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ค าน า 
 

 แผนป้องกันอันตรายจากรังสีเป็นเอกสารอีกหนึ่งฉบับที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีจ าเป็นต้องยื่นประกอบกับแบบค าขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเพ่ือ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ได้พิจารณาออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีแก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ ที่ผ่านการพิจารณา ต่อไป 

 อย่ำงไรก็ดี ปส. พบว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตฯ จ ำนวนไม่น้อยประสบปัญหำในกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำย
จำกรังสีให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงรังสี และ
ข้อก ำหนดตำมกฎกระทรวงควำมปลอดภัยทำงรังสี พ.ศ. 2561 ซึ่ง ปส. เล็งเห็นถึงปัญหำและควำมยำกล ำบำก
ของผู้ขอรับใบอนุญำตฯ ในประเด็นดังกล่ำวนี้ ปส. จึงได้จัดท ำ “แนวปฏิบัติกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสี
ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก ำเนิดรังสี” ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้ขอรับใบอนุญำตฯ 
สำมำรถจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสีได้อย่ำงสะดวก มีควำมถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงรังสีและข้อก ำหนดตำมกฎกระทรวงควำมปลอดภัยทำงรังสี พ.ศ. 2561 ยิ่งขึ้น 
 ผู้จัดท าแนวปฏิบัติฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ รวมทั้งผู้รับใบอนุญาตฯ ในปัจจุบัน  
จะสามารถใช้แนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสีที่สอดคล้องกับชนิดและ
ประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
และสามารถด าเนินการใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยทางรังสีต่อ
ผู้ใช้ ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 ในแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ ได้ก าหนดรูปแบบของแผนป้องกันอันตรายจากรังสีไว้เป็นหัวข้อต่าง ๆ จ ำนวน 9 
หัวข้อ โดยในแต่ละหัวข้อ ผู้จัดท ำแนวปฏิบัติฯ ได้จัดท ำค ำอธิบำยส ำหรับกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือใส่ลงในแต่ละหัวข้อไว้ 
เพ่ือผู้ขอรับใบอนุญำตฯ สำมำรถจัดหำและน ำข้อมูลที่เหมำะสมมำใส่ลงไว้ในแต่ละหัวข้อดังกล่ำวข้ำงต้นได้อย่ำง
ถูกต้อง ทั้งนี้ แนะน าให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีได้
จากสื่อเผยแพร่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือ แผ่นพับ หรือจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ ปส. ที่ www.oap.go.th ได้  
 แนะน าให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ อ่านและท าความเข้าใจค าอธิบายในแต่ละหัวข้อ แล้วจึงจัดหาและน าข้อมูล
ที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินกิจการ ชนิด และประเภทของเครื่องก าเนิดรังสี ที่สถาน
ประกอบการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ สามารถปรับแต่งข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้
มีรายละเอียดที่มากหรือน้อยโดยพิจารณาจากประเภทหรือก าลังสูงสุด และจ านวนของเครื่องก าเนิดรังสีที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ 
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การจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

1. บทน ำ 

 ประกอบด้วยถ้อยควำมเกี่ยวกับหลักกำร ขอบเขต และวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำก
รังสี โดยอธิบำยเหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสี  อำจอ้ำงถึงข้อก ำหนดใน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 พระรำชบัญญัติพลังงำน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เป็นต้น  ก ำหนดขอบเขตของแผนฯ ว่ำ
ครอบคลุมกำรป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์จำกเครื่องก ำเนิดรังสีประเภทใด ชนิดใด  
ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรใด ติดตั้ง/เก็บรักษำ/ใช้ประโยชน์อยู่ในส่วนบริเวณใดในสถำนประกอบกำร และมีผู้ใดบ้ำงใน
สถำนประกอบกำรที่เก่ียวข้องกับด ำเนินงำนตำมแผนฉบับนี้ และระบุวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
  

2. สำรบัญ 

ระบุล ำดับรำยกำรของหัวข้อที่ปรำกฏในแผน รวมทั้งล ำดับของรูปภำพและตำรำงที่อยู่ในแผนทั้งหมด ทั้งนี้ 
อำจมีหรือไม่มีสำรบัญก็ได้ 
 

3. ข้อมูลสถำนประกอบกำร 

 ระบุข้อมูลรำยละเอียดของสถำนประกอบกำร ประกอบด้วย 

(1) ชื่อหน่วยงำน ระบุรำยชื่อสถำนที่ท ำกำรและชื่อสถำนที่ติดตั้ง จัดเก็บ หรือใช้ประโยชน์ (ในกรณี
แตกต่ำงกัน) และลักษณะกิจกำรของสถำนประกอบกำร เช่น โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม สถำนพยำบำล เป็นต้น 

(2) หมำยเลขโทรศัพท์/หมำยเลขโทรสำร/จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับใบอนุญำตหรือผู้ประสำนงำน
ของหน่วยงำน 

(3) แผนที่/พิกัดที่ตั้งของสถำนประกอบกำร ให้แสดงถึงที่ตั้งหน่วยงำน สถำนที่ใกล้เคียงโดยรอบ และ
เส้นทำงท่ีจะใช้ในกำรเดินทำงโดยเริ่มจำกสถำนที่ส ำคัญของจังหวัดนั้นๆ ให้ใส่พิกัดสถำนที่ สัดส่วน และรูปภำพด้วย 

(4) แผนผังภำยในสถำนประกอบกำร แสดงถึงอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงที่อยู่ในพ้ืนที่ของสถำนประกอบกำร
นั้นๆ โดยให้แสดงถึงอำคำรหรือท่ีตั้งของห้องปฏิบัติกำรอย่ำงชัดเจน 

(5) แผนผังอำคำรที่ติดตั้งเครื่องก ำเนิดรังสี แสดงถึงกำรจัดแบ่งพ้ืนที่ในอำคำรที่อยู่ชั้นเดียวกับห้องที่ติดตั้ง
เครื่อง โดยให้แสดงถึงที่ตั้งของห้องที่ติดตั้งเครื่องก ำเนิดรังสีอย่ำงชัดเจน 

(6) แผนผังห้องที่ติดตั้งและพ้ืนที่โดยรอบ แสดงถึงพ้ืนที่โดยรอบห้องติดตั้งเครื่องก ำเนิดรังสีส ำหรับชั้นที่
ติดตั้ง ชั้นล่ำงและชั้นบนห้องที่ตรงกับห้องติดตั้งเครื่องก ำเนิดรังสี ซึ่งมีระยะห่ำงจำกห้องติดตั้งออกไปด้ำนละอย่ำง
น้อย 10 เมตร เพ่ือพิจำรณำสัดส่วนกำรใช้พื้นที่ประกอบกำรประเมินควำมปลอดภัยทำงรังสี  
 
 

4. ข้อมูลรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดรังสี 
แสดงรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 

(1) บัญชีรำยกำรเครื่องก ำเนิดรังสี ประกอบด้วยรำยละเอียดเครื่องก ำเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
(ตำมตำรำงที่ 1 ในตัวอย่ำงแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสี) และต้องปรับปรุงบัญชีรำยกำรเครื่องก ำเนิดรังสีให้เป็น
ปัจจุบัน ทุก ๆ ปี หรือทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดรังสี 

(2) ภำพถ่ำยเครื่องก ำเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้และระบุรำยละเอียดเครื่องก ำเนิดรังสี   
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(3) บันทึกกำรน ำเครื่องก ำเนิดรังสีไปใช้งำนนอกสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำตฯ ส ำหรับเครื่องก ำเนิดรังสี
ชนิด Mobile หรือ Portable 

(4) บันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องก ำเนิดรังสี ทั้งในส่วนที่ด ำเนินกำรด้วยตนเองและโดยหน่วยงำน
ที่ให้บริกำรตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญำตฯ สำมำรถส่งข้อมูลรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดรังสีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ภำยหลังเมื่อ
ได้น ำเข้ำ ติดตั้ง ทดสอบ และพร้อมใช้ประโยชน์เครื่องก ำเนิดรังสีแล้ว 
 
