรฐานความปลอดภยั

เก่ียวกบัรังสี พ.ศ. 2549 
 

 

1. กฎกระทรวง การขอนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี (ร่าง)  
ออกตามมาตรา 26   
2. กฎกระทรวง ก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีตอ้งแจง้การมีไว้
ครอบครองหรือใช ้(ร่าง)  ออกตามมาตรา 26/1 
3. กฎกระทรวง ก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสีท่ีตอ้งแจง้การมีไว้
ครอบครองหรือใช ้(ร่าง)  ออกตามมาตรา 26/2 
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 ประเภท 1 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตรายมาก (Very dangerous)   

   

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสี พรบ. 2504 พรบ. 2559 
 

1. เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานตั้งแต ่1 MeV หรือมี
ความต่างศักย์ไฟฟ้า ตั้งแต่ 1 MV เช่น 
- เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น 
- เครื่องเร่งไซโคลทรอน 
- เครื่องเร่งอนุภาคโปรตรอน 
- เครื่องฉายรังสีไซเบอร์ไนฟ ์
- เครื่องโทโมเธอราพี 
2. อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องก าเนิดรังสี ตามกฎกระทรวง 

ขออนุญาตฯ (License) 
จากเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

 

ขออนุญาตฯ (License) 
จากเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 
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ตวัอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 1 



ประเภท 2 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตราย (Dangerous) 

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังส ี พรบ. 2504 พรบ. 2559 
1. เครื่องก าเนิดรังสีที่มีพลังงานต่ ากว่า 1 MeV หรือ
มีความต่างศักย์ไฟฟ้า ต่ ากว่า 1 MV เช่น 
- เครื่องฉายรังสีเอกซ์ชนิดตื้น/ลึก 
- เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสี (Radiography) 
อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย และรักษาความปลอดภัย 
2. อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องก าเนิดรังสี ตาม
กฎกระทรวง 

ขออนุญาตฯ (License) 
จากเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

ขออนุญาตฯ (License) 
จากเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันต ิ
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ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 2 11 



ประเภท 2 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตราย (Dangerous)*เพ่ือวนิิจฉัยทางการแพทย์ 

 
ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังสี พรบ. 2504 พรบ. 2559 

เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ ส าหรับวินิจฉัย เช่น 
- - เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร ์
- - เครื่องเอกซเรย์เต้านม 
- - เครื่องเอกซเรย์ฟัน 
- - เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรคท่ัวไป 
- - เครื่องเอกซเรย์ส าหรับตรวจวัดความหนาแน่น

กระดูก 
 

ขออนุญาตฯ (License) 
จากเลขาธิการ
ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ 

แจ้ง (Notification) 
กระทรวงสาธารณะสุข 
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ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 2 เพ่ือวนิิจฉัยทางการแพทย์ 
13 



ประเภท 3 หรือเรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่มีโอกาสเป็นอันตราย(Unlikely to be dangerous) 

ตัวอย่างเครื่องก าเนิดรังส ี พรบ. 2504 พรบ. 2559 
- เครื่องเอกซเรย์ส าหรับงานวิเคราะห์และตรวจ
คุณภาพผลิตภัณฑ์  
- เครื่องเอกซเรย์ตรวจกระเป๋า 
- เครื่องเอกซเรย์ฉายรังสีทางชีวภาพลักษณะปิด
มิดชิด 
- เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือเพื่องาน
รักษาความปลอดภัย 

ขออนุญาตฯ (License) 
จากเลขาธิการส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

แจ้ง (Notification) 
ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ
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ตัวอย่างเคร่ืองก าเนิดรังสีประเภท 3 
15 



