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มาตรฐานการรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
 

1. ขอบขาย 
  มาตรฐานฉบับนีใ้ชเปนขอกําหนดขั้นต่ําของคณุสมบัติและการรับรองบคุลากร
ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชวัสดกุัมมันตรังสี และ/หรือพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องกําเนิดรังสี 
 
2. คําจํากัดความ 
  ในมาตรฐานฉบับนี ้
  2.1 เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี หมายถึง บุคลากรที่ผานการรับรองมาตรฐาน
การรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
กัมมันตรังสี  และ/หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
  2.2   คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  2.3 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานการรับรอง
เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสี 
  2.4   สํานักงาน  หมายถึง   สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ
  2.5  คุณสมบัติ   หมายถึง   ความรู ความสามารถและประสบการณ รวมท้ังการผาน 
การฝกอบรมของบุคลากรตามขอกําหนดในมาตรฐานนี ้ เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี ในระดับท่ีจะขอการรับรอง 
  2.6  การรับรอง  หมายถึง   กระบวนการทีจ่ะนําไปสูการรบัรองคุณสมบัติเปน 
ลายลักษณอักษร เพ่ือแสดงวาบุคคลนั้นๆ มีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาท่ีความ 
ปลอดภัยทางรังสี ในระดับท่ีไดรับการรับรอง 
  2.7 ใบรับรอง หมายถึง เอกสารที่กําหนดขึน้เพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงการรับรอง 
วาบุคคลนัน้มีคณุสมบัติ  ความรู  ความสามารถที่จะปฏิบัตงิานเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  
ในระดับท่ีขอการรับรอง 
  2.8  องคกรรับรองมาตรฐาน  หมายถึง  หนวยงาน  สถาบัน หรือกลุมงานใดๆ ท่ี
ทําหนาท่ีดําเนินกระบวนการรับรอง ตามขอกําหนดในมาตรฐานนี ้
  2.9 องคกรทดสอบคุณสมบัติ หมายถึง หนวยงาน สถาบัน คณะกรรมการหรือ
คณะอนกุรรมการ ท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนนิการใดๆ เกี่ยวกับการทดสอบเพื่อรับรองบุคคลที่จะ
ขอการรับรองตามขอกําหนดในมาตรฐานนี ้



พ.ป.ส.๐๑-มจร.๐๑ 
 

2 

  2.10 ผูขอการรับรอง  หมายถึง  บุคคลที่ยื่นคําขอการรับรองเปนเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี 
  2.11 วุฒิการศกึษา หมายถึง ระดับการศกึษาซ่ึงบุคคลผูขอการรับรองไดสําเร็จ
การศึกษาและไดรับเอกสารรับรองจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ.ใหการรับรอง 
  2.12 การฝกอบรม หมายถึง การสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักสูตรท่ีกําหนด
ขึ้นไวในมาตรฐานนี้ หรือหลักสูตรท่ีสํานกังานปรมาณูเพ่ือสันติใหการรับรอง 
  2.13 ประสบการณ หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกบัวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ในระยะเวลาที่กาํหนดจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
รับผิดชอบงาน 
 
3.  ระดับของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
  ระดับของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  ตามมาตรฐานนี้แบงเปน 3 ระดับ ดังนี ้
  3.1  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับตน 
  3.2  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับกลาง 
  3.3  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับสูง 
 
4.  คุณสมบัต ิ
  ผูท่ีมีสิทธิขอการรับรองเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีจะตองมีคุณสมบัติ  
ดังตอไปนี ้
  4.1   เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับตน   
          4.1.1  ไดรับวุฒกิารศกึษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
อนุปริญญา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ 
          4.1.2  ไดรับวุฒกิารศกึษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) และตองมี
ประสบการณในงานดานการปองกนัอันตรายจากรังสีอยางนอย 1 ป 
  4.2  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับกลาง 
          4.2.1  ไดรับวุฒกิารศกึษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือ เทียบเทาขึ้นไป หรือ 
          4.2.2  เปนผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่วกับรังสีหรือเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับตนซ่ึงปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย 3 ป   และผานการฝกอบรมหลักสูตรการ
ปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 ของสํานกังานหรือท่ีสํานกังานใหการรับรอง 
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  4.3  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับสูง 
         4.3.1   ไดรับวุฒกิารศกึษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร  หรือ 
วิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทาขึน้ไป ซ่ึงเคยผานการศกึษาวิชาท่ีเกีย่วกับการปองกันอันตรายจาก
รังสีไมนอยกวา 3 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2  
ของสํานักงานหรือท่ีสํานกังานใหการรบัรอง และเปนผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่วกับ
รังสีหรือเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซ่ึงปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย  1 ป หรือ 
         4.3.2   เปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซ่ึงปฏิบัติงานตอเนื่อง 
อยางนอย 3 ป  และผานการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2  ของสํานักงาน
หรือท่ีสํานักงานใหการรับรอง    
 
5.  ความรับผิดชอบ 
  ความรับผิดชอบของผูท่ีสามารถเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีในการขอ
อนุญาตผลิต มีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสี หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 
มีดังตอไปนี ้
  5.1  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับตน 
          5.1.1  พลังงานปรมาณูจากเครื่องกาํเนิดรังสี ประเภท 3 หรือ 
          5.1.2  วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 5 เฉพาะชนิดปดผนึก หรือ 

 5.1.3  พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีและวัสดกุัมมันตรังสีตามขอ 5.1.1 และ 5.1.2 
 

  5.2  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับกลาง 
         5.2.1  พลังงานปรมาณูจากเครื่องกาํเนิดรังสี ประเภท 2 และ/หรือประเภท 3 หรือ 
         5.2.2  วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และ/หรือประเภท 5  
  เฉพาะชนิดปดผนึก หรือ 
                5.2.3  พลังงานปรมาณูจากเครื่องกาํเนิดรังสีและวัสดกุมัมันตรังสีตามขอ 5.2.1 และ 5.2.2 
 

  5.3  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดับสูง 
         5.3.1  พลังงานปรมาณูจากเครื่องกาํเนิดรังสี ประเภท 1  ประเภท 2  และ/หรือ
ประเภท 3 หรือ 
         5.3.2  วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และ/หรือ
ประเภท 5 ทุกชนิด หรือ 
          5.3.3 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกาํเนิดรังสีและวัสดกุมัมันตรังสีตามขอ 5.3.1 และ 5.3.2 
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  ท้ังนี้   ตามมาตรฐานที่อางถึงในขอ 5. เปนไปตามการจําแนกประเภทวัสดกุัมมันต     
รังสีตามรายละเอียดในภาคผนวก ก.  และการจําแนกประเภทเครื่องกําเนดิรังสีตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข. 
 
