เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งเปน
ขอกําหนดขั้นต่ําของคุณสมบัติและการรับรองบุคลากรผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการ
ใชวัสดุกัมมันตรังสี และ/หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ประกอบกั บ คํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๒๐๔/๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๔๙ และ
มติคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐาน
การรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีใหเปนไปตามแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
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มาตรฐานการรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
1. ขอบขาย
มาตรฐานฉบับนีใ้ ชเปนขอกําหนดขั้นต่ําของคุณสมบัติและการรับรองบุคลากร
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชวัสดุกัมมันตรังสี และ/หรือพลังงานปรมาณูจาก
เครื่องกําเนิดรังสี
2. คําจํากัดความ
ในมาตรฐานฉบับนี้
2.1 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี หมายถึง บุคลากรที่ผา นการรับรองมาตรฐาน
การรับรองเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชวัสดุ
กัมมันตรังสี และ/หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
2.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
2.3 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานการรับรอง
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
2.4 สํานักงาน หมายถึง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2.5 คุณสมบัติ หมายถึง ความรู ความสามารถและประสบการณ รวมทั้งการผาน
การฝกอบรมของบุคลากรตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้ เพื่อที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาทีค่ วาม
ปลอดภัยทางรังสี ในระดับที่จะขอการรับรอง
2.6 การรับรอง หมายถึง กระบวนการทีจ่ ะนําไปสูการรับรองคุณสมบัติเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อแสดงวาบุคคลนั้นๆ มีความรูค วามสามารถที่จะปฏิบัติงานเปนเจาหนาทีค่ วาม
ปลอดภัยทางรังสี ในระดับที่ไดรับการรับรอง
2.7 ใบรับรอง หมายถึง เอกสารที่กําหนดขึน้ เพื่อเปนหลักฐานแสดงถึงการรับรอง
วาบุคคลนัน้ มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ความสามารถที่จะปฏิบัตงิ านเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ในระดับที่ขอการรับรอง
2.8 องคกรรับรองมาตรฐาน หมายถึง หนวยงาน สถาบัน หรือกลุมงานใดๆ ที่
ทําหนาที่ดําเนินกระบวนการรับรอง ตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
2.9 องคกรทดสอบคุณสมบัติ หมายถึง หนวยงาน สถาบัน คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการทดสอบเพื่อรับรองบุคคลที่จะ
ขอการรับรองตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
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2.10 ผูขอการรับรอง หมายถึง บุคคลที่ยื่นคําขอการรับรองเปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี
2.11 วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาซึ่งบุคคลผูขอการรับรองไดสําเร็จ
การศึกษาและไดรับเอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.ใหการรับรอง
2.12 การฝกอบรม หมายถึง การสอนทางทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักสูตรที่กําหนด
ขึ้นไวในมาตรฐานนี้ หรือหลักสูตรที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติใหการรับรอง
2.13 ประสบการณ หมายถึง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวัสดุกัมมันตรังสีหรือ
พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ในระยะเวลาที่กาํ หนดจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่
รับผิดชอบงาน
3. ระดับของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ระดับของเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี ตามมาตรฐานนี้แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
3.1 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน
3.2 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
3.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง
4. คุณสมบัติ
ผูที่มีสิทธิขอการรับรองเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีจะตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
4.1 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน
4.1.1 ไดรับวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อนุปริญญา หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
4.1.2 ไดรับวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และตองมี
ประสบการณในงานดานการปองกันอันตรายจากรังสีอยางนอย 1 ป
4.2 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
4.2.1 ไดรับวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือ เทียบเทาขึ้นไป หรือ
4.2.2 เปนผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับรังสีหรือเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีระดับตนซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย 3 ป และผานการฝกอบรมหลักสูตรการ
ปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 ของสํานักงานหรือที่สํานักงานใหการรับรอง
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4.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง
4.3.1 ไดรับวุฒกิ ารศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร หรือ
วิศวกรรมศาสตร หรือเทียบเทาขึน้ ไป ซึ่งเคยผานการศึกษาวิชาที่เกีย่ วกับการปองกันอันตรายจาก
รังสีไมนอยกวา 3 หนวยกิต หรือผานการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2
ของสํานักงานหรือที่สํานักงานใหการรับรอง และเปนผูร ับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่ วกับ
รังสีหรือเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่องอยางนอย 1 ป หรือ
4.3.2 เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานตอเนื่อง
อยางนอย 3 ป และผานการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 ของสํานักงาน
หรือที่สํานักงานใหการรับรอง
5. ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบของผูที่สามารถเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีในการขอ
อนุญาตผลิต มีไวในครอบครองหรือใชวัสดุกัมมันตรังสี หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี
มีดังตอไปนี้
5.1 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน
5.1.1 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ประเภท 3 หรือ
5.1.2 วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 5 เฉพาะชนิดปดผนึก หรือ
5.1.3 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกัมมันตรังสีตามขอ 5.1.1 และ 5.1.2
5.2 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
5.2.1 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี ประเภท 2 และ/หรือประเภท 3 หรือ
5.2.2 วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 และ/หรือประเภท 5
เฉพาะชนิดปดผนึก หรือ
5.2.3 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกมั มันตรังสีตามขอ 5.2.1 และ 5.2.2
5.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง
5.3.1 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสี 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 พลังงานปรมาณูจากเครื่องกําเนิดรังสีและวัสดุกมั มันตรังสีตามขอ 5.3.1 และ 5.3.2
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ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่อางถึงในขอ 5. เปนไปตามการจําแนกประเภทวัสดุกัมมันต
รังสีตามรายละเอียดในภาคผนวก ก. และการจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสีตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก ข.
6. สมรรถนะ
ผูจะไดรับการรับรองเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีในระดับตน ระดับกลาง
และระดับสูง จะตองมีสมรรถนะในเรื่องตางๆ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ค. โดยตองผานการ
วัดผลไมต่ํากวาเกณฑตามประกาศของสํานักงาน ตามหัวขอดังตอไปนี้
หมวด ก.
6.1 การบริหารจัดการดานความปลอดภัยทางรังสี
6.2 การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
6.3 การขออนุญาต
6.4 การวางกฎ ระเบียบ ในการใชรังสี
6.5 การเก็บบันทึกและรายงาน
หมวด ข.
6.6 การใหความรูด านการปองกันอันตรายจากรังสี
6.7 การตรวจพิสูจน (inspection)
6.8 การตรวจสอบ (audit)
6.9 การสอบสวน (investigation)
6.10 การควบคุมการไดรับปริมาณรังสีของผูปฏิบัติงาน
หมวด ค.
6.11 การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับการปองกันอันตรายจากรังสี
6.12 การบริหารจัดการทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสี
6.13 การตรวจวัดรังสีประจําตัวบุคคล
6.14 การควบคุมความเปรอะเปอนทางรังสี
6.15 วิธีดําเนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือฉุกเฉิน

4

พ.ป.ส.๐๑-มจร.๐๑
7. การรับรอง และขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
การดําเนินงานรับรองมาตรฐานเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี ใหสํานักงานจัด
ใหมีองคกรเพื่อดําเนินงานรับรองมาตรฐานเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี 2 องคกร คือ
7.1 องคกรรับรองมาตรฐาน มีหนาที่
7.1.1 รับคําขอการรับรอง และตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูขอการรับรอง
7.1.2 จัดทําประกาศสอบ/ดําเนินการทั่วไปเกีย่ วกับการรับสมัครและจัดสอบ
7.1.3 จัดทําฐานขอมูล และขึ้นทะเบียน
7.1.4 ดําเนินการจัดทําใบรับรอง
7.1.5 ประสานงานกับหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ
7.1.6 ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับการรับรอง
7.2 องคกรทดสอบคุณสมบัติ มีหนาที่
7.2.1 จัดทําหลักเกณฑและวิธีการสอบในสวนของขอบเขต/วีธีการสอบ/การวัดผล
7.2.2 นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการสอบแตละครั้งตอคณะอนุกรรมการ
7.2.3 ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการไดมาซึ่งขอสอบ/การวัดผล
7.2.4 จัดทํารายชื่อผูสอบผานเกณฑและคะแนนสอบแตละวิชา เสนอคณะอนุกรรมการ
7.2.5 ประสานงานกับองคกรรับรองมาตรฐาน
การรับรองเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีใหใชวิธีการสอบ โดยหลักเกณฑและ
วิธีการสอบใหเปนไปตามประกาศของสํานักงาน
กระบวนงานรับรองและขึน้ ทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี มีดังนี้
ใหองคกรทดสอบคุณสมบัติจดั ทําหลักเกณฑและวิธีการสอบนําเสนอตอคณะ
อนุกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบแลวสงใหองคกรรับรองมาตรฐานจัดทําประกาศสอบของสํานักงาน
โดยใหผขู อการรับรองยื่นคําขอสอบขึ้นทะเบียนพรอมคาธรรมเนียมตอองคกรรับรองมาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบคุณสมบัติ แลวใหองคกรทดสอบคุณสมบัตดิ ําเนินการทดสอบประเมินผลและจัดทํา
รายชื่อผูสอบผานเกณฑวัดผลเสนอตอคณะอนุกรรมการเพือ่ การรับรอง แลวสงใหองคกรรับรอง
มาตรฐานจัดทําฐานขอมูลและขึ้นทะเบียน และจัดทําใบรับรองของสํานักงานตามคํารองขอตอไป
ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมขอการรับรองใหเปนไปตามที่สํานักงานกําหนด
องคกรรับรองมาตรฐานและองคกรทดสอบมีแผนผังแสดงหนาที่ของงานฯ
ดังภาคผนวก ง.
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8. หัวขอวิชาเพื่อการรับรองและขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
หัวขอวิชาเพื่อการรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี แบงเปนวิชาหลักได
2 หัวขอวิชาคือ วิชาทางเทคนิค และวิชาทางกฎหมาย โดยใหองคกรทดสอบคุณสมบัติจัดทํา
ขอสอบตามขอบขายในภาคผนวก จ.
9. อายุของใบรับรอง การตออายุใบรับรอง การระงับหนาที่ตามใบรับรอง การเพิกถอนการ
ระงับหนาที่ตามใบรับรอง การยกเลิกใบรับรอง การอุทธรณ การขอการรับรองใหม และการ
ดําเนินการอื่น
9.1 อายุของใบรับรองเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสีแตละระดับใหมีอายุ 5 ป
นับตั้งแตวนั ที่ออกใบรับรองให
9.2 การตออายุใบรับรอง ใหเปนหนาทีข่ องผูถือใบรับรองตองดําเนินการยื่นขอ
ตออายุใบรับรองกอนใบรับรองหมดอายุตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานจะกําหนด
โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
9.3 การระงับหนาทีต่ ามใบรับรอง เมื่อสํานักงานพิจารณาแลวดังนี้
ผูถือใบรับรองจะถูกระงับหนาทีต่ ามใบรับรองเมื่อสํานักงานพิจารณาที่สิ้นสุดแลว
เห็นวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และที่แกไขเพิ่มเติม
หรือกฎกระทรวงที่เกีย่ วของกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติฯ หรือบกพรองอื่นใดที่พนักงาน
เจาหนาที่เห็นวารายแรงซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายและมีการยื่นเรื่องใหสํานักงานพิจารณาและ
วินิจฉัยเปนที่สิ้นสุดใหระงับหนาที่ตามใบรับรอง
9.4 การเพิกถอนการระงับหนาที่ตามใบรับรอง ผูถูกระงับหนาที่ตามใบรับรอง
จะไดรับการเพิกถอนการระงับหนาที่ตามใบรับรองจากสํานักงานเมื่อยื่นคําขอตอสํานักงาน และ
ไดรับการพิจารณาจากสํานักงานแลววาไดปฏิบัติตามมาตรฐานนี้
9.5 การยกเลิกใบรับรอง ใบรับรองจะถูกยกเลิกเมื่อ
9.5.1 ใบรับรองหมดอายุ
9.5.2 ผูถือใบรับรอง
- ตาย
- ขอยกเลิกดวยตนเอง
- เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
- ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตคดีความผิด
ที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
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9.6 การอุทธรณ
9.6.1 การอุทธรณเกี่ยวกับการรับสมัครใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
9.6.2 การอุทธรณเรื่องอื่นๆ ใหผูประสงคจะอุทธรณยนื่ เรื่องตอสํานักงาน และ
ใหสํานักงานสงเรื่องใหคณะอนุกรรมการพิจารณา
9.7 การขอการรับรองใหม ใหกระทําไดเชนเดียวกับการรับรองและขึ้นทะเบียน
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีตาม 6.
9.8 การดําเนินการอืน่ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
10. การกํากับดูแลการดําเนินงานรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
ใหคณะอนุกรรมการทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรังสีตามมาตรฐานนี้
--------------------
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ภาคผนวก ก
การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
(ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรือ่ ง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑ )

ภาคผนวก ก.
การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
( ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑ )

1. ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทวัสดุกมั มันตรังสีรังสีแบงออกเปน 5 ประเภท(ตารางที่ 1) ตามความเปน
อันตรายดังนี้
1.1 วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 1 หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนอันตรายสูงสุด
(extremely dangerous)
1.2 วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 2 หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนอันตรายมาก
(very dangerous)
1.3 วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 3 หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนอันตราย
(dangerous)
1.4 วัสดุกัมมันตรังสีประเภท 4 หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเปนอันตราย
(unlikely to be dangerous)
1.5 วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 5 หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่ไมเปนอันตราย
(not dangerous)
2. การจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
การจัดจําแนกประเภทวัสดุกมั มันตรังสี (ตารางที่ 1) ใหยึดหลักเกณฑเรียงลําดับ
ความสําคัญดังตอไปนี้
2.1 จําแนกตามการประยุกตใชประโยชน
ใหจดั จําแนกตามการประยุกตใชประโยชนที่ปรากฏในตารางที่ 1 สดมภที่ 2
ตัวอยาง เชน วัสดุกัมมันตรังสี Co-60 ประยุกตใชประโยชนในการฉายรังสีรักษา
ระยะไกล ก็ใหจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสี Co-60 นี้เปนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1
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2.2 จําแนกตามคา A/D
2.2.1 กรณีการประยุกตใชประโยชนไมมีการระบุไวในตารางที่ 1
หากไมมกี ารระบุไวในสดมภที่ 2 ของตารางที่ 1 ใหจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
โดยนําคาจากการคํานวณ A/D (A หมายถึง คากัมมันตภาพของวัสดุกมั มันตรังสีที่กําลัง
พิจารณา และ D (ตารางที่ 2) หมายถึง คาความเปนอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสีที่กําลัง
พิจารณา ) มาเปรียบเทียบคา ในสดมภที่ 3 ของตารางที่ 1 และจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีให
เปนไปตามคาในสดมภที่ 1 ของตารางที่ 1
2.2.2 กรณีการประยุกตใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไมปดผนึก
ใหจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไมปดผนึกในทํานองเดียวกับ ขอ 2.2.1
โดยใหนําเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีในขอ 2.3 มาปรับใชเปน
กรณีๆไป
2.2.3 กรณีวัสดุกัมมันตรังสีอยูรวมกัน
ในกรณีวัสดุกมั มันตรังสีอยูรวมกันซึ่ง หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีมากกวาหนึ่งตัว
ประยุกตใชประโยชนโดยอยูร วมกัน เก็บอยูรวมกัน หรือมีตําแหนงอยูใกลกนั ใหจัด
จําแนกเสมือนเปนวัสดุกัมมันตรังสีรวมกันเปนตัวเดียว โดยคํานวณคา (A/D)รวม นํามา
เปรียบเทียบคา ในสดมภที่ 3 ของตารางที่ 1 และจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีใหเปนไปตาม
คาในสดมภที่ 1 ของตารางที่ 1
การคํานวณ (A/D)รวม ใหใชสูตรดังนี้

(A/D ) รวม = ∑n ∑i Ai ,n
Dn
ซึ่ง Ai, n = ปริมาณกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีตัวที่ i ของนิวไคลดกัมมันตรังสี
ตัวที่ n
Dn = คา D ของนิวไคลดกัมมันตรังสี ตัวที่ n
2.3 การปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
การจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีแตละกรณี ใหพิจารณาถึงปจจัยอืน่ ดวย และถามี
ปจจัยอืน่ ใดทีแ่ สดงใหเห็นวาการประยุกตใชประโยชนในลักษณะนัน้ เปนเหตุทําใหความ
เปนอันตรายเปลี่ยนไป การปองกันอันตรายเปลี่ยนไป หรือความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี
เปลี่ยนไป ใหปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกมั มันตรังสีนั้นใหตรงกับความเปนจริง และให
บันทึกเหตุผลแหงการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไวเปนหลักฐาน พรอมแจง
ใหผูรับใบอนุญาตทราบ
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ตารางที่ 1 การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสี
๑

๒

๓

๔

๕

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ตามการประยุกตใชประโยชน
เครื่องกําเนิดไฟฟาดวยความรอนซึ่งใชไอโซโทปรังสี
(Radioisotope thermoelectric generators (RTGs))
เครื่องฉายรังสี (Irradiators)
เครื่องรังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy )
เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายลํารังสี ชนิดติดตั้งอยูกับที่
(Fixed, multi-beam teletherapy(gamma knife))
อุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม
(Industrial gamma radiography)
เครื่องรังสีรักษาระยะใกล ชนิดรังสีปริมาณปานกลางถึงสูง
(High/medium dose rate brachytherapy)
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)
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)
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)