กฎระเบียบ 
Legislation 

บังคบัใช้กฎหมาย 
Enforcement 

การก ากบัดูแลทางนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี

ตรวจประเมิน 
Inspection 

การอนุญาต 
Authorization 

License 
Register 
 
Notification 
 
Exemption 



ตรวจตามแผนด าเนินงานที่ตั้งไว ้

- หน่วยงานที่ใบใกล้หมดอนุญาตหมดอายุ  

- ตรวจตามความเสี่ยง แต่ละประเภท เช่น กลุ่ม 1 ตรวจทุก 1ปี 

   ตรวจนอกแผนด าเนินงาน 

- หน่วยงานใหม่ ที่ขออนุญาตครอบครองหรือใช้ครั้งแรก (เฉพาะประเภท 1 ) 

- ตามร้องขอ จากคณะท างานพิจารณาใบอนุญาตฯเพื่อให้ขอมูลประกอบการพิจารณา
ส าหรับหน่วยงานมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางรังสี 

การตรวจสอบ 



วิธีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 
 

 ตรวจสอบข้อมูล /เอกสาร 

 สังเกตการณ์ 

 การสัมภาษณ์ 

 ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน 

 



1.การตรวจสอบข้อมูล (สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียมพร้อม) 

 ใบอนุญาตและข้อมลูในใบอนุญาต  

  - ตรวจสอบข้อมูลในใบอนุญาตถูกต้องตรงกับเครื่องที่ครอบครองหรือใช้อยู่

จริง    

 เช่น รายละเอียดเครื่อง ประเภทเครื่อง ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง ก าลัง

สูงสุด ห้องที่ติดตั้ง เป็นต้น 

 

 บัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี  

 - จ านวนเครื่อง รายละเอียดเครื่อง ความถูกต้องตามรายงานผลตรวจเครื่อง  

โดยรายละเอียดเครื่อง ประกอบด้วย ประเภทเครื่อง  ผู้ผลิต รุ่น หมายเลขเครื่อง 

ก าลังสูงสุด  ห้องที่ติดตั้ง เป็นต้น 

 

  



ตัวอย่างการท าบัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี  

  

 

  

  
  

รายการที ่

ใบอนุญาต เคร่ืองเอกซเรย์ 

เลขท่ี ส้ินอาย ุ ผูผ้ลิต รุ่น 
หมายเลข 
เคร่ือง 

ชนิด แบบ 
ประเภท

ท่ี 

ก าลงัสูงสุด 
สถานท่ี 
ใชง้าน 

สถานะ 
การใชง้าน 

kV / 
MV 

mA 

1 4XM0001/62F1 9 ม.ค.68 VARIAN CLINAC 
CX 

6182 LINAC Fixed 1 10 - LINAC 1อาคาร
รังสีรักษา 

ปกติ 

แสดงรูปเครือ่ง แสดงหมายเลขเครือ่ง 



 มาตรการความปลอดภัย  และคู่มือการท างานกับเครื่องก าเนิดรังส ี

    โดยที่ 

      - มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากรังสี ตามลักษณะการใช้เครื่องก าเนิดรังสีทีค่รอบครอง/ใช ้

 - เหมาะสมและครอบคลมุกับการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีทีม่ี 

 - ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบและเข้าใจมาตรการเป็นอย่างดี 

 - การน าไปปฏิบัติ/การบังคับใช้ และการบริหารจัดการความเสีย่ง 

 - การติดตามการปฏิบัติงานและการปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับการท างานจริง 

  

1.การตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)  



 ผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานรังสี (ประเมินผลจากรายงานผลการอ่าน OSL ) 

โดยผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดอปุกรณ์บันทึกรังสี ประจ าตัวบุคคล 
ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 
• ต้องมีการประเมินผลการได้รับรังสีทั้งปีของผู้ปฏิบัติงาน 
 
• ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ได้รับรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
• ผู้ปฏิบัติงานรังสีรับทราบผลการได้รับรังสีของตนเอง 
 

OSL: Optical Stimulated Luminescent Dosimeter 

1.การตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)  



 คุณสมบัติเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี
  
      ตามประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

 

