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UNSCEAR

ประวตัคิวามเป็นมา



คณะกรรมการวทิยาศาสตรแ์ห่งสหประชาชาตวิา่ดว้ยผลกระทบจากรงัสี

(UNSCEAR) 



UNSCEAR

 ถกูจดัต ัง้ข้ึนตามมตขิองสมชัชาสหประชาชาตใินปี ค.ศ.1955

 คณะกรรมการเริ่มตน้ประกอบดว้ยนักวทิยาศาสตรอ์าวโุสจากประเทศสมาชิกสหประชาชาต ิ15 ประเทศ

 อาเจนตินา ออสเตรเลยี เบลเยยีม บราซิล แคนาดา เชคโกสโลวาเกยี อยีปิต ์ฝร ัง่เศส อนิเดีย ญี่ปุ่ น เม็กซิโก 
สวเีดน สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และสหภาพโซเวยีต

 ทาํหนา้ที่นําเสนอรายงานในประเด็นปญัหาสาํคญัของสาธารณชนเกี่ยวกบัแหลง่ที่มาและผลกระทบของรงัสี
เป็นคร ัง้คราว

 รายงานทัง้หมดสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง UNSCEAR 
(https://www.unscear.org/unscear/en/publications.html)

 สาํนักเลขาธกิาร ต ัง้อยู่ ณ กรุงเวยีนนา 



- รายงานปี 1958 และ ปี 1962 เป็นรายงานการประเมนิสถานะความรูเ้กี่ยวกบัระดบัของรงัสทีีม่นุษยไ์ดร้บัและผลของรงัสทีีเ่ป็นไปไดอ้ย่างรอบดา้น 
- นบัเป็นการวางรากฐานทางวทิยาศาสตร ์นาํไปใชใ้นการเจรจาต่อรองในสนธสิญัญาวา่ดว้ยการหา้มทดสอบอาวุธนิวเคลยีรใ์นบรรยากาศบางส่วน ซึง่ต่อมามี

การลงนามในปี 1963

- รายงานของ UNSCEAR ปี 1958 แสดงถงึการรบัรูว้า่การไดร้บัรงัสจีากการวนิิจฉยัและการรกัษาทางการแพทยเ์ป็นส่วนประกอบสาํคญัในการไดร้บัรงัสี

ประดษิฐท์ ัว่โลก ซึง่ยงัคงเป็นความจรงิจนถงึทกุวนัน้ี



UNSCEAR

 มรีะบบการตรวจสอบ และประเมนิผลระดบัโลกและภมูภิาคและแนวโนม้ของการ

ไดร้บัรงัสทีางการแพทย ์การไดร้บัรงัสขีองประชาชนและผูป้ฏบิตังิาน 

 ส่งผลใหม้กีารลดการไดร้บัรงัสโีดยไมจ่าํเป็นที่มนียัสาํคญัอย่างทนัทที ัว่โลกและ

ยงัคงมอีทิธิพลต่อโปรแกรมขององคก์รระหวา่งประเทศอื่นๆ

 องคก์ารพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)

 องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO),

 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

 คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าดว้ยการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี (ICRP)



โครงการสนบัสนุนกาํกบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังาน

นิวเคลยีรแ์ละรงัสี

กจิกรรมที่ ๗ การพฒันาระบบมาตรฐานการกาํกบัดูแลความปลอดภยัทางนิวเคลยีร ์

และรงัสสีาํหรบัสาธารณชนและผูป้ฏบิตังิาน 



“

”
เป็นโครงการต่อเน่ืองระยะเวลาดาํเนินโครงการ ๔ ปี เริ่มดาํเนินงาน

ตัง้แต่เดอืนตลุาคม ๒๕๖๑

วตัถปุระสงค์
- พฒันาระบบมาตรฐานการกาํกบัดูแลความปลอดภยัสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานทางดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัส ีประชาชน และสิง่แวดลอ้ม 

- จดัทาํระบบขอ้มูลการใหบ้ริการทางรงัสแีพทยข์องประเทศไทย

- ประเมินผลการไดร้บัปรมิาณรงัสขีองผูป้ฏบิตังิานทางดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัสี



การดาํเนินงานที่ผ่านมา
เขา้เยี่ยมพบผูบ้รหิาร/เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งในสถานพยาบาล และสาธารณสขุจงัหวดัในภาคเหนือ
และอสีาน 

- อบุลราชธานี สรุนิทร ์

- น่าน แพร่ ลาํปาง

- เชียงใหม่

รวม 16 แหง่



นําเสนอรายละเอยีดและความสาํคญัของโครงการ

ช้ีแจงการลงขอ้มูลในแบบสาํรวจและการจดัสง่ขอ้มูล



แบบสาํรวจ

สว่นที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป

สว่นที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของระบบบรกิารรงัสทีางการแพทย์

สว่นที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความถี่ของการใหบ้รกิารทางรงัส ี(การกระจายของอายแุละเพศ)

สว่นที่ 4 ประวตักิารไดร้บัรงัสขีองผูป้ฏบิตังิานทางรงัสี



สว่นที่ 1 ขอ้มูลท ัว่ไป



1. ช่ือสถานประกอบการ :  ………………………………………………………............…………………………………

ที่ต ัง้ :  ……………………………………………………………………………............………………………………

Tel. : ……………………………..…………...........….…  Fax. : ……......……..…..…………..……………………

2. การดาํเนินการดา้นความปลอดภยัในระบบบรกิารรงัสทีางการแพทย์

ผูร้บัผิดชอบทางเทคนิค(RSO) ช่ือ-สกลุ ................................... อาย ุ..... ปี ตาํแหน่ง................................................

ปฏบิตังิานดา้น(รงัสวีนิิจฉยั/รงัสรีกัษา)..........ปี

มือถอื: …………………….…..

โทรศพัท ์................................โทรสาร …………….……….

อเีมล ………………………………………………………………………

3. การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระบบ Hospital accreditation (HA) :

 ไดร้บัการรบัรอง  อยู่ในระหว่างดาํเนินการ  ยงัมิไดด้าํเนินการ

4. การตรวจสอบตามระบบประกนัคณุภาพและความปลอดภยัในการใชง้านเครื่องกาํเนิดรงัส ี:

 1  ปี / คร ัง้  2  ปี / คร ัง้  3  ปี / คร ัง้



สว่นที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของระบบบรกิารรงัสทีางการแพทย์



2.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบับคุลากรทางการแพทย์

Profession Number of persons

Physicians 

General practitioners (GP)

Dentists

Radiologists

Other physicians conducting radiological exams

Interventional radiologists

Interventional cardiologists

Other physicians conducting interventional procedures

Medical physicists in radiology/imaging/therapy/Nuclear medicine

Radiation technologist in radiology/imaging/therapy/Nuclear medicine

Dosimetrist in radiotherapy

Nurses in radiology/imaging/therapy/Nuclear medicine

Radiation oncologist

Other (please specify)



2.1.1-2.1.3  ขอ้มูลผูป้ฏบิตังิานในแต่ละสาขา (รงัสวีนิิจฉยั/เวชศาสตรนิ์วเคลยีร/์รงัสรีกัษา) .........คน

1. ชื่อ-สกลุ ...................................อายุ ..... ปี ตาํแหน่ง......................ปฏบิตังิาน/ 1   

สปัดาห…์……..ช ัว่โมง อายุงาน......ปี

2. ชื่อ-สกลุ ...................................อายุ ..... ปี ตาํแหน่ง......................ปฏบิตังิาน/ 1   

สปัดาห…์……..ช ัว่โมง อายุงาน......ปี

3. ชื่อ-สกลุ ....................................อายุ ..... ปี ตาํแหน่ง......................ปฏบิตังิาน/ 1   

สปัดาห…์……..ช ัว่โมง อายุงาน......ปี

4. ชื่อ-สกลุ .....................................อายุ ..... ปี ตาํแหน่ง......................ปฏบิตังิาน/ 1   

สปัดาห…์……..ช ัว่โมง อายุงาน......ปี

5. ชื่อ-สกลุ ......................................อายุ ..... ปี ตาํแหน่ง......................ปฏบิตังิาน/ 1   