ก-3 / 4

ตารางที่ 2 คากัมมันตภาพทีส่ อดคลองกับคาความเปนอันตราย Dของแตละนิวไคลดกัมมันตรังสี
วัสดุกัมมันตรังสี
อะเมริเซียม-241
อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม
ทองคํา-198
แคดเมียม-109
แคลิฟอรเนียม-252
คูเรียม-244
โคบอลต-57
โคบอลต-60
ซีเซียม-137
เหล็ก-55
แกโดลิเนียม-153
เจอรเมเนียม-68
ไฮโดรเจน-3
ไอโอดีน-125
ไอโอดีน-131
อิริเดียม-192
คริปทอน-85
โมลิบดีนัม-99
นิกเกิล-63
ฟอสฟอรัส-32
แพลเลเดียม-103
โพรมีเทียม-147
พอโลเนียม-210
พูโตเนียม-238
พูโตเนียม-239d/เบริลเลียม
เรเดียม-226
รูทีเนียม-106 (โรเดียม-106)
ซีลีเนียม-75

D

Am-241
Am-241/Be
Au-198
Cd-109
Cf-252
Cm-244
Co-57
Co-60
Cs-137
Fe-55
Gd-153
Ge-68
H-3
I-125
I-131
Ir-192
Kr-85
Mo-99
Ni-63
P-32
Pd-103
Pm-147
Po-210
Pu-238
Pu-239d/Be
Ra-226
Ru-106(Rh-106)
Se-75
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TBq
6.E-02
6.E-02
2.E-01
2.E+01
2.E-02
5.E-02
7.E-01
3.E-02
1.E-01
8.E+02
1.E+00
7.E-02
2.E+03
2.E-01
2.E-01
8.E-02
3.E+01
3.E-01
6.E+01
1.E+01
9.E+01
4.E+01
6.E-02
6.E-02
6.E-02
4.E-02
3.E-01

Ci
2.E-00
2.E+00
5.E+00
5.E+02
5.E-01
1.E+00
2.E+01
8.E-01
3.E+00
2.E+04
3.E+01
2.E+00
5.E+04
5.E+00
5.E+00
2.E+00
8.E+02
8.E+00
2.E+03
3.E+02
2.E+03
1.E+03
2.E+00
2.E+00
2.E+00
1.E+00
8.E+00

2.E-01

5.E-00
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ภาคผนวก ข
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
(ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรือ่ ง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๒ )

ภาคผนวก ข.
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
(ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๒ )
ประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
-

1

-

2

3

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานรังสีรักษาทางการแพทย สําหรับ คน
หรือสัตว
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานฉายรังสีอุตสาหกรรม
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึง เครื่องกําเนิดรังสี
ซินโครตรอน
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับการตรวจสินคาทีด่ านศุลกากร

- เครื่องเอกซเรยถายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม
- เครื่องเอกซเรยแบบติดตั้งอยูกับทีร่ วมถึงเครื่อง Fluoroscopy,
Tomography และ Chiropractic radiography
- เครื่องเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห (โดยอยูใ นลักษณะปด
บางสวน)
- เครื่องซิมูเลเตอร
- เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร
- เครื่องเอกซเรยแมมโมกราฟฟ
- เครื่องเอกซเรยเฉพาะทาง เชน Cardiac Catheterization, Digital
Subtraction, Angiography และอื่นๆ
- เครื่องเอกซเรยฟน
- เครื่องเอกซเรยสําหรับตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก
- เครื่องเอกซเรยสําหรับสัตว
- เครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนที่ (Portable X-rays)
- เครื่องเอกซเรยตรวจกระเปา
- เครือ่ งเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห โดยอยูในลักษณะปดมิดชิด
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ภาคผนวก ค
สมรรถนะ

ภาคผนวก ค.
สมรรถนะ
สมรรถนะของเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีในระดับตาง ๆ มีดังนี้
หมวด
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน

หมวด ก.
1. การบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัยทางรังสี

2. การดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย

1.1 ทบทวนแนวปฏิบัติการปองกันอันตรายจาก
รังสีเปนประจําทุกป
1.2 จัดการเอกสาร วิธีการ เพื่อใหปฏิบัติไดตาม
กฎหมาย