6.  สมรรถนะ   
  ผูจะไดรับการรับรองเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีในระดับตน ระดับกลาง 
และระดับสูง  จะตองมีสมรรถนะในเรื่องตางๆ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค.    โดยตองผานการ
วัดผลไมต่ํากวาเกณฑตามประกาศของสํานกังาน ตามหัวขอดังตอไปนี ้
 

หมวด ก. 
  6.1  การบริหารจดัการดานความปลอดภัยทางรังสี 
  6.2  การดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย 
  6.3  การขออนุญาต 
  6.4  การวางกฎ ระเบียบ ในการใชรังสี 
  6.5  การเก็บบันทึกและรายงาน 
 

หมวด ข. 
  6.6  การใหความรูดานการปองกนัอันตรายจากรังสี 
  6.7  การตรวจพิสูจน (inspection) 
  6.8  การตรวจสอบ  (audit) 
  6.9 การสอบสวน (investigation) 
  6.10 การควบคุมการไดรับปริมาณรังสีของผูปฏิบัติงาน  
 

หมวด ค. 
  6.11 การบริหารจดัการเครื่องมือและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการปองกนัอันตรายจากรังสี 
  6.12 การบริหารจดัการทะเบียนวัสดกุัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี 
  6.13 การตรวจวดัรังสีประจําตัวบุคคล 
  6.14 การควบคุมความเปรอะเปอนทางรังสี 
  6.15 วิธีดําเนินการในกรณีเกดิเหตุผิดปกติหรือฉกุเฉิน 
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7.   การรับรอง และขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
  การดําเนนิงานรับรองมาตรฐานเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ใหสํานักงานจดั
ใหมีองคกรเพื่อดําเนินงานรับรองมาตรฐานเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  2 องคกร คือ 
 

7.1 องคกรรับรองมาตรฐาน  มีหนาท่ี 
7.1.1 รับคําขอการรับรอง และตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูขอการรับรอง 
7.1.2  จัดทําประกาศสอบ/ดําเนินการทั่วไปเกีย่วกับการรับสมัครและจัดสอบ 
7.1.3  จัดทําฐานขอมูล และขึ้นทะเบียน 
7.1.4  ดําเนินการจัดทําใบรับรอง 
7.1.5  ประสานงานกับหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
7.1.6  ดําเนินการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกบัการรับรอง 
 

7.2  องคกรทดสอบคณุสมบัต ิ มีหนาท่ี 
7.2.1 จัดทําหลักเกณฑและวิธีการสอบในสวนของขอบเขต/วีธีการสอบ/การวดัผล 
7.2.2 นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการสอบแตละครั้งตอคณะอนุกรรมการ 
7.2.3 ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการไดมาซ่ึงขอสอบ/การวดัผล 
7.2.4 จัดทํารายช่ือผูสอบผานเกณฑและคะแนนสอบแตละวิชา เสนอคณะอนกุรรมการ 
7.2.5 ประสานงานกับองคกรรับรองมาตรฐาน 
 

  การรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีใหใชวิธีการสอบ  โดยหลักเกณฑและ
วิธีการสอบใหเปนไปตามประกาศของสํานักงาน  
 

กระบวนงานรับรองและขึน้ทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี มีดังนี ้
ใหองคกรทดสอบคุณสมบัติจดัทําหลักเกณฑและวิธีการสอบนําเสนอตอคณะ  

อนุกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบแลวสงใหองคกรรับรองมาตรฐานจัดทําประกาศสอบของสํานกังาน   
โดยใหผูขอการรับรองยื่นคําขอสอบขึ้นทะเบียนพรอมคาธรรมเนียมตอองคกรรับรองมาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบคณุสมบัติ แลวใหองคกรทดสอบคุณสมบัตดิําเนินการทดสอบประเมินผลและจัดทํา
รายช่ือผูสอบผานเกณฑวัดผลเสนอตอคณะอนุกรรมการเพือ่การรับรอง แลวสงใหองคกรรับรอง
มาตรฐานจัดทําฐานขอมูลและขึ้นทะเบียน และจัดทําใบรับรองของสํานักงานตามคํารองขอตอไป 
ท้ังนี้ อัตราคาธรรมเนียมขอการรับรองใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด 
  องคกรรับรองมาตรฐานและองคกรทดสอบมีแผนผังแสดงหนาท่ีของงานฯ  
ดังภาคผนวก ง. 
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8.  หัวขอวิชาเพื่อการรับรองและขึ้นทะเบยีนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 
  หัวขอวิชาเพื่อการรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี    แบงเปนวิชาหลักได    
2 หัวขอวิชาคือ วิชาทางเทคนิค และวิชาทางกฎหมาย  โดยใหองคกรทดสอบคุณสมบัติจัดทํา
ขอสอบตามขอบขายในภาคผนวก จ.    
 

9.  อายุของใบรับรอง   การตออายุใบรับรอง   การระงับหนาที่ตามใบรับรอง   การเพกิถอนการ
ระงับหนาที่ตามใบรับรอง  การยกเลกิใบรับรอง  การอทุธรณ  การขอการรับรองใหม  และการ
ดําเนนิการอื่น 
  9.1  อายุของใบรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีแตละระดับใหมีอายุ 5 ป 
นับตั้งแตวนัท่ีออกใบรับรองให  
 

9.2  การตออายุใบรับรอง    ใหเปนหนาท่ีของผูถือใบรับรองตองดําเนินการยื่นขอ
ตออายุใบรับรองกอนใบรับรองหมดอายุตามประกาศหลกัเกณฑและวิธีการที่สํานักงานจะกําหนด 
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ  

 

9.3  การระงับหนาท่ีตามใบรับรอง   เม่ือสํานักงานพิจารณาแลวดังนี ้
ผูถือใบรับรองจะถูกระงับหนาท่ีตามใบรับรองเมื่อสํานักงานพิจารณาที่ส้ินสุดแลว 

เห็นวากระทําความผดิตามพระราชบญัญัติพลังงานปรมาณเูพ่ือสันติ พ.ศ.2504  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
หรือกฎกระทรวงที่เกีย่วของกับการอนุญาตตามพระราชบญัญัติฯ หรือบกพรองอ่ืนใดที่พนกังาน
เจาหนาท่ีเห็นวารายแรงซ่ึงอาจกอใหเกดิอันตรายและมกีารยื่นเรื่องใหสํานักงานพิจารณาและ
วินิจฉัยเปนท่ีส้ินสุดใหระงับหนาท่ีตามใบรับรอง 

 

9.4 การเพิกถอนการระงับหนาท่ีตามใบรับรอง    ผูถูกระงับหนาท่ีตามใบรับรอง
จะไดรับการเพิกถอนการระงับหนาท่ีตามใบรับรองจากสํานักงานเมื่อยื่นคําขอตอสํานกังาน และ
ไดรับการพิจารณาจากสํานกังานแลววาไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้   

 

9.5   การยกเลิกใบรับรอง      ใบรับรองจะถูกยกเลิกเมื่อ 
       9.5.1  ใบรับรองหมดอาย ุ
      9.5.2  ผูถือใบรับรอง 

-  ตาย 
-  ขอยกเลิกดวยตนเอง 
-  เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
-  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตคดีความผิด

ท่ีเปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
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  9.6  การอุทธรณ     
       9.6.1   การอุทธรณเกี่ยวกับการรับสมคัรใหเปนไปตามประกาศสํานกังาน 
       9.6.2 การอุทธรณเรื่องอ่ืนๆ ใหผูประสงคจะอุทธรณยืน่เรื่องตอสํานักงาน และ 

ใหสํานักงานสงเรื่องใหคณะอนกุรรมการพจิารณา 
 

9.7  การขอการรับรองใหม ใหกระทําไดเชนเดียวกับการรบัรองและขึ้นทะเบียน 
เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีตาม 6. 
 

