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ระบบรังสีการแพทย 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 1. ตองจัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที ่

    ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer) และผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    ทาง (Qualified Expert) ที่เหมาะสมกับคณุสมบัติและการใชงานของตน 
    กําเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี หรือ เครื่องกําเนิดรังสีที่ไดรับอนุญาตนั้น 
2.จะตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งเปนผูรับผดิชอบดําเนินการ      
   ทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ทีม่ีคุณสมบัติและจํานวนตามที่ระเบียบหรือ  
   กฎหมายกําหนด 
3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีซึ่งแตงต้ังโดยผูรับใบอนุญาต ตองเปนผูที่มี 
    ความรูความสามารถ และตองเปนผูที่ผานการรับรองโดย สํานักงาน 
    ปรมาณูเพ่ือสันติ ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการที่ 
    คณะกรรมการแตงต้ัง เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนํา และดําเนินการทาง 
    เทคนิคเกี่ยวกับรังสี ใหแกการดําเนินการเกี่ยวกับตนกําเนิดรังสี ใหเปนไป 
    ตามกฎหมาย ระเบียบการ และวิธีการที่ปลอดภัย 
4. โดยตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรงัสีอยางนอย  1  คน  ซึ่งมี      
    คุณสมบัติและหนาที่ตามเอกสาร “คุณสมบัติและหนาที่ของเจาหนาที่ความ 
    ปลอดภัยทางรังสี” พ.ป.ส. 11, ปร.-2-01  
5. หากตนกําเนิดรังสีที่มีไวในครอบครองและใชมีจํานวนมาก หรือมีลักษณะ   
    ซับซอน หรือมีโอกาสที่จะมีการเปรอะเปอนทางรังสี  ตองจัดใหมีหนวยงาน 
    ดานความปลอดภัยทางรงัสี และมีบุคลากรเพื่อดําเนินการดานความ 
    ปลอดภัยทางรังสีที่พอเพียงเพ่ือจัดการดานความปลอดภัยทางรังสีให 
    ครบถวน 
6. ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี สถานที่จัดเก็บและ 
    สถานปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี และเครื่องใชอันจําเปน 
    เพ่ือระงับหรือ   ปองกันอันตรายจากรังสีซึ่งอาจมีแกบคุคลหรือทรัพยสินหรือ 
    เพ่ือคุมครองอนามัยของบคุคล โดยคุณสมบัติและจํานวนของผูรับผิดชอบ 
    ดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 
7. เปนผูรับผิดชอบ ตองมีความตระหนักในเรื่อง   เกี่ยวกับการปองกันอันตราย 
    จากรังสีตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของทุกคน โดยจัดใหมีโปรแกรมการปองกัน
    อันตรายจากรังสี    รวมทั้งอุปกรณ เครือ่งวัดรังสีที่เหมาะสมและพอเพียง 

2. คุณสมบัติของเจาหนาที ่    สําหรับผูที่สามารถไดรับแตงต้ังใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี  
    ตองมีอายุเกิน 18 ปเต็ม มีความเหมาะสมในการเปนผูปฏิบัติงานทางรังสี  
    ซึ่งหมายถึงตองผานการตรวจรางกายวามีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ    
    เฉพาะทางดานรังสี โดยแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปวาไมเปนโรครายแรง 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
2. คุณสมบัติของเจาหนาที่ (ตอ) ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  และมีคุณสมบัติ  ประสบการณ  และ

ความสามารถดังตอไปน้ี  
(ก) ผานการฝกอบรมและไดรับการรับรอง ตามประกาศของสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ ซึ่งทําใหมั่นใจวาบุคคลนั้นมีความรูเพียงพอในเรื่องคุณสมบัติของ
รังสี         ซึ่งนํามาใชในกิจการของผูรับใบอนุญาต 

(ข) มีความรูที่ถูกตองในเรื่องความเสี่ยงอันตรายจากรังสี และวิธีการควบคุม
หรือจํากัดความเสี่ยงอันตรายนั้นใหมีอันตรายนอยที่สุด 

(ค) มีความเขาใจและความรูอยางละเอียดในงานซึ่งไดรับมอบหมาย ที่
เกี่ยวของกับตนกําเนิดรังสีเทาเทียมกับผูที่ทําหนาที่น้ีในที่อื่นที่มีลักษณะ
การใชตนกําเนิดรังสีในงานเหมือนกัน 

(ง) มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณเูพ่ือสนัติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๐๘ กฎกระทรวง ระเบียบ และขอกําหนดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานที่บุคคลนั้นไดรับมอบหมายใหแนะนําในเรื่องของตน
กําเนิดรังสีของผูรับใบอนุญาต 

(จ) มีความสามารถในการใหคําแนะนํา เพ่ือใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ขอกําหนด และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวของ และ
ปฏิบัติตามหลักการที่ดีในการปองกันอันตรายจากรังส ี