            เครื่องก าเนิดรังสปีระเภทที่ 1   RSO ระดับสูง (เครื่องก าเนิดรังสี) 

            เครื่องก าเนิดรังสปีระเภทที่ 2   RSO ระดับกลาง ระดับสูง (เครื่องก าเนิดรังสี) 

            เครื่องก าเนิดรังสปีระเภทที่ 3   RSO ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง  (เครื่องก าเนิดรังส)ี 

1.การตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)  



 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนดิรังสีทุกเครื่องจากหน่วยงานที่ ปส.รับรอง 

 - ระดับรังสีโดยรอบเครื่องก าเนิด อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

      - เครื่องผ่านมาตรฐาน ห้องสามารถกันรังสีได้ (กรณีทางการแพทย)์ 

 

 บันทึกการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานรังสี และผู้เกี่ยวข้อง 

 - ผู้ปฏิบัติงานรังสีลงนามรับทราบ  

1.การตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)  



 ขั้นตอนในการสืบสวนการได้รับรังสีสูง  

 - มีขั้นตอนสืบสวนชัดเจน 

     - มีการจดบันทึกอุบัติการณ์ทางรังสี (กรณีผู้ปฏิบัติงานรังสีมีความเสี่ยงได้รับรังสีสูง) 

 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยตั้งครรภ์เข้ารับบริการ  (กรณีใช้ทางการแพทย์) 

 - มีขั้นตอนชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 - มีแนวปฏิบัติกรณีเอกซเรย์ผู้ป่วยตั้งครรภ์  

1.การตรวจสอบข้อมูล (ต่อ)  



2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสี 
 ตรวจวัดระดับรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสีในบริเวณโดยรอบห้องที่ติดตั้ง/หรือ

โดยรอบเครื่องก าเนิด 
 - ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ต้องไม่เกิน 400 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห ์
 - สาธารณะชน ต้องไม่เกิน 20 ไมโครซีเวิร์ตต่อสัปดาห ์
 ประเมินห้องปฏิบัติการทางรังสีและอุปกรณ์ทางรังสี สามารถก าบังรังสีจาก

เครื่องก าเนิดรังสี แก่ผู้ปฏิบัติงานรังสีและสาธารณชนได ้



 ตรวจสอบอปุกรณป้์องกนัรงัส ี(กรณีใชท้ำงกำรแพทย)์ 

 - เพยีงพอ 

 - อยู่ในสภำพทีส่ำมำรถใชง้ำนไดต้ำมวตัถปุระสงค ์ 

 - กำรจดัเก็บเหมำะสม 

 

 

2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏบิัตกิารทางรงัสี (ต่อ) 



การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันรังส ี

 

1. หลังการใช้งานควรเช็ดท าความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. แขวนไว้ให้กางเต็มตัว  ไม่พับ หรือวางกองไว้ เพราะจะท าให้เกิดการหักงอของชุด
ป้องกันอันตรายจากรังส ี

3. ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยการเอกซเรย ์ทุก ๆ 6 เดือนเพื่อตรวจสอบรอย
ช ารุด และหักงอ หากพบควรส่งซ่อมโดยด่วน หรือหยุดการใช้งาน 

4. ส าหรับแว่นตาตะกั่วห่อหุ้มด้วยผ้านุ่มกันการเกิดรอย และเกบ็ไว้ในกลอ่งที่แข็งแรง
สามารถป้องกันการแตก 

 



ตรวจสอบกำรใชง้ำนอปุกรณว์ดัรงัสปีระจ ำตวับคุคล  

- ผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องติดอุปกรณ์บันทึกรังสีประจ าตัวบุคคล ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง 
- เพียงพอ 
- ใช้ถูกวิธ ี
- จัดเก็บเหมาะสม 

2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏบิัตกิารทางรงัสี (ต่อ) 



ตรวจสอบระบบในการควบคุมบุคคลที่จะเข้าในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงาน 

