ข้อชี้แจงประเด็นคัดค้าน
การบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
การกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรม
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
ชี้แจง
(๑) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เป็นกฎหมายปรับปรุงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสัน ติ
พ.ศ. 2504 มี เจตนารมณ์ตามมาตรา 6 ในการใช้บั งคับแก่ การดาเนินการเกี่ยวกับ พลังงานนิวเคลี ยร์และรังสีในทางสัน ติ
เพื่อควบคุมและกากับดูแ ลการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ และรัง สีให้เ กิดความปลอดภัย (safety) และความมั่นคง
ปลอดภั ย (security) ต่อผู้ ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่ งแวดล้อ ม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ทั้ง นี้ เครื่องกาเนิด รังสีทุ ก
ประเภทต้องมีกฎหมายกากับดูแล เว้ นแต่เครื่องกาเนิดรังสี ที่ไม่ เป็ นอัน ตรายซึ่ งให้ รังสี ซึ่ง มีพลังงานสู งสุ ดไม่ เกิน 5 กิโ ล
อิเล็กตรอนโวลต์ ตามมาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
(๒) การก ากับดูแลเครื่องกาเนิ ดรังสีทางทันตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่อ งใหม่แต่อย่ างใด เนื่อ งจากเครื่ องเอกซเรย์
ทางทั นตกรรมตกอยู่ ภายใต้การกากั บดูแ ลตั้งแต่พระราชบัญ ญัติพลังงานปรมาณู เพื่อสั นติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติ มโดย
พระราชบัญญั ติพลังงานปรมาณูเพื่อสั นติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 ซึ่งต่อมาพระราชบัญ ญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่ อสันติ พ.ศ.
2559 เป็ นกฎหมายที่ป รับปรุงพระราชบัญ ญัติพลัง งานปรมาณูเพื่ อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ใ ช้บังคั บอยู่ เดิม ให้ทัน สมั ยและ
รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศ อีกทั้ง ยังคงหลักการเดิมที่ เป็นกฎหมายเพียงฉบับเดีย วในประเทศไทยในการกากับดูแ ล
การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี และเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับนานาประเทศ

(๓) เครื่องกาเนิดรังสีทางทัน ตกรรมจาเป็นต้องมีการกากับ ดูแลตามกฎหมาย เนื่องจากปริมาณรังสีที่ปลดปล่อยออกมา
จากเครื่องกาเนิ ดรัง สีไปยังบุคคลจะได้ รับเกิ นกว่ าเกณฑ์ม าตรฐานที่ จะยกเว้น การกากั บดูแ ลได้ ปริม าณรั งสีตามที่ ผู้
ร้องเรียนอ้างมานั้น เป็นปริมาณรังสี จากการถ่ายเอกซเรย์เพียงครั้งเดียว (one shot) แต่โดยปกติแล้วนั้นย่อมมีโอกาสที่
จะมีการถ่ายเอกซเรย์ซ้ามากกว่า 1 ครั้ง เช่น
๑. เครื่องเอกซเรย์ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้พลังงานรังสีที่ออกมาเกินหรือต่ากว่าค่าที่ตั้งไว้
๒. เครื่องเอกซเรย์ได้ม าตรฐานแต่บางคลินิ กไม่มีอุปกรณ์สารองไฟ (uninterruptible power supply : UPS) และ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (surge protection) อาจส่งผลต่อเครื่องเอกซเรย์ หากเกิดไฟตกหรือไฟกระชาก
๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชานาญในการถ่ายภาพเอกซเรย์
๔. น้ายาล้างฟิล์มเอกซเรย์ไม่มีการทดสอบคุณภาพ (QC) ส่งผลให้ภาพที่ถ่ายไม่ชัดเจน
๕. การถ่ายภาพเอกซเรย์ผิดพลาด เช่น การถ่ายฟันผิดซี่หรือการถ่ายผิดคน
๖. ปัจจัยจากผู้ป่วยเอง เช่น ลักษณะปากและฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทาให้ต้องถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้า หรือผู้ป่ว ย
ขยับทาให้ตาแหน่งการถ่ายภาพคลาดเคลื่อน เป็นต้น
สาเหตุข้า งต้นอาจทาให้ต้อ งมีการฉายเอกซเรย์ซ้า ซึ่ง ทาให้ผลรวมของปริมาณรังสี เกิน กว่า 10 ไมโครซี เวิร์ต ที่ IAEA
กาหนดไว้สาหรับการยกเว้นไม่กากับดูแลการใช้รังสี ดังนั้น การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรม
จึงต้องอยู่ในการกากับดูแลตามกฎหมาย

