
แนวปฏิบัตกิารจัดท าแผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี
ส าหรับสถานประกอบการทีม่ไีว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ

กมัมนัตรังสี

พรีะศักดิ์  สุนทรนนท์

กองตรวจสอบทางนิวเคลยีรแ์ละรังสี
ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ



การวางแผน (Planning) คือ การด าเนินการหรือกระบวนการทีใ่ช้
ประเมินแนวโน้มของส่ิงที่จะเกดิขึน้ในอนาคตเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับแนะแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ประเดน็ส าคญัประการหนึ่งของการ
วางแผนคือ การคาดการณ์ส่ิงที่น่าจะเกดิขึน้ในอนาคต การ
ด าเนินการเพ่ือวางแผนมักเกดิขึน้ใน ช่วงเวลาหน่ึง แต่การน าแผน
น้ันไปปฏิบัตมิักเกดิขึน้ในอนาคต ด้วยเหตุนี ้แม้ว่าการวางแผนจะ
เป็นการเพิม่ความน่าเช่ือถือของส่ิงที่อาจเกดิขึน้จริงในอนาคต แต่
กไ็ม่สามารถรับรองได้ว่าเม่ือถึงเวลาที่ น าแผนน้ันไปปฏิบัตจิริง 
ผลที่ได้และเวลาช่วงเวลาด าเนินการจะตรงตามที่คาดการณ์ไว้
หรือไม่



แผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี จะประกอบด้วยหัวข้อดงัต่อไปนี้
๑ บทน า
๒ สารบัญ
๓ ข้อมูลสถานประกอบการ
๔ ข้อมูลรายละเอยีดของวสัดุกมัมันตรังสี
๕ ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี
๖ มาตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี
๗ การอบรมบุคลากร
๘ แผนการด าเนินงานเม่ือเลกิใช้งานวสัดุกมัมันตรังสี
๙  เอกสารอ้างองิและภาคผนวก



๑ บทน า
อธิบายเหตุผลและความจ าเป็นของการจดัท าแผนป้องกนัอนัตรายจากรังสี อาจ
อา้งถึงขอ้ก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือหลกัการของ  ALARA : As low as 
reasonably achievable เช่น พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพ่ือสันติพ.ศ. 2559 
พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆพร้อมทั้งอธิบายขอบเขตและวตัถุประสงคข์องแผนการป้องกนั
อนัตรายจากรังสีวา่ครอบคลุมการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการใชป้ระโยชน์
จากวสัดุกมัมนัตรังสีประเภทใด ชนิดใด ใชป้ระโยชน์เพ่ือการใด ติดตั้ง/เกบ็รักษา/
ใชป้ระโยชน์อยูใ่นส่วนบริเวณใดในสถานประกอบการ และมีผูใ้ดบา้งในสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัด าเนินงานตามแผนฉบบัน้ี 



๒ สารบัญ
ประกอบด้วย สารบัญเนือ้หา สารบัญรูปภาพ 
สารบัญและตาราง



๓ ข้อมูลสถานประกอบการ
๑ ช่ือหน่วยงาน 
๒ หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร/จดหมาย

อเิลก็ทรอนิกส์ของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ประสานงานของ
หน่วยงาน

๓ แผนที/่พกิดัทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
๔ แผนผงัภายในสถานประกอบการ 
๕ แผนผงัห้องทีต่ิดตั้งและพืน้ที่โดยรอบ



๔ ข้อมูลรายละเอยีดของวสัดุกมัมันตรังสี
แสดงรายการวสัดุกมัมันตรังสีทีค่รอบครองหรือใช้งาน ตามทีผู้่ขอรับ
ใบอนุญาตย่ืนความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต หรือตามทีไ่ด้รับ
อนุญาต อย่างน้อยดงัต่อไปนี้
๑ ชนิดนิวไคลด์กมัมันตรังสี
๒ กมัมันตภาพ (Activity) ในหน่วยของ เบ็กเคอเรล (Bq) และ/หรือคูรี 
(Ci)
๓ สถานที่ติดตั้ง/ใช้งาน/เกบ็รักษาวสัดุกมัมันตรังสี
๔ ประเภทของวสัดุกมัมันตรังสี (Category)