ไฟเตือนแสดงสถานะ ขณะฉายรังสี 

มีสัญลักษณ์ทางรังสีที่ถูกต้อง ชัดเจนพอเพียง ติดอยู่ในต าแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้ชัด 

2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏบิัตกิารทางรงัสี (ต่อ) 



ป้ายเตือนตั้งครรภ์ 



รายการตรวจสอบเพิ่ม เฉพาะเครื่องก าเนิดรังสีประเภท 1  

 การสอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ที่ผ่านการสอบเทียบและใช้งานได้ปกติ  

 ปุ่มหยุดหยุดท างานเครื่องฯ กรณีฉุกเฉิน  

 Door interlock หรือ ระบบ Sensor หน้าห้อง 

 การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการใช้พื้นที่รอบห้องติดตั้งเครื่องฯ 

2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏบิัตกิารทางรงัสี (ต่อ) 



3. กิจกรรมหลังการตรวจสอบทางรังสี 

 

 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ระบุและแจ้งข้อปรับปรุงแก้ไข  

 ส่งให้สถานปฏิบัติการอย่างเป็นทางการ  

 ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไข 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแกไ้ข 

 



เหตผุดิปกตสิ  ำหรบัเครื่องก ำเนิดรงัส ี

 เครื่องเอกซเรย์มีปัญหา เสีย หรือขัดข้อง ใช้งานไม่ได้           

 เครื่องตกมาตรฐาน 

ประตู้ห้องช ารุดไม่สามารถกันรังสีแก่สาธารณชนได/้ ระบบก าบังรังสีช ารุด 

 

 วธิกีำรปฏบิตัแิละแนวทำงแกไ้ข 
 มีการบ ารุงรักษาเครื่องประจ า 

 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องประจ า 

 หากเครื่องช ารุดให้ด าเนินการแก้ไข ปรับแก้โดยตัวแทน/บริษัทผู้ผลิต แล้วตรวจสอบคณุภาพเครื่องหลังซ่อม 

 ประตู้ห้องช ารุด ให้ซ่อมแซม แล้วตรวจวดัระดับรังสี 

 หากไม่ประสงค์ใช้งานอีกต่อไป ให้ท าหนังสือแจ้งยกเลิกการขออนุญาตฯ มาที่ ปส. 

 



1. เข้าใจผลของรังส ี

แนวทางการจัดท าแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 



2.ทราบวัตถุประสงค์ของการป้องกันอันตรายจากรังสี 
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3. เข้าใจหลักการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 Justification 
 พิจารณาถึงผลประโยชน์ในการใช้งาน ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด 
 Optimization 
 วิเคราะห์ ประเมิน หาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และท า

ให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด 
 Individual Dose Limits 
 การก าหนดค่าระดับรังสีที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสองข้อแรกข้างต้น 



1. Justification 

Risk 
Benefit 



2. Optimization 

หลักการปฏิบัติงานทางรังสีตามหลัก ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable) 
 
“การปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายโดยได้รับรังสีน้อยที่สุด ด้วยเหตุ
และผลเท่าที่กระท าได้” 







การเลอืกวสัดสุ าหรบัก าบงัรงัส ี



อปุกรณป้์องกนัรงัสเีอกซ ์จำกเครื่องก ำเนิดรงัส ี

เสื้อตะกั่วควรมีสมมูลตะก่ัว(Lead Equivalent)  
  อย่างน้อย 0.25 mm Pb  เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์น้อยกว่า 100 กิโลโวลต์  
  อย่างน้อย 0.35 mm Pb  ที่พลังงานเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์มากกว่า 100 กิโลโวลต์ 



กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 

นิยาม  

ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) หมำยควำมวำ่ ผลรวมของปรมิำณรงัสี
ดูดกลนืในเนื้อเยือ่หรอือวยัวะใด ๆ ของมนุษย ์หลงัจำกปรบัเทยีบกำรก่ออนัตรำย