5. ข้อมูลบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี 

ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนประกอบกำร ในด้ำนที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ประโยชน์
และกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ประกอบด้วย 

(1) รำยละเอียดผู้ขออนุญำต หรือผู้ที่มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลและมีผลผูกพันกับนิติบุคคลนั้น  
(2) รำยละเอียดของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ที่ท ำกำร ประวัติกำร

ฝึกอบรมและประสบกำรณ์ท ำงำนเกี่ยวกับรังสี และข้อมูลใบอนุญำตเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ได้แก่ เลขที่
ใบอนุญำต วันสิ้นอำยุ ประเภทและระดับของใบอนุญำตฯ 

(3) แผนภูมิกำรบังคับบัญชำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี โดยระบุชื่อ ต ำแหน่ง หน้ำที่ พร้อมรูปถ่ำย 
(4) ตำรำงระบหุน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีของบุคลำกรในสถำนประกอบกำร เช่น 

ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี, เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี, ผู้บริหำร, ผู้รับใบอนุญำต เป็นต้น 
(5) รำยละเอียดผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี ซึ่งอำจน ำไปใส่ไว้ในภำคผนวกเนื่องจำกสถำนประกอบกำรบำงแห่งมี

กำรเปลี่ยนแปลงของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีบ่อยครั้ง 
 

6. มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
6.1 กำรก ำหนดพ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรำ และมำตรกำรควบคุมกำรเข้ำออกพ้ืนที่ ในสถำนประกอบกำร 

รวมทั้งสถำนที่ติดตั้ง เก็บรักษำ หรือใช้ประโยชน์เป็นกำรชั่วครำว 
 6.2 มำตรกำรเฝ้ำระวังรังสี ประกอบไปด้วย กำรเฝ้ำระวังปริมำณรังสีประจ ำพ้ืนที่ และกำรเฝ้ำระวังปริมำณ
รังสีประจ ำตัวบุคคล รวมทั้งกำรจัดหำและบ ำรุงรักษำเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผนและขั้นตอนกำรส ำรวจ
รังสี กำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี (ถ้ำมี) กำรวัดปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลรวมถึงกำรบันทึกและรำยงำนผล ขีดจ ำกัด
ปริมำณรังสี และระเบียบปฏิบัติกรณีผู้ปฏิบัติงำนได้รับปริมำณรังสีสูงเกินกว่ำปริมำณรังสีเฝ้ำระวังหรือขีดจ ำกัด
ปริมำณรังสี 
 กำรเฝ้ำระวังมีเป้ำหมำยหลัก เพ่ือให้ทรำบถึงระดับรังสีในพ้ืนที่และกำรได้รับปริมำณรังสีของบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 (1) เพ่ือประเมินกำรรับปริมำณรังสีของผู้ปฏิบัติงำน และแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนจะปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดของกฎหมำย เช่น เกณฑ์กำรเปรอะเปื้อน เกณฑ์อัตรำปริมำณรังสีส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี และ
ประชำชนทั่วไป 

 (2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับรังสีในสถำนที่ติดตั้ง เก็บรักษำ หรือใช้ประโยชน์เครื่องก ำเนิดรังสี 
และใช้ในกำรก ำหนดพื้นที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรำ 

 (3) เพ่ือประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรก ำบังรังสี เช่น กำรออกแบบทำงวิศวกรรมของสถำนที่
ติดตั้ง เก็บรักษำ หรือใช้ประโยชน์เครื่องก ำเนิดรังสี  
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 (4) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำ ได้รับปริมำณรังสีอย่ำงไร และเพ่ือกระตุ้นให้ปฏิบัติ
ตำมวิธีกำรเพ่ือลดกำรได้รับปริมำณรังสี และ 

 (5) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรประเมินกำรได้รับปริมำณรังสีกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือควำม
ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

 6.3 กฎระเบียบของสถำนประกอบกำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี และกำรควบคุมดูแลภำยในหน่วยงำน 
เช่น กำรแต่งกำย กำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ขั้นตอน/วิธีกำรปฏิบัติงำนกับต้นก ำเนิดรังสี เป็นต้น 
 6.4 เครื่องมือด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ข้อมูลรำยละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ป้องกันอันตรำยจำกรังสี วิธีกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำ โดยระบุชนิด/ประเภทกำรใช้งำน ยี่ห้อ รุ่น หมำยเลข
ก ำกับ วันที่สอบเทียบ และวันก ำหนดส่งสอบเทียบ และชื่อผู้รับผิดชอบดูแล 
 6.5 วิธีกำรเฝ้ำระวังหรือกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงรังสีในบริเวณติดตั้ง เก็บรักษำ หรือใช้ประโยชน์
เครื่องก ำเนิดรังสี ซึ่งระบุวิธีกำรส ำรวจ/ตรวจตรำทำงรังสี ควำมถ่ี กำรบันทึกผล กำรรำยงำนผล ผู้รับผิดชอบ  
 6.6 ระบบกำรบันทึกและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรได้รับปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล ซึ่งแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับค่ำปริมำณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีได้รับ แยกเป็นรำยบุคคล เป็นรำยปี และย้อนหลังไปอย่ำงน้อย 5 ปี
รวมทั้งแสดงรำยละเอียดแนวปฏิบัติในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีได้รับปริมำณรังสีสูงกว่ำค่ำปริมำณรังสีปกติ  
ค่ำปริมำณรังสีเฝ้ำระวัง หรือขีดจ ำกัดปริมำณรังสี 
 6.7 ระบบควบคุมบัญชีกำรชื้อขำย กำรใช้งำน (แล้วแต่กรณี) กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบตำมที่ 
กฏกระทรวงฯ ก ำหนด และกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องก ำเนิดรังสี 
 6.8 แผนกำรตรวจสอบคุณภำพและบ ำรุงรักษำเครื่องก ำเนิดรังสี ระบุควำมถ่ีของกำรตรวจสอบคุณภำพและ
กำรบ ำรุงรักษำ 
 

7. กำรฝึกอบรมบุคลำกร 

กำรฝึกอบรมบุคลำกร ในกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยทำงรังสี ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกำร
ป้องกันอันตรำยจำกรังสี กำรฝึกอบรมควรได้รับกำรปรับให้เหมำะสมกับระดับของอันตรำยที่สัมพันธ์กับประเภท
ของเครื่องก ำเนิดรังสีที่สถำนประกอบกำรนั้น ๆ มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ และควรได้รับกำรออกแบบเพ่ือ
เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทั้งเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้มีควำมตระหนักตลอดเวลำขณะปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิด
ควำมปลอดภัยและเพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติงำน  

ทั้งนี้ “ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี” ตำมท่ีบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงควำมปลอดภัยทำงรังสี พ.ศ. 2561 หมำยถึง 
“ผู้ปฏิบัติงำนให้กับผู้รับใบอนุญำตหรือผู้แจ้งทั้งแบบเต็มเวลำ แบบไม่เต็มเวลำ หรือแบบชั่วครำว  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
รังสี” ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้จะต้องได้รับข้อมูลค ำแนะน ำที่ถูกต้องเหมำะสมในกำรปฏิบัติกำรกับต้นก ำเนิดรังสี ดังนั้น 
กำรวำงแผนกำรฝึกอบรมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผู้ปฏิบัติงำนทุกคนได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันสมัยเกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยงต่อสุขภำพที่เกิดจำกกำรได้รับปริมำณรังสี ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ หรือปฏิบัติงำนในภำวะ
ฉุกเฉินทำงรังสี โดยต้องค ำนึงถึงประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

