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แผนปองกันอันตรายจากรังสี จะประกอบดวยหัวขอ

ดังตอไปนี้ 
๑ บทนํา 

๒ สารบัญ 

๓ ขอมูลสถานประกอบการ 

๔ ขอมูลรายละเอียดของวัสดกุมัมันตรังส ี

๕ ขอมูลบุคลากรและการบรหิารจัดการทางรงัส ี

๖ มาตรการปองกนัอันตรายจากรงัส ี

๗ การอบรมบคุลากร 

๘ แผนการดาํเนินงานเม่ือเลกิใชงานวัสดุกมัมันตรงัส ี

๙ เอกสารอางอิง 

๑๐ ภาคผนวก 



บทนํา 
อธิบายเหตุผลและความจําเปนของการจัดทําแผนปองกันอันตรายจากรังสี อาจ

อางถึงขอกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวของหรือหลักการของ  ALARA : As low as 

reasonably achievable เชน พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติพ.ศ. 

2559 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆพรอมท้ังอธิบายขอบเขตและวัตถุประสงคของแผนการ

ปองกันอันตรายจากรังสีวาครอบคลุมการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใช

ประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีประเภทใด ชนิดใด ใชประโยชนเพ่ือการใด ติดต้ัง/

เก็บรักษา/ใชประโยชนอยูในสวนบริเวณใดในสถานประกอบการ และมีผูใดบางใน

สถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับดําเนินงานตามแผนฉบับนี้  
 

 

 



สารบัญ 
• ประกอบดวย สารบัญเนื้อหา สารบัญรูปภาพ สารบัญและตาราง 



ขอมูลสถานประกอบการ 
• ระบุขอมูลรายละเอียดของสถานประกอบการ ประกอบดวย 
• ชื่อหนวยงาน ระบุรายชื่อสถานที่ทําการและชื่อสถานที่ติดต้ัง จัดเก็บ หรือใชประโยชน (ในกรณี

แตกตางกัน) และลักษณะกิจการของสถานประกอบการ เชน โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม สถานพยาบาล โรง

ผลิตปูนซีเมนต เปนตน 
• หมายเลขโทรศัพท/หมายเลขโทรสาร/จดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูรับใบอนุญาตหรือผูประสานงาน

ของหนวยงาน 
• แผนที่/พิกัดที่ต้ังของสถานประกอบการ ซึ่งแสดงถึงที่ต้ังหนวยงาน สถานที่ใกลเคียงโดยรอบ และ

เสนทางที่จะใชในการเดินทางโดยเร่ิมจากสถานที่สําคัญของจังหวัดนั้น ๆโดยอาจใสพิกัดสถานที่ 

ระยะทางหรือรูปภาพประกอบ 
• แผนผังภายในสถานประกอบการ แสดงถึงอาคารหรือส่ิงกอสรางที่อยูในพ้ืนที่ของสถานประกอบการ

นั้นๆ โดยใหแสดงถึงอาคารหรือที่ติดต้ัง/ใชประโยชน/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีอยางชัดเจน 
• แผนผังหองที่ติดต้ังและพ้ืนที่โดยรอบแสดงถึงพ้ืนที่โดยรอบหองติดต้ังวัสดุกัมมันตรังสีสําหรับชั้นที่

ติดต้ังชั้นลางและชั้นบนหองที่ตรงกับหองติดต้ังวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งมีระยะหางจากหองติดต้ังออกไป

ดานละ10 เมตร เพ่ือพิจารณาสัดสวนการใชพ้ืนที่ประกอบการประเมินความปลอดภัยทางรังสี 



 ขอมูลรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี 
•  แสดงรายการวัสดุกัมมันตรังสีที่ครอบครองหรือใชงาน ตามที่ผูขอรับใบอนุญาตยื่นความประสงคจะ