(ฉ) มีความสามารถถายทอด แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับผูปฏิบัติงานทางรังสี 
หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับรังสี และกับตัวแทนของพวกเขา  

(ช) มีความสามารถติดตามความกาวหนาใหมๆ ในการพัฒนาการใชรังสีใน 
      งานที่บุคคลนั้น ใหคําแนะนํา และสามารถติดตามความกาวหนาใหมๆ  
      ในการพัฒนาดานการปองกันอันตรายจากรังสี    

3. ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 1. จัดทําโปรแกรมการปองกันอันตรายจากรังสีเพ่ือการปฏิบัติงานทางรังสี การ 
    เก็บรักษาการใชงาน และการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และ 
    เครื่องกําเนิดรังสีอยางปลอดภัย 
2. จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานทางรังสี 
3. จัดแบงบริเวณรังสีออกเปน “พ้ืนที่ควบคุม” และ “พ้ืนที่ตรวจตรา”  
4. ระบุประเภทของหองปฏิบัติการ และบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ 
5. จัดใหมีการวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสีทุก 
    คนที่ปฏิบัติงานใน “พ้ืนที่ควบคุม” 
6. ดูแลในการจัดหาเครื่องวัดรังสีบุคคล ตรวจสอบบันทึกการไดรับรังสีเพ่ือเฝา 
    สังเกตการปฏิบัติงานที่ถูกตองตามขั้นตอน ทําใหมั่นใจวาการไดรับปริมาณ 
    รังสีถูกจํากัดใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
7. ทดสอบเครื่องมือที่ใชตรวจวัดรังสีเปนประจํา เพ่ือใหมั่นใจไดวาเครื่องมือ     
    สามารถตรวจวัดไดอยางถูกตอง 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย   
   (ตอ) 

8. ใหคําแนะนําแกผูรับใบอนุญาตในการรับผูปฏิบัติงานทางรังสี ตัวอยางเชน 
    การรับเจาหนาที่ถายภาพทางรังสี หรือผูชวยเจาหนาที่ถายภาพทางรังสี ที่มี 
    ใบรับรองในงานนั้นๆ และอบรมเจาหนาที่เหลาน้ันเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
    หนาที่ของพวกเขาอยางปลอดภัย 
9. จัดทําวิธีปฏิบัติในการเผชิญกับเหตุการณไมปกติ หรือการไดรับปริมาณรังสี  
    สูงผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได 
10. จัดใหมีแนวปฏิบัติ และการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับบุคลากรทุกคนที่ 
      อาจจะไดรับรังส ี

4. สถานที่ 1. สถานที่ปฏิบัติ การทางรังสี จะตองมีการวางแผนการปองกันอันตรายจาก 
    รังสีเปนอยางดี 
2. วางระเบียบปฏิบัติในการทํางานเกี่ยวกับสารรงัสี เพ่ือใหแนใจได วาระดับ 
    ของปริมาณรังสี (Radiation dose) และความเขมขนของสารรงัสีทีป่นเปอน 
    อยูในอากาศและในน้ําอยูในระดับตํ่าที่สุดเทาที่จะ เปน ไปได 
3. ไมวา ในกรณีใดๆ จะไมเกินคาสูงสุดที่ยอมรับได (Maximum permissible  
    values) ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมาธิการ นานาชาติ วาดวยการปองกัน 
    อันตรายจากรังส ี(International Commission on Radiological Protection,  
    ICRP) 
4. ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารรงัสี และประชาชนทั่วไป โดยถือวาถารางกาย 
    ของคนทั้งสองกลุมน้ีไดรับรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังส ีเขาไปไมเกินคาที่ ICRP  
    กําหนดไวสําหรับธาตุทาง รังสีแตละตัว 
5. การไดรับรังสีทั้งหลายควรจะรักษาใหอยูในขีดจํากัดตํ่าที่สุดเทาที่จะเปนไป 
    ได ในขณะที่ระดับรังสีสงูสุดอันเปนที่ยอมรับกันได 
6. ในทางปฏิบัติแลว ผูปฏิบัติงานทางรังสีจะตองพยายามใหตัวเองและผูอื่น 
    ไดรับรังสีนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