  9.8  การดําเนนิการอ่ืน  ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ 
 
10. การกํากบัดแูลการดําเนินงานรับรองเจาหนาที่ความปลอดภยัทางรังสี 
  ใหคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานรับรองเจาหนาท่ีความปลอดภยั 
ทางรังสีตามมาตรฐานนี้    
 

-------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พปส.๐๑-มจร.๐๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังส ี

(ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
เรือ่ง มาตรฐานความปลอดภยัเกี่ยวกับรังสี    พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑ ) 
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ภาคผนวก ก. 
การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังส ี

( ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ    
เร่ือง มาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับรังสี    พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑ ) 

 
 

1. ประเภทวัสดุกัมมันตรังส ี
ประเภทวัสดุกมัมันตรังสีรังสีแบงออกเปน 5 ประเภท(ตารางที่ 1) ตามความเปน

อันตรายดังนี ้
1.1  วัสดุกัมมนัตรังสีประเภท  1   หรือเรียกวา วัสดุกัมมนัตรังสีที่เปนอันตรายสูงสุด 

(extremely dangerous) 
1.2 วัสดุกัมมนัตรังสีประเภท  2  หรือเรียกวา วัสดุกัมมนัตรังสีที่เปนอันตรายมาก      

(very dangerous) 
1.3 วัสดุกัมมนัตรังสีประเภท  3   หรือเรียกวา วัสดุกัมมนัตรังสีที่เปนอันตราย 

(dangerous) 
1.4 วัสดุกัมมนัตรังสีประเภท  4  หรือเรียกวา วัสดุกัมมนัตรังสีที่มีโอกาสเปนอันตราย 

(unlikely to be dangerous) 
1.5 วัสดุกัมมนัตรังสีประเภทที่  5  หรือเรียกวา วัสดกุัมมันตรังสีที่ไมเปนอันตราย       

(not dangerous) 
 

2. การจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังส ี
 การจัดจําแนกประเภทวัสดุกมัมันตรังสี (ตารางที่ 1)   ใหยึดหลักเกณฑเรียงลําดับ

ความสําคัญดังตอไปนี ้
2.1  จําแนกตามการประยกุตใชประโยชน 

ใหจดัจําแนกตามการประยกุตใชประโยชนที่ปรากฏในตารางที่ 1  สดมภที่ 2  
ตัวอยาง เชน  วัสดุกัมมันตรังสี Co-60  ประยุกตใชประโยชนในการฉายรังสีรักษา
ระยะไกล กใ็หจัดจําแนกวสัดุกัมมันตรังสี Co-60 นี้เปนวัสดุกัมมนัตรังสีประเภทที ่1  
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2.2  จําแนกตามคา A/D 
2.2.1 กรณีการประยุกตใชประโยชนไมมีการระบุไวในตารางที่ 1 

หากไมมกีารระบุไวในสดมภที่ 2  ของตารางที่ 1 ใหจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
โดยนําคาจากการคํานวณ A/D  (A หมายถงึ คากัมมันตภาพของวัสดุกมัมันตรังสีที่กําลัง
พิจารณา  และ D (ตารางที่ 2) หมายถึง คาความเปนอนัตรายของวัสดุกัมมันตรังสีที่กําลัง
พิจารณา ) มาเปรียบเทียบคา ในสดมภที่ 3 ของตารางที่ 1 และจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีให
เปนไปตามคาในสดมภที่ 1 ของตารางที่ 1 

2.2.2    กรณีการประยุกตใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไมปดผนึก 
ใหจําแนกประเภทวัสดกุัมมนัตรังสีชนิดไมปดผนึกในทาํนองเดียวกับ ขอ 2.2.1

โดยใหนําเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีในขอ 2.3   มาปรับใชเปน
กรณีๆไป 

2.2.3 กรณีวัสดกุัมมนัตรังสีอยูรวมกัน 
ในกรณีวัสดกุมัมันตรงัสีอยูรวมกันซึ่ง หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีมากกวาหนึ่งตวั

ประยุกตใชประโยชนโดยอยูรวมกัน  เก็บอยูรวมกนั  หรือมีตําแหนงอยูใกลกนั   ใหจัด
จําแนกเสมือนเปนวัสดกุัมมนัตรังสีรวมกนัเปนตวัเดยีว   โดยคํานวณคา (A/D)รวม  นํามา
เปรียบเทียบคา ในสดมภที่ 3 ของตารางที่ 1 และจัดจําแนกวัสดกุัมมันตรังสีใหเปนไปตาม
คาในสดมภที่ 1 ของตารางที่ 1  

การคํานวณ (A/D)รวม   ใหใชสูตรดังนี้ 
 

( ) ∑ ∑
=

n
n

i ni

D
A , รวม A/D  

 
ซ่ึง  Ai, n  =   ปริมาณกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสตีัวที่  i  ของนิวไคลดกัมมนัตรังสี   

ตัวที่ n  
       Dn     = คา D ของนิวไคลดกัมมันตรังสี   ตัวที่ n  

 
      2.3  การปรับเปลี่ยนประเภทวัสดกุัมมนัตรังสี 

การจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีแตละกรณี  ใหพิจารณาถงึปจจัยอ่ืนดวย และถามี
ปจจัยอ่ืนใดทีแ่สดงใหเห็นวาการประยกุตใชประโยชนในลักษณะนัน้เปนเหตุทําใหความ
เปนอันตรายเปลี่ยนไป การปองกันอันตรายเปลี่ยนไป  หรือความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี
เปลี่ยนไป   ใหปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกมัมันตรังสีนั้นใหตรงกับความเปนจริง  และให
บันทึกเหตุผลแหงการปรบัเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไวเปนหลักฐาน พรอมแจง 
ใหผูรับใบอนญุาตทราบ   
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ตารางที่ 1   การจําแนกประเภทวัสดกุัมมันตรังสี 
ประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
ตามการประยุกตใชประโยชน 

 

๑ เครื่องกําเนิดไฟฟาดวยความรอนซึ่งใชไอโซโทปรังสี   
 (Radioisotope thermoelectric generators (RTGs)) 

 

 เครื่องฉายรังสี   (Irradiators)  
 เครื่องรังสีรักษาระยะไกล  (Teletherapy )  
 เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายลํารังสี ชนิดติดตั้งอยูกับที่  

(Fixed, multi-beam teletherapy(gamma knife)) 
 

๒ อุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม 
 (Industrial gamma radiography) 

 

 เครื่องรังสีรักษาระยะใกล ชนิดรังสีปริมาณปานกลางถึงสูง  
(High/medium dose rate brachytherapy) 

 

๓ เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมดวยรังสีแบบติดตั้งอยูกับที่   
 ( Fixed industrial gauges)  
   - อุปกรณวัดระดับของผลิตภัณฑ(Level gauges) 

- อุปกรณวัดตะกอน( Dredger gauges) 
- อุปกรณวัดอัตราการไหลบานสายพานโดยใชวัสดุกัมมันตรังสี
ความแรงสูง  (Conveyor gauges containing high activity sources),  

-  อุปกรณวัดการหมุนของทอ (Spinning pipe gauges)  

 

 เครื่องวัดแบบแทงสํารวจหลุมลึกดวยรังสี  (Well logging gauges)  
๔ เครื่องรังสีรักษาระยะใกลชนิดรังสีปริมาณต่ํา  

(Low dose rate brachytherapy) 
 

 เครื่องวัดความหนา/เคลือบผิวดวยรังสี (Thickness/fill-level gauges)    
 เครื่องวัดดวยรังสีแบบเคลื่อนที่( Portable gauges)  

เครื่องวัดความชื้น/ความหนาแนนดวยรังสี(moisture/density gauges) 
 

 เครื่องกําจัดไฟฟาสถิต (Static eliminators)  
 เครื่องวัดความหนาแนนกระดูก (Bone densitometers)  
๕ เครื่องรังสีรักษาระยะใกลเฉพาะการรักษาตอตา และการรักษาแบบฝง

ถาวร     (Low dose rate brachytherapy eye plaques and permanent 
sources) 

 

 อุปกรณวิเคราะหแบบการเรืองรังสีเอกซ (X ray fluorescence(XRF) 
devices) 

 

 อุปกรณตรวจจับอิเลคตรอน(Electron capture devices)  
 อุปกรณวิเคราะหโดยขบวนการ Mossbauer (Mossbauer spectrometry)  
 หัวสายลอฟา (Lightening Preventor)  
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ตารางที่ 2  คากัมมันตภาพทีส่อดคลองกับคาความเปนอนัตราย Dของแตละนวิไคลดกัมมันตรังส ี
 

วัสดุกัมมันตรังสี D 
  TBq Ci  

อะเมริเซียม-241 Am-241    6.E-02 2.E-00 
อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม Am-241/Be  6.E-02 2.E+00 
ทองคํา-198 Au-198 2.E-01 5.E+00 
แคดเมียม-109 Cd-109 2.E+01 5.E+02 
แคลิฟอรเนียม-252 Cf-252 2.E-02 5.E-01 
คูเรียม-244 Cm-244 5.E-02 1.E+00 
โคบอลต-57 Co-57 7.E-01 2.E+01 
โคบอลต-60 Co-60 3.E-02 8.E-01 
ซีเซียม-137 Cs-137 1.E-01 3.E+00 
เหล็ก-55 Fe-55 8.E+02 2.E+04 
แกโดลิเนียม-153 Gd-153 1.E+00 3.E+01 
เจอรเมเนียม-68 Ge-68 7.E-02 2.E+00 
ไฮโดรเจน-3 H-3 2.E+03 5.E+04 
ไอโอดีน-125 I-125 2.E-01 5.E+00 
ไอโอดีน-131 I-131 2.E-01 5.E+00 
อิริเดียม-192 Ir-192  8.E-02 2.E+00 
คริปทอน-85 Kr-85  3.E+01 8.E+02 
โมลิบดีนัม-99 Mo-99  3.E-01 8.E+00 
นิกเกิล-63 Ni-63 6.E+01 2.E+03 
ฟอสฟอรัส-32 P-32 1.E+01 3.E+02 
แพลเลเดียม-103 Pd-103 9.E+01 2.E+03 
โพรมีเทียม-147 Pm-147  4.E+01 1.E+03 
พอโลเนียม-210 Po-210 6.E-02 2.E+00 
พูโตเนียม-238 Pu-238 6.E-02 2.E+00 
พูโตเนียม-239d/เบริลเลียม Pu-239d/Be 6.E-02 2.E+00 
เรเดียม-226 Ra-226 4.E-02 1.E+00 
รูทีเนียม-106 (โรเดียม-106) Ru-106(Rh-106) 3.E-01 8.E+00 
ซีลีเนียม-75 Se-75 2.E-01 5.E-00 

 
 



พปส.๐๑-มจร.๐๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนดิรังส ี

(ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
เรือ่ง มาตรฐานความปลอดภยัเกี่ยวกับรังสี    พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๒ ) 
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ภาคผนวก ข. 
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี 

(ประกาศคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสันติ    
เร่ือง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี    พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๒ ) 

 
ประเภทเคร่ืองกําเนิดรังสี ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเคร่ืองกําเนิดรังสี   

1 

- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานรังสีรักษาทางการแพทย สําหรับ คน
หรือสัตว 

- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานฉายรังสีอุตสาหกรรม 
- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานศกึษาวิจัย รวมถึง เครื่องกําเนดิรังสี

ซินโครตรอน  
- เครื่องเรงอนุภาคสําหรับการตรวจสินคาท่ีดานศุลกากร 

 

2 

- เครื่องเอกซเรยถายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม 
- เครื่องเอกซเรยแบบติดตั้งอยูกับท่ีรวมถึงเครื่อง Fluoroscopy, 

Tomography และ Chiropractic radiography 
- เครื่องเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห (โดยอยูในลักษณะปด

บางสวน) 
- เครื่องซิมูเลเตอร 
- เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 
- เครื่องเอกซเรยแมมโมกราฟฟ 
- เครื่องเอกซเรยเฉพาะทาง เชน Cardiac Catheterization, Digital 

Subtraction, Angiography และอ่ืนๆ 
- เครื่องเอกซเรยฟน 
- เครื่องเอกซเรยสําหรับตรวจวัดความหนาแนนของกระดกู 
- เครื่องเอกซเรยสําหรับสัตว 
- เครื่องเอกซเรยแบบเคล่ือนท่ี (Portable X-rays) 

 

3 
- เครื่องเอกซเรยตรวจกระเปา 
- เครื่องเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห โดยอยูในลักษณะปดมิดชิด 

 



พปส.๐๑-มจร.๐๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
สมรรถนะ 
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ภาคผนวก ค. 
สมรรถนะ 

 
สมรรถนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสใีนระดับตาง ๆ  มีดังนี ้

สมรรถนะของ หมวด 

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
หมวด ก. 
1. การบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยทางรังสี 

 
1.1 ทบทวนแนวปฏิบัติการปองกันอันตรายจาก

รังสีเปนประจําทุกป 
1.2 จัดการเอกสาร วิธีการ เพื่อใหปฏิบัติไดตาม

กฎหมาย 
 
 

 
1.1 ทบทวนแนวปฏิบัติการปองกันอันตรายจากรังสี

เปนประจําทุกป 
1.2 จัดการเอกสาร วิธีการ เพื่อใหปฏิบัติไดตาม

กฎหมาย 
1.3 บริหารจัดการดานความปลอดภัยทางรังสีและ

งบประมาณ 
1.4 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การใชสารกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี
ภายในองคกร 

 
 

 
1.1 ทบทวนแนวปฏิบัติการปองกันอันตรายจากรังสี

เปนประจําทุกป 
1.2 จัดการเอกสาร วิธีการ เพื่อใหปฏิบัติไดตาม

กฎหมาย 
1.3 บริหารจัดการดานความปลอดภัยทางรังสีและ

งบประมาณ 
1.4 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การใชสารกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี
ภายในองคกร 

 
 

2. การดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย 

2.1  มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

2.2 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหเขาใจ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

2.1  มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

2.2 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหเขาใจ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 

 

2.1  มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504  และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 

2.2 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหเขาใจ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
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สมรรถนะของ หมวด 

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
3. การขออนุญาต 3.1  ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะตางๆ ที่ระบุใน

ใบอนุญาต 
3.2  ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ไดรับ

อนุญาต ไมใหขาดอายุ 
3.3  ทบทวนหรือจัดทําคําขออนุญาตเมื่อมีการขอ

อนุญาตใหมหรือเมื่อตองมีการปรับปรุง 
 

3.1  ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะตางๆ ที่ระบุใน
ใบอนุญาต 

3.2  ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ไดรับ
อนุญาต  ไมใหขาดอายุ 

3.3  ทบทวนหรือจัดทําคําขออนุญาตเมื่อมีการขอ
อนุญาตใหมหรือเมื่อตองมีการปรับปรุง 

 

3.1  ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะตางๆ ที่ระบุใน
ใบอนุญาต 

