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บทบาทของส านักงานปรมาณเูพือ่สันติ (ปส.) 
ในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนกุรรมการเฉพาะกิจฯ

UNSCEAR

Atoms4peace

โดย....นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

www.oap.go.th

สัมมนา  
การจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีทางการแพทย์

ของประเทศไทย
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นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ ระยะ  10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)

(ได้ให้ความเห็นชอบจากรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลยีร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒



บทบาทของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 
(Safety, Security, Safeguard) ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

นายกรัฐมนตรี เป็น ประธาน

รมว.วท. เป็น รองประธาน

กรรมการโดยต าแหน่ง (10 คน)

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 6 คน)

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ เป็น กรรมการและเลขานุการ

เสนอแนะนโยบาย (User + Regulator)

ให้ค าแนะน า รมต. ในการออกกฎหมาย

วางระเบียบให้เป็นตามเงื่อนไขใบอนุญาต

ก าหนดมาตรฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
ด้านความปลอดภัย

ก าหนดแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

พิจารณาและวินิจอุทธรณ์ค าสั่ง
ของ ลปส.ตามพรบ.

4. ด้านก ากับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

5. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ

6. ด้านการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์

7. ด้านการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
และโภชนาการ

8. ด้านการพิจารณาอุทธรณ์

9. ด้านการด าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติพลังงานนวิเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2559

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

คณะอนุกรรมการ
1. ด้านกฎหมาย
2. ด้านฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

3. ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
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คณะอนุกรรมการด้านการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์

1. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสี
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วย
ผลกระทบจากรังสี (UNSCEAR)

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการวัดและเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่
ให้กับผู้ป่วยในทางการแพทย์ในประเทศไทย

3. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ด้านรังสีทางการแพทย์

อนุกรรมการเฉพาะกิจ 3 คณะ



คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR)

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ

๑) รองศาสตราจารย์อัญชลี กฤษณจินดา                  (ประธาน)

๒) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปานหทัย ตรีนวรัตน์ (รองประธาน)

๓) ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         (อนุกรรมการ)

๔) ผู้แทนกรมการแพทย์                                  (อนุกรรมการ)

๕) ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                   (อนุกรรมการ)

๖) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                  (อนุกรรมการ)

๗) ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  (อนุกรรมการ)

๘) ผู้แทนราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย    (อนุกรรมการ)

๑๐) ผู้แทนสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย        (อนุกรรมการ)

๑๑) ผู้แทนสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย       
(อนุกรรมการ)

๑๒) ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน                  (อนุกรรมการ)

๑๓) ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย 
(อนุกรรมการ)

๑๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
(อนุกรรมการ)

๑๕) นายทวีป แสงแห่งธรรม           (อนุกรรมการและเลขานุการ)

๑๖) ผู้แทนสมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย       (ผู้ช่วยเลขานุการ)

๑๗) เจ้าหน้าที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่เลขาธิการมอบหมาย 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

๙) ผู้แทนรังสีรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย       (อนุกรรมการ)
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คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR)

อ านาจหน้าที่

2.1 ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และทบทวนบทบาทการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
ด้านรังสีทางการแพทย์ในการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านเครื่องมือรังสี บุคลากร ชนิดและการวินิจฉัยและการรักษาโรค
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี

2.2 จัดท าแผนการด าเนินงานระยะสั้น 2 ปี พร้อมก าหนดผลลัพธ์พึงประสงค์ที่ครอบคลุมในด้านการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดท าฐานข้อมูล

2.3 ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
2.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ อย่างน้อยปี

ละ 2 ครั้ง
2.5 ปฏิบัติการอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการได้รับรังสีตามข้อก าหนดของ

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสี ตามที่คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
มอบหมาย



สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

แผนด้านการอุดมศึกษา
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

กรองวงเงินด้านอุดมศึกษา
กรองวงเงินด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
พัฒนาการอุดมศึกษา

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

หน่วยงานวิจัย/มหาวิทยาลัย 
เสนอผ่าน อนุกรรมการ

คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ

*แผนงานวิจัยด้านนิวเคลียร์
และรังสี

แผนงาน/โครงการวิจัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสี

เสนอ

รวบรวม/กลั่นกรอง

เสนอ

บทบาท ปส.ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

รายงาน/ประเมินผล
การด าเนินงาน

ก ากับ/ติดตาม

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ เป็นเลขานุการฯ

กลไกขับเคลื่อน

 นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 ลปส.เป็นเลขานุการฯ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ

ก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
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บทบาท ปส. ในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (UNSCEAR)

โครงการวิจัย
ปี 62: โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสีในสถาน
ประกอบการ และการประเมินปริมาณรังสีในผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี 
และประชาชน 

ปี 63: โครงการพัฒนาความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
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เครือข่ายหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
ปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM (ASEAN 
Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy) 

ก าหนดทิศทางและนโยบายที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีภายในภูมิภาคอาเซียนอย่างมปีระสิทธิภาพ
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ผู้ว่าฯ กระบี่ (ม.ล.กิติบดี ประวิตร)

6th Annual Meeting of ASEANTOM and Technical 
Session on Nuclear Security in ASEAN

( 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม dusitD2 จังหวัดกระบี่
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6th Annual Meeting of ASEANTOM and Technical 
Session on Nuclear Security in ASEAN

( 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม dusitD2 จังหวัดกระบี่
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6th Annual Meeting of ASEANTOM and Technical 
Session on Nuclear Security in ASEAN

( 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม dusitD2 จังหวัดกระบี่
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6th Annual Meeting of ASEANTOM and Technical 
Session on Nuclear Security in ASEAN

( 1 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม dusitD2 จังหวัดกระบี่
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ขอบคณุคะ่