ขอรับใบอนุญาต หรือตามที่ไดรับอนุญาต อยางนอยดังตอไปนี้ 
• ชนิดนิวไคลดกัมมันตรังสี 
• กัมมันตภาพ (Activity) ในหนวยของ เบ็กเคอเรล (Bq) และ/หรือ คูรี (Ci) 
• ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี (Category) 
• ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสี (ปดผนึก/ไมปดผนึก) 
• คุณสมบัติทางกายภาพ (ของแข็ง/ของเหลว/กาซ) 
• ผูผลิต/รุน/Serial Number ของวัสดุกัมมันตรังสี 
• ผูผลิต/รุน/Serial Number ของภาชนะบรรจุ/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร (ถามี) 
• สถานที่ติดต้ัง/ใชงาน/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี 
• เลขที่ใบอนุญาตที่ไดรับจาก ปส. (กรณีที่เคยไดรับใบอนุญาตแลว) 
• สถานะการใชงานวัสดุกัมมันตรังสีในปจจุบัน (ใชงาน/เก็บสํารอง) 
• แสดงลักษณะและวิธีการนําวัสดุกัมมันตรังสีไปใชประโยชนเชนการวัดความหนาในตัวอยางตรวจสอบ

คุณภาพผลิตภัณฑเปนตน 
 



ขอมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังส ี
   ระบุรายละเอียดเก่ียวกับโครงสรางการบริหารของสถานประกอบการ ในดานที่เก่ียวของกับการใชประโยชน

และการปองกันอันตรายจากรังสี ประกอบดวย 

(1) รายละเอียดเก่ียวกับใบอนุญาตมีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสีเชน เลขที่ใบอนุญาต วันส้ินอายุ 

ผูรับใบอนุญาต ประเภท ชนิด ลักษณะการใชประโยชน และจํานวนของวัสดุกัมมันตรังสี 

(2) รายละเอียดผูขออนุญาต หรือผูที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและมีผลผูกพันกับนิติบุคลนั้น ๆ 

(3) รายละเอียดของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ไดแก ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ที่ทําการ ประวัติการ

ฝกอบรมและประสบการณทํางานเก่ียวกับรังสี และขอมูลใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ไดแก 

เลขที่ใบอนุญาต วันส้ินอายุ ประเภทและระดับของใบอนุญาตฯ 

(4) แผนภูมิการบังคับบัญชาดานการบริหารจัดการทางรังสี โดยระบุชื่อ ตําแหนง หนาที่ พรอมรูปถาย 

(5) การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกัน/หนาที่ใหเกิดความปลอดภัย ใหแกผูปฏิบัติงานทาง

รังสี, เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี, ผูบริหาร, ผูรับใบอนุญาต  

(6) รายละเอียดผูปฏิบัติงานทางรังสีอาจนําไปใสไวในภาคผนวกเนื่องจากสถานประกอบการบางแหงมีการ

เปล่ียนแปลงของผูปฏิบัติงานทางรังสีบอยคร้ัง 



มาตรการปองกันอันตรายจากรังส ี
• การกําหนดพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา 

• แสดงรายละเอียดและวิธีการกําหนดพ้ืนที่สวนใดเปนพ้ืนที่ควบคุม/พ้ืนที่ตรวจตรา หรือไมเปนพ้ืนที่

ควบคุม/ตรวจตราของบริเวณรังสีและแสดงรายละเอียดมาตรการดานความปลอดภัยทางรังสีของ

แตละพ้ืนที่ เชน การควบคุมเขาออกพ้ืนที่ การจําแนกประเภทบุคคลในการเขาออกพ้ืนที่ การ

ฝกอบรม เปนตน โดยตองสอดคลองกับกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 

• การเฝาระวังรังสีประจําพ้ืนที่ และการเฝาระวังรังสีบุคคล 

• การเฝาระวังปริมาณรังสีประจําพ้ืนที่ 

แสดงรายละเอียดวิธีการและมาตรการเฝาระวังปริมาณรังสีประจําพ้ืนที่และมาตรการสําหรับที่

เก็บชั่วคราวในทุกขั้นตอนของกิจกรรมการใชวัสดุกัมมันตรังสี โดยตองครอบคลุมการแผรังสี การ