สปัดาห…์……..ช ัว่โมง อายุงาน......ปี
หมายเหต:ุ ตาํแหน่ง ไดแ้ก่ แพทย ์(แพทยท์ีป่ฏบิตังิานในสถานพยาบาล ยกเวน้ รงัสแีพทย ์ ทนัตแพทย ์ CARDIOLOGIST ) รงัสแีพทย ์ทนัตแพทย ์นกัรงัสเีทคนิค 

เจา้หนา้ทีร่งัสกีารแพทย ์พยาบาล CARDIOLOGIST อื่นๆ



2.2 ขอ้มูลเกี่ยวเครื่องมือทางรงัส ีในแต่สาขา



Diagnostic radiological systems Number of devices
Analogue Digital Total

Total diagnostic systems
Radiography systems
Fluoroscopy systems
Mammography systems
Dental X-ray systems
Angiography systems

Bone densitometry systems
Other (please specify)
Other (please specify)

Image processing modalities Number of devices

Chemical development systems
Computed radiography systems
Other (please specify)
Other (please specify)

Computed tomography scanners Number of devices

Total computer tomography scanner
Single slice CT
Multi slice CT
Dual source CT
Dental CT
Cone beam CT

Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)

MRI scanners Number of devices

Total MRI scanner
1.5 Tesla

> 1.5 Tesla
Other (please specify)
Other (please specify)



Radiotherapy systems Number of devices

Low-Energy x-ray (<350 kVp)
Cobalt-60

Stereotactic (with gamma source)
Linear accelerators
Robotic radiosurgery

Helical radiotherapy (tomotherapy)
HDR/LDR
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)

Imaging systems Number of devices

CT
MRI
CBCT
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)



Nuclear medicine devices Number of devices

Single channel spectrometer

Gamma Cameras (Planar)
SPECT

SPECT-CT
PET Scanners

PET-CT Scanners

PET-MRI Scanners
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)



สว่นที่ 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัความถี่ของการใหบ้รกิารทางรงัส ี

(การกระจายของอายแุละเพศ)

3.1 จํานวนครั้งของการใหบริการตรวจวินิจฉัย(ดวยรังสเีอกซ)

3.2. จํานวนครั้งของการใหบรกิารรงัสรีกัษา 

3.3 จํานวนครั้งของการใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลยีร



เทคนิคการตรวจวินิจฉัย
Age and sex distribution

0-14 years 15-39 years >39 years

Male Female Male Female Male Female

Chest radiography
Chest PA

Chest LAT

Chest photofluorography

Chest fluoroscopy

Limbs and joints

Spine

Lumbar AP/PA

Lumbar LAT

Thoracic AP

Thoracic LAT

Cervical AP

Cervical LAT

Pelvis / hip

Head

Abdomen



เทคนิคการรักษาดวยรังสี
Age and sex distribution

0-14 years 15-39 years >39 years

Male Female Male Female Male Female

Total external beam therapy systems

Total body irradiation (TBI)

Lymphoma / Hodgkin

Lymphoma / Non-Hodgkin

Eye

Breast

Lung/thorax (including oesophagus)

Gynaecological tumour

Head/neck

Primary brain

Brain metastases

Skin (local therapy)

Skin (total skin electron beam irradiation)

Bladder

Prostate

Kidney (including Wilms' tumour)

Testis

Other urological tumours

Colon and rectum



เทคนิคการรักษาดวยรังสี
Age and sex distribution

0-14 years 15-39 years >39 years

Male Female Male Female Male Female

Brachytherapy

Colorectal

Other GI (e.g. liquid brachytherapy 

for liver metastases)

Breast

Gynaecological 

Prostate

Intravascular (e.g. for intimal 

hyperplasia)

Other (please specify)

Other (please specify)

Other (please specify)

Other (please specify)



เทคนิคการใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร
Age and sex distribution

0-14 years 15-39 years >39 years

Male Female Male Female Male Female

Diagnostic procedures using gamma 

cameras and SPECT or SPECT-CT

Nervous system

Nervous system

Skeletal

Cardiovascular 

Cardiovascular 

Pulmonary

Endocrine

Endocrine

Gastrointestinal

Genitourinary

Oncology

Infection/inflammation

Other (please specify)