7.1 หัวข้อฝึกอบรม เนื้อหำในหลักสูตรควรจะต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับชนิดและประเภทของ
เครื่องก ำเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ แหล่งก ำเนิดรังสี เครื่องมือ
วัดรังสี วิธีกำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี วิธีกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี วิธีกำรปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสี 
และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับรังสี  

7.2 ระดับควำมเข้มข้นและควำมถี่ในกำรฝึกอบรม ให้ก ำหนดโดยสอดคล้องกับประเภทและลักษณะกำร
ใช้ประโยชน์ของเครื่องก ำเนิดรังสี 
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7.3 บันทึกประวัติกำรฝึกอบรม ผู้รับใบอนุญำตฯ ต้องเก็บบันทึกหลักฐำนประวัติกำรฝึกอบรม เช่นรำยชื่อ
ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรม วัน เวลำ และสถำนที่ฝึกอบรม พร้อมลงลำยมือชื่อของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ทำงรังสีที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นวิทยำกรผู้ท ำกำรอบรมไว้ พร้อมที่จะให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
 

8. แผนกำรและแนวทำงเมื่อเลิกใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี 
 ให้ระบุแผนกำรและวิธีกำรที่จะน ำมำใช้เมื่อเครื่องก ำเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ หมดอำยุ
กำรใช้งำน หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้อีกต่อไป ในกรณีของเครื่องก ำเนิดรังสีซึ่งมีก ำลังสูงสุดไม่สูงมำกจนไม่ก่อให้เกิด
ผลิตผลจำกกำรกระตุ้นของล ำรังสี (Activation products) จะต้องพิจำรณำก ำหนดแผนกำรหรือแนวทำงกำร
จัดกำรเครื่องก ำเนิดรังสีที่ไม่ใช้งำนแล้วในลักษณะของขยะอิเลกทรอนิกส์ทั่วไป ส ำหรับเครื่องก ำเนิดรังสีที่ก่อให้เกิด
ผลิตผลจำกกำรกระตุ้นของล ำรังสีที่เป็นไอโซโทปรังสี จะต้องพิจำรณำก ำหนดแผนกำรหรือแนวทำงกำรจัดกำร
เครื่องก ำเนิดรังสีที่ปนเปื้อนด้วยไอโซโทปรังสีตำมหลักเกณฑ์  ข้อก ำหนด และกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
กำกกัมมันตรังสีในอีกประกำรหนึ่งด้วย 
 

9. ภำคผนวกและเอกสำรอ้ำงอิง 

 แสดงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้ประกอบในกำรจัดท ำแผนป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

- ตัวอย่าง 1 – 
 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ 
เครื่องก าเนิดรังสี (ทางการอุตสาหกรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
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แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 
1. บทน ำ 
 พลังงานนิวเคลียร์และรังสี สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย และจัดเป็นเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการทางวิศวกรรมเพ่ือตรวจสอบชิ้นงานต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ต้องมีการควบคุมดูแลอย่าง
เข้มงวด และต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายจากรังสี ซึ่งเป็นข้อบังคับและเงื่อนไขทางกฎหมาย
ประการหนึ่งของการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี ทั้งนี้ บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิ
เนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยทางรังสีโดยยึดเป็นหัวใจหลักในงานบริการแก่ลูกค้า 
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท และประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าคู่มือการป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้
ขึ้นมา 

คู่มือการป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้ บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากรังสีอันอาจจะเกิดข้ึนจากการใช้งานอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ ที่
บริษัทได้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานทั้งภายใน
และภายนอกพ้ืนที่ของบริษัทฯ ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หรือน าอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีของบริษัทฯ ไปใช้ จะต้อง
ปฏิบัติตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภัยทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป 

แผนป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้ จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและเงื่อนไขของการรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง

ก าเนิดรังสี ที่ออกให้โดยส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. เพื่อความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ใช้ ลูกค้าและผู้รับบริการของบริษัท และประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อรักษาคุณภาพและความเชื่อม่ันในการให้บริการของบริษัท 
 

2. ข้อมูลสถำนประกอบกำร 
 บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด มีที่ท าการและที่ติดตั้ง/เก็บรักษา/หรือใช้เครื่องก าเนิด
รังสี ณ บ้านเลขที่ 11/522 ซอยช่างอากาศอุทิศ 11 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
10210 

 
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02 1111 2222 

 หมายเลขโทรสาร : 02 3333 4444 

 บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ให้บริการตรวจสอบทางอุตสาหกรรมด้วยวิธีการไม่
ท าลาย ด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ จ านวน 2 เครื่อง โดยให้บริการนอกสถานที่ ไม่มีการถ่ายภาพด้วย
รังสีภายในบริเวณบริษัทฯ 
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3. ข้อมูลบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี 
 บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด
รังสี จ านวน 1 ฉบับ พ.ป.ส. 4ค-3 เลขที่ 4XI0262/62F สิ้นอายุวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมี นายกอ 
ว่องไวกิจการ ผู้จัดการบริษัทเป็นผู้รับใบอนุญาต 
 บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิด
รังสี จ านวน 2 เครื่อง ได้แก่ 
 (1) เครื่องก าเนิดรังสี เอกซ์ ชนิด X-ray radiography ยี่ห้อ Dandong Aolong รุ่น XXG-1605 
หมายเลขเครื่อง 10111  
 (2) เครื่องก าเนิดรังสี เอกซ์ ชนิด X-ray radiography ยี่ห้อ Dandong Aolong รุ่น XXG-1605 
หมายเลขเครื่อง 10112 
 เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรังสี จ านวน 1 คน ได้แก่ นายขอ คล่องแคล่วบริการ โดยมีใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง (วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี) เลขที่ RSO-ML-
1234567 สิ้นอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  
 
 การบริหารจัดการด้านรังสีของบริษัทฯ มีโครงสร้าง ดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นายกอ ว่องไวกิจการ 
ผู้จัดการบริษัท 

นายช่อ เก่งกาจบริหาร 
หัวหน้างานบริการรังสี 

นายขอ คล่องแคล่วบริการ 
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 

นายมี มากล้น 
เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ 

นายน้อย ช่วยเหลือ 
เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ 

นายมาก ชอบช่วย 
เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ 

นายบุญช่วย ล้นเหลือ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีเอกซเรย์ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านรังสี 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ ต ำแหน่ง หน้ำท่ี 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

1 นายกอ ว่องไวกิจการ ผู้จัดการบริษัท ผู้รับใบอนุญาตฯ 1111 
2 นายช่อ เก่งกาจบริหาร หัวหน้างานบริการรังส ี ควบคุมงานให้บริการด้านรังสีให้ได้ตาม

มาตรฐานที่บริษัทฯ ก าหนด 
1112 

3 นายขอ คล่องแคล่วบริการ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
ทางรังสี 

ก ากับ/ควบคุมการใช้งานเครื่องก าเนิด
รังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ลูกค้า และ
ประชาชนท่ัวไป 

1113 

4 นายมี มากล้น เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย ์ ให้บริการถ่ายภาพด้วยรังสี ภายใตก้าร
ก ากับ/ควบคุมของหัวหน้างานและ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

1114 
5 นายน้อย ช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย ์
6 นายมาก ชอบช่วย เจ้าหน้าท่ีเอกซเรย ์
7 นายบุญช่วย ล้นเหลือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เอกซเรย ์ บ ารุง/ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณท์าง

รังส ี
 
4. ข้อมูลรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดรังสี 
 บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ชนิด 
Panoramic portable X-ray radiography จ านวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตามบัญชีรายการเครื่อง
ก าเนิดรังสี ในตารางที่ 1 ดังแสดงข้างล่างนี้ 
 สถานที่ติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้งาน เครื่องก าเนิดรังสี ตามแผนผัง ดังนี้                  
                                                                                                                                  
 

ถนนช่างอากาศอุทิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสถานท่ีติดตั้ง/เก็บรักษา/ใช้งาน เครื่องก าเนิดรังส ี

อาคารส านักงาน 

สโตร์เก็บ
ชิ้นงาน 

ห้องเกบ็
เคร่ืองมือ 

ห้องถ่ายภาพ
ชิ้นงาน 

ห้องเกบ็
เคร่ืองเอกซเรย ์

สโตร์เก็บ
ชิ้นงาน 

ท่ีพักพนักงาน 

ห้อง
ประชุม 

 

ห้องครัว 
 

อาคาร 
รปภ. 
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ตำรำงท่ี 1 บัญชีรำยกำรเครื่องก ำเนิดรังสี บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

เลขที่ใบอนุญาต 

เคร่ืองเอกซเรย์ หลอดเอกซเรย์ 

ผู้ผลิต/ยี่ห้อ รุ่น 
หมายเลข 

ประจ าเครื่อง 
วันที่
ผลิต 

ชนิด แบบ 
ก าลังสูงสุด สถานที่ 

ใช้งาน/ 
เก็บรักษา 

สถานะ 
การใช้
งาน 

ผู้ผลิต/ 
ยี่ห้อ 

รุ่น 
หมายเลข 

ประจ าหลอด 
วันที่ 
ผลิต 

ก าลัง 
สูงสุด 
(kV) 

สถานะ 
การใช้
งาน 

kV mA 

4XI0262/62F Dangdong 
Aolong 

XXG-
1605 

10111 JUN 
2012 

Directional 
X-ray 

Radiography 

Portable 160 5 ห้องเก็บ
เครื่อง 

เอกซเรย์ 

ใช้งาน
ปกติ 

Dangdong 
Aolong 

- - - 160 ใช้งาน
ปกติ 

4XI0262/62F Dangdong 
Aolong 

XXG-
1605 

10112 JUN 
2012 

Directional 
X-ray 

Radiography 

Portable 160 5 ห้องเก็บ
เครื่อง 

เอกซเรย์ 

ใช้งาน
ปกติ 

Dangdong 
Aolong 

- - - 160 ใช้งาน
ปกติ 

 

จัดท าโดย ขอ คล่องแคล่วบริการ วันที่จัดท า/ปรับปรุง 10 มกราคม 2562 วันที่จัดท ำ/ปรับปรุงครั้งต่อไป 10 มกราคม 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพถ่ายเครื่องเอกซเรย ์

หมายเลข 10111 

ภาพถ่ายเครื่องเอกซเรย ์

หมายเลข 10112 
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ตำรำงท่ี 2 บันทึกกำรน ำเครื่องก ำเนิดรังสีไปใช้งำนนอกสถำนที่ 
บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

ล ำดับ
ที ่

วันที่น ำออก 
หมำยเลข 

เครื่องเอกซเรย์ 
สถำนที่น ำไปใช้ วัตถุประสงค์ ผู้น ำออก วันที่ส่งคืน หมำยเหตุ 

1 13 ก.พ. 
2562 

10111 บ. สยามแกส๊แคน จ ากัด 
จ. ปทุมธาน ี

ตรวจสอบสภาพ
ถังแก๊ส 

บุญช่วย 13 ก.พ. 
2562 

 

        
        
        
        
        
        

 
ตำรำงท่ี 3 บันทึกกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องก ำเนิดรังสี 

บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ำกัด 

ล ำดับที ่
หมำยเลข 

เครื่องเอกซเรย์ 
วันที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผลกำรตรวจสอบ หมำยเหตุ 

ก ำหนดกำรตรวจสอบ 
ครั้งถัดไป 

1 10111 15 มี.ค. 62 สทน. นครนายก ผ่าน  มีนาคม 2567 
2 10112 20 มี.ค. 62 สทน. นครนายก ผ่าน  มีนาคม 2567 
       
       
       
       

 
5. มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
 เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายจากรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี และลูกค้าของบริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส จ ากัด และประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง และสอดคล้องกับเงื่อนไขของการได้รับใบอนุญาตมีไว้ในค รอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี  
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่อง ใช้งาน และบ ารุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในงานถ่ายภาพด้วยรังสี 
จะต้องยึดถือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ดังนี้ 

5.1 ใบอนุญำต 
 5.1.1 การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติอย่างถูกต้อง ผู้จัดการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ มี
หน้าที่ในการขอรับใบอนุญาตฯ หรือต่ออายุใบอนุญาตฯ เมื่อถึงก าหนดเวลา 
 5.1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง (เครื่องก าเนิดรังสี) จากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และต้องต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ เมื่อถึงก าหนดเวลา 
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5.2 กำรเฝ้ำระวังปริมำณรังสีประจ ำพื้นที่ 
 5.2.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการส ารวจปริมาณรังสีบริเวณ
ห้องถ่ายภาพชิ้นงานและห้องเก็บเครื่องเอกซเรย์เป็นประจ าทุก ๆ เดือน พร้อมบันทึกข้อมูลการส ารวจปริมาณรังสี
และลงลายมือชื่อลงในแบบบันทึกข้อมูล 
 5.2.2 ในกรณีที่มีการถ่ายภาพชิ้นงานภายในห้องถ่ายภาพชิ้นงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีหรือผู้ใช้เครื่องฉายรังสีในขณะนั้น เป็นผู้มีหน้าที่ในการส ารวจปริมาณรังสีในจุดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบ
บันทึกผลการส ารวจปริมาณรังสี 
 5.2.3 ในกรณีการถ่ายภาพชิ้นงานนอกพ้ืนที่ของบริษัท ให้หัวหน้าทีมผู้ใช้เครื่องฉายรังสีในขณะนั้นเป็นผู้มี
หน้าที่ในการส ารวจปริมาณรังสี 
 5.2.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือหัวหน้าทีม (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่
วิเคราะห์และประเมินปริมาณรังสีที่วัดได้ เพ่ือพิจารณาว่าการปฏิบัติงานทางรังสีนั้นมีความปลอดภัยทางรังสีอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และตามข้อก าหนดในกฎหมายหรือไม่ 
 5.2.5 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีขึ้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือหัวหน้างานหรือผู้จัดการ
บริษัททราบโดยเร็ว 

 5.3 กำรเฝ้ำระวังปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคล 
 5.3.1 ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคนต้องติดเครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลทุกครั้งและตลอดเวลาที่
ปฏิบัติงานกับเครื่องก าเนิดรังสี และให้ถอดเก็บไว้ในสถานที่ที่ บริษัทก าหนดเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ห้ามน า
เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลติดตัวกลับไปยังบ้านพักอาศัยโดยเด็ดขาด 
 5.3.2 ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับต้องไม่เกินขีดจ ากัดปริมาณรังสีตามที่กฎหมายก าหนด คือ 

(1) ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปี
จะรับปริมาณรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกันจะต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 100 มิลลิ- 
ซีเวิร์ต 

(2) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปี
ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะรับปริมาณรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปีติดต่อกัน จะต้องได้รับ
ปริมาณรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต 

(3) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(4) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร ให้ใช้ขีดจ ากัดปริมาณ

รังสีเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป คือ ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
 5.3.3 ในกรณีที่จ าเป็น เช่น เพ่ือตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี หรือต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์หรือ
ในบริเวณท่ีมีระดับรังสีสูงโดยหลีกเลี่ยงมิได้ ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเครื่องวัดปริมาณรังสีแบบพกพาชนิดอ่านค่าได้ทันที 
(Digital Pocket Dosimeter) ทุกครั้ง บันทึกค่าปริมาณรังสีที่ได้รับลงในสมุดบันทึกค่าปริมาณรังสีและแจ้ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีให้ทราบโดยทันท ี
 5.3.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมเครื่องวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลและส่งไปอ่านผลตามก าหนดเวลา บันทึกค่าปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้รับใน
แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสี (ตามภาคผนวก) และแจ้งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
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5.3.5 เมื่อปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีคนใดมีค่าปริมาณรังสีสูงผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีพิจารณาก าหนดมาตรการปรับปรุง แก้ไข เท่าที่จ าเป็นสอดคล้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับ พร้อมแจ้งให้ผู้จัดการ
บริษัททราบ และรายงานต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้ทราบโดยเร็ว 

5.4 พื้นที่ทำงรังสีในบริษัท 
5.4.1  บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด จัดแบ่งพื้นที่ทางรังสีตามหลักการ ดังนี้ 

(1) พ้ืนที่ควบคุม หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานกับหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี 
หรือบริเวณใด ๆ ที่มีโอกาสท าให้ได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าขีดจ ากัดปริมาณรังสี หรือปริมาณรังสีเฝ้าระวัง ได้แก่ 
ห้องฉายรังสี ห้องซ่อมบ ารุงเครื่องฉายรังสี ห้องเก็บเครื่องฉายรังสี 

(2) พ้ืนที่ตรวจตรา หมายถึง พ้ืนที่หรือบริเวณใด ๆ ที่มีโอกาสท าให้ได้รับปริมาณรังสีสู งกว่า
ปริมาณที่ได้รับจากธรรมชาติแต่ไม่เกินปริมาณรังสีเฝ้าระวังหรือขีดจ ากัดปริมาณรังสีส าหรับประชาชนทั่วไป 

5.4.2 พ้ืนที่ควบคุมต้องติดเครื่องหมาย “พ้ืนที่ควบคุม” “ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” และติดสัญลักษณ์
เตือนภัยทางรังสีไว้ให้เห็นทุกด้าน รวมทั้ง ต้องระบุอัตราปริมาณรังสีสูงสุดที่วัดได้ ณ จุดนั้นขณะที่มีการใช้งาน
เครื่องก าเนิดรังสีไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 

5.4.3 พ้ืนที่ควบคุมสงวนไว้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีเท่านั้น และผู้ที่เข้าไปยังพื้นท่ีควบคุมต้องติดเครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลในทุกกรณี 

5.4.4 พ้ืนที่ตรวจตราต้องติดเครื่องหมาย “บริเวณรังสี” และสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีไว้ให้เห็นได้
ชัดเจน 

5.4.5 ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี สามารถเข้าไปยังพ้ืนที่ตรวจตราได้ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี โดยผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องระมัดระวังมิให้ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใดนั้นได้รับปริมาณ
รังสีเกินกว่าขีดจ ากัดปริมาณรังสีส าหรับประชาชนทั่วไป 

5.5 กำรใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี 
5.5.1 ผู้ใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม “การใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี” และการอบรม 

“การป้องกันอันตรายจากรังสี” จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
 5.5.2 ผู้ใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีต้องสวมเครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลทุกครั้ง  

5.5.3 ต้องมีการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องส ารวจรังสีในบริเวณหรือจุดที่ควบคุมการท างานของเครื่องก าเนิด
รังสีทุกครั้ง และต้องระมัดระวังมิให้ระดับรังสีในบริเวณหรือจุดที่ควบคุมการท างานของเครื่องก าเนิดรังสีสูงจนอาจ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับปริมาณรังสีสูงเกินกว่าขีดจ ากัดปริมาณรังสี 

5.5.4 ต้องมีการลงบันทึกการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีในสมุดบันทึกการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีทุกครั้ง 
5.5.5 หากต้องน าเครื่องก าเนิดรังสีออกไปใช้งานนอกบริษัท ต้องท าหนังสือขออนุญาตน าเครื่องก าเนิด

รังสีไปใช้งานนอกสถานที่ก่อนทุกครั้ง และต้องลงบันทึกในสมุดบันทึกการน าเครื่องก าเนิดรังสีไปใช้งานนอกสถานที่
ด้วยทุกครั้ง 

5.5.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพของเครื่องก าเนิด
รังสีและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเครื่องก าเนิดรังสีเป็นประจ าทุกเดือน และต้องลงบันทึกผลการตรวจสอบสภาพใน
สมุดบันทึกผลการตรวจสอบสภาพเครื่องก าเนิดรังสีทุกครั้ง 
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5.5.7 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมีหน้าที่น าหรือส่งเครื่องก าเนิดรังสีไปเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องก าเนิดรังสีโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นประจ าทุกปี โดยให้เสร็จ
สิ้นก่อนวันที่ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีสิ้นอายุอย่างน้อย 2 เดือน 
 
6. กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงด้ำนรังสี 
 บริษัท เยี่ยมยอด เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จ ากัด ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีของบริษัทต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมในเรื่อง “การใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี” และ “การป้องกันอันตรายจากรังสี” จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสีของบริษัท หรือบริษัทอาจใช้บริการของหน่วยงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการรับรองจาก
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มาท าการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีของบริษัท โดยการฝึกอบรมจะ
ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 
 (1) ความรู้เบื้องต้น ข้อมูลทางเทคนิค และคุณลักษณะของเครื่องก าเนิดรังสี 
 (2) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรังสี 
 (3) อันตรายและผลกระทบจากรังสี 
 (4) กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับรังสี 
 (5) การป้องกันอันตรายจากรังสี 
 บริษัท ก าหนดให้มีการฝึกอบรมในหัวข้อข้างต้นส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีใหม่ทุกคน ก่อนที่จะได้รับ
อนุญาตให้ใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เป็นประจ าทุก ๆ ปี 
 
7. แผนกำรและแนวทำงเมื่อเลิกใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี 
 เมื่อเครื่องก าเนิดรังสีที่บริษัทมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ช ารุด เสียหาย จนไม่อาจซ่อมแซมให้
กลับมาใช้งานได้ดังเดิม หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว บริษัทจะท าการแยกชิ้นส่วน และอาจท าลายด้วยวิธีการที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการน าเครื่องก าเนิดรังสีกลับมาใช้งานได้อีก และจัดการกากหรือขยะที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
8. ภำคผนวกและเอกสำรอ้ำงอิง 
 (1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 (2) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 (3) กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
 (4) แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

 

 
แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

OCCUPATIONAL RADIATION DOSE HISTRORY 
1. ชื่อ-สกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 

  

2. หมายเลขบัตรประจ าตัว 
 
 

 

3. ชนิดบัตรประจ าตัว 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือเดินทาง 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

 

4. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 ไม่ระบุ 

 

5. สัญชาต ิ
 
 

 

6. วัน-เดือน-ป ี
เกิด 

  

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 
 

 

14. ลายมือช่ือผู้รับการประเมิน 
 

15. ลายมือช่ือผู้บันทกึประวัต ิ 16. ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต  

หมายเหต ุ  แบบบันทกึนี้สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ 1 ป ีโดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส เนื่องจากผลการประเมินการวัดรังสีประจ าตัวบุคคล จะ
แสดงเป็นค่าเฉลี่ยทุก 3 เดือน 
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- ตัวอย่าง 2 – 

 
แผนป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับสถานประกอบการที่มีไว้ในครอบครองหรือใช้ 

เครื่องก าเนิดรังสี (ทางการแพทย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
มิถุนำยน 2563 
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แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี 
 

1. บทน ำ 

1.1 หลักกำร    
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโดยใช้รังสีเพ่ือประโยชน์แก่

ผู้ป่วย โรงพยาบาลสุขภาพดี มีความประสงค์จะใช้และครอบครองเครื่องก าเนิดรังสี คือ เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น 
(Linear accelerator, LINAC) ใช้ส าหรับการฉายรังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy) ซึ่งแหล่งก าเนิดรังสีเอกซ์
ก าลังสูงสุด 10 เมกะโวลต์ (MV) ที่สามารถฉายรังสีได้หลายเทคนิค เช่น การฉายรังสีแบบสามมิติ (3D) การฉาย
รังสีแปรความเข้ม (IMRT) และการฉายรังสีเทคนิคแบบปรับความเข้มต่อเนื่องรอบตัวผู้ป่วย (VMAT) เป็นต้น ซึ่ง
เครื่องเร่งอนุภาคฯ นี้ควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขนาดล ารังสีกว้างสุด 40 ซ.ม. x 40 ซ.ม. 
อัตราปริมาณรังสีสูงสุด 60 cGy/min และก าลังสูงสุด 10 MV จึงถูกจ าแนกเป็นเครื่องก าเนิดรังสีประเภทที ่1 หรือ
เรียกว่า เครื่องก าเนิดรังสีที่เป็นอันตรายมาก (very dangerous) ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 
2504 พ.ศ. 2549 ภายใต้เงื่อนไขนี้ท าให้ต้องมีมาตรการความปลอดภัยทางรังสีทีเ่ข้มงวดมากข้ึน 

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 26 ผู้ใดจะด าเนินการดังต่อไปนี้ ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (1) ท าเครื่องก าเนิดรังสี (2) มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสี (3) น าเข้าหรือส่งออกเครื่องก าเนิดรังสี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งโรงพยาบาล
สุขภาพดี ได้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี จึงต้องมีมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากรังสี และให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุดในการท างาน ซึ่งเป็นข้อบังคับและเงื่อนไขทางกฎหมายประการหนึ่งของการมีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องก าเนิดรังสี จึงได้มีการจัดท าแผนป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้ขึ้นมา 

1.2 ขอบเขต 

 แผนการป้องกันอันตรายจากรังสีฉบับนี้ ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น เพ่ือการ
รักษาผู้ป่วย ซึ่งติดตั้งอยู่ ณ แผนกรังสีรักษา โรงพยาบลสุขภาพดี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย) และประชาชนทั่วไป 

1.3 วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสี เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ

ความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น 
(2) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขทางกฎหมายของการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์

จากเครื่องก าเนิดรังสี 
 

2. ข้อมูลสถำนประกอบกำร  
โรงพยาบาลสุขภาพดี ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ซ. สุวรรณ  ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ต. ไทรน้อย อ. ไทรน้อย  

จ. นนทบุรี 11150 
ประเภทกิจการ  เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกรมการแพทย์ ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วย  

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปัจจุบัน  
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หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร/ E-Mail 
 หมายเลขโทรศัพท ์:  xx xxxx xxxx ต่อ แผนกรังสีรักษา 

 หมายเลขโทรศัพทม์ือถือ :  xxx xxx xxxx 
หมายเลขโทรสาร :  xx xxxx xxxx 
 
แผนที่ /พิกัด แสดงแผนที่เส้นทางและพิกัดท่ีตั้งของโรงพยาบาลสุขภาพดี 

แผนผังภายในโรงพยาบาล สดงจุดติตตั้ง ใช้ประโยชน์เครื่องเร่งอนุภาค 

           
     

       

      2
      1

             1
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แผนผังอาคาร (แสดงพื้นที่ในตัวอาคาร) 

 
แสดงรูปแผนผังอาคารและห้องที่ติดตั้ง 

 
แผนผังห้องที่ติดตั้งและพื้นที่โดยรอบ  

หมายเหตุ อาคารรังสีรักษาเป็นอาคารชั้นเดียว  ชั้นบนเป็นดาดฟ้าไม่มีการใช้พื้นท่ี  

 
 

แสดงรูปแผนผังห้องที่ติดตั้งและพ้ืนที่โดยรอบ 
 

3. ข้อมูลรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดรังสี  
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ดังตารางที่ 1  

นอ
กเ

ขต
รั้ว

 รพ
. เ

ป็น
ที่พั

กอ
าศ

ัย 

ลานจอดรถ รพ. 

ห้องเก็บของ 

ที่น่ังผู้ป่วย ห้องรังสีรักษาอื่น 

ห้อง LINAC 

สวนหย่อม 
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ตารางท่ี 1 บัญชีรายการเครื่องก าเนิดรังสี โรงพยาบาลสุขภาพดี 

เลขที่ใบอนุญาต 

เคร่ืองเอกซเรย์ หลอดเอกซเรย์/Magnetron/Klystron  

ผู้ผลิต/ยี่ห้อ รุ่น 
หมายเลข 

ประจ าเครื่อง 
วันที่
ผลิต 

ชนิด แบบ 
ก าลังสูงสุด สถานที่ 

ใช้งาน/ 
เก็บรักษา 

สถานะ 
การใช้
งาน 

ผู้ผลิต/ 
ยี่ห้อ 

รุ่น 
หมายเลข 

ประจ าหลอด 
วันที่ 
ผลิต 

ก าลัง 
สูงสุด 

 

สถานะ 
การใช้
งาน 

kV/
MV 

mA 

4XI0262/62F VARIAN CLINAC 
CX 

6182 Sep 
2016 

LINAC Fixed 10 
MV 

 LINAC 1
อาคารรังสี

รักษา 

ใช้งาน
ปกติ 

VARIAN CX 001 Sep 
2016 

10 
MV 

ใช้งาน
ปกต ิ

                 
 

จัดท าโดย RSO วันที่จัดท า/ปรับปรุง 10 มกราคม 2562 วันที่จัดท า/ปรับปรุงคร้ังต่อไป 10 มกราคม 2563 
 

แสดงรูปเครื่อง แสดงหมายเลขเครื่อง 
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4. ข้อมูลบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรทำงรังสี  
4.1 ผู้ขออนุญาต 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก 

1    
2    
3    
4    

4.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ 
เลขที่ใบอนุญำตกำร
ขึ้นทะเบียน RSO 

โทรศัพท์ที่
สำมำรถติดต่อ

ได้สะดวก 
1      
2      
3      
4      
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4.3 แผนภูมสิายการบริหารจัดการทางรังสีของโรงพยาบาลสุขภาพดี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 4.4 หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ ต ำแหน่ง หน้ำท่ี 
หมำยเลข
โทรศัพท์ 

1  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ผู้รับใบอนุญาตฯ 
 

1111 

2  รองผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

 1112 

3  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา  1113 
4  นักฟิสิกส์การแพทย ์  1114 
5  นักรังสีการแพทย ์  1115 

 
 
 

นายแพทย์...... 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

 

นาย.... 
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัทางรังสี 

นายขอ คล่องแคล่วบริการ 
นักฟิสิกส์การแพทย์ 

 

นายมี มากล้น 
นักรังสีการแพทย์ 

 

นายบุญช่วย ล้นเหลือ 
นักรังสีการแพทย์ 
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5. มำตรกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี    

 5.1 การก าหนดพื้นที่ควบคุม พ้ืนที่ตรวจตรา และมาตรการควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่  
 โรงพยาบาลสุขภาพดีได้มีการจัดแบ่งพ้ืนที่เพ่ือควบคุมดูแลความปลอดภัยทางรังสี และให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 โดยได้แบ่งเป็นพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา และก าหนด
มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีในแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
  โรงพยาบาลสุขภาพดีก าหนดพื้นที่ควบคุม ได้แก่ ห้องฉายรังสี ห้องควบคุมการฉายรังสี ห้องปฏิบัติงานทาง
รังสี ได้แก่ ห้องวางแผนการรักษา ซึ่งมีมาตรการการด้านความปลอดภัยทางรังสีในพ้ืนที่ควบคุม ดังนี้ 

- ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมโดยติดป้ายประกาศ “เฉพาะเจ้าหน้าที่ เท่านั้น” หรือ
“บุคคลภายนอกห้ามเข้า” ที่บริเวณทางเข้าห้องควบคุมการฉายรังสี ห้องวางแผนการรักษา 

- ติดตั้งสัญลักษณ์ทางรังสีพร้อมข้อความ “พ้ืนที่ควบคุม” ทีป่ระตทูางเข้าห้องฉายรังสี 
 โรงพยาบาลสุขภาพดีมีการก าหนดพ้ืนที่ตรวจตรา ดังนี้ (1) พ้ืนที่โดยรอบห้องฉายรังสี ได้แก่ หน้าประตู
ห้องฉายรังสี ทางเดินข้างอาคาร ทางเดินหลังอาคาร ห้องเก็บของ หลังคา และ (2) บริเวณที่อาจมีผลกระทบกับ
ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บริเวณเก้าอ้ีนั่งหน้าห้องฉาย ซึ่งมีมาตรการการด้านความปลอดภัยทางรังสีในพ้ืนที่ตรวจตรา 
ดังนี้ 

- ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ตรวจตราโดยติดป้ายประกาศ “บริเวณรังสี” ที่บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
ห้องฉายรังสี  

 5.2 การเฝ้าระวังรังสีประจ าพ้ืนที่ มีมาตรการ ดังนี้ 
- มีการตรวจวัดระดับรังสีโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ใน

บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน บริเวณโดยรอบห้องติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค และบริเวณที่อาจมี
ผลกระทบกับประชาชนทั่วไป เป็นประจ าทุก ๆ เดือน พร้อมบันทึกข้อมูลการตรวจวัดปริมาณ
รังสีในแบบบันทึกการส ารวจและประเมินความปลอดภัยทางรังสี 

- ประเมินความปลอดภัยทางรังสีในบริเวณข้างต้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น 
workload,  use factor และ occupancy factor และบันทึกข้อมูลผลการประเมินความ
ปลอดภัยทางรังสีในแบบบันทึกการส ารวจการส ารวจและประเมินความปลอดภัยทางรังสี 
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ตัวอย่างแบบบันทึกการส ารวจและประเมินความปลอดภัยทางรังสี ประจ าเดือน ................ 

ห้อง LINAC 1  เครื่องฉายรังสี  ...................  รุ่น  ................... หมายเลขเครื่อง ................... 
ก าลังสูงสุด ................... MV   Field size ……………………………   Dose rate ……………………………….. 
Survey meter ยี่ห้อ .................  รุ่น .................. หมายเลข .................... สอบเทียบวันที่ .................  CF ............ 
ผู้ตรวจวัด ............................................................. ผู้ประเมินความปลอดภัย ........................................................... 
 

 
 

ต าแหน่ง 
อัตราปริมาณรังสกีระเจิง  

(µSv/hr) 
ปริมาณรังสีกระเจิง 

ใน 1 สัปดาห์ (µSv/week) 

10 MV 0º 90º 180º 270º 0º 90º 180º 270º 

1. หน้าประตูห้องฉายรังสี         
2. ห้องควบคุมเครื่อง         
3. ทางเดินข้างอาคาร         
4. ทางเดินหลังอาคาร         

5. ผนังด้านห้องเก็บของ         

6. บนหลังคา         

7. บริเวณเก้าอ้ีนั่งหน้าห้องฉาย         
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หมายเหตุ 1. ค่ารังสีพื้นหลัง (Background, Bg) มีค่าเท่ากับ ........... µSv/hr 

2. ค านวณจากอัตราการฉายรังสีสูงสุด ........... คนต่อวัน แบ่งเป็น 

… … . .
Gy

case
× … … . .

case

day
× … … . .

day

week
 = . . … … . .

Gy

week
 

3. อัตราการฉายรังสีใน 1 สัปดาห์ เท่ากับ ........... เกรย ์ ใช้ Dose Rate ......... เกรย์ตอ่นาที 
ดังนั้น ใช้เวลาฉายรังสีประมำณ ........ ชั่วโมง  ใน 1 สัปดาห์ 

  4. DOSE LIMIT 400 µSv ใน 1 สัปดาห์   ส าหรับเจ้าหนา้ที่รังสี 
  5. DOSE LIMIT 20   µSv ใน 1 สัปดาห์   ส าหรับบุคคลทั่วไป  
 

5.3 การเฝ้าระวังปริมาณรังสีบุคคล มีมาตรการ ดังนี้ 
- มีการวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลโดยใช้ OSL ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคน โดยมีการ

ส่งอ่านผลทุก 1 เดือน มีการเก็บประวัติการได้รับปริมาณรังสี  
- มีการประเมินผลการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเทียบกับขีดจ ากัดปริมาณรังสี

ตามกฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
ได้รับต้องไม่เกินขีดจ ากัดปริมาณรังสีตามที่กฎหมายก าหนด คือ 
(1) ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่
ละปีจะรับปริมาณรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้ าปีติดต่อกันจะต้องได้รับ
ปริมาณรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต 
(2) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับเลนส์ของดวงตา ไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง
ห้าปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะรับปริมาณรังสีได้ไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้าปี
ติดต่อกัน จะต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกิน 100 มิลลิซีเวิร์ต 
(3) ปริมาณรังสีสมมูล ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้า 500 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 
(4) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างการให้นมบุตร ให้ใช้ขีดจ ากัด
ปริมาณรังสีเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป คือ ปริมาณรังสียังผลไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี 

- มีการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี เพ่ือตรวจ
ติดตามผลกระทบจากการได้รับปริมาณรังสีจากการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมเครื่องวัด
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลและส่งไปอ่านผลตามก าหนดเวลา บันทึกค่าปริมาณรังสีที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้รับในแบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสี (ในภาคผนวก) และ
แจ้งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

- เมื่อปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงานทางรังสีคนใดมีค่าปริมาณรังสีสูงผิดปกติ ให้เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีพิจารณาก าหนดมาตรการปรับปรุง แก้ไข เท่าท่ีจ าเป็นสอดคล้องกับปริมาณ
รังสีที่ได้รับ พร้อมแจ้งให้ผู้จัดการบริษัททราบ และรายงานต่อส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ให้
ทราบโดยเร็ว 
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 5.4 กฎระเบียบเพ่ือความปลอดภัยทางรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี 
 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วย  โรงพยาบาลสุขภาพดีมี
กฎระเบียบของหน่วยงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้ 
 กฎระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

1) ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องมีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง และต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ทีโ่รงพยาบาลก าหนดให้เข้ารับการฝึกอบรม 

2) ติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคล (OSL) ตลอดการปฏิบัติงานกับเครื่องก าเนิดรังสีและน าไป
เก็บในพื้นทีท่ี่ก าหนดไว้ทุกครั้งที่ไม่มีการปฏิบัติงานกับรังสี 

3) ผู้ปฏิบัติงานที่ออกจากห้องฉายรังสีเป็นคนสุดท้ายจะต้องกดปุ่ม Lastman switch หรือ Last person 
out ในห้องฉายรังสี เพ่ือแจ้งเตือนให้รู้ว่าประตูห้องฉายรังสีก าลังจะปิด และการฉายรังสีก าลังจะเริ่มขึ้น   

4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องจัดให้มีการทบทวนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและการป้องกัน
อันตรายจากรังสีแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  5) ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา ทบทวน แผนป้องกันอันตรายจากรังสี และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

6) ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณพ้ืนที่ควบคุม 
กฎระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับผู้ป่วย 
 1) ต้องตรวจสอบยืนยันตัวผู้ป่วยก่อนท าการฉายรังสี 
 2) ต้องตรวจสอบยืนยันปริมาณรังสีอีกครั้งโดยนักฟิสิกส์การแพทย์อีกคนหนึ่ง (recheck) ก่อนท าการ 

ฉายรังสี  
 3) ต้องตรวจสอบคุณภาพรังสีตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นประจ า     
 4) เครื่องฉายรังสีต้องได้รับการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปีโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 5) เครื่องก าเนิดรังสีต้องได้รับการบ ารุงรักษาทุก ๆ 4 เดือน  
 6) ต้องแนะน าวิธีการปฏิบัติตัวขณะฉายรังสีแก่ผู้ป่วย และมีการสังเกตติตดามผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่ 

ฉายรังสี 
 กฎระเบียบในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับประชาชนทั่วไป 

มีการจัดแบ่งพ้ืนที ่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตราโดยการติดป้ายประกาศ “เข้าได้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น” หรือ “บุคคลภายนอกห้ามเข้า” หรือ “บริเวณรังสี” และติดสัญลักษณ์ทางรังสีที่บริเวณทางเข้า
ห้องฉายรังสี ห้องควบคุมการฉายรังสี และห้องวางแผนการรักษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

 

5.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี  
 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ โรงพยาบาลสุขภาพดีใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางรังสี 
ประกอบด้วย  
ล ำดับ รำยกำร ลักษณะ (รูปภำพ) จ ำนวน กำรใช้งำน 

1 อุปกรณ์วัดปริมาณรั งสี
ประจ าตัวบุคคล 

 

5  พกติดตัวผู้ปฏิบัติงานในเวลา
เข้าปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี 
 
หมายเหตุ  
ส่งอ่านผลทุก 1 เดือน 
 

2 เครื่องส ารวจรังสี 
ยี่ห้อ Fluk 
รุ่น 9DP 
หมายเลข  1111 

 

1 
 

ใช้ตรวจวัดระดับรังสี เอกซ์ใน
พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา 
 
หมายเหตุ  
ส่งสอบเทียบทุกปี 
 

2 เครื่องส ารวจรังสี 
ยี่ห้อ Ludlum 
รุ่น    12-4  
หมายเลข    340338 

 

1 ใช้ตรวจวัดระดับรังสีนิวรอนใน
พ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา 
หมายเหตุ  
ส่งสอบเทียบทุกปี 

 
6. กำรอบรมบุคลำกร  
โรงพยาบาลสุขภาพดี ให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมบุคลากร ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทาง

รังสี มีการปรับให้เหมาะสมกับระดับของอันตรายที่สัมพันธ์กับประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่โรงพยาบาลมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ และควรได้รับการออกแบบเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้มีความตระหนักตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน  

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี หมายความว่า “ผู้ปฏิบัติงานให้กับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งทั้งแบบเต็มเวลา แบบไม่
เต็มเวลา หรือแบบชั่วคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสี” ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับข้อมูลค าแนะน าที่เหมาะสม การ
วางแผนการฝึกอบรมควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับข้อมูลที่เ พียงพอและทันสมัยเกี่ยวกับความ
เสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากการได้รับปริมาณรังสีจากเครื่องก าเนิดรังสี ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ หรือ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสี โดยค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

6.1 หัวข้อฝึกอบรมครอบคลุมและสอดคล้องกับชนิดและประเภทของเครื่องก าเนิดรังสีที่มี ไว้ใน
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ แหล่งก าเนิดรังสี เครื่องมือวัดรังสี วิธีการใช้งาน
เครื่องก าเนิดรังสี วิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับรังสี  
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6.2 ระดับความเข้มข้นและความถี่ในการฝึกอบรม โรงพยาบาลก าหนดให้มีการฝึกอบรมส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกราย และมีการฝึกอบรมเพ่ือทบทวนและเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันอันตรายจากรังสีแก่
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกคนเป็นประจ าทุกปี 

6.3 บันทึกประวัติการฝึกอบรม ผู้รับใบอนุญาตฯ ของโรงพยาบาล มีการเก็บบันทึกหลักฐานประวัติการ
ฝึกอบรม เช่น รายชื่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม พร้อมลงลายมือชื่อของ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นวิทยากรผู้ท าการอบรมไว้ พร้อมที่จะให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ชื่อหลักสูตร ควำมถี่ ผู้เข้ำอบรม 
รูปแบบกำร

อบรม 
ความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ 

ก่อนเริ่มงาน 
ผู้ปฏิบัติงานใหม่/

เปลี่ยนลักษณะงาน 
ภายใน 

ความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับหัวหน้างาน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

ความปลอดภัยทางรังสี 
ส าหรับผู้บริหาร 

อย่างน้อย 1 ครั้ง หัวหน้างาน ภายนอก 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เมื่อเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนก ภายนอก 

 
    ตัวอย่ำงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม   

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมความปลอดภัยทางรังสี ประจ าปี .... 
บริษัท วันที่เริ่มใช้ : …/…./... 
จัดท าโดย : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แก้ไขครั้งที่ :  
อนุมัติโดย :  หน้า : ……/………. 
ชื่อหลักสูตร ประเภทการประเมินผล 

โดยการสอบ โดยการสัมภาษณ์/
วัดความเข้าใจ 

โดยสังเกตการ
ท างาน 

โดยวิธีอ่ืน ๆ 

     
     

    ตัวอย่ำงกำรบันทึกประวัติกำรฝึกอบรม  
ชื่อ/สกุล : ต าแหน่ง : 
สังกัด :  
ล าดับ ชื่อหลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ผลการฝึกอบรม ผู้บันทึก 
      
      
      

หมายเหตุ ผู้ให้การฝึกอบรม/วิทยากร เป็น RSO ประจ าหน่วยงาน 
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7. แผนกำรด ำเนนิงำนเมื่อเลิกใช้งำนเครื่องก ำเนิดรังสี  
เมื่อเครื่องเร่งอนุภาคที่โรงพยาบาลมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ช ารุด เสียหาย จนไม่อาจซ่อมแซม

ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว โรงพยาบาลควรท าการแยกชิ้นส่วน และท าลายด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการน าเครื่องเร่งอนุภาคกลับมาใช้งานได้อีก และจัดการกากหรือขยะที่เกิดขึ้นด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 8. ภำคผนวกและเอกสำรอ้ำงอิง 
 (1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
 (2) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 (3) กฎกระทรวงความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
 (4) แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
 (5) กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 
 (6) ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. 2562 
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แบบบันทึกประวัติการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

OCCUPATIONAL RADIATION DOSE HISTRORY 
1. ชื่อ-สกุล  
(นาย/นาง/นางสาว) 

  

2. หมายเลขบัตรประจ าตัว 
 
 

 

3. ชนิดบัตรประจ าตัว 
 บัตรประจ าตัวประชาชน 
 หนังสือเดินทาง 
 อื่น ๆ (ระบุ) 

 

4. เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
 ไม่ระบุ 

 

5. สัญชาต ิ
 
 

 

6. วัน-เดือน-ป ี
เกิด 

  

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 

7. รอบการประเมินปริมาณรังส ี
(วัน/เดือน/ปี - วัน/เดือน/ปี) 

 ถึง 
  

 

8. สถานประกอบการ 
 
 
 

 

9. ต้นก าเนิดรังส ี
 วัสดุกัมมันตรังส ี
 เครื่องก าเนิดรังส ี
 วัสดุนิวเคลียร ์

 

10. แหล่งข้อมูลปริมาณรังส ี
 เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 
 ประมาณการ/ผลการวิเคราะห ์
 ไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

11. ปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย 
Hp(10)  Sv/mSv 
Hp(3)  Sv/mSv 
Hp(0.07)  Sv/mSv 

 

12. ปริมาณรังสีภายในร่างกาย 
Isotope(s)  
CDE  mSv 
CEDE  mSv  

13. หมายเหตุ 
 
 

 

14. ลายมือช่ือผู้รับการประเมิน 
 

15. ลายมือช่ือผู้บันทกึประวัต ิ 16. ลายมือช่ือผู้รับใบอนุญาต  

หมายเหต ุ  แบบบันทกึนี้สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้ 1 ป ีโดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาส เนื่องจากผลการประเมินการวัดรังสีประจ าตัวบุคคล จะ
แสดงเป็นค่าเฉลี่ยทุก 3 เดือน 