(๔) ทันตแพทย์ที่ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีมีภาระเพิ่มเติมเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ
๑. ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาต 1,000 บาทต่อห้าปี ชาระที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๒.ค่าใช้เครื่องบันทึกผลการได้รับรังสีแผ่นละ 1,000 บาทต่อปี ชาระที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. ค่าตรวจสภาพเครื่องละ 1,000 บาทต่อสองปี ชาระที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะตกเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ชี้แจง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายความถึงบุคคล
ประเภทใด และมีขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานเพียงใด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภั ยทางรังสี หมายถึง บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทางรังสีตาม
มาตรา 92 แห่ง พระราชบัญ ญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสั นติ พ.ศ. 2559 หรื อผู้ได้ รับใบรับรองให้ เป็ นเจ้า หน้า ที่
ความปลอดภัยทางรังสี ตามพระราชบัญญัติพลั งงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ที่ใบรับรองยังไม่สิ้นอายุหลังจาก
วันที่พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
ควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและให้คาแนะนาแก่ผู้รับ
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความสามารถในการดูแลความปลอดภัย
การใช้งาน คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

การออกกฎกระทรวงบังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ชี้แจง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีไม่ได้บังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แต่อย่างใด ทันตแพทย์ที่ครอบครองหรือใช้
เครื่องเอกซเรย์สามารถหาบุคคลใดก็ได้ที่ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมาประจาที่คลินิกตนได้
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต สานักงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จึงได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจัดตั้งคณะทางานบูรณาการการ
ทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยกาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์ทั้งหมด
รวมถึงเครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรม สามารถยื่นเอกสารหลักฐานในการขอรับใบอนุญาต ณ จุดเดียว (one stop
service) ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเห็นชอบในการกาหนดให้บุคลากรใน ๕ สาขาวิชาชีพ สามารถยื่น
ขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ ซึ่งได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ (เทคนิครังสี) และฟิสิกส์การแพทย์ เนื่องจากได้มีการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทาง
รังสีมาเพียงพอกับการใช้เครื่องกาเนิดรังสีแต่ละประเภทแล้ ว

เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมเป็นแหล่งกาเนิดรังสี (radiation source)
ชี้แจง
เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรม เมื่อมีการให้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วจะสามารถปล่อยรังสีออกมาได้ จึงเป็นแหล่งกาเนิด
รังสีอย่างหนึ่งไม่ต่างจากวัสดุกัมมันตรังสี เพียงแต่เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมจะให้รังสีได้ก็ต่อเมื่อมีพลังงานไฟฟ้า
เข้าไปเท่านั้น ส่วนวัสดุกัมมันตรังสีสามารถให้รังสีได้ตลอดเวลาจึงต้องมีการควบคุมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรฐานสากล และผู้ใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่ได้มีเพียงทันตแพทย์
เท่านั้น บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้เครื่องกาเนิดรังสีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งอาจไม่มีความรู้ความเข้ าใจเพียงพอใน
การป้องกันอันตรายจากรังสี เนื่องจากไม่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรดังเช่น ทันตแพทย์ จึงเป็นหน้าที่ของ ปส. ที่ต้อง
กากับดูแลไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด

การตรวจสอบเครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการกากับดูแลและ
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางานในลักษณะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Technical Support Organization : TSO) โดยเป็นผู้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งการขอตรวจสอบคุณภาพเครื่อง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรม อีกทั้ง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเอกซเรย์วินิจฉัยไม่มีสภาพบังคับกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ชี้แจง