Other (please specify)

Other (please specify)



เทคนิคการใหบริการดานเวชศาสตรนิวเคลียร
Age and sex distribution

0-14 years 15-39 years >39 years

Male Female Male Female Male Female

Diagnostic procedures 

using PET and PET-CT

Total diagnostic procedures PET/PET-CT

Oncology

Oncology (other than F-18)

Nervous system

Skeletal

Cardiovascular

Cardiovascular (other than F-18)

Infection/inflammation

Other (please specify)

Other (please specify)

Other (please specify)

Other (please specify)

Therapeutic procedures

Total therapeutic procedures

131I for malignant thyroid disease

131I for benign thyroid disease

Therapy with 131I MIBG

Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT)

Selective internal radiation therapy (SIRT)

Polycythaemia vera

Bone metastases (palliation)

Radiosynovectomy

Radioguided surgery

Other (please specify)

Other (please specify)



สวนท่ี 4. ประวัติการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานทางรังสี



ชื่อ-สกุล ตําแหนง Dose 

Annual Accumulation



Modality category Examination category

Numbe
r of 

examin
ations

Uncert
ainty 
(%)

! Number of treatments per age [y] group and sex

0-1 2-4 <5 5-9 10-14 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 15-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 ≥90 ≥ 40

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Projection radiography 
(without contrast 

media)

Total projection 
radiography

Head (skull & facial 
bones)
Head (soft tissue)
Neck (cervical 
spine)
Neck (soft tissue)
Chest/Thorax (lungs 
PA & LAT)
Chest (thoracic 
spine) 
Chest (shoulder 
girdle & ribs)
Mammography
Mammography 
(screening)
Lumbar spine 
Lumbo-sacral joint 
only
Abdomen
Pelvis & hips (bone)

Pelvis (soft tissue)
Limbs and joints
Whole spine (trunk)
Skeletal survey 
(head & trunk)
Dental intraoral
Dental panoramic
Other (please 
specify)
Other (please 
specify)
Other (please 
specify)
Other (please 
specify)
Other (please 
specify)



Modality category Examination category Sample 
size

Mean dose per exam Mean 
effective 

dose 
(mSv)

VariationDAP  (Gy 
cm2) Variation Other 

quantity Unit Value Variation

Projection radiography (without 
contrast media)

Head (skull & facial bones)
Head (soft tissue)
Neck (cervical spine)
Neck (soft tissue)
Chest/Thorax (lungs PA & LAT)
Chest (thoracic spine) 
Chest (shoulder girdle & ribs)
Mammography
Mammography (screening)
Lumbar spine 
Lumbo-sacral joint only
Abdomen
Pelvis & hips (bone)
Pelvis (soft tissue)
Limbs and joints
Whole spine (trunk)
Skeletal survey (head & trunk)
Dental intraoral
Dental panoramic
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)
Other (please specify)



การสง่และจดัเกบ็



การสง่และจดัเกบ็
• ปจัจุบนั - กย. 2563

• สามารถสง่แบบสาํรวจ มายงั ปส. ไดท้างไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์ narongweth.b@oap.go.th

• นําสง่ขอ้มูลผ่าน Google Drive โดยผูแ้ทนที่ไดร้บัมอบหมายของหน่วยงานนั้นๆ (ปส. จะประสานแจง้

เม่ือพรอ้มใชง้าน)

• ตค. 2563 เป็นตน้ไป

• สง่ขอ้มูลผ่านระบบออนไลน ์โดยผูแ้ทนของหน่วยงานนั้นๆ

• ปส. จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล จดัเกบ็ขอ้มูล วเิคราะหข์อ้มูล และสรุปพรอ้มจดัทาํรายงานเสนอ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิฯ UNSCEAR ในแต่ละปีงบประมาณ



Q&A



ขอบคณุค่ะ

WWW.OAP.GO.TH
usa.k@oap.go.th

Tel: 02 579 7600 ext. 2416

Mobile: 0925676406

http://www.oap.go.th/
mailto:usa.k@oap.go.th
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