ของรงัสทีกุชนิดทีอ่วยัวะนัน้ไดร้บั โดยเทยีบกบักำรก่ออนัตรำย ของรงัสแีกมมำ 
หน่วยซเีวิร์ต 

ปริมาณรังสียังผล (effective dose) หมำยควำมวำ่ ผลรวมของปรมิำณรงัสี
สมมลูหลงัจำกปรบัเทยีบสภำพ ไวต่อรงัสขีองแต่ละเน้ือเยือ่หรอือวยัวะท ัว่ร่ำงกำย

ของมนุษย ์มหีน่วยเป็นซเีวริต์ 

 
 

3. Individual Dose Limits   ขีดจ ากัดปริมาณรังสี (ต่อ)  



3. Individual Dose Limits   ขีดจ ากัดปริมาณรังสี  

กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

1. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
              (1) ปริมาณรังสียังผล (effective dose) 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง
ห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้  ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซเีวิร์ต และตลอดในช่วงห้าปี
ติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซเีวิร์ต  
              (2) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับเลนซ์
ของดวงตา โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้  ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซี
เวิร์ต และตลอดในช่วงห้าปีติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต  
              (3) ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ส าหรับส่วนที่
เป็นผิวหนัง มือ และเท้า  

 
 



3. Individual Dose Limits   ขีดจ ากัดปริมาณรังสี (ต่อ)  

กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

2. ประชำชนท ัว่ไป หรอืหญงิมคีรรภห์รอือยู่ระหวำ่งกำรใหน้มบตุร 
(1) ปรมิำณรงัสยีงัผล 1 มลิลซิเีวริต์ต่อปี ท ัง้นี้  ในกรณีสถำนกำรณพ์เิศษ ปรมิำณรงัสยีงัผล

ต่อปี อำจเกนิกวำ่ทีก่  ำหนดไวไ้ด ้แต่ปรมิำณรงัสยีงัผลโดยเฉลีย่ตลอดช่วง 5 ปีตดิต่อกนั

จะตอ้งไมเ่กนิ 1 มลิลซิเีวริต์ต่อปี 

    (2) ปรมิำณรงัสสีมมลู ส ำหรบัเลนสข์องดวงตา 15 มลิลซิเีวริต์ต่อปี  

    (3) ปรมิำณรงัสสีมมลู ส ำหรบัสว่นทีเ่ป็นผิวหนัง มือ และเทา้ 50 มลิลซิเีวริต์ต่อปี 



3. Individual Dose Limits   ขีดจ ากัดปริมาณรังสี (ต่อ)  

กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

3. นกัศึกษำ/กำรฝึกอบรม หรอืฝึกงำน (อำยุ 16-18) 

      (1) ปรมิำณรงัสยีงัผล 6 มลิลซิเีวริต์ต่อปี  

 (2) ปรมิำณรงัสสีมมลู ส ำหรบัเลนสข์องดวงตา 20 มลิลซิเีวริต์ต่อปี  

 (3) ปรมิำณรงัสสีมมลู ส ำหรบัส่วนทีเ่ป็นผิวหนัง มือ และเทา้ 150 มลิลซิเีวริต์ต่อปี  



สรุป Individual Dose Limits 
กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

 
 

 
ปริมาณรังสียังผล  
(มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) 

 
ปริมาณรังสีสมมูล  

เลนซ์ตา 

 
ปริมาณรังสีสมมูล  

ผิวหนัง มือ และเท้า  

1. ผู้ปฏิบัติงานทางรังส ี 20 
โดยเฉลี่ยช่วง 5ปี/แต่ละปีไม่เกิน 
50 /ห้าปีติดต่อกันไม่เกิน 100 