ร่ัวไหล การเปรอะเปอนบนพ้ืนผิว และฟุงกระจายในอากาศ และสอดคลองกับกฎกระทรวงความ

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561รวมทั้งมาตรการแกไข กรณีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรการเฝา

ระวังรังสีประจําพ้ืนที่ 



• การเฝาระวังบุคคล 

แสดงรายละเอียดวิธีการและมาตรการเฝาระวังการไดรับรังสี รวมถึงการประเมินการไดรับรังสี

ของผูที่อยูในบริเวณรังสีและผูปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวของกับรังสีโดยตองสอดคลองกับกฎกระทรวงความ

ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561ทั้งนี้ควรตองจําแนกประเภทผูปฏิบัติงานทางรังสีดวย 

• กฎระเบียบของหนวยงานสําหรับผูปฏิบัติงานรังสี และการควบคุมดูแลภายในหนวยงาน 

• กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภัยทางรังสี แผนงาน และขั้นตอนวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือให 

ผูปฏิบัติงานไดรับรังสีนอยที่สุด หัวขอนี้คือการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการใชเคร่ืองมือที่

เหมาะสม เพ่ือใหผูใชงานเขาใจการทํางานอยางปลอดภัยซึ่งประกอบดวย 2 สวน 

• การอธิบายการใชงานของเคร่ืองมือเพ่ือใหเขาใจระบบหลักการทํางานของเคร่ืองมือ การออกแบบ

เคร่ืองมือ ระบบเคร่ืองกําบังรังสี การเปดปดลํารังสี ตําแหนงตนกําเนิดรังสีในเคร่ืองมือ 



• ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เพ่ือปองกันอันตราย และเกิดความปลอดภัย กับผูใชงานรังสี รวมถึง

การดําเนินการเบื้องตนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ เชน ระดับรังสีเกินคาที่กําหนดไว หรือพบการเปรอะ

เปอนทางรังสี 

การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะตองเหมาะสมกับวัสดุกัมมันตรังสี หรือสถานปฏิบัติการทางรังสี 

เนื่องจากมีการออกแบบอุปกรณ หองปฏิบัติการทางรังสี  เพ่ือปองกันอันตรายจากรังสี ที่แตกตางกัน เชน

ในการเขียนขั้นการปฏิบัติงานกับ Moisture density gauge , fixed gauge,  เคร่ืองฉายรังสีแกมมา

สําหรับการฆาเชื้อ,  well logging, สารเภสัชรังสี อุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา เคร่ืองฉายรังสีรักษา

ระยะไกล เคร่ืองฉายรังสีรักษาระยะใกล รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเขาในพ้ืนที่ควบคุม เชน การแตง

กาย การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) การควบคุมการไดรับรังสีจากภายนอก การควบคุมการ

เปรอะเปอนทางรังสี การเก็บกากกัมมันตรังสี 

• เคร่ืองมือดานการปองกันอันตรายจากรังสี 

• แสดงรายละเอียดของอุปกรณการปองกันอันตรายจากรังสีที่มีใชอยูในหนวยงาน โดยออกแบบตาราง

ที่แสดงรายละเอียดเคร่ืองมือและการใชงาน แยกตามชนิดเคร่ืองมือวัดทางรังสีดังนี้ เคร่ืองสํารวจรังสี 

(survey) ,มาตรวัดรังสีประจําตัวบุคคล (OSL), เคร่ืองกําบังรังสี (shielding), เคร่ืองมือที่นํามาใชใน

กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี (Emergency tool) , สถานะการใชงาน, วันที่สอบเทียบลาสุด  



• ระบบการบันทึก การรายงานขอมูลเก่ียวกับการควบคุมการรับรังสีประจําตัวบุคคล 

• แสดงรายละเอียดและวิธีการในการเก็บบันทึกขอมูลเก่ียวกับการไดรับปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล 