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง

3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

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

2.1 มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติพลังงาน
2.1 มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และกฎกระทรวง
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และกฎกระทรวงที่
ที่เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
2.2 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหเขาใจ 2.2 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหเขาใจ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
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2.1 มีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวของรวมทั้งกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
2.2 ใหคําแนะนําผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหเขาใจ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย

หมวด
3. การขออนุญาต

3.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะตางๆ ที่ระบุใน
ใบอนุญาต
3.2 ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ไดรับ
อนุญาต ไมใหขาดอายุ
3.3 ทบทวนหรือจัดทําคําขออนุญาตเมื่อมีการขอ
อนุญาตใหมหรือเมื่อตองมีการปรับปรุง

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
3.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะตางๆ ที่ระบุใน
ใบอนุญาต
3.2 ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ไดรับ
อนุญาต ไมใหขาดอายุ
3.3 ทบทวนหรือจัดทําคําขออนุญาตเมื่อมีการขอ
อนุญาตใหมหรือเมื่อตองมีการปรับปรุง

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)

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน
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3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

3.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะตางๆ ที่ระบุใน
ใบอนุญาต
3.2 ตรวจสอบใบอนุญาตเกี่ยวกับรังสีตามที่ไดรับ
อนุญาต ไมใหขาดอายุ
3.3 ทบทวนหรือจัดทําคําขออนุญาตเมื่อมีการขอ
อนุญาตใหมหรือเมื่อตองมีการปรับปรุง
3.4 จัดการชําระลางความเปรอะเปอนทางรังสี ใน
บริเวณที่เคยไดรับอนุญาต หากไมมีการตออายุ
ใบอนุญาตหรือยกเลิกการใช

4.1 วางกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทางรังสี
ตามความจําเปนของหนวยงานใหสอดคลอง
กับกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.2 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับปายรังสีที่ควรติด
ในแตละบริเวณ
4.3 จัดทําวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ตนกําเนิดรังสี (Safety and Security)

หมวด
5.1 จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด
และตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ผูรับผิดชอบงานตองการ
5.2 จัดทําบันทึกที่กําหนดเปน เอกสารและจัดเก็บ/
จําหนายอยางเหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.3 จัดสงรายงานบันทึกที่กําหนดใหกับสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
5.1 จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด
และตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ผูรับผิดชอบงานตองการ
5.2 จัดทําบันทึกที่กําหนดเปน เอกสารและจัดเก็บ/
จําหนายอยางเหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.3 จัดสงรายงานบันทึกที่กําหนดใหกับสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด

5.1 จัดทํารายงานตามที่กฎหมายกําหนด
และตามที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ผูรับผิดชอบงานตองการ
5.2 จัดทําบันทึกที่กําหนดเปน เอกสารและจัดเก็บ/
จําหนายอยางเหมาะสม ตามระเบียบ
คณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
5.3 จัดสงรายงานบันทึกที่กําหนดใหกับสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติตามกําหนด

6.1 ใหการฝกอบรมดานการปอ งกันอันตรายจาก
รังสีแกผูปฏิบัติงานในแตละระดับ
6.2 ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปองกันอันตราย
จากรังสี
7.1 ตรวจสอบวาผูใชรังสีทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ
ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรังสีเกินที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และเปนไปตามหลัก
ALARA
7.2 สํารวจรังสี เพื่อ ใหมั่นใจวาการดําเนินการของ
ผูไดรับอนุญาต อุปกรณและสถานที่ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด

6.1 ใหการฝกอบรมดานการปอ งกันอันตรายจากรังสี
แกผูปฏิบัติงานในแตละระดับ
6.2 ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปองกันอันตรายจาก
รังสี
7.1 ตรวจสอบวาผูใชรังสีทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ
ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรังสีเกินที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และเปนไปตามหลัก
ALARA
7.2 สํารวจรังสี เพื่อ ใหมั่นใจวาการดําเนินการของ
ผูไดรับอนุญาต อุปกรณ และสถานที่ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด

6.1 ใหการฝกอบรมดานการปอ งกันอันตรายจากรังสี
แกผูปฏิบัติงานในแตละระดับ
6.2 ใหคําปรึกษาแนะนําดานการปองกันอันตรายจาก
รังสี
7.1 ตรวจสอบวาผูใชรังสีทุกคนปฏิบัติตามวิธีการ
ซึ่งปองกันมิใหผูปฏิบัติงานไดรับรังสีเกินที่
กําหนดไวตามกฎหมาย และเปนไปตามหลัก
ALARA
7.2 สํารวจรังสี เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการของ
ผูไดรับอนุญาต อุปกรณและสถานที่ที่เกี่ยวของ
เปนไปตามกฎหมายกําหนด