๕ ชนิดของวสัดุกมัมันตรังสี (ปิดผนึก/ไม่ปิดผนึก)
๖ คุณสมบัตทิางกายภาพ (ของแขง็/ของเหลว/ก๊าซ)
๗ ผู้ผลติ/รุ่น/Serial Number ของวสัดุกมัมันตรังสี
๘ ผู้ผลติ/รุ่น/Serial Number ของภาชนะบรรจุ/เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจักร (ถ้ามี)
๙ เลขทีใ่บอนุญาตทีไ่ด้รับจาก ปส. (กรณทีี่เคยได้รับใบอนุญาตแล้ว)
๑๐ สถานะการใช้งานวสัดุกมัมันตรังสีในปัจจุบนั (ใช้งาน/เกบ็
ส ารอง)
๑๑ แสดงลกัษณะและวธีิการน าวสัดุกมัมนัตรังสีไปใช้ประโยชน์เช่น
การวดัความหนาในตวัอย่างตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์เป็นต้น



๕ ข้อมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงสร้างการบริหารของสถาน
ประกอบการ ในด้านทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ประโยชน์และการป้องกนั
อนัตรายจากรังสี ประกอบด้วย
1 รายละเอยีดเกีย่วกบัใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วสัดุ
กมัมันตรังสี
2 รายละเอยีดผู้ขออนุญาต หรือผู้ทีม่ีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลและมีผลผูกพนักบันิตบุิคลน้ัน ๆ



3 รายละเอยีดของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้แก่ ช่ือ-
นามสกลุ ต าแหน่ง ทีท่ าการ ประวตักิารฝึกอบรมและประสบการณ์
ท างานเกีย่วกบัรังสี และข้อมูลใบอนุญาตเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั
ทางรังสี ได้แก่ เลขทีใ่บอนุญาต วนัส้ินอายุ ประเภทและระดบัของ
ใบอนุญาตฯ
4 แผนภูมิการบังคบับัญชาด้านการบริหารจดัการทางรังสี โดยระบุ
ช่ือ ต าแหน่ง หน้าที ่พร้อมรูปถ่าย
5 การมอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบในการป้องกนั/หน้าที่ให้
เกดิความปลอดภยั ให้แก่ผู้ปฏิบัตงิานทางรังสี, เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี, ผู้บริหาร, ผู้รับใบอนุญาต



6 รายละเอยีดผู้ปฏิบัตงิานทางรังสีอาจน าไปใส่ไว้ในภาคผนวก
เน่ืองจากสถานประกอบการบางแห่งมีการเปลีย่นแปลงของ
ผู้ปฏิบัตงิานทางรังสีบ่อยคร้ัง



๖ มาตรการป้องกนัอนัตรายจากรังสี
๑ การก าหนดพืน้ทีค่วบคุม พืน้ทีต่รวจตรา
แสดงรายละเอยีดและวธีิการก าหนดพืน้ที่ส่วนใดเป็นพืน้ที่

ควบคุม/พืน้ทีต่รวจตรา หรือไม่เป็นพืน้ทีค่วบคุม/ตรวจตราของ
บริเวณรังสีและแสดงรายละเอยีดมาตรการด้านความปลอดภัยทาง
รังสีของแต่ละพืน้ที ่เช่น การควบคุมเข้าออกพืน้ที่ การจ าแนก
ประเภทบุคคลในการเข้าออกพืน้ที ่การฝึกอบรม เป็นต้น โดยต้อง
สอดคล้องกบักฎกระทรวงความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. 2561



๒ การเฝ้าระวงัรังสีประจ าพืน้ที่ และการเฝ้าระวงัรังสีบุคคล
- การเฝ้าระวงัปริมาณรังสีประจ าพืน้ที่
แสดงรายละเอยีดวธีิการและมาตรการเฝ้าระวงัปริมาณรังสี

