
การตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มี

ไวในครอบครองหรือใชเคร่ืองกําเนิดรังสีทางการแพทย

การตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มี

ไวในครอบครองหรือใชเคร่ืองกําเนิดรังสีทางการแพทย

นางสาวเกศรินทร สายตา

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ



 นิยามเครื่องกําเนิดรังสี

 ชนิดเครื่องกําเนิดรังสีทางการแพทย

 การแบงประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี

 การตรวจสอบ

 เหตุผิดปกติ วิธีการปฏิบัติและแนวทางแกไข

 แนวทางการจัดทําคูมือการทํางาน เพ่ือความ

 ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ และแนวทางการแกไข

หัวขอบรรยาย

ชนิดเครื่องกําเนิดรังสีทางการแพทย

การแบงประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี

เหตุผิดปกติ วิธีการปฏิบัติและแนวทางแกไข

แนวทางการจัดทําคูมือการทํางาน เพ่ือความปลอดภัยทางรังสี

ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ และแนวทางการแกไข



นิยามเคร่ืองกําเนิดรังสี

ตามนิยาม  พรบ.พลงังานนิวเคลยีรเ์พอืสนัต ิพ

หมายความว่า “เครอืงหรอืระบบอปุกรณ์เมือมีการใหพ้ลงังานเขา้ไปแลว้ จะ
ก่อให ้เกิดการปลดปล่อยร ังสีออกมา และอุปกรณ์ตามทีกําหนดใน

กฎกระทรวงทใีชป้ระกอบเป็นเครอืงกาํเนิดรงัสี

พลงังานนิวเคลยีรเ์พอืสนัต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา ๔

เครอืงหรอืระบบอปุกรณ์เมือมีการใหพ้ลงังานเขา้ไปแลว้ จะ
ก่อให ้เกิดการปลดปล่อยร ังสีออกมา และอุปกรณ์ตามทีกําหนดใน

กฎกระทรวงทใีชป้ระกอบเป็นเครอืงกาํเนิดรงัส”ี



ชนิดเคร่ืองกําเนิดรังสีทางการแพทย 

แบงตามการใชประโยชน  

  เพ่ือการรักษา

  เพ่ือการวินิจฉัย

ชนิดเคร่ืองกําเนิดรังสีทางการแพทย 

แบงตามการใชประโยชน  :



ผูผ้ลิต :

พลงังานสูงสุด

สามารถใช้

หอ้งควบคุมแยกกบัหอ้งฉาย

 ประโยชน์เพือการรักษา

Linear Accelerator (LINAC)Linear Accelerator (LINAC)

:  Varian Elekta   Siemens

พลงังานสูงสุด(Photon) : 6,10,15 และ 18 MV

สามารถใช ้Electron beam

หอ้งควบคุมแยกกบัหอ้งฉาย

ประโยชน์เพือการรักษา (ประเภท 1)



 ประโยชน์เพือการรักษา

TOMO therapy TOMO therapy 

ประโยชน์เพือการรักษา

ผูผ้ลิต : ACCURAY

พลงังานสูงสุด(Photon) : 6 MV

จาํนวน 3 แห่ง ( กทม. 2 แห่ง)

มช. รามาฯ และสถาบนัมะเร็ง

หอ้งควบคุมแยกกบัหอ้งฉาย



 ประโยชน์เพือการรักษา

CyberknifeCyberknife

ประโยชน์เพือการรักษา

ผูผ้ลิต : ACCURAY

พลงังานสูงสุด(Photon) : 6 MV

จาํนวน 2 แห่ง ( กทม. 2 แห่ง) 

รามาฯ และ ศิริราช

หอ้งควบคุมแยกกบัหอ้งฉาย



 ประโยชน์เพือการรักษา

Intraoperative Radiation 
Therapy (IORT)

ประโยชน์เพือการรักษา

ผู้ผลติ : SORDINA

พลงังานสูงสุด(Photon) : 12 MeV

จาํนวน 3 แห่ง ( กทม. 3 แห่ง)   

ศิริราช จุฬาลงกรณ์ และสถาบัน

มะเร็ง

ห้องควบคุมแยกกบัห้องฉาย



 ประโยชน์เพือการรักษา

Superficial X-ray
* พรบ.ใหม่ ประเภท 2

พลงังานสูงสุด

ห้องควบคุมแยกหรืออยู่ในห้องฉาย

ประโยชน์เพือการรักษา (ต่อ)