3.2  ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ไดรับ
อนุญาต ไมใหขาดอายุ 

3.3  ทบทวนหรือจัดทําคําขออนุญาตเมื่อมีการขอ
อนุญาตใหมหรือเมื่อตองมีการปรับปรุง 

3.4  จัดการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี ใน
บริเวณที่เคยไดรับอนุญาต หากไมมีการตออายุ
ใบอนุญาตหรือยกเลิกการใช 

 
 
 
 

4. การวางกฎ ระเบียบ 
 ในการใชรังสี 

4.1  วางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทางรังสี    
ตามความจําเปนของหนวยงานใหสอดคลอง
กับกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4.2  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปายรังสีที่ควรติด         
ในแตละบริเวณ 

4.3  จัดทําวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ 
ตนกําเนิดรังสี (Safety and Security) 

 

4.1  วางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทางรังสี       
ตามความจําเปนของหนวยงานใหสอดคลอง   
กับกฎหมายที่เกี่ยวของ  

4.2  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปายรังสีที่ควรติด             
ในแตละบริเวณ 

4.3  จัดทําวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ตนกําเนิดรังสี (Safety and Security) 

4.1  วางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทางรังสี    
ตามความจําเปนของหนวยงานใหสอดคลอง
กับกฎหมายที่เกี่ยวของ  

4.2  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปายรังสีที่ควรติด             
ในแตละบริเวณ 

4.3  จัดทําวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ตนกําเนิดรังสี (Safety and Security) 
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หมวด  สมรรถนะของ  

 1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
5. การเก็บบันทึกและ
รายงาน 

5.1  จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด           
และตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ผูรับผิดชอบงานตองการ 

5.2  จัดทําบันทึกที่กําหนดเปนเอกสารและจัดเก็บ/
จําหนายอยางเหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

5.3  จัดสงรายงานบันทึกที่กําหนดใหกับสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด 

5.1  จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด 
      และตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

ผูรับผิดชอบงานตองการ 
5.2  จัดทําบันทึกที่กําหนดเปนเอกสารและจัดเก็บ/

จําหนายอยางเหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

5.3  จัดสงรายงานบันทึกที่กําหนดใหกับสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด 

5.1  จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด  
       และตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

ผูรับผิดชอบงานตองการ 
5.2  จัดทําบันทึกที่กําหนดเปนเอกสารและจัดเก็บ/

จําหนายอยางเหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

5.3  จัดสงรายงานบันทึกที่กําหนดใหกับสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด 

หมวด ข. 
6. การใหความรูดานการ
ปองกันอันตรายจากรังสี 

 
6.1  ใหการฝกอบรมดานการปองกันอันตรายจาก

รังสีแกผูปฏิบัติงานในแตละระดับ 
6.2  ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปองกันอันตราย

จากรังสี 

 
6.1  ใหการฝกอบรมดานการปองกันอันตรายจากรังสี

แกผูปฏิบัติงานในแตละระดับ 
6.2  ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปองกันอันตรายจาก

รังสี  

 
6.1  ใหการฝกอบรมดานการปองกันอันตรายจากรังสี

แกผูปฏิบัติงานในแตละระดับ 
6.2  ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปองกันอันตรายจาก

รังสี  
7. การตรวจพิสูจน 
(inspection) 

7.1  ตรวจสอบวาผูใชรังสีทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ 
ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรังสีเกินที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และเปนไปตามหลัก 
ALARA  

7.2  สํารวจรังสี เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของ    
ผูไดรับอนุญาต อุปกรณและสถานที่ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 

7.1  ตรวจสอบวาผูใชรังสีทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ  
ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรังสีเกินที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และเปนไปตามหลัก 
ALARA  

7.2  สํารวจรังสี เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของ    
ผูไดรับอนุญาต อุปกรณ และสถานที่ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 

7.1  ตรวจสอบวาผูใชรังสีทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ  
ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรังสีเกินที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และเปนไปตามหลัก 
ALARA  

7.2 สํารวจรังสี เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของ     
ผูไดรับอนุญาต อุปกรณและสถานที่ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด 
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สมรรถนะของ หมวด 

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
8 การตรวจสอบ 
 (audit) 

 
 
 
 
 

8.1  คนหาจุดบกพรองในแผนดําเนินการดานความ
ปลอดภัยทางรังสีขององคกร 

8.2  แนะนํามาตรการการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ 
แกไขจุดออนหรือจุดบกพรองในแผนดําเนินการ 

8.1  คนหาจุดบกพรองในแผนดําเนินการดานความ
ปลอดภัยทางรังสีขององคกร 

8.2  แนะนํามาตรการการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
แกไขจุดออนหรือจุดบกพรองในแผนดําเนินการ 

9. การสอบสวน 
(investigation) 

 9.1  สอบสวนเหตุผิดปกติการไดรับรังสีสูง 
       การเปรอะเปอนทางรังสี และการสูญหายของ

วัสดุกัมมันตรังส ี
9.2  จัดทํารายงานการสอบสวน เพื่อเสนอตอ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

9.1  สอบสวนเหตุผิดปกติการไดรับรังสีสูง  
       การเปรอะเปอนทางรังสี และการสูญหายของ

วัสดุกัมมันตรังส ี
9.2  จัดทํารายงานการสอบสวน เพื่อเสนอตอ

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
10. การควบคุมการไดรับ
ปริมาณรังสีของผูปฏิบัติ 
งาน 

        บริหารจัดการระดับการไดรับรังสีใหมี 
ประสิทธิภาพตามหลัก ALARA 
 

       บริหารจัดการระดับการไดรับรังสีใหมี  
ประสิทธิภาพตามหลัก ALARA 
 

       บริหารจัดการระดับการไดรับรังสีใหมี  
 ประสิทธิภาพตามหลัก ALARA 
 

หมวด ค. 
11. การบริหารจัดการ
เครื่องมือและอุปกรณ 
ที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันอันตรายจากรังสี 

 
11.1  จัดเตรียมเครื่องมือใหพรอมที่จะใชในงานที่ 
         ตองการ 
11.2  บริหารจัดการ การใช และการบํารุงรักษา 
          เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล 
11.3  จัดใหมีการปรับเทียบมาตรฐานและ 
          บํารุงรักษาเครื่องสํารวจรังสีตามกําหนด  
          และเก็บบันทึกหลักฐานผลการปรับเทียบ 
          มาตรฐานและบํารุงรักษา 

 
11.1  จัดเตรียมเครื่องมือใหพรอมที่จะใชในงานที่ 
         ตองการ 
11.2  บริหารจัดการ การใช และการบํารุงรักษาเครื่อง 
         บันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล 
11.3  จัดใหมีการปรับเทียบมาตรฐานและบํารุงรักษา 
         เครื่องสํารวจรังสีตามกําหนด และเก็บบันทึก 
         หลักฐานผลการปรับเทียบมาตรฐานและ 
         บํารุงรักษา 

 
11.1  จัดเตรียมเครื่องมือใหพรอมที่จะใชในงานที่ 
         ตองการ 
11.2  บริหารจัดการ การใช และการบํารุงรักษาเครื่อง 
         บันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล 
11.3 จัดใหมีการปรับเทียบมาตรฐานและบํารุงรักษา 
        เครื่องสํารวจรังสีตามกําหนด และเก็บบันทึก 
        หลักฐานผลการปรับเทียบมาตรฐานและ 
        บํารุงรักษา 



 