ประจ าพืน้ทีแ่ละมาตรการส าหรับทีเ่กบ็ช่ัวคราวในทุกขั้นตอน
ของกจิกรรมการใช้วสัดุกมัมนัตรังสี โดยต้องครอบคลุมการแผ่
รังสี การร่ัวไหล การเปรอะเป้ือนบนพืน้ผวิ และฟุ้งกระจายใน
อากาศ และสอดคล้องกบักฎกระทรวงความปลอดภยัทางรังสี 
พ.ศ. 2561รวมทั้งมาตรการแก้ไข กรณกีารปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามมาตรการเฝ้าระวงัรังสีประจ าพืน้ที่



- การเฝ้าระวงับุคคล
แสดงรายละเอยีดวธีิการและมาตรการเฝ้าระวงัการได้รับ

รังสี รวมถงึการประเมินการได้รับรังสีของผู้ทีอ่ยู่ในบริเวณรังสี
และผู้ปฏิบัตงิานซ่ึงเกีย่วข้องกบัรังสีโดยต้องสอดคล้องกบั
กฎกระทรวงความปลอดภยัทางรังสี พ.ศ. 2561ทั้งนีค้วรต้อง
จ าแนกประเภทผู้ปฏิบัตงิานทางรังสีด้วย

๓ กฎระเบียบอ่ืนๆของหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัตงิานรังสี และ
การควบคุมดูแลภายในหน่วยงาน



๔ เคร่ืองมือดา้นการป้องกันอันตรายจากรังสี
- แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์การป้องกนัอนัตรายจากรังสีท่ีมี
ใชอ้ยูใ่นหน่วยงาน โดยออกแบบตารางท่ีแสดงรายละเอียด
เคร่ืองมือและการใชง้าน แยกตามชนิดเคร่ืองมือวดัทางรังสีดงัน้ี 
เคร่ืองส ารวจรังสี (survey) ,มาตรวดัรังสีประจ าตวับุคคล (OSL), 
เคร่ืองก าบงัรังสี (shielding), เคร่ืองมือท่ีน ามาใชใ้นกรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี (Emergency tool) , สถานะการใชง้าน, วนัท่ี
สอบเทียบล่าสุด 
๕ ระบบการบันทกึ การรายงานข้อมูลเกีย่วกบัการควบคุมการรับ
รังสีประจ าตวับุคคล



- การจดัท าบนัทึก
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเกบ็หลกัฐานการฝึกอบรม ไดแ้ก่รายช่ือ
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงผา่นการฝึกอบรม วนั เวลา และสถานท่ีอบรม พร้อม
ลงรายมือช่ือของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสีท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
หรือเป็นวิทยากรผูท้  าการอบรมไว ้พร้อมท่ีจะใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ตรวจ
- ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งจดัท าและเกบ็บนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง
- จดัใหมี้การวดัผลและประเมินผลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม



๗ การอบรมบุคลากร
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิานด้านการป้องกนัและความปลอดภยัทาง

รังสีถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการป้องกนัอนัตรายจากรังสี       การ
วางแผนการฝึกอบรมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัตงิานทางรังสีทุก
คนได้รับข้อมูลทีเ่พยีงพอและทนัสมัยเกีย่วกบัความเส่ียงต่อสุขภาพที่
เกีย่วข้องกบัการได้รับปริมาณรังสีจากการท างานไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิบัตงิานตามปกต ิหรือปฏิบัตงิานในภาวะฉุกเฉินทางรังสีมาพจิารณา
ร่วมด้วย 