Deep X-ray
* พรบ.ใหม่ ประเภท 2

พลงังานสูงสุด : 200 kV

ห้องควบคุมแยกหรืออยู่ในห้องฉาย



 ประโยชน์เพือการรักษา (ประเภท 2)

Simulator(Sim)
จาํลองรังสีรักษา

ลักษณะการทํางาน

-      ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์



 ประโยชน์เพือการวนิิจฉยั

Computed Tomography (CT)
ถ่ายภาพตดัขวางสามมิติ

ประโยชน์เพือการวนิิจฉยั (ประเภท 2)

ลักษณะการทํางาน

- ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์

- ผู้ช่วยผู้ป่วยอาจอยู่ข้างเตียง

- ใช้ kV สูง ถึง 120 kV

- ความเสียง กรณียืนช่วยเหลือผู้ป่วยข้างเตียง 

(การณีใส่ tube)

- ความเสียง ขอบกระจกมองผู้ป่วย



 ประโยชน์เพือการวนิิจฉยั

MammographyMammography
ถ่ายภาพเตา้นมถ่ายภาพเตา้นม

ลักษณะการทํางาน

- ห้องควบคุมอยู่ในเอกซเรย์     

- ใช้ 

ประโยชน์เพือการวนิิจฉยั (ประเภท 2)

ลักษณะการทํางาน

ห้องควบคุมอยู่ในเอกซเรย์     - ใช้ฉากกันรังสี หรือกระจกผสมตะกัว กัน

ใช้ kVตาํ

Bone Mineral Densitometry
ความหนาแน่นของกระดูก 



 ประโยชน์เพือการวนิิจฉยั (ประเภท 2)

Stationary Radiography & Fluoroscopy

ลักษณะการทํางาน

- ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์

-ความเสียง กรณียืนช่วยเหลือผู้ป่วยข้างเตียง 

Stationary RadiographyStationary Radiography

ความเสียง กรณียืนช่วยเหลือผู้ป่วยข้างเตียง 



 ประโยชน์เพือการวินิจฉยั

Radiographic busRadiographic bus
ลักษณะการทํางาน

- ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์ พนืทีจํากัด

- ตัวรถออกแบบให้กันรังสีได้

- ความเสียง กรณีตรวจสุขภาพแล้วไม่ปิดประตู เพอืความ

รวดเร็ว

ประโยชน์เพือการวินิจฉยั (ประเภท 2)

ลักษณะการทํางาน

ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์ พนืทีจํากัด

ตัวรถออกแบบให้กันรังสีได้

ความเสียง กรณีตรวจสุขภาพแล้วไม่ปิดประตู เพอืความ



 ประโยชน์เพือการวินิจฉยั

Mobile RadiographyMobile Radiography

ประโยชน์เพือการวินิจฉยั (ประเภท 2)

ลักษณะการทํางาน

- ความเสียงคือสถานทีใช้งานไม่ได้ออกแบบเพือกันรังสีเช่น 

แผนกฉุกเฉิน หอผู้ป่วย 

- คํานึงถึงผลกระทบกับบุคคลทัวไป

- อุปกรณ์ป้องกันรังสีจึงจําเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติงานรังสี



 ประโยชน์เพือการวินิจฉยั

Cardiac Catheterization (CATH-LAB)
ตรวจระบบหลอดเลือด

ประโยชน์เพือการวินิจฉยั (ประเภท 2)

ลักษณะการทํางาน

- ใช้รังสีร่วมกับการรักษาความเสียงอยู่ทีผู้ปฏิบัติงาน

- ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์/สามารถควบคุมเครืองจาก

ภายในห้องได้

-  ผู้ปฏิบัตงานอยูในห้องเอกซเรย์ ขณะเอกซเรย์

- อุปกรณ์ป้องกันรังสีจําเป็นมาก



 ประโยชน์เพือการวินิจฉยั

C-arm
ใชร่้วมกบัการผ่าตดั

ลักษณะการทํางาน

- ใช้รังสีร่วมกับการรักษาเสียงอยู่ทีผู้ปฏิบัติงาน                                                 

- ผู้ปฏิบัติงานอยูในห้องเอกซเรย์ ขณะเอกซเรย์              

-  อุปกรณ์ป้องกันรังสีจําเป็นมาก

ประโยชน์เพือการวินิจฉยั (ประเภท 2)