20 
โดยเฉลี่ยช่วง 5ปี/แต่ละปี
ไม่เกิน 50 /ห้าปีติดต่อกัน

ไม่เกิน 100 

500 

2. ประชำชนท ัว่ไป//หรอืหญงิมคีรรภห์รอือยู่ระหวำ่ง

กำรใหน้มบตุร 

1 
โดยเฉลีย่ช่วง 5 ปีตดิต่อกนัจะตอ้งไม่

เกนิ 1  

15 50 

3. นกัศึกษำ/กำรฝึกอบรม หรอืฝึกงำน (อำยุ 16-18) 6 20 150 



อาทิเช่น  

• เครื่องติดตั้งประจ าที่ 

• เครื่องเคลื่อนที่ได้  

• เครื่องเอกซเรย์เป็นปิดมิดชดิ 

• เครื่องเอกซเรย์เป็นแบบปิดบางส่วน 

• ใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างสมเหตุสมผล 

  

4. เข้าใจลักษณะการท างานของเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้งาน  



องคป์ระกอบของแผนการป้องกนัรงัส ีส าหรบัเครื่องก าเนิดรงัส ี
 อย่างนอ้ยตอ้งมี                       ส าหรับประเภทเครื่องก าเนิดรังสี 

1) ผังบังคับบัญชาด้านความปลอดภัยทางรังสี              1   2   3  

2) การจัดแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และมีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ อย่างชัดเจน    1   2   3    

3) กฎระเบียบความปลอดภัยและขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีน้อยทีสุ่ด   1   2   3 

4) แผนการตรวจสอบคุณภาพและการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดรังสี        1 

5) แผนการตรวจวัดทางรังสี                1 

6) มีแผนปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งภาวะปกติและภาวะผิดปกติ       1 

7)  มีบัญชีทะเบียนเครื่องก าเนิดรังสีที่ใช้งาน             1   2   3 

8) แผนการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดรังสี            1    

9) แผนเลิกด าเนินการ / แผนจัดการกากฯ            1   2   3 

 



             ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ ใส่สถิติปัญหา 
จากสถิติการตรวจเคร่ืองก าเนิดทางการแพทย์  ปี 2559 จ านวนทั้งสิ้น 204 หน่วยงาน 

1.ไม่มีใบอนุญาต, 43 

3.ขาดอุปกรณ์วัดรังสี
ประจ าบุคล, 27 

4.[CATEGORY 
NAME], [VALUE] 

เครื่องก าเนิดรังสีไม่ได้
มาตรฐาน, 3 

ไม่ตรวจสอบเครื่อง
ก าเนิดรังสี, 3 

2.ขาดอุปกรณ์ป้องกัน
รังส,ี 33 

5.[CATEGORY 
NAME], [VALUE] 

ไม่มีมาตรการ ความ
ปลอด, 3 

ไม่มีการบังคับใช้
มาตรการความปลอด, 

3 

6.[CATEGORY 
NAME], [VALUE] 

ป้ายเตื่อนและ
สัญลักษณ์ไม่
ถูกต้อง, 1 



             ปัญหาที่พบในการตรวจสอบโดยแยกแต่ละประเด็น และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1. ไม่มีใบอนุญาตฯ เครื่องที่ครอบครอง
หรือใช้/มีใบอนุญาตฯ แต่ไม่ทุกเครื่อง 

1.ไม่เคยขอ 
2. มีเครื่องใหม่  
3.ไม่ด าเนินการขอเพราะเครื่องตกมาตรฐาน  

1.ขอค าปรึกษา ปส. 02-5967600 ต่อ 1105 1106  
2.ด าเนินการยื่นขอ 

2.ขาดต่ออายุใบอนุญาตฯ 1. เปลี่ยนผู้ขอ หรือรับผิดชอบ 
2. ต่ออายุไม่ส าเร็จ 
3. รอเอกสารประกอบ เช่นรายงานผลตรวจ
เครื่อง  

1.รอชัดเจนผู้ขอ/ ผู้รับผิดชอบ 
2. ตอบสนองการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- แจ้งเบอร์ติดต่อที่ชัดเจนเพื่อประสานงาน 
3.วางแผนการตรวจ ก่อนใอนุญาตหมดอายุ 
-รายงานผลไม่เกิน 1 ปี ณ.วันลงรับ ปส. 