5. หนาที่ของเจาหนาที่ความ 
    ปลอดภัยทางรังสีตอง 
 

1. ทราบเงื่อนไขในการอนุญาต ซึ่งมอบใหกับผูรับใบอนุญาต ตามขอกําหนด 
    ตางๆ ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไข 
    เพ่ิมเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎกระทรวงที่ออกตามใน 
    พระราชบัญญัติน้ันใหบุคลากรที่ทํางานภายใตการควบคุมของเขาทราบ 
2. ควบคุมการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการใชรังสีทกุกิจกรรม หรอืที่ตอง 
    กระทําภายใตการดูแลของเขา ทําใหผูรบัใบอนุญาตทุกรายและเหลา 
    พนักงาน ทราบถงึอันตรายจากเครื่องมือที่พวกเขาใชและใหใชความ 
    ระมัดระวังเปนอยางมากในการปฏิบัติงาน 
3. จัดหาเครื่องวัดปริมาณรังสีบุคคลใหกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมทุกคน  
     เพ่ือใชบันทึกปริมาณรังสทีี่บุคคลเหลาน้ันไดรับ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
5. หนาที่ของเจาหนาที่ความ 
    ปลอดภัยทางรังสีตอง(ตอ) 

4. จัดใหมีปายเตือนรังสีที่เหมาะสม และใชติดตามที่ที่กําหนด และปลดออก 
    เมื่อไมมีความจําเปนตองใช 
5. จัดใหมีที่เกบ็วัสดุกัมมันตรังสีทีเ่หมาะสม และใชเก็บวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุ 
    นิวเคลียรหรือวัสดุอื่นๆ ตามที่กําหนด 
6. จัดใหมีเครือ่งมือตรวจวัดรังสีทีเ่หมาะสม อยูในสภาพการทํางานที่ดี และ 
    ผานการปรับเทียบมาตรฐานสําหรับชนดิและพลังงานรังสีที่ใชอยู บางกรณ ี
    อาจจะจําเปนตองมีเครื่องมือวัดรังสีชนิดที่ใชวัดอัตราปริมาณรังสีและชนิดที่ 
    ใชวัดการเปรอะเปอนสารกัมมันตรังส ี
7. ตรวจสอบบรรดาสถานการณผิดปกติ หรือการไดรับปรมิาณรังสีผิดปกติ วา 
    เปนเหตุผิดปกติจริง หรือมีแนวโนมวาจะทําใหเกิดการไดรับปริมาณรงัส ี
    โดยไมจําเปน หรือเกิดการเปรอะเปอนไปสูคน สภาวะผิดปกติเหลาน้ี 
    จะตองรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติภายใน  
    24 ชั่วโมง และจัดทําบันทึกรายละเอียดสงใหพนักงานเจาหนาที่ภายใน  
    30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ 
8. ดําเนินการขนสงวัสดุกัมมนัตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุอื่นๆ ที่กําหนด  
    ตามกฎระเบียบที่คณะกรรมการฯ ไดกําหนดไว และตามระเบียบอื่นๆ ที่ 
    เกี่ยวของกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร หรือวัสดุอื่นๆ ที่ 
    กําหนดในประเทศไทย 

6. การเก็บรักษา 1. การเฝาตรวจทางการแพทยซึ่งจัดทําเกี่ยวเน่ืองกับประวัติบันทึกปริมาณรังส ี
    บุคคลของผูปฏิบัติงาน 
2. บันทึกปริมาณรังสบีุคคลของผูปฏิบัติงาน 
3. รายการ และสถานที่เก็บเครื่องฉายรังสี สารกมัมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร และ 
    วัสดุอื่นๆที่กําหนด 
4. บันทึกการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ 
5. การปรับเทยีบมาตรฐาน และการทดสอบบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดรังสี  
    และบันทึกอื่นๆ  
6. รายงาน ซึ่งเชื่อไดวาจําเปนสําหรับการตรวจสอบจากพนักงาน ซึ่งเปน 
    เจาหนาที่ของสํานักงานปรมาณเูพ่ือสันติ 
7. บันทึกการรับทราบและปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจมี 
    ออกมาเปนครั้งคราว 
8. กําหนดระยะเวลาในการไดรับรังสี ระยะทาง และเครื่องกําบังรงัสี ที่จะใชใน 
    บริเวณที่อาจจะมีการไดรับปริมาณรังสีจากภายนอกรางกาย ในการนี้จะ 
    รวมทั้งการใชเสื้อตะกั่ว ถุงมือ แวนตากระจกตะกั่ว คอนกรีต และอื่นๆตาม 
    ความเหมาะสม 
9. ทบทวนโปรแกรมการปฏิบติังานทุกๆโปรแกรม และโปรแกรมทีเ่สนอใหม     
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
6. การเก็บรักษา    คนหาความเปนไปไดที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้น และเพื่อใหมั่นใจวาวิธีการ 