OO--armarm
ใชร่้วมกบัการผ่าตดั

ใช้รังสีร่วมกับการรักษาเสียงอยู่ทีผู้ปฏิบัติงาน                                                 

ในห้องเอกซเรย์ ขณะเอกซเรย์              



 เพือการวินิจฉยัโรคฟัน

ลักษณะการทํางาน

-ห้องควบคุมแยกจากเครืองเอกซเรย์

-ความเสียง กรณียืนช่วยเหลือผู้ป่วย

Intra Oral Dental Radiography 
ถ่ายภาพภายในช่องปาก
Intra Oral Dental Radiography (IDR)
ถ่ายภาพภายในช่องปาก

ลักษณะการทํางาน

-ความเสียง อยู่ทีผู้ปฏิบัติงานรังสีทียืนจับเพอื

ถ่ายภาพรังสี



เพือการวินิจฉยัโรคฟัน

Panoramic Dental RadiographyPanoramic Dental Radiography
ถ่ายภาพแบบทงัปากและแบบดา้นขา้งศีรษะ 

Dental Computed TomographyDental Computed Tomography
ถ่ายภาพถ่ายภาพ  สามมิติสามมิติ

Panoramic Dental RadiographyPanoramic Dental Radiography



การแบงประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี

ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพอืสนัติ

เรอืง มาตรฐานความปลอดภยัเกียวกบัรงัสี

ออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพอืสนัต ิพ

พ.ศ

การแบงประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี

ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพอืสนัติ

เรอืง มาตรฐานความปลอดภยัเกียวกบัรงัสี

ออกตามความในพระราชบญัญตัพิลงังานปรมาณูเพอืสนัต ิพ.ศ. ๒๕๐๔

ศ. ๒๕๔๙



  ประเภท 1 หรือเรียกวา เคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีเปนอันตรายมาก 

ประเภทของเคร่ืองกําเนิด

รังสี

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเคร่ืองกําเนิดรังสี

1

- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานรังสรีกัษาทางการแพทย 

สําหรับคน

- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานฉายรงัสีอุตสาหกรรม

- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึงเครื่อง

กําเนิดรังสีซินโครตรอน

- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับการตรวจสินคาท่ีดานศลุกากร

หรือเรียกวา เคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีเปนอันตรายมาก (Very dangerous)  

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเคร่ืองกําเนิดรังสี

เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานรังสรีกัษาทางการแพทย 

สําหรับคน หรือสตัว

เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานฉายรงัสีอุตสาหกรรม

เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึงเครื่อง

กําเนิดรังสีซินโครตรอน

เครื่องเรงอนุภาคสําหรับการตรวจสินคาท่ีดานศลุกากร



ตัวอย่างเครืองกาํเนิดรังสีประเภทตัวอย่างเครืองกาํเนิดรังสีประเภท 1



ประเภท 2 หรือเรียกวา เคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีเปนอันตราย 

ประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี

2

- เคร่ืองเอกซเรยถายภาพรังสีอุตสาหกรรม

- เคร่ืองเอกซเรยแบบติดต้ังอยูกับที่

และ Chiropractic

- เคร่ืองเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห 

- เคร่ืองซิมูเลเตอร

- เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรและแมมโมกราฟฟ

- เคร่ืองเอกซเรยเฉพาะทาง

- เคร่ืองเอกซเรยฟน

- เคร่ืองเอกซเรยสําหรับตรวจวัดความหนาแนนกระดูก

- เคร่ืองเอกซเรยสําหรับสัตว

หรือเรียกวา เคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีเปนอันตราย (Dangerous) 

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี

เคร่ืองเอกซเรยถายภาพรังสีอุตสาหกรรม

เคร่ืองเอกซเรยแบบติดต้ังอยูกับที่ รวมถงึ Fluoroscopy, Tomography

Chiropractic radiography

เคร่ืองเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห (โดยอยูในลักษณะปดบางสวน)

เคร่ืองซิมูเลเตอร

เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรและแมมโมกราฟฟ

เคร่ืองเอกซเรยเฉพาะทาง

เคร่ืองเอกซเรยฟน, เคร่ืองเอกซเรยแบบเคล่ือนที่ 

เคร่ืองเอกซเรยสําหรับตรวจวัดความหนาแนนกระดูก

เคร่ืองเอกซเรยสําหรับสัตว



ตัวอย่างเครืองกาํเนิดรังสีประเภท ตัวอย่างเครืองกาํเนิดรังสีประเภท 22



ประเภท 3 หรือเรียกวา เคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีมีโอกาสเปนอันตราย

ประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี

3
- เครืองเอกซเรยต์รวจกระเป๋า

- เครืองเอกซเรยส์าํหรบังานวเิคราะห ์โดยอยู่ในลกัษณะปิดมดิชดิ

หรือเรียกวา เคร่ืองกําเนิดรังสีท่ีมีโอกาสเปนอันตราย(Unlikely to be dangerous)

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี

เครืองเอกซเรยต์รวจกระเป๋า

เครืองเอกซเรยส์าํหรบังานวเิคราะห ์โดยอยู่ในลกัษณะปิดมดิชดิ
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ตรวจตามแผนดําเนินงานท่ีต้ังไว

- หนวยงานท่ีใบใกลหมดอนุญาต

- ตรวจตามความเส่ียง แตละประเภท

   ตรวจนอกแผนดําเนินงาน

- หนวยงานใหม (ประเภท 1 )

- ตามรองขอ จากคณะทํางานพิจารณาใบอนุญาตฯ เนื่องจากมีประเด็น

- หนวยงานขอความอนุเคราะห

การตรวจสอบ

ใบใกลหมดอนุญาตหมดอายุ 

เส่ียง แตละประเภท

ตามรองขอ จากคณะทํางานพิจารณาใบอนุญาตฯ เนื่องจากมีประเด็น



วิธีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

 ตรวจสอบขอมูล /เอกสาร

 สังเกตการณ

 การสมัภาษณ

 ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน

วิธีการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

ปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน



1.การตรวจสอบขอมูล (สิ่งที่หนวยงานตองเตรียมพรอม
 ใบอนุญาตและขอมลูในใบอนุญาต

 - ขอมูลในใบอนุญาตถูกตอง

เชน รายละเอียดเครื่อง ประเภทเครื่อง รุน หมายเลขเครื่อง กําลังสงูสุด

 บัญชีรายการเคร่ืองกําเนิดรังสี 

- จํานวนเครื่อง รายละเอียดเครื่อง ความถูกตองตามรายงานผลตรวจเครื่อง 

 มาตรการความปลอดภัย

การปองกันอันตรายจากรังสี

- เหมาะสมและครอบคลมุกับการใชงานเครื่องกําเนิดรังสีท่ีมี

- ผูปฏิบัติงานรังสีรับทราบและเขาใจเปนอยางดี

- การนําไปปฏิบัต/ิการบังคับใช และการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การติดตาม และการปรับปรุงใหสอดคลองกับการทํางาน

สิ่งที่หนวยงานตองเตรียมพรอม)
ใบอนุญาตและขอมลูในใบอนุญาต

ขอมูลในใบอนุญาตถูกตองตรงกับเครื่องท่ีครอบครองหรือใชอยูจริง 

เชน รายละเอียดเครื่อง ประเภทเครื่อง รุน หมายเลขเครื่อง กําลังสงูสุด

บัญชีรายการเคร่ืองกําเนิดรังสี 

จํานวนเครื่อง รายละเอียดเครื่อง ความถูกตองตามรายงานผลตรวจเครื่อง 

มาตรการความปลอดภัย  และคูมือการทํางานกับเครื่องกําเนิดรังสมีุงเนน

การปองกันอันตรายจากรังสี

เหมาะสมและครอบคลมุกับการใชงานเครื่องกําเนิดรังสีท่ีมี

ผูปฏิบัติงานรังสีรับทราบและเขาใจเปนอยางดี

การบังคับใช และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตาม และการปรับปรุงใหสอดคลองกับการทํางาน



 ผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี 

- ตอ้งมกีารประเมนิผลการไดร้บัรงัสทีงัปีของผูป้ฏบิตังิาน

- ผูป้ฏบิตังิานตอ้งไม่ไดร้บัรงัสเีกนิกว่าเกณฑท์กีาํหนด

- ผูปฏิบตัิงานรังสรีับทราบผลการไดรับรังสีของตนเอง

 คุณสมบัติเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี

      ตามประเภทเครื่องกําเนิดรังสี

            เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี 

            เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี 

            เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี 

ผลการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานรังสี (ผลจาก OSL)

ตอ้งมกีารประเมนิผลการไดร้บัรงัสทีงัปีของผูป้ฏบิตังิาน

ผูป้ฏบิตังิานตอ้งไม่ไดร้บัรงัสเีกนิกว่าเกณฑท์กีาํหนด

ผูปฏิบตัิงานรังสรีับทราบผลการไดรับรังสีของตนเอง

คุณสมบัติเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี

เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี 1 RSO ระดับสูง (เครื่องกําเนิดรังสี)

เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี 2   RSO ระดับกลาง (เครื่องกําเนิดรังสี)

เครื่องกําเนิดรังสีประเภทท่ี 3   RSO ระดับตน (เครื่องกําเนิดรังสี)



 รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องกําเนิดรังสีทุกเครื่องจากหนวยงานท่ี ปส

- เครื่องผานมาตรฐาน

- หองสามารถกันรังสีได

 รายการอุปกรณปองกันรังสีและบนัทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ

- บันทึกผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณครบและเปนประจํา

 บันทึกการจัดการฝกอบรมแกผูปฏบิัติงานรังสี และผูเก่ียวของ

- ผูปฏิบัติงานรังสลีงนามรับทราบ 

รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพเครื่องกําเนิดรังสีทุกเครื่องจากหนวยงานท่ี ปส.รับรอง

รายการอุปกรณปองกันรังสีและบนัทึกการตรวจสอบสภาพอุปกรณ

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณครบและเปนประจํา

บันทึกการจัดการฝกอบรมแกผูปฏบิัติงานรังสี และผูเก่ียวของ

ผูปฏิบัติงานรังสลีงนามรับทราบ 



 ข้ันตอนในการสืบสวนการไดรับรังสีสูง 

- มีข้ันตอนสืบสวนชัดเจน

     - มีการจดบันทึกอุบัติการณทางรังส(ี

 แนวทางการคัดกรองผูปวยตั้งครรภ

- มีข้ันตอนชัดเจน ผูท่ีเก่ียวของรับทราบ

- มีแนวปฏิบัติกรณีเอกซเรยผูปวยตั้งครรภ

ข้ันตอนในการสืบสวนการไดรับรังสีสูง 

(กรณีผูปฏิบัติงานรังสรีังสีมีความเสี่ยงไดรับรังสสีูง)

มีข้ันตอนชัดเจน ผูท่ีเก่ียวของรับทราบ

มีแนวปฏิบัติกรณีเอกซเรยผูปวยตั้งครรภ



2.การตรวจสอบและประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสี

 ตรวจวัดระดับรังสีจากเคร่ืองกาํเนิดรังสีในบริเวณผูปฏิบัติงานรังสีและโดยรอบ
หองที่ติดต้ัง

- เพื่อยืนยันวาผูปฏิบัติงานรังสีปลอดภัยจากรังสี
- เพื่อยืนยันวาสาธารณะชนปลอดภยัจากรังสี

 ประเมินหองปฏิบัติการทางรังสีและอุปกรณทางรังสี สามารถกําบังรังสีจาก
เคร่ืองกําเนิดรังสี แกผูปฏิบัติงานรังสีและสาธารณชนได

การตรวจสอบและประเมินสถานปฏิบัติการทางรังสี

ตรวจวัดระดับรังสีจากเคร่ืองกาํเนิดรังสีในบริเวณผูปฏิบัติงานรังสีและโดยรอบ

เพื่อยืนยันวาผูปฏิบัติงานรังสีปลอดภัยจากรังสี
เพื่อยืนยันวาสาธารณะชนปลอดภยัจากรังสี

ประเมินหองปฏิบัติการทางรังสีและอุปกรณทางรังสี สามารถกําบังรังสีจาก
เคร่ืองกําเนิดรังสี แกผูปฏิบัติงานรังสีและสาธารณชนได



 ตรวจสอบอปุกรณป้์องกนัรงัสี

- เพยีงพอ

- อยู่ในสภาพทสีามารถใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค ์

- การจดัเก็บเหมาะสม

อยู่ในสภาพทสีามารถใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค ์



การดูแลรกัษาอุปกรณปองกันรังสี

1. หลังการใชงานควรเช็ดทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ 

2. แขวนไวใหกางเต็มตัว  ไมพับ หรือวางกองไว เพราะจะทําใหเกิดการหักงอของชุด

ปองกันอันตรายจากรังสี

3. ทําการตรวจสอบความสมบรูณ โดยการเอกซเรย
ชํารุด และหักงอ หากพบควรสงซอมโดยดวน หรือหยุดการใชงาน