3. ขาดOSL และไม่มีรายงานผลการ
ได้รับรังสี (ผล OSL) 

1.ไม่ได้ใช้OSL ต่อเนื่อง 
2.ใช้ไม่ได้เก็บรายงานผล 
3.ใช้แต่ไม่ได้ส่งคืน เพื่ออ่านผล 

1.มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้ OSL 
2.มีการสุ่มตรวจการใช้ OSL 
3.ผู้รับผิดชอบหลักเรื่อง OSL 
4.ขอส าเนาผลได้ที่ กรมวิทย์ หรือ สทน. 

4. อุปกรณ์ป้องกันรังสีไม่เพียงพอ /ไม่มี
การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันรังสี 

1.ไม่ได้ใช้/ คิดว่าไม่จ าเป็น 
2.ขาดงบประมาณ 

1.สร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันอันตรายจากรังส ี
2.ท าระบบประกันคุณภาพ เช่น QA HA 



             ปัญหาที่พบในการตรวจสอบ และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
5. ไม่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่
เหมาะสม  

1. ไม่มีการจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

1. ผู้ปฏิบัติงานทราบกฎระเบียบดังกล่าวเป็น
อย่างดีและ  
   ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

6.ข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านเทคนิคเกี่ยวกับรังสีไม่
ถูกต้องกับความเป็นจริง 

1. รับผิดชอบคนเดิมย้ายออก 
2. มีคนใหม่ท าหน้าที่แทน 

1.แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตฯ กรณีมี
การเปล่ียนแปลงใด ๆ พร้อมแนบเอกสาร
ยืนยัน 

7.ไม่ได้สอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี ทุกป ี
(ประเภท 1) 
 

1.คิวสอบเทียบนาน 1.จองคิวหลงัสอบเทียบ อนุโลมใช้ใบจอง
ยืนยัน 
2.ตั้งงบประมาณเพื่อสอบเทียบกับหน่วยงาน
อื่นที่ให้บริการ 

8.รายละเอียดเครื่องในใบอนุญาตฯ ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

1.ข้อผิดพลาดในกรอกข้อมูล 
2.ไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง 

1. แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตฯ พร้อม
แนบเอกสารยืนยัน 



สรุป ระเบียบพึงปฏิบัต ิ

ต้องขออนุญาตมีไว้ครอบครอง / ใช้ เครื่องก าเนิดรังสี    (อายุ ๕ ปี) 
ต่ออายุใบอนุญาตฯก่อนสิ้นอายุ 
ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น อย่างน้อย ๑ คน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องมีใบอนุญาตฯ 
มีห้อง / จัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานรังสี   พื้นที่ควบคุม   พื้นที่ตรวจตรา 
ติดป้ายเตือนรังส ี
มีเครื่องมือตรวจวัดรังสี และ อุปกรณ์บันทึกการได้รับรังสี 

ขีดจ ากัดการรับรังสีต่อปี   ผู้ปฏิบัติงานรังสี 20 mSv  ประชาชนทั่วไป 1 mSv 
ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย    
ฝึกอบรมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีให้พนักงาน   



การเก็บประวัติและการบันทึกข้อมูล  (Records) 

 มีบัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี 

การตรวจสอบบัญชีและปรับปรุงบัญชี 

 มีการตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัย 

 การตรวจวัดรังส ี

 Dose Records 

 ประวัติบันทึกข้อมูล การเกิดอุบัติการ / อุบัติเหตุ  (หากมี) 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี (หากมี) 

 คู่มือการปฏิบัติงาน / แผนป้องกันอันตรายจากรังสี / แผนฉุกเฉินทางรังสี   