   ปองกันที่จําเปนไดรับการแนะนําและไดนํามาใช 
10. พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานสําหรบัสารกัมมันตรังสีที่ไมไดปดผนึกสนิท  
   จนกระทั่งมีโอกาสที่จะเปรอะเปอนนอยที่สุด ในการนี้จะประกอบดวยการใช 
   หองปฏิบัติการและอุปกรณที่เหมาะสม และเสื้อคลุม 
11. สํารวจรังสี และนําเสนอผลการสํารวจตอผูรับใบอนุญาต ผูรับผิดชอบคน 
      อื่นๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยของหนวยงาน  
12. จัดทําวิธีการในการขจัดบรรดากากกัมมันตรังสี และปฏิบัติตามน้ัน วิธีการ 
      น้ีจะตองนําเสนอตอพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหการรบัรอง 

7. ขอกําหนดทั่วไป 1. การปฏิบัติงานทางดานรังสีตองใชเวลานอยที่สุดเพ่ือปองกันมิใหรางกาย 
    ไดรับรังสีเกินมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับบุคคล 
2. ระยะทาง  ความเขมของรงัสีจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตามระยะทางจากสาร    
    ตนกําเนิดรังส ีสําหรับตนกําเนิดรังสีทีเ่ปนจุดเล็กๆ ความเขม จะลดลงเปน 
    สัดสวนกลับ กับระยะทางยกกําลังสอง 
3. เครื่องกําบัง ความเขมของรังสเีมื่อผานเครื่องกําบังจะลดลง จะมาก หรือ     
   นอย ขึ้นอยูกับพลังงานของรังสี สมบัติ ความหนาแนน และ ความ หนาของ 
   วัตถุที่ใช 
 

 
 

         รังสีที่กอใหเกิดไอออนดังกลาวจะเกิดขึ้นและอยูลอมรอบมนุษยตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีมากบางหรือนอย
บางน้ัน ขึ้นอยูกับสถานที่ และลักษณะ การปฏิบัติงานตางๆกันไดมีการสรุปคาความแรงรังสีโดยเฉลี่ยจากตน
กําเนิดรังสีตางๆดังน้ี 

 
เกณฑระดับความแรงรังสีที่ปลอดภัย 

 
ระดับความแรงรังส ี ระดับรังสีสําหรับผูปฏิบัติงาน ระดับรังสีสําหรับบุคคลทั่วไป 
ความแรงรังสีรวม 20 มิลลิซีเวิรทตอป 1 มิลลิซีเวิรทตอป 

เลนสตา 150 มิลลิซีเวิรทตอป 15 มิลลิซีเวิรทตอป 
ผิวหนัง 500 มิลลิซีเวิรทตอป 50 มิลลิซีเวิรทตอป 
มือเทา 500 มิลลิซีเวิรทตอป 50 มิลลิซีเวิรทตอป 
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 ระดับรังสโีดยเฉลี่ยที่มนุษยไดรับในรอบป 

ตนกําเนิดรังสี 
ระดับ
รังสี

(mSv/yr) 
เปอรเซนต 

  รังสีจากธรรมชาติ    
กาซเรดอน 02.0 55 
รังสีคอสมิก 0.27 8 
รังสีจากผิวโลก 0.28 8 
รังสีจากภายในรางกาย 0.39 11 

รวม 3.00 82 
  รังสีจากกิจกรรมมนุษย    

การเอกซเรยทาง
การแพทย 0.39 11 

การใชงานเวชศาสตร
นิวเคลียร 0.14 4 

ผลิตภัณฑใชในชีวิต
ปกติ 0.10 3 

สถานปฏิบัติงานทาง
รังส ี 0.01 0.30 

กระบวนการผลิต
เชื้อเพลิงฯ 0.01 0.03 

ฝุนกัมมันตรังส ี 0.01 0.03 
อื่นๆ 0.01 0.03 
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ระดับความแรงรังสีและอันตรายที่อาจจะเกดิขึน้ 
 

      ความแรงรังสีระดับ 10,000 มิลลิซีเวริท ใน    
      ระยะเวลาสั้นๆ 

   เกิดการบาดเจ็บทางรังสีทันทีและทําใหถึงแกความ   
   ตายใน 2-3 สัปดาห 

      ความแรงรังสีระดับ 1,000 มิลลิซีเวิรท ในระยะเวลา 
      สั้นๆ 

   เกิดการบาดเจ็บทางรังสี เชนคลื่นไสอาเจียนแตไม 
   ถึงตายและอาจเกิด เปนมะเร็ง ใน ระยะ หลัง 

      ความแรงรังสีระดับ 20 มิลลิซีเวริทตอป 
   เกณฑความปลอดภยัทางรังสสีําหรับผูปฏิบัติงานใน 
   สถานปฏิบัติงานทางรังสี 

      ความแรงรังสีระดับ 2 มิลลิซีเวิรทตอป    ระดับรังสีปกติในธรรมชาติ 

      ความแรงรังสีระดับ 0.05 มิลลิซีเวริท 
   ระดับรังสีสูงสุดท่ียอมใหมีอยู ณ รอบบริเวณสถาน 
   ปฏิบัติงานนิวเคลียร 

 
 
 