4. สําหรับแวนตาตะก่ัวหอหุมดวยผานุมกันการเกิดรอย และเก็บไวในกลองท่ีแข็งแรง

สามารถปองกันการแตก

หลังการใชงานควรเช็ดทําความสะอาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

แขวนไวใหกางเต็มตัว  ไมพับ หรือวางกองไว เพราะจะทําใหเกิดการหักงอของชุด

ทําการตรวจสอบความสมบรูณ โดยการเอกซเรย ทุก ๆ 6 เดือนเพ่ือตรวจสอบรอย
ชํารุด และหักงอ หากพบควรสงซอมโดยดวน หรือหยุดการใชงาน

สําหรับแวนตาตะก่ัวหอหุมดวยผานุมกันการเกิดรอย และเก็บไวในกลองท่ีแข็งแรง



อปุกรณว์ดัรงัสปีระจาํตวับคุคล 

- ผูปฏิบัติงานรังสีตองติดอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล ขณะปฏบิัติงานทุกคร้ัง

- เพียงพอ

- ใชถูกวธิี

- จัดเก็บเหมาะสม

ผูปฏิบัติงานรังสีตองติดอุปกรณบันทึกรังสีประจําตัวบุคคล ขณะปฏบิัติงานทุกคร้ัง



มีระบบในการควบคุมบุคคลท่ีจะเขาในพ้ืนท่ี ท่ีปฏิบัติงาน

ไฟเตือนแสดงสถานะ ขณะฉายรังสี

มีปายเตือนทางรังสีท่ีถูกตอง ชัดเจนพอเพียง ติดอยูในตําแหนงท่ี

สามารถมองเห็นไดชัด

มีระบบในการควบคุมบุคคลท่ีจะเขาในพ้ืนท่ี ท่ีปฏิบัติงาน

ไฟเตือนแสดงสถานะ ขณะฉายรังสี

มีปายเตือนทางรังสีท่ีถูกตอง ชัดเจนพอเพียง ติดอยูในตําแหนงท่ี



ปายเตือนต้ังครรภ



ตัวอยางรายการตรวจสอบเพิ่ม สําหรับประเภท 

 ปุมหยุดฉุกเฉิน

 การสอบเทียบเครื่องสํารวจรังสี 

 Door interlock หรือ ระบบ Sensor 

ตัวอยางรายการตรวจสอบเพิ่ม สําหรับประเภท 1 

การสอบเทียบเครื่องสํารวจรังสี 

Sensor หนาหอง



3. กิจกรรมหลังการตรวจสอบทางรังสี

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

 ระบุและแจงขอปรับปรุงแกไขใหสถานปฏิบัติการอยางเปนทางการ 

 ติดตามความคืบหนาของการแกไข

 ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแกไข

กิจกรรมหลังการตรวจสอบทางรังสี

ระบุและแจงขอปรับปรุงแกไขใหสถานปฏิบัติการอยางเปนทางการ 

ติดตามความคืบหนาของการแกไข

ตรวจสอบประสิทธิภาพของการแกไข



เหตผุดิปกติสาํหรบัเครอืงกาํเนิดรงัสี

 เครื่องเอกซเรยมีปญหา เสีย หรือขัดของ ใชงานไมได          

 เครื่องตกมาตรฐาน

ประตูหองชํารุด ไมสามารถกันรังสีแกสาธารณชนได

วธิีการปฏบิตัแิละแนวทางแกไ้ข
 มีการบํารุงรักษาเคร่ืองประจํา

 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองประจาํ

 หากเคร่ืองชํารุดใหดําเนินการแกไข ปรับแกโดยตัวแทน

 ประตูหองชํารุด ใหซอมแซม แลวตรวจวัดระดับรังสี

 หากไมประสงคใชงานอีกตอไป ใหทําหนังสือแจงยกเลิกการขออนุญาตฯ มาที่ ปส

เครื่องเอกซเรยมีปญหา เสีย หรือขัดของ ใชงานไมได          

ประตูหองชํารุด ไมสามารถกันรังสีแกสาธารณชนได

หากเคร่ืองชํารุดใหดําเนินการแกไข ปรับแกโดยตัวแทน/บริษัทผูผลิต แลวตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองหลังซอม

ประตูหองชํารุด ใหซอมแซม แลวตรวจวัดระดับรังสี

หากไมประสงคใชงานอีกตอไป ใหทําหนังสือแจงยกเลิกการขออนุญาตฯ มาที่ ปส.



1. เขาใจหลักการปองกันอันตรายจากรังสี

 Justification

พิจารณาถึงผลประโยชนในการใชงาน ใหผลคุมคามากท่ีสุด

 Optimization

วิเคราะห ประเมิน หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหไดประโยชนมากท่ีสุด และทําให
เกิดอันตรายนอยท่ีสุด

 Individual Dose Limits

การกําหนดคาระดับรังสีท่ียอมรับได เพ่ือใหสอดคลองกับสองขอแรกขางตน

แนวทางการจัดทําคูมือการทํางาน เพื่อความปลอดภัยจากรังสี

เขาใจหลักการปองกันอันตรายจากรังสี

พิจารณาถึงผลประโยชนในการใชงาน ใหผลคุมคามากท่ีสุด

วิเคราะห ประเมิน หาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหไดประโยชนมากท่ีสุด และทําให

การกําหนดคาระดับรังสีท่ียอมรับได เพ่ือใหสอดคลองกับสองขอแรกขางตน

แนวทางการจัดทําคูมือการทํางาน เพื่อความปลอดภัยจากรังสี



2.เขาใจหลักการในการปฏิบัติงานทางรังสี ใหเกิดความปลอดภัยเขาใจหลักการในการปฏิบัติงานทางรังสี ใหเกิดความปลอดภัย



แนวทางการจดัทาํคู่มอืการทาํงาน เพอืความปลอดภยัจากรงัสี

 เขาใจลักษณะเครื่องเอกซเรยทุกเครื่องที่ใชงาน อาทิ 

- เครื่องติดต้ังประจําที่ ขณะฉายรังสีอยูหลังอุปกรณกําบังรังสี  
ทํายังไง.......

- เครื่องติดต้ังประจําที่ ขณะฉายรังสีตองทําหัตถการรวมดวย เชน ในหองผาตัด 

- เครื่องใหงานแบบเคลื่อนที่ได ใหบริการที่ฉุกเฉิน หรือหอผูปวย เพ่ือปองกันรังสีควรทํายังไง

 คูมือการทํางานแตกตางไปตามการใชงาน โดยมุงเนนความปลอดภัยทางรังสีบุคคล 

       - สําหรับผูปฏิบัติงานรังสี

- สําหรับผูปวยหรือผูรับบริการทางรังสี

- สําหรับรวมใหบริการ เชน ผูชวยผูปวย 

- สําหรับบุคคลทั่วไป

แนวทางการจดัทาํคู่มอืการทาํงาน เพอืความปลอดภยัจากรงัสี

เขาใจลักษณะเครื่องเอกซเรยทุกเครื่องที่ใชงาน อาทิ 

เครื่องติดต้ังประจําที่ ขณะฉายรังสีอยูหลังอุปกรณกําบังรังสี  // มีการออกนอกอุปกรณกําบังรังสีไหม ถามีเพ่ือปองกันรังสีควร

เครื่องติดต้ังประจําที่ ขณะฉายรังสีตองทําหัตถการรวมดวย เชน ในหองผาตัด (OR) หรือหองสวนหลอดเลือด Cath.Lab

เครื่องใหงานแบบเคลื่อนที่ได ใหบริการที่ฉุกเฉิน หรือหอผูปวย เพ่ือปองกันรังสีควรทํายังไง.......

