
การตรวจสอบ ประเมนิความปลอดภยัและความม่ันคงปลอดภยั 
ทางรังสีทีม่ไีว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรแ์ละรังสี  

สาํนักงานปรมาณูเพือ่สันต ิ
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ความปลอดภยัและความม่ันคงปลอดภยัทางรังสี 

•  ความปลอดภยั (Safety)  การปฏิบตังิานโดยปราศจากอบุตัเิหตใุด ๆ หรอื ไม่เกิด
อบุตัเิหตใุด ๆ ในขณะปฏิบตังิาน 

 
•  ความม่ันคงปลอดภยั (Security) ความปลอดภยัของวตัถ ุหรอืสิ่งของท่ีเราใชง้าน 

ในขณะปฏิบตังิาน และความปลอดภยัเม่ือมีการจดัเก็บวตัถนุัน้  

                          - Deterrence 
                      - Detection 
                      - Delay 
                      - Response 
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•    เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าผูรั้บใบอนุญาตไดด้าํเนินการในการใช้ประโยชน์จากรังสี
โดยเป็นไปตามเง่ือนไข หลกัเกณฑค์วามปลอดภยัทางรังสีและความมัน่คงปลอดภยั 

 

•    เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานทางรังสี ผูม้ารับบริการ และประชาชนทัว่ไป เกิดความ
เช่ือมัน่ในการกาํกบัดูแลในการใชป้ระโยชน์จากรังสี 



ลกัษณะของวสัดุกมัมนัตรังสี 

 

 * วสัดุกมัมนัตรังสีชนิดปิดผนึก (Sealed Source) 

 

 * วสัดุกมัมนัตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed Source) 
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Unsealed source 
 
Sealed source 
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การจําแนกการใชประโยชนจากรังสีในประเทศไทย 
 

• ดานการแพทย 

 

• ดานการอุตสาหกรรม 

 

• ดานการศึกษาวิจัยและอ่ืนๆ 
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ดานการแพทย 

1. รังสีรักษา (Radiotherapy) 
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ใชร้กัษามะเรง็  
 Co-60 ; 1,000 - 15,000 Ci 
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2. เวชศาสตรนิ์วเคลียร ์(Nuclear medicine)  
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1. เครื่องฉายรังสทีางอุตสาหกรรม (Irradiator) 

ดานการอุตสาหกรรม 

 60Co  5,000 – 15,000,000 Ci  

         (190 – 560,000 TBq)  

 137Cs  5,000 – 5,000,000 Ci 

         (190 – 190,000 TBq) 



13 

2. การตรวจสอบแบบไมทําลาย (Non-Destructive Testing) : โดยวิธีถายภาพดวยรังสี   

                 (Radiographic Testing (RT))  
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3. เครื่องวัดเชิงนิวเคลียร (Nuclear gauges) 
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ดานการศึกษาวิจัยและอ่ืนๆ 
- เครื่องฉายรังสี (Irradiators) 
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- อุปกรณตรวจจับอิเล็กตรอน (Electron capture devices) ; เครื่องวิเคราะหธาตุ 
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การจาํแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังส ี
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การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 

ศักยภาพทางเทคนิคของผูขอรับใบอนุญาต 

1. สถานที่จัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี 

2. เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช  

3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 

4. แผนปองกันอันตรายจากรังสี 
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สถานท่ีจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี 
 

การขออนุญาตครั้งแรก (ประเภทท่ี 1และ 2 ) 

• ตองสงแบบแปลนให ปส. 

• โครงสรางมั่นคงแข็งแรง 

• ประตูหอง เปด-ปด ไดทั้ง 2 ดาน 

• สถานที่จัดเก็บตองประเมินความปลอดภัยทางรังสี  

โดยผนังทุกดานสามารถลดระดับรังสีใหอยูในเกณฑปลอดภัย

ทางรังสีได 

 * ทั้งน้ีผูปฏิบัติงานทางรังสีตองไมไดรับรังสีเกิน 400 

uSv/w และประชาชนไมไดรับเกิน 20 uSv/w หรือขีดจํากัด

ปริมาณรังสีในกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
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• ตองมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีของวัสดุกัมมันตรังสี    กําหนดตามกลุมวัสดุกัมมันตรังส ี

• ระบบความปลอดภัยอยางนอยดังตอไปน้ี 

• ระบบหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ หรือปองกันการทํางานในกรณีที่ประตูไมปดสนิทตามลักษณะ
การใชงาน 

• ระบบสามารถนําวัสดุกัมมันตรังสีกลับเขาสูที่เก็บในทันทีเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ 

• ระบบตรวจสอบคนสุดทายที่อยูในหอง (Last man out)  

• สถานที่จัดเก็บตองไมมีวัตถุอันตรายเก็บรวมอยูดวย 
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ตัวอยางหองหรือสถานที่จัดเก็บ 
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ตัวอยางหองหรือสถานที่จัดเก็บ 
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* หองปฏิบัติการทางรังสี และสถานที่เก็บ ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมมีการจัดแบงพืน้ทีช่ัดเจน 
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ตัวอยางการจัดแบงพื้นที่ 
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ตัวอยางระบบความปลอดภัย 
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การตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี 

 ขอมูลในใบอนุญาตฯ สอดคลองกับความจริง 

 ใบอนุญาตฯ ยังไมสิ้นอายุ 

 คุณสมบัติของ RSO  

 รายช่ือผูปฏิบัติงานทางรังสี  

 ขอมูลการสอบเทียบเครื่องสํารวจรังสี  

 ฯลฯ 

- ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บ 
- การตรวจสอบขอมูล (Identifying Information) 



28 

- ตรวจสอบนิวไคลด  

- หมายเลขวัสดุกัมมันตรังสี (Serial number) 

- ปริมาณกัมมันตภาพที่มีอยูจริง 

- วันที่ผลิต 
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เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องใช 
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ตัวอยางเครื่องวัดรังสีชนิดตางๆ  
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   การตรวจวดัรังสี  

  1. ตําแหนงท่ีติดต้ัง/ใชงาน วัสดุกัมมันตรังสี 

       - ระยะประชิด, 1 ฟุต และ1 เมตร ท่ีภาชนะ

บรรจุ 

   - บริเวณหนา  Beam และ Detector 

   - บริเวณปฏิบัติงาน 

  2 . ตําแหนงท่ีเก็บวัสดุกัมมันตรังสีกรณีไมใชงาน 

       - บริเวณท่ีเก็บ 

เปนประจําทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน

พรอมบันทึกผลการตรวจวัด 
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Indirect method 

การเปรอะเปอนทางรังส ี

- พบ (3-5 เทาBackground) 

- ไมพบ 

Direct method 
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Delay 
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ตัวอยาง การตอบโตเหตุการณ (Response) 

 - กลองวงจรปด online ไปหองพักวิศวกร และ

หัวหนางานสํานักงานใหญ กทม.  สามารถเขาระงับ

เหตุไดทันเวลาดวยระบบสื่อสารมายังสาขา  

 - สัญญาณเตือนท้ังแสงและเสียง เสียง online ไป

หองพัก RSO 

 - มีเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีตลอด 24 ชม. ท้ังวันจันทร-

อาทิตย ไมเวนวันหยุดราชการ 
 

Detection 
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