๖ ระบบควบคุมบัญชีการช้ือขาย การใช้งาน การเปลีย่นถ่ายวสัดุ
กมัมันตรังสี

แสดงรายละเอยีดและวธีิการควบคุมบัญชีวสัดุกมัมันตรังสีเพ่ือ
ท าให้มั่นใจว่าวสัดุกมัมันตรังสีทีอ่ยู่ในครอบครองครบถ้วนไม่สูญ
หายโดยจดัท ารายงานการควบคุมบัญชี (Inventory report) ที่
ครอบคลุมการช้ือขาย การเปลีย่นถ่าย และการใช้งาน(แล้วแต่กรณ)ี 
รวมถงึบันทกึควบคุม (Logbook) เพ่ือแสดงการเคล่ือนย้ายวสัดุ
กมัมันตรังสี 

ในกรณทีีใ่ช้วสัดุกมัมันตรังสีร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืน ต้องแสดง



รายละเอยีดแผนการตรวจสอบคุณภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เคร่ืองมือน้ัน แยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ เช่น Level 
Gauges, Density Gauges, Thickness Gauges, Moisture 
Gauges และ Logging Devices



๗.๑ หัวข้อฝึกอบรม
เน้ือหาในหลกัสูตรควรจะต้องค านึงถงึเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงต้อง

ครอบคลุมและสอดคล้องกบัประเภทของวสัดุกมัมนัตรังสี ทีท่าง
สถานประกอบการทางรังสีขออนุญาต และกฎหมายความปลอดภยัใน
การท างานทีเ่กีย่วข้องกบัรังสี  ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติทางรังสีในระดบั
ต่าง ๆ ซ่ึงอย่างน้อยต้องครอบคลุม ดงันี้

• อนัตรายของรังสี แหล่งก าเนิดของรังสี ประโยชน์จากการใช้ต้น
ก าเนิดรังสี
• เคร่ืองมือตรวจวดัรังสี



• ความรู้เกีย่วกบัวสัดุกมัมันตรังสี และวธีิการใช้งานต้นก าเนิดรังสี
• วธีิการป้องกนัอนัตรายจากรังสี การสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย
ทางรังสี 
• บทบาทหน้าที่ความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยทางรังสี ทั้งใน
กรณปีกตแิละเหตุฉุกเฉินทางรังสี  แนะน าข้อมูลบุคลากรและการ
บริหารจดัการทางรังสี
• สัญลกัษณ์ที่เกีย่วกบัรังสี
• เอกสารบันทกึทีเ่กีย่วกบัผู้ปฏิบัตงิานทางรังสี
• การแจ้งเหตุและการรายงานอุบัตเิหตุ 



๘ แผนการด าเนินงานเม่ือเลกิใช้งานวสัดุกมัมนัตรังสี

ผู้รับใบอนุญาตต้องจดัท าแผนการด าเนินงานเม่ือเลกิใช้งานวสัดุ
กมัมันตรังสี โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี้
๑ รายละเอยีดของวสัดุกมัมันตรังสีทีเ่ลกิใช้งานหรือกาก

กมัมันตรังสีทีเ่กดิจากการใช้งานวสัดุกมัมนัตรังสี ได้แก่ ช่ือนิวไคลด์
กมัมันตรังสี ปริมาณ ลกัษณะของวสัดุกมัมนัตรังสีและ/หรือการใช้
ประโยชน์ แผนการด าเนินการวสัดุกมัมันตรังสีทีเ่ลกิใช้งานหรือกาก
กมัมันตรังสีทีเ่กดิจากการใช้งานวสัดุกมัมนัตรังสี



๒ แผนการด าเนินการต้องสอดคล้องกบักฎกระทรวงการจัดการ
กากกมัมันตรังสี พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการปล่อยทิง้กาก
กมัมันตรังสี พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง
๓ กรณส่ีงให้หน่วยงานอ่ืนจดัการ ให้ระบุช่ือหน่วยงานให้

ชัดเจน หากเป็นหน่วยงานในต่างประเทศต้องระบุข้อมูลหรือ
เอกสารสัญญาที่แสดงให้เห็นว่าบริษทัดงักล่าวจะรับวัสดุ
กมัมันตรังสีน้ันไปจัดการ



๙ เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก


