
 
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

การบริหารจดัการด้านความปลอดภยัทางรังสีภายในองค์กร 
“การทบทวนแผน/ระบบ/แนวปฏิบติั 

การป้องกนัอนัตรายจากรังสีและความปลอดภยัทางรังสี ” 

โดย จรูญ วรวาส 
กลมุอนญุาตเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสี 

ส านกัก ากบัดแูลความปลอดภยัทางรังสี 
ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัติ 



สรุป สมรรถนะ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 (สมรรถนะเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรังสี ประกาศคณะกรรมการฯ พ.ร.บ พลงังานปรมาณู ๒๕๐๔)  

ทบทวนแผน วางกฎระเบียบ และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ตรวจ ก ากับ และควบคุมความปลอดภยั 

จัดเตรียมทรัพยากร  รองรับฉุกเฉิน  และบริหารจัดการ 





หลักพื้นฐานสามประการ.pptx
บทบาท หน้าที่ RSO - การทำทวนแนวปฏิบัติป้องกันทุกปี.pptx


แผน/ระบบ/แนวปฏิบัต ิการป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางรังสี 

ที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

การควบคุมบริเวณรังสี
และการได้รับรังสีจาก
การปฏิบัตงิานกับรังสี 

การควบคุมรังสีสู่
สาธารณะและ

ประชาชนได้รับรังสี 



แผน/แนวปฏิบตัิเพ่ือการป้องกนัอนัตรายจากรังสีและความปลอดภยัทางรังสท่ีี
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  ส าหรับ ...(ห้อง/พ้ืนที่/บริเวณ/สถาน  

เป้าหมาย)... 

การควบคมุบริเวณรังสี
และการได้รับรังสีจากการ

ปฏิบตัิงานกบัรังสี 

บคุลากร 
พืน้ที่ อปุกรณ์ เครืองมือ 
สิง่อ านวยความสะดวก 

ขัน้ตอนปฏิบตั ิ
การอ านวยการ และการ

บริหารจดัการ 



แผน/ระบบ/แนวปฏิบตัิ การป้องกนัอนัตรายจากรังสีและความปลอดภยัทางรังส ี

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

กรณีปกต ิ

การควบคมุบริเวณรังสี
และการได้รับรังสีจากการ

ปฏิบตัิงานกบัรังส ี

บคุลากร 
พืน้ท่ี อปุกรณ์ เครืองมือ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขัน้ตอนปฏิบตั ิ
การอ านวยการ และ

บริหารการจดัการคืออะไร 



แผน/ระบบ/แนวปฏิบัต ิการป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางรังสี 

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างการบริหารจดัการของ
สถาน.... ตอบรับกบัความ
ปลอดภยัทางรังสี และ 

ALARA  

การคัดเลือกบุคลากรและการ
ฝึกอบรม 

การควบคมุบริเวณรังสแีละการ
ได้รับรังสีจากการปฏิบตังิาน 

การควบคุมรังสีสู่สาธารณะ
และประชาชนไม่ให้ได้รับรังสี 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ต่อต้นก าเนิดรังสี 

การเตรียมแผนและความ
พร้อมรองรับกรณีฉุกเฉินทาง

รังสิ 

การประกันคุณภาพระบบ
ความปลอดภัยทางรังสี 



 ทบทวนแผน/ระบบ/แนวปฏิบัต ิ
การป้องกนัอนัตรายจากรังสีและความปลอดภยัทางรังสี ทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  
1. โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาน.... ตอบรับกับความปลอดภัยทางรังสี และ ALARA  

2. การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม 

3. การควบคุมบริเวณรังสีและการได้รับรังสีจากการปฏิบัตงิาน 

4. การควบคุมรังสีสู่สาธารณะและประชาชนไม่ให้ได้รับรังสี 

5. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยต่อต้นก าเนิดรังสี 

6. การเตรียมแผนและความพร้อมรองรับกรณีฉุกเฉินทางรังสิ 

7. การประกันคุณภาพระบบความปลอดภัยทางรังสี 

 



แผน/ระบบ/แนวปฏบิัต ิ
การป้องกันอันตรายจาก
รังสีและความปลอดภัย

ทางรังสี 

ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงสร้างการบริหาร
จัดการของสถาน.... ตอบ
รับกับความปลอดภัยทาง
รังสี และ ALARA  

การคัดเลือกบุคลากรและ
การฝึกอบรม 

การควบคุมบริเวณรังสี
และการได้รับรังสีจากการ

ปฏิบัตงิาน 

การควบคุมรังสีสู่
สาธารณะและประชาชน

ไม่ให้ได้รับรังสี การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยต่อต้นก าเนิด

รังสี 

การเตรียมแผนและความ
พร้อมรองรับกรณีฉุกเฉิน

ทางรังสิ 

การประกันคุณภาพระบบ
ความปลอดภัยทางรังสี 



การควบคุมบริเวณรังสีและการได้รับรังสี
จากการปฏบิัตงิาน 

การควบคุม
การได้รับรังสี
และสาร

กัมมันตรังสี
เข้าร่างกาย
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

การควบคุม
มาตรฐาน
อย่าง

เพียงพอ 

การเฝ้าตรวจ 
เฝ้าระวังอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

จัดแบ่งพืน้ที่ใน
การปฏิบัตงิาน 
และมีมาตรการ
ควบคุมการเข้า-
ออกพืน้ที่ อย่าง

ชัดเจน 

กฎระเบียบ 
มาตรการความ
ปลอดภยัทางรังสี 
แผนงาน และ
ขัน้ตอนวธีิ

ปฏิบัตงิาน เพื่อให้ 
ผู้ปฏิบัตงิานได้รับ
รังสีน้อยที่สุด 

แผนการตรวจวัด
รังสี ทัง้ที่บริเวณ
ปฏิบตังิานรังสี
และบริเวณ

สาธารณะ โดยก 
าหนดระยะเวลา 
ที่จะด าเนินการ
อย่างชัดเจน 

3 occupation Radiation Control.pptx


การควบคุมรังสีสู่สาธารณะและประชาชนไม่ให้ได้รับรังสี 

ประเมินสาเหตุที่ท าให้รังสีมีผลกระทบต่อสาธารณะ 

ควบคุมและจ ากัดรังสีสู่สาธารณะตามมาตรฐาน 

การเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนการตรวจวัดรังสี บริเวณสาธารณะ โดยก าหนดระยะเวลา ที่จะด าเนินการอย่างชัดเจน 

แผนและวิธีการการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี หากมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี รวมทัง้มี แผนปฏิบัติ
กรณีเกดิอุบัตเิหตุหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนส่งวัสดุกัมมันตรังส 

4 Public Radiation Control.pptx


การรักษาความม่ันคงปลอดภัยต่อต้นก าเนิดรังสี 

ตรวจจบั/สง่สญัญาน 

การชลอ/หน่วงเหน่ียว  

ตอบสนอง/ตอบโต้ 

การบริหารจดัการ/ระบบ 

แผนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางรังสีท่ีเหมาะสม 

7 Security.pptx


• สาเหตุที่ท าให้เกดิสภาวะอุบัตเิหตุ/ฉุกเฉินทางรังสี 
•ประเมินค่าความเป็นอันตรายหากเกดิสภาวะอุบัตเิหตุนัน้ๆ 
• เตรียมการ และวางแผนรองรับสภาวะอุบัตเิหตุนัน้ 
• ฝึกซ้อมและทดสอบ แผน/เตรียมการไว้ 
• จัดท าแผนปฏบิัตหิรือขัน้ตอนการปฏบิัตงิานกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินทาง
รังสีและมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ต่างๆส าหรับระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
อย่างเพียงพอ 

• จัดท าแผนการฝึกซ้อมกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินทางรังสีเป็นประจ าอย่างน้อย
ปีละหน่ึงครัง้  การเตรียมแผนและความ

พร้อมรองรับกรณีฉุกเฉิน
ทางรังสิ 

5 Emergency Pre.pptx
5 Emergency Pre.pptx
5 Emergency Pre.pptx


การประกันคุณภาพระบบความปลอดภยัทางรังสี 

•แตล่ะองค์ประกอบมีรูปแบบเอกลกัษณ์การประกนัคณุภาพเป็น
ทางการ  

• มีรูปแบบของการประยกุต์ใช้มีความเป็นมาตรฐาน 

• มีการตดิตาม การประเมินผลคณุภาพอยา่งเพียงพอ 

6 Quality.pptx


การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม 

•การคดัเลือกบคุลากรท่ีเหมาะสม 

•การได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนสมบรูณ์ตาม
สมรรถนะของแตล่ะต าแหน่งหรือหน้าที่ 

2 Personal Selection.pptx


โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาน.... ตอบรับกับ
ความปลอดภยัทางรังสี และ ALARA  

โครงสร้างบริหาร
จดัการมีประสิทธิภาพ

เชิงปฏิบตัิจริง 

เอกสารมอบหมาย
ชดัเจน (อ านาจหน้าท่ี
,ความรับผิดชอบและ
รายละเอียดหน้าท่ี)  

ทรัพยากรเพียงพอ 

มีการยืนยนั/ค ามัน่/
รับรอง ตอ่ความ

ปลอดภยั และยดึหลกั 
ALARA กบั
พนกังานทัง้หมด

เพียงพอ 

แผนผงัสายการบงัคบั
บญัชาด้านความ
ปลอดภยัทางรังสีซึง่
ระบบุคุคลท่ีเก่ียวข้อง
และหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ อย่าง

ครบถ้วนและชดัเจน 

1 Organisation.pptx


 ทบทวนแผน/ระบบ/แนวปฏิบัต ิ
การป้องกนัอนัตรายจากรังสีและความปลอดภยัทางรังสี ทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  
1. โครงสร้างการบริหารจัดการของสถาน.... ตอบรับกับความปลอดภัยทางรังสี และ ALARA  

2. การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรม 

3. การควบคุมบริเวณรังสีและการได้รับรังสีจากการปฏิบัตงิาน 

4. การควบคุมรังสีสู่สาธารณะและประชาชนไม่ให้ได้รับรังสี 

5. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยต่อต้นก าเนิดรังสี 

6. การเตรียมแผนและความพร้อมรองรับกรณีฉุกเฉินทางรังสิ 

7. การประกันคุณภาพระบบความปลอดภัยทางรังสี 

 



แผน/ระบบ/แนวปฏบิัต ิ
การป้องกันอันตรายจาก
รังสีและความปลอดภัย

ทางรังสี 

ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

โครงสร้างการบริหาร
จดัการของสถาน.... ตอบ
รับกบัความปลอดภยัทาง
รังสี และ ALARA  

การคัดเลือกบุคลากร
และการฝึกอบรม 

การควบคมุบริเวณรังสี
และการได้รับรังสีจากการ

ปฏิบตัิงาน 

การควบคุมรังสีสู่
สาธารณะและ

ประชาชนไม่ให้ได้รับ
รังสี การรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยต่อต้นก าเนิด
รังสี 

การเตรียมแผนและ
ความพร้อมรองรับ
กรณีฉุกเฉินทางรังสิ 

การประกันคุณภาพ
ระบบความปลอดภัย

ทางรังสี 



แบบทดสอบ - ทบทวน ตรวจประเมินแผน  เฉพะทาง 1-2561.pdf


แบบตรวจประเมินแผน/แนวปฏิบัติป้องกนัอนัตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางรังสี 
 

ม 

• มีตามหวัข้อ/เร่ืองนี ้

• มี = √ , ไมมี่ = x 

ป 

• ประเมินเพ่ือปรับปรุง 

• 5 = มากท่ีสดุ, 4 = มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย และ 1= น้อยมาก 

เหตผุล/หมาเหต ุ
• อธิบายรายละเอียดเหตผุลหรือหมายเหตปุระกอบ 



สรุป สมรรถนะ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ทบทวนแผน วางกฎระเบียบ และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ตรวจ ก ากับ และควบคุมความปลอดภยั 

จัดเตรียมทรัพยากร  รองรับฉุกเฉิน  และบริหารจัดการ 



ค าถาม 
rso@oap.go.th  โทร 02-596-7600 ตอ่ 2313 

mailto:rso@oap.go.th