ค-5 / 7 

สมรรถนะของ หมวด 

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
12. การบริหารจัดการ
วัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกําเนิดรังสี 

12.1 การจัดซื้อ 
-  การสั่งซื้อตองไมเกินกําหนดที่ไดรับอนุญาต 
-  บํารุงรักษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก 

 
12.2 การรับ 
-  การจัดสงวัสดุกัมมันตรังสีเปนไปตาม
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคง 

-  รับและเปดหีบหอตามแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนสง 

-  จัดลงบันทึกวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่ไดรับใน
บันทึกทะเบียน 

 
12.3 การขนสง 
-  จัดเตรียมเอกสารเพื่อสําแดงตอผูรับขนสง และ
เอกสารอื่นที่กฎหมายกําหนด 

12.1 การจัดซื้อ 
-  การสั่งซื้อตองไมเกินกําหนดที่ไดรับอนุญาต 
-  บํารุงรักษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก 

 
12.2 การรับ 
-  การจัดสงวัสดุกัมมันตรังสีเปนไปตาม     
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคง 

-  รับและเปดหีบหอตามแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนสง 

-  จัดลงบันทึกวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่ไดรับใน
บันทึกทะเบียน 

 
12.3 การขนสง 
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อสําแดงตอผูรับขนสง และ
เอกสารอื่นที่กฎหมายกําหนด 

 

12.1 การจัดซื้อ 
-  การสั่งซื้อตองไมเกินกําหนดที่ไดรับอนุญาต 
-  บํารุงรักษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก 

 
12.2 การรับ 
-  การจัดสงวัสดุกัมมันตรังสีเปนไปตา
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคง 

-  รับและเปดหีบหอตามแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนสง 

-  จัดลงบันทึกวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่ไดรับใน
บันทึกทะเบียน 

 
12.3 การขนสง 
-  จัดเตรียมเอกสารเพื่อสําแดงตอผูรับขนสง และ
เอกสารอื่นที่กฎหมายกําหนด 
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สมรรถนะของ หมวด 

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
 12.4  การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี 

-  บํารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และกากกัมมันตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและที่
เก็บถาวร 

-   ตําแหนงที่มีการใชรังสี มีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย เชน การติดปายรังสี การจัดพื้นที่ 
การรักษาความมั่นคง และการกําบังรังสี 

 
12.5  การจัดการกากกัมมันตรังส ี

 -  ดําเนินการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ใหเปนไป 
    ตามกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑและวิธีการ  
    จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 

12.4  การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังส ี
-  บํารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และกากกัมมันตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและที่
เก็บถาวร 

-  ตําแหนงที่มีการใชรังสี มีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย เชน การติดปายรังสี การจัดพื้นที่ 
การรักษาความมั่นคง และการกําบังรังสี 

 
12.5  การจัดการกากกัมมันตรังส ี

 - ดําเนินการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ใหเปนไป 
    ตามกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑและวิธีการ   
   จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 

12.4  การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังส ี
-  บํารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และกากกัมมันตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและที่
เก็บถาวร 

-  ตําแหนงที่มีการใชรังสี มีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย เชน การติดปายรังสี การจัดพื้นที่ 
การรักษาความมั่นคง และการกําบังรังสี 

 
12.5  การจัดการกากกัมมันตรังส ี
 -  ดําเนินการเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑและวิธีการ
จัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.2546 

 
13. การตรวจวัดรังสี
ประจําตัวบุคคล 

13.1  จัดหาเครื่องบันทึกปริมาณรังสีใหกับ   
ผูปฏิบัติงาน 

 

13.1  จัดหาเครื่องบันทึกปริมาณรังสีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 

13.2  เฝาตรวจการไดรับรังสีจากการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน และตรวจสอบเมื่อผลการบันทึก
รังสีแสดงวาการไดรับรังสีนั้นสูงเกินกวาที่ควร

13.3  จัดใหมีการดําเนินการเพื่อแกไขสาเหตุแหง
การไดรับรังสีสูงนั้น และจัดทํารายงาน
เสนอตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

13.1  จัดหาเครื่องบันทึกปริมาณรังสีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 

13.2  เฝาตรวจการไดรับรังสีจากการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน และตรวจสอบเมื่อผลการบันทึก
รังสีแสดงวาการไดรับรังสีนั้นสูงเกินกวาที่ควร 

13.3  จัดใหมีการดําเนินการเพื่อแกไขสาเหตุแหง
การไดรับรังสีสูงนั้น และจัดทํารายงาน
เสนอตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
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สมรรถนะของ หมวด 

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง 
  13.4  ใหคําแนะนําตอหนวยงานที่มีผูปฏิบัติงาน

สตรีที่มีครรภ ใหสามารถปฏิบัติงานทาง
รังสีไดโดยไดรับรังสีไมเกินคาที่กฎหมาย
กําหนด หรือปรับเปลี่ยนงานถาจําเปน 

 

13.4  ใหคําแนะนําตอหนวยงานที่มีผูปฏิบัติงานสตรี 
ที่มีครรภ ใหสามารถปฏิบัติงานทางรังสีได
โดยไดรับรังสีไมเกินคาที่กฎหมายกําหนด 
หรือปรับเปลี่ยนงานถาจําเปน 

13.5  จัดใหมีการเฝาตรวจการไดรับสารกัมมันตรังสี
เขาสูภายในรางกาย ตามขอกําหนดกฎหมาย 

 
 

14. การควบคุมความ
เปรอะเปอนทางรังสี 

           จัดใหมีการสํารวจการเปรอะเปอนทางรังสี 
หรือทดสอบการรั่วไหลภายในหองปฏิบัติการ 
เครื่องมือ ผูปฏิบัติงาน หรือในบริเวณที่เก็บรักษา
วัสดุกัมมันตรังส ี

 
 
 

15. วิธีดําเนินการในกรณี
เกิดเหตุผิดปกติ 
หรือฉุกเฉิน 

 15.1  พัฒนาวิธีการเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ             
         เหตุฉุกเฉินทางรังสี 
15.2  จัดตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และ 
         ดําเนินการฝกซอม 
 

15.1  พัฒนาวิธีการเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ             
         เหตุฉุกเฉินทางรังสี 
15.2  จัดตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และ 
         ดําเนินการฝกซอม 
 
 
 



พปส.๐๑-มจร.๐๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนผงัแสดงหนาที่ของงานรับรองมาตรฐาน 

เจาหนาทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ง. 

ง – 1/1 

 

คณะกรรมการ 
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

แผนผังแสดงหนาที่ของงาน 
รับรองมาตรฐานเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 

คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐาน 
การรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 

องคกร 
ทดสอบคุณสมบัติ 

องคกร 
รับรองมาตรฐาน 

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
(เลขานุการคณะกรรมการ) 

• รับคําขอการรับรอง และตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร 

• จัดทําประกาศสอบ/ดําเนินการทั่วไป
เกี่ยวกับการรับสมัครและจัดสอบ 

• จัดทําฐานขอมูล และขึ้นทะเบียน 
• ดําเนินการจัดทําใบรับรอง 
• ประสานงานกับหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ 
• ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับการรับรองฯ 
 
 

• จัดทําหลักเกณฑและวิธกีารสอบในสวนของ
ขอบเขต/วิธีการสอบ/การวัดผล 

• นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการสอบ 
   แตละครั้งตอคณะอนุกรรมการ 
• ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการไดมาซึ่งขอสอบ/

การวัดผล 
• จัดทํารายชื่อผูสอบผานเกณฑ  และคะแนน

สอบแตละวิชา เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
• ประสานงานกับองคกรรับรองมาตรฐาน 

ผูขอการรับรอง  
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 

รายงาน 



พปส.๐๑-มจร.๐๑  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรองและขึ้นทะเบียน 

เจาหนาทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี 
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ภาคผนวก จ. 
หัวขอวิชาเพื่อการรับรองและขึ้นทะเบียนเจาหนาทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี

          
 
 

   หัวขอเหลานี้ สามารถคดัเลอืกขึ้นเพ่ือจัดการรับรองใหเหมาะสมกับระดับของสมรรถนะที่จัดรับรอง 
 

สอดคลองกบัสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภยัทางรังสีในภาคผนวก ค. 

หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
 
1. โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 
1.1 โปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีทางดาน

บริหารจัดการ 
- ผูบริหาร 
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังส ี
- เจาหนาทีค่วามปลอดภยัทางรังส ี
- ผูรับใบอนุญาต 
- ผูบริหารของหนวยงานท่ีมีการใชรังส ี
- ผูปฏิบัติงานทางรังสี  
1.2 เกี่ยวกับคณะกรรมการฯ 
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังส ี
- ทีมควบคุมความปลอดภยัในสถานปฏิบัตกิาร 
- การจัดทํารายงานประจาํป และรายงานตาม

กาํหนด 
1.3 นโยบายและการพฒันาวธิีปฏิบัติงาน 
- การแจงเตอืน การตดิปายเตอืน การดาํเนนิการ 
- โครงสรางของหนวยงานความปลอดภัยทางรังสี 

และความรับผิดชอบ 
 
 
 
 

 
1.1, 1.2 

 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 

 
1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 
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สอดคลองกบัสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภยัทางรังสีในภาคผนวก ค. 

หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
2. กฎหมาย และกฎระเบียบ 
2.1 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสนัติ และ
กฎกระทรวงฯ(Radiation Safety Act and Regulation)
-        พระราชบัญญติัพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
-        กฎกระทรวงฯ  
-        ระเบียบและแนวปฏิบัติ 
2.2 องคกรระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกัน

อันตรายจากรังสี  
- ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

(IAEA) 
- คณะกรรมาธิการระหวางประเทศดานการ

ปองกนัอนัตรายจากรังสี (ICRP) 
- คณะกรรมาธิการดานวิทยาศาสตรของ

สหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสี
(UNSCEAR) 

2.1, 2.2 2.1, 2.2 2.1, 2.2 

3. การอนุญาต 
3.1 ใบอนุญาตแบบตาง ๆ 
3.2 แบบคาํขออนุญาต 
3.3 กระบวนการอนุญาต 

3.1, 3.2, 
3.3 

3.1, 3.2, 
3.3 

3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

4. กฎในการปฏิบัติงานทางรังส ี
4.1 การจัดแบงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และการติดปาย 
4.2 การรกัษาความมั่นคง 
4.3 สุขนสิัยในการปฏิบัติงานทางรังสี กฎระเบียบ 
-        หลักความปลอดภัย 

4.1, 4.2, 
4.3 

4.1, 4.2, 
4.3 

4.1, 4.2, 
4.3 

5. การเก็บบนัทึก 
5.1 ขอกาํหนด 
5.2 แบบฟอรมตาง ๆ 
5.3 การจาํหนายบันทึก 

5.1, 5.2, 
5.3 

5.1, 5.2, 
5.3 

5.1, 5.2, 
5.3 
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สอดคลองกบัสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภยัทางรังสีในภาคผนวก ค. 

หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
6. คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน และการปฏบัิติงาน 
6.1 ประเภทของผูปฏิบัติงาน 
- ผูปฏิบัติงานทางรังส ี
- ผูปฏิบัติงานทีต้ั่งครรภ 
- ผูปฏิบัติงานอื่น 
6.2 การฝกอบรม หรือการศึกษาตอเนือ่ง 
- การจัดโปรแกรม (สมรรถนะ การประเมิน

ความรู และการจาํแนกความชาํนาญ) 
- การกาํหนดโปรแกรม (ใหเหมาะสมกับประเภท

ของผูปฏิบัติงาน) 
- ขอกาํหนดในการฝกอบรมผูปฏิบติังาน 
- วิธกีารประเมิน 
 

6.1, 6.2 6.1, 6.2 6.1, 6.2 

7. การตรวจพิสูจน การตรวจสอบ และการสอบสวน 
7.1  การตรวจพสิูจน 
-      การดาํเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
7.2  การตรวจสอบ 
-      แตละสวนของโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ    
       เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังส ี
7.3 การสอบสวน 
-    รายงานเหตุผิดปกติ หรือเหตุท่ีนาสงสัย  
-    ระดับรังสีที่ตองมีการดาํเนินการอยางใด 
     อยางหนึ่ง 
-    การตอบสนองตอเหตุผิดปกติโดยเจาหนาท่ี

ความปลอดภัยทางรังส ี
-    การวิเคราะหแนวโนม 

 
 
 
 

7.1, 7.2 7.1, 7.2, 
8.1, 8.2, 
9.1, 9.2 

7.1, 7.2, 
8.1, 8.2, 
9.1, 9.2 
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สอดคลองกบัสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภยัทางรังสีในภาคผนวก ค. 

หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
8. การควบคุมการไดรับปริมาณรังสขีองผูปฏิบัติงาน 
ทฤษฎีเกี่ยวกับรังสีกอไอออน 
8.1 ชนิดของการไดรับรังส ี
- จากธรรมชาต ิ
- จากการใชรังสีเพ่ือการบาํบัดรักษาทางการแพทย 
- จากการปฏิบัติงานทางรังส ี
8.2 ชนิดของรังส ี
8.3 การสลายตัวของวัสดุกัมมันตรังสี 
- การสลายตัวแบบตาง ๆ 
- คาคร่ึงชีวิต 
8.4 อันตรกิริยาของรังสีตอวัตถ ุ
เกี่ยวกับความเสี่ยง 
8.5 ความเสีย่งจากรังสีเปรยีบเทียบกับการใชชีวิต

แบบตาง ๆ 
8.6 ความเสีย่งเปรียบเทียบกับประโยชน 
หนวยวัดรังส ี
8.7 ปริมาณรังสี (C.kg-1) 
8.8 ปริมาณรังสีดูดกลนื (Gy) 
8.9 ปริมาณรังสียังผล (Sv) 
8.10 กัมมันตภาพรังสี (Bq) 
การจาํกัดการไดรับรังส ี
8.11 การไดรับรังสีใหนอยท่ีสุด 
8.12 ขีดจํากัดการไดรับรังส ี
-  ผูปฏิบัติงานทางรังสีเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไป
-  ปริมาณรังสียังผล และการควบคุมการไดรับสาร  
   กัมมันตรังสีเขาในรางกาย 
8.13 การสาํรวจรังสใีนพ้ืนท่ีตาง ๆ  (สถานท่ีจัดเก็บ 

หองปฏิบติัการ หรือพ้ืนท่ีท่ัวไป) 

10 10 10 
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สอดคลองกบัสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภยัทางรังสีในภาคผนวก ค. 

หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
หลักการปองกนัอนัตรายจากรังส ี
8.14 เวลา 
8.15 ระยะหาง (กฎกาํลังสองผกผัน) 
8.16 การกาํบังรังส ี
- การคาํนวณในการกาํบังรังส ี
- หลักการเลอืกกาํบังรังสแีอลฟา บีตา เอกซเรย 

แกมมา นิวตรอน 
8.17 การปองกนัผูมารับบริการทางการแพทย และ

บุคคลอืน่ (ใหไดรับรังสีนอยท่ีสุด) 
 
 

 
 

   

9. การบริหารจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับการปองกันอันตรายจากรังส ี

เครื่องวัดรังส ี
9.1 ชนิด (เคร่ืองสาํรวจความเปรอะเปอนทางรังสี 

และเคร่ืองสาํรวจรังสี) 
9.2 การเลอืกใชเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบเครือ่งวัดรังสแีละการปรับเทียบ 
มาตรฐาน 
เครื่องใชในการปองกันรังสแีละเคร่ืองมืออื่น ๆ  
9.3 สาํหรับผูปฏิบัติงานทางรังส ี
9.4 สาํหรับติดต้ังในพื้นท่ีปฏิบัติงานทางรังส ี
 
 
 
 
 

11.1, 11.2, 
11.3 

11.1, 11.2, 
11.3 

11.1, 11.2, 
11.3 
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สอดคลองกบัสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภยัทางรังสีในภาคผนวก ค. 

หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
10. การบริหารจัดการทะเบียนวัสดกุัมมันตรังสี   

และเคร่ืองกาํเนิดรังส ี
10.1 การจัดซือ้ และการติดตามดานทะเบียน 
- เง่ือนไขของใบอนญุาต และกฎหมาย 
- ขั้นตอนการจดัซือ้ 
- การติดตามดานทะเบียน (วิธีปฏิบัตติามปกติ      

วิธีปฏิบัตถิาเกิดสูญหายหรอืถูกขโมย) 
10.2 การรับของ 
- เง่ือนไขของใบอนญุาต และกฎหมาย 
- การรับของ -  การสงของ 
- การเปดหีบหอ - อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
10.3 การขนสงวัสดุกัมมันตรังส ี
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงวัตถอุันตราย 
- การบรรจุหีบหอ 
- การขนสง 
10.4 การเก็บรกัษาวสัดกุัมมันตรังสแีละ         

กากกัมมันตรังส ี
ขอกาํหนด 
- การเก็บรกัษากากกัมมนัตรังสใีนระยะสัน้และ

ระยะยาว 
- การเก็บรกัษาวสัดกุัมมันตรังสีชนิดปดผนึก    

(แบบปกติ และในเครือ่งมือ) 
10.5 การจัดเก็บกากกัมมันตรังส ี
- ความรับผิดชอบ แบบรายงาน และบันทึก 
- ประเภทของกากกัมมันตรังส ี
- ขอกาํหนดเกี่ยวกับการดแูลสิ่งแวดลอม(การ

จัดเก็บใตดิน การบําบัดของเหลว และการเผา) 
 

12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 

12.5 

12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 

12.5 

12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 

12.5 
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หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
- การบําบัดและระบายสูสิ่งแวดลอม (ขีดจํากัด และ

สิ่งท่ีตองดาํเนนิการ) 
 

   

11. การตรวจวดัรังสีประจาํตัวบุคคล 
เพ่ือปองกันอันตรายจากรังส ี
11.1 ภายนอก (ตามประเภทของรังสี) 
11.2 ภายใน (ประเภทของรังสี และวิธกีารเขาสู

รางกาย) 
ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณรังส ี
11.3 อวัยวะวิกฤตเปรียบเทียบกบัอวัยวะ

เปาหมาย 
11.4 คุณสมบัติทางกายภาพ 
11.5 คุณสมบัติทางชีวภาพ 
11.6 ความเปนพษิของนวิไคลดรังส ี
การเฝาตรวจประจาํบคุคล 
11.7 เง่ือนไขในการอนุญาต และกฎหมาย 
11.8 การจัดแบงประเภทผูปฏิบัติงาน 
11.9 เคร่ืองวัดรังสี (แบบตาง ๆ และการใช

เคร่ืองวัดท่ีถูกตอง) 
11.10 การบรกิารตรวจวดัรังส ี
- การอนุมัติใช 
- การขอรับบริการ 
- ระดับรังสีที่ตองมีการดาํเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
- การเก็บบนัทึก 
การตรวจวดัจากสิ่งขับถาย (ความรูเบ้ืองตน) 
11.11 ขอกาํหนดและความถี่ในการตรวจ 
11.12 วิธกีารเก็บตัวอยาง 
 

13.1 13.1, 13.2, 
13.3, 13.4 

13.1, 13.2, 
13.3, 13.4, 

13.5 
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หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
การวดัปริมาณรังสีจากภายนอกและภายใน 
11.13 การคาํนวณปริมาณรังสีดูดกลืน 
11.14 การคาํนวณปริมาณรังสียังผล 
11.15 อัตราปริมาณรังสีท่ีระยะสัมผัส 
ชีววิทยารังสี (ความรูเบือ้งตน) 
11.16 โครงสรางของเซลลและการทํางาน 
11.17 ผลของรังสีตอโมเลกลุและภายในเซลล 
11.18 ความไวตอรังส ี
11.19 ผลทางชีววิทยาตอรังสี 
- ผลดานรางกาย ผลดานพันธุกรรม ผลท่ีเห็นได

ชัดเจน ผลท่ีไมเห็นชัดเจน 
- การทําลายโครโมโซม 
11.20 การฉายรังสีทางการแพทย 
- การไดรับรังสีแบบเฉยีบพลนัเปรียบเทียบกับแบบ

เร้ือรัง 
- ผลตอเนื้อเย่ือ 
- ขีดจํากัดปริมาณรังสี 
- การไดรับรังสีเฉพาะที่เปรียบเทียบกับไดรับท่ัว

รางกาย 
- ปจจัยที่มีผลตอผลของการไดรับรังส ี
ผูปฏิบัติงานท่ีต้ังครรภ 
11.21 เง่ือนไขในการอนุญาต และกฎหมาย 
11.22 การจัดแบงประเภทผูปฏิบัติงาน 
11.23 การแจงการตั้งครรภ 
11.24 ขีดจํากัดปริมาณรังสี 
11.25 วิธกีารและแบบฟอรม 
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หัวขอวิชาเพ่ือการรบัรอง 

ระดบัตน ระดบักลาง ระดบัสูง 
12. การควบคุมความเปรอะเปอนทางรังส ี
การสาํรวจความเปรอะเปอนทางรังส ี
12.1 การเฝาตรวจ (monitoring) ความเปรอะ

เปอนทางรังส ี
- วิธีโดยตรง (ใชเคร่ืองสาํรวจการเปรอะเปอน) 
- วิธีโดยออม (การเช็ดตรวจ หรือทดสอบการรัว่) 
12.2 การเฝาตรวจ(monitoring)บุคคล  

  14 

13. วิธีดําเนินการในกรณีเกดิเหตุผิดปกติหรือ
ฉุกเฉนิ 

13.1 แผนปฏิบัตสิาํหรับเหตุตาง ๆ  ท่ีอาจจะ   
เกิดขึน้ได 

13.2 รายชือ่ผูท่ีตองตดิตอเมื่อเกิดเหต ุ
13.3 เคร่ืองมือสาํหรับปฏิบัติงาน ทีมงาน และ   

การฝกซอม 
 

 15.1, 15.2 15.1, 15.2 

 
 