การขึ้นทะเบียนเครื่องกาเนิดรังสีคืออะไร
ชี้แจง
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้กาหนดให้การขึ้นทะเบียน คือ
การอนุญาต (authorization) อย่างหนึ่ง และการอนุญาตตามกฎหมายไทยจะอยู่
ในรูปของใบอนุญาต (licensing) ซึ่งเป็นการอนุญาต (authorization) เช่นกัน

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 กาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงมากอันเป็นการก่อภาระเกินสมควรแก่ทันตแพทย์
ชี้แจง
การกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 เป็นการกาหนด
เพดานขั้นสูง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติไม่เกินอัตราที่กาหนดและขณะนี้อยู่ในขณะการยกร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว

อัตราโทษตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 สูงกว่า
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และบางบทบัญญัติ
กาหนดอัตราโทษปรับสูงกว่าโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541 และพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
ชี้แจง
การกาหนดอัตราโทษตามพระราชบัญญัติพลังงานนิ วเคลียร์ เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 นั้ น เป็นการกาหนดโดยใช้ อัตราส่ว น
โทษจาคุก กับโทษปรับ ในอัตราจาคุก 1 ปี ปรั บ 100,000 บาท ซึ่ง เทีย บเคียงจากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535 ซึ่งมีลักษณะการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

การออกกฎกระทรวงกาหนดเครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะกาหนดให้เครื่องกาเนิดรังสี
ใดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมเฉพาะบางกรณีและกาหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ ได้หรือไม่
ชี้แจง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) เห็นว่า มาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติให้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคานึงถึงระดับกัมมันตภาพ หรือ
ลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี ดังนั้น การกาหนดให้เครื่องกาเนิดรังสีใดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสีดังกล่าวมีลักษณะการ
ใช้งานที่มีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็สามารถกาหนดให้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมได้ และสามารถกาหนดเงื่อนไขที่
เกี่ยวกับลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสีได้ เช่น กาหนดให้ต้องแจ้งการครอบครอง การ
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกาเนิดรังสี และการกาหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย เป็นต้น แต่การกาหนดให้หน่วยงานอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมกากับดูแลเครื่องกาเนิด
รังสีไปกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้น อาจมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายในการมอบอานาจต่อให้หน่วยงานอื่นไป
กาหนดกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นสาระสาคัญในการควบคุมดูแลขึ้นใหม่ ซึ่งในชั้นนี้คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่อาจ
พิจารณาประเด็นการมอบอานาจให้ได้ จนกว่าจะมีการยกร่างกฎกระทรวงและกาหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนแน่นอน
เสียก่อน สาหรับประเด็นสภาพบังคับ คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า หากผู้ครอบครองหรือใช้งานเครื่องกาเนิด
รังสีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดลักษณะการครอบครองหรือการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสีที่กาหนดใน
กฎกระทรวง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก็มีอานาจตาม
กฎหมายที่จะตรวจสอบการดาเนินการดังกล่าวได้ และหากปรากฏว่าการครอบครองหรือการใช้งานเครื่องกาเนิด
รังสีไม่เป็นไปตามที่กาหนดในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว จะมีผลทาให้เครื่องกาเนิดรังสีนั้นไม่ได้ รับยกเว้นการควบคุม
ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันจะส่งผลทาให้บุคคลที่ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่อง
กาเนิดรังสีนั้นต้องได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกาหนดเสียก่อนจึงจะดาเนินการตามนั้นได้

การออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องกาเนิดรังสี บางชนิด
โดยกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวง จะกระทาได้หรือไม่
ชี้แจง
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) เห็นว่า โดยที่กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการกาหนดเพื่อให้เครื่องกาเนิดรังสีที่มีลักษณะการใช้งานที่
มีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียงพอในการป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ หากสภาพของเครื่อง
กาเนิดรังสียังคงมีลักษณะการใช้งานเช่นว่านั้นแล้ว ย่อมไม่อาจกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวงได้