และแสดงรายงานผลสรุปคาปริมาณรังสีที่ผูปฏิบัติงานทางรังสีไดรับ แยกเปนรายบุคคล เปนรายป 

และยอนหลังไปอยางนอย 5 ปรวมทั้งแสดงรายละเอียดแนวปฏิบัติในกรณีที่ผูปฏิบัติงานทางรังสี

ไดรับปริมาณรังสีสูงกวาคาปริมาณรังสีปกติ  

• ระบบควบคุมบัญชีการชื้อขาย การใชงาน การเปล่ียนถายวัสดุกัมมันตรังสี 

• แสดงรายละเอียดและวิธีการควบคุมบัญชีวัสดุกัมมันตรังสีเพ่ือทําใหมั่นใจวาวัสดุกัมมันตรังสีที่อยูใน

ครอบครองครบถวนไมสูญหายโดยจัดทํารายงานการควบคุมบัญชี (Inventory report) ที่ครอบคลุม

การชื้อขาย การเปล่ียนถายและการใชงาน(แลวแตกรณี) รวมถึงบันทึกควบคุม (Logbook) เพ่ือแสดง

การเคล่ือนยายวัสดุกัมมันตรังสี แผนการตรวจสอบคุณภาพและบํารุงรักษา  

แสดงรายละเอียดแผนการตรวจสอบคุณภาพและบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชรวมกับวัสดุกัมมันตรังสี 

แยกตามประเภทการใชประโยชน เชน Level Gauges, Density Gauges, Thickness Gauges, 

Moisture Gauges และ Logging Devices 

 



การอบรมบคุลากร 
• การฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการปองกันและความปลอดภัยทางรังสีถือเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม

การปองกันอันตรายจากรังสี การฝกอบรมควรไดรับการปรับใหเหมาะสมกับระดับของอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นตามประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีหรือประเภทของเคร่ืองกําเนิดรังสีที่สถานประกอบการ

รังสีนั้นๆ นํามาใชประโยชนและควรไดรับการออกแบบเพ่ือเปนการสรางความรู  ความเขาใจทั้งเปน

การสรางจิตสํานึกใหมีความตระหนักตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยและเพ่ิม

ทักษะในการปฏิบัติงาน เพราะหากคนงานขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการ

ทํางานกับรังสีแลว ก็อาจไดรับอันตรายไดทั้ง ๆ ที่ไดจัดระบบปองกันอันตรายจากรังสีไวอยางดี 

  



ผูปฏิบัติงานทางรังสีจะตองไดรับขอมูลคําแนะนําที่เหมาะสม การฝกอบรมดานการปองกันและความ

ปลอดภัยทางรังสี บุคคลที่จัดอยูในกลุมคนงานครอบคลุมหลากหลาย คนงานบางคนอาจไดรับรังสีใน

ระดับสูง (เชนในหองปฏิบัติการเพ่ือผลิตไอโซโทปรังสี) คนงานอ่ืน ๆ (เชนบุคลากรที่ทํางานในบริเวณ

ใกลเคียงของมาตรวัดระดับผูชวยการถายภาพรังสีอุตสาหกรรมหรือบุคลากรซอมบํารุงพนักงานทํา

ความสะอาด) อาจไดรับรังสีในระดับตํ่าเปนคร้ังคราว คนงานภายนอก (เชนซัพพลายเออรผูออกแบบ

วิศวกรและนักวางแผน) อาจไมไดรับการเปดเผยจากการประกอบอาชีพ แตงานของพวกเขาอาจมี

ผลกระทบตอระดับการสัมผัสของคนงานอ่ืนหรือสมาชิกของสาธารณชน รวมทั้งแรงงานหญิงที่มี

แนวโนมเขาพ้ืนที่ควบคุมหรือดูแลควรไดรับขอมูลที่เหมาะสมเก่ียวกับความเส่ียงที่อาจเกิดกับตัวออน

หรือทารกในครรภเนื่องจากการไดรับรังสีดังนั้น การวางแผนการฝกอบรมควรตรวจสอบใหแนใจวา

คนงานทุกคนไดรับขอมูลที่เพียงพอและทันสมัยเก่ียวกับความเส่ียงตอสุขภาพที่เก่ียวของกับการไดรับ