คูมือการทํางานแตกตางไปตามการใชงาน โดยมุงเนนความปลอดภัยทางรังสีบุคคล 4 กลุม



             ปญหาที่พบในการตรวจสอบ ใสสถิติปญหา

จากสถิติการตรวจเครื่องกําเนิดทางการแพทย  ป 2559 

เครื่องกําเนิดรังสีไมได
มาตรฐาน, 3

ไมตรวจสอบเครื่อง
กําเนิดรังสี, 3

2.ขาดอุปกรณปองกัน
รังสี, 33

ขาดการตรวจสอบ
อุปกรณปองกัน, 11

ไมมีมาตรการ ความ
ปลอด, 3

ไมมีการบังคับใช
มาตรการความปลอด

, 3

ขาดการใหความรูแก 
ผูปฏิบัติงาน, 10

ปญหาที่พบในการตรวจสอบ ใสสถิติปญหา

2559 จํานวนท้ังส้ิน 204 หนวยงาน

1.ไมมีใบอนุญาต, 43

3.ขาดอุปกรณวัดรังสี
ประจําบุคล, 27

ไมมีการประเมินผล 
การไดรับรังส,ี 12

ปายเต่ือนและ
สัญลักษณไม
ถูกตอง, 1



             ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ และแนวทางการแกไข

ปัญหา

1. ไมมีใบอนุญาตฯ เครื่องที่ครอบครองหรือใช/มี

ใบอนุญาตฯ แตไมทุกเครื่อง

1.ไมเคยขอ

2. มีเครื่องใหม 

3.ไมดําเนินการขอเพราะเครื่องตกมาตรฐาน 

2.ขาดตออายุใบอนุญาตฯ 1. เปลี่ยนผูขอ หรือรับผิดชอบ

2. ตออายุไมสําเร็จ

3. รอเอกสารประกอบ เชนรายงานผลตรวจ

เครื่อง 

3. ไมมีรายงานผลการไดรับรังสี (ผล OSL) 1.ไมไดใชOSL
2.ใชไมไดเก็บรายงานผล

3.ใชแตไมไดสงคืน เพ่ืออานผล

4. อุปกรณปองกันรังสีไมเพียงพอ /ไมมีการทดสอบ

อุปกรณปองกันรังสี

1.ไมไดใช/ คิดวาไมจําเปน

2.ขาดงบประมาณ

ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ และแนวทางการแกไข

สาเหตุ แนวทางแก้ไข

มีเครื่องใหม 

ไมดําเนินการขอเพราะเครื่องตกมาตรฐาน 

1.ขอคําปรึกษา ปส. 02-5967600 ตอ 1511

1513

2.ดําเนินการย่ืนขอ

เปลี่ยนผูขอ หรือรับผิดชอบ

ตออายุไมสําเร็จ

รอเอกสารประกอบ เชนรายงานผลตรวจ

1.รอชัดเจนผูขอ/ ผูรับผิดชอบ

2. ตอบสนองการขอเอกสารเพ่ิมเติม

- แจงเบอรติดตอที่ชัดเจนเพ่ือประสานงาน

3.วางแผนการตรวจ กอนใอนุญาตหมดอายุ

-รายงานผลไมเกิน 1 ป ณ.วันลงรับ ปส.

OSL ตอเนื่อง

ใชไมไดเก็บรายงานผล

ใชแตไมไดสงคืน เพ่ืออานผล

1.มีขอปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช OSL
2.มีการสุมตรวจการใช OSL
3.ผูรับผิดชอบหลักเรื่อง OSL
4.ขอสําเนาผลไดที่ กรมวิทย หรือ สทน.

คิดวาไมจําเปน

ขาดงบประมาณ

1.สรางความตระหนักเรื่องการปองกัน

อันตรายจากรังสี

2.ทําระบบประกันคุณภาพ เชน QA HA



             ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ และแนวทางการแกไข

ปัญหา

5. ไมมีการบริหารจัดการดานความปลอดภัยที่

เหมาะสม 

1. ไมมีการจัดการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน และ

ผูเกี่ยวของ 

6.ขอมูลผูรับผิดชอบดานเทคนิคเกี่ยวกับรังสีไม

ถูกตองกับความเปนจริง

1. รับผิดชอบคนเดิมยายออก

2. มีคนใหมทําหนาที่แทน

7.ไมไดสอบเทียบเครื่องสํารวจรังสี ทุกป

(ประเภท 1)

1.คิวสอบเทียบนาน

8.รายละเอียดเครื่องในใบอนุญาตฯ ไมตรงกับความ

เปนจริง

1.ขอผิดพลาดในกรอกขอมูล

2.ไมรูขอมูลที่แทจริง

ปญหาท่ีพบในการตรวจสอบ และแนวทางการแกไข

สาเหตุ แนวทางแก้ไข

ไมมีการจัดการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงาน และ 1. ผูปฏิบัติงานทราบกฎระเบียบดังกลาวเปน

อยางดีและ 

   ปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาวอยางเครงครัด

รับผิดชอบคนเดิมยายออก

มีคนใหมทําหนาที่แทน

1.แจงเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาตฯ กรณีมี

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ พรอมแนบเอกสาร

ยืนยัน

คิวสอบเทียบนาน 1.จองคิวหลังสอบเทียบ อนุโลมใชใบจอง

ยืนยัน

2.ต้ังงบประมาณเพ่ือสอบเทียบกับหนวยงาน

อ่ืนที่ใหบริการ

ขอผิดพลาดในกรอกขอมูล

ไมรูขอมูลที่แทจริง

1. แจงเปลี่ยนแปลงแกไขใบอนุญาตฯ พรอม

แนบเอกสารยืนยัน
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