สารจากการทํางานไมวาจะเปนการปฏิบัติงานตามปกติ หรือปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสี มา

พิจารณาโดยตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 



• หัวขอฝกอบรม 

เนื้อหาในหลักสูตรควรจะตองคํานึงถึงเร่ืองตาง ๆ ซึ่งตองครอบคลุมและสอดคลองกับประเภทของวัสดุ

กัมมันตรังสี และเคร่ืองกําเนิดรังสีที่ทางสถานประกอบการทางรังสีขออนุญาต และกฎหมายความ

ปลอดภัยในการทํางานที่เก่ียวของกับรังสี  ใหความรูแกผูปฏิบัติทางรังสีในระดับตาง ๆ ซึ่งอยางนอยตอง

ครอบคลุม ดังนี้ 

• อันตรายของรังสี ตัวอยางอันตรายของรังสี แหลงกําเนิดของรังสี ประโยชนจากการใชตนกําเนิดรังสี 

• เคร่ืองมือตรวจวัดรังสี 

• ความรูเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือเคร่ืองกําเนิดรังสี และวิธีการใชงานตนกําเนิดรังสีของ

สถานประกอบทางรังสีนั้น 

• วิธีการปองกันอันตรายจากรังสี การสวมใสอุปกรณความปลอดภัยทางรังสี  

• บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยทางรังสี ทั้งในกรณีปกติและเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

• สัญลักษณที่เก่ียวกับรังสี 

• เอกสารบันทึกที่เก่ียวกับผูปฏิบัติงานทางรังสี 



• การแจงเหตุและการรายงานอุบัติเหตุ (แนะนําขอมูลบุคลากรและการบริหารจัดการทางรังสี) 

• การจัดทําบันทึก 

ผูไดรับใบอนุญาตเก็บหลักฐานการฝกอบรม ไดแกรายชื่อผูปฏิบัติงานซึ่งผานการฝกอบรม วัน เวลา และ

สถานที่อบรม พรอมลงรายมือชื่อของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีที่เปนผูรับผิดชอบหรือเปน

วิทยากรผูทําการอบรมไว พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ 

• ผูไดรับใบอนุญาตตองจัดทําและเก็บบันทึกที่เก่ียวของ 

• จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 



 แผนการดําเนินงานเมื่อเลิกใชงานวัสดุกัมมันตรังสี 
• ผูรับใบอนุญาตตองจัดทําแผนการดําเนินงานเมื่อเลิกใชงานวัสดุกัมมันตรังสี โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
• รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใชงานหรือกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใชงานวัสดุกัมมันตรังสี 

ไดแก ชื่อนิวไคลดกัมมันตรังสี ปริมาณ ลักษณะของวัสดุกัมมันตรังสีและ/หรือการใชประโยชน 

แผนการดําเนินการวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใชงานหรือกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากการใชงานวัสดุ

กัมมันตรังสี 
• แผนการดําเนินการตองสอดคลองกับกฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 และ

กฎกระทรวงการปลอยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
• กรณีสงใหหนวยงานอ่ืนจัดการ ใหระบุชื่อหนวยงานใหชัดเจน หากเปนหนวยงานในตางประเทศตอง

ระบุขอมูลหรือเอกสารสัญญาที่แสดงใหเห็นวาบริษัทดังกลาวจะรับวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไปจัดการ 



การทบทวน ปรบัปรุง และตรวจสอบแผนปองกันอันตรายจากรังส ี

 

แสดงถึงระยะเวลาหรือสาเหตุในการทบทวน ปรับปรุง และตรวจสอบ

แผนปองกันอันตรายจากรังสี เชน ทุกๆ ๑ ป หรือ มีการเปล่ียนแปลง

สถานที่ติดต้ัง/เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี เปนตน  



อางอิง 

ภาคผนวก 
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