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน

5. การเก็บบันทึกและ
รายงาน

หมวด ข.
6. การใหความรูดานการ
ปองกันอันตรายจากรังสี

7. การตรวจพิสูจน
(inspection)
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3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

หมวด
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน

8 การตรวจสอบ
(audit)

9. การสอบสวน
(investigation)

10. การควบคุมการไดรับ
บริหารจัดการระดับการไดรับรังสีใหมี
ปริมาณรังสีของผูปฏิบัติ ประสิทธิภาพตามหลัก ALARA
งาน
หมวด ค.
11.1 จัดเตรียมเครื่อ งมือใหพรอมที่จะใชในงานที่
11. การบริหารจัดการ
ตองการ
เครื่องมือและอุปกรณ
11.2 บริหารจัดการ การใช และการบํารุงรักษา
ที่เกี่ยวของกับการ
เครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล
ปองกันอันตรายจากรังสี
11.3 จัดใหมีการปรับเทียบมาตรฐานและ
บํารุงรักษาเครื่องสํารวจรังสีตามกําหนด
และเก็บบันทึกหลักฐานผลการปรับเทียบ
มาตรฐานและบํารุงรักษา

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
8.1 คนหาจุดบกพรองในแผนดําเนินการดานความ
ปลอดภัยทางรังสีขององคกร
8.2 แนะนํามาตรการการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
แกไขจุดออนหรือจุดบกพรองในแผนดําเนินการ
9.1 สอบสวนเหตุผิดปกติการไดรับรังสีสูง
การเปรอะเปอนทางรังสี และการสูญหายของ
วัสดุกัมมันตรังสี
9.2 จัดทํารายงานการสอบสวน เพื่อเสนอตอ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
บริหารจัดการระดับการไดรับรังสีใหมี
ประสิทธิภาพตามหลัก ALARA

3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

8.1 คนหาจุดบกพรองในแผนดําเนินการดานความ
ปลอดภัยทางรังสีขององคกร
8.2 แนะนํามาตรการการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
แกไขจุดออนหรือจุดบกพรองในแผนดําเนินการ
9.1 สอบสวนเหตุผิดปกติการไดรับรังสีสูง
การเปรอะเปอนทางรังสี และการสูญหายของ
วัสดุกัมมันตรังสี
9.2 จัดทํารายงานการสอบสวน เพื่อเสนอตอ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
บริหารจัดการระดับการไดรับรังสีใหมี
ประสิทธิภาพตามหลัก ALARA

11.1 จัดเตรียมเครื่อ งมือใหพรอมที่จะใชในงานที่
11.1 จัดเตรียมเครื่อ งมือใหพรอมที่จะใชในงานที่
ตองการ
ตองการ
11.2 บริหารจัดการ การใช และการบํารุงรักษาเครื่อง 11.2 บริหารจัดการ การใช และการบํารุงรักษาเครื่อง
บันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล
บันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล
11.3 จัดใหมีการปรับเทียบมาตรฐานและบํารุงรักษา 11.3 จัดใหมกี ารปรับเทียบมาตรฐานและบํารุงรักษา
เครื่องสํารวจรังสีตามกําหนด และเก็บบันทึก
เครื่องสํารวจรังสีตามกําหนด และเก็บบันทึก
หลักฐานผลการปรับเทียบมาตรฐานและ
หลักฐานผลการปรับเทียบมาตรฐานและ
บํารุงรักษา
บํารุงรักษา
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หมวด
12.1 การจัดซื้อ
- การสั่งซื้อตองไมเกินกําหนดที่ไดรับอนุญาต
- บํารุงรักษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
12.1 การจัดซื้อ
- การสั่งซื้อตองไมเกินกําหนดที่ไดรับอนุญาต
- บํารุงรักษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก

12.1 การจัดซื้อ
- การสั่งซื้อตองไมเกินกําหนดที่ไดรับอนุญาต
- บํารุงรักษาทะเบียนสารกัมมันตรังสีและวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก

12.2 การรับ
- การจัดสงวัสดุกัมมันตรังสีเปนไปตาม
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคง
- รับและเปดหีบหอตามแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนสง
- จัดลงบันทึกวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่ไดรับใน
บันทึกทะเบียน

12.2 การรับ
- การจัดสงวัสดุกัมมันตรังสีเปนไปตาม
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคง
- รับและเปดหีบหอตามแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนสง
- จัดลงบันทึกวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่ไดรับใน
บันทึกทะเบียน

12.2 การรับ
- การจัดสงวัสดุกัมมันตรังสีเปนไปตา
กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและความ
มั่นคง
- รับและเปดหีบหอตามแนวปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยและแนวปฏิบัติในการขนสง
- จัดลงบันทึกวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมดที่ไดรับใน
บันทึกทะเบียน

12.3 การขนสง
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อสําแดงตอผูรับขนสง และ
เอกสารอื่นที่กฎหมายกําหนด

12.3 การขนสง
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อสําแดงตอผูรับขนสง และ
เอกสารอื่นที่กฎหมายกําหนด

12.3 การขนสง
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อสําแดงตอผูรับขนสง และ
เอกสารอื่นที่กฎหมายกําหนด

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน

12. การบริหารจัดการ
วัสดุกัมมันตรังสีและ
เครื่องกําเนิดรังสี
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3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

หมวด
12.4 การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
- บํารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และกากกัมมันตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและที่
เก็บถาวร
- ตําแหนงที่มีการใชรังสี มีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย เชน การติดปายรังสี การจัดพื้นที่
การรักษาความมั่นคง และการกําบังรังสี

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
12.4 การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
- บํารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และกากกัมมันตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและที่
เก็บถาวร
- ตําแหนงที่มีการใชรังสี มีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย เชน การติดปายรังสี การจัดพื้นที่
การรักษาความมั่นคง และการกําบังรังสี

12.4 การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
- บํารุงรักษาบริเวณที่เก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และกากกัมมันตรังสี ทั้งที่เก็บชั่วคราวและที่
เก็บถาวร
- ตําแหนงที่มีการใชรังสี มีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย เชน การติดปายรังสี การจัดพื้นที่
การรักษาความมั่นคง และการกําบังรังสี

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

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

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

13.1 จัดหาเครื่องบันทึกปริม าณรังสีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน

13.1 จัดหาเครื่องบันทึกปริม าณรังสีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน
13.2 เฝาตรวจการไดรับรังสีจากการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน และตรวจสอบเมื่อผลการบันทึก
รังสีแสดงวาการไดรับรังสีนั้นสูงเกินกวาที่ควร
13.3 จัดใหมีการดําเนินการเพื่อแกไขสาเหตุแหง
การไดรับรังสีสูงนั้น และจัดทํารายงาน
เสนอตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

13.1 จัดหาเครื่องบันทึกปริม าณรังสีใหกับ
ผูปฏิบัติงาน
13.2 เฝาตรวจการไดรับรังสีจากการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน และตรวจสอบเมื่อผลการบันทึก
รังสีแสดงวาการไดรับรังสีนั้นสูงเกินกวาที่ควร
13.3 จัดใหมีการดําเนินการเพื่อแกไขสาเหตุแหง
การไดรับรังสีสูงนั้น และจัดทํารายงาน
เสนอตอสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน

13. การตรวจวัดรังสี
ประจําตัวบุคคล
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3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

หมวด
1. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับตน

สมรรถนะของ
2. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง
13.4 ใหคําแนะนําตอหนวยงานที่มีผูปฏิบัติงาน
สตรีที่มีครรภ ใหสามารถปฏิบัติงานทาง
รังสีไดโดยไดรับรังสีไมเกินคาที่กฎหมาย
กําหนด หรือปรับเปลี่ยนงานถาจําเปน

14. การควบคุมความ
เปรอะเปอนทางรังสี

15. วิธีดําเนินการในกรณี
เกิดเหตุผิดปกติ
หรือฉุกเฉิน

3. เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง

13.4 ใหคําแนะนําตอหนวยงานที่มีผูปฏิบัติงานสตรี
ที่มีครรภ ใหสามารถปฏิบัติงานทางรังสีได
โดยไดรับรังสีไมเกินคาที่กฎหมายกําหนด
หรือปรับเปลี่ยนงานถาจําเปน
13.5 จัดใหมีการเฝาตรวจการไดรับสารกัมมันตรังสี
เขาสูภายในรางกาย ตามขอกําหนดกฎหมาย
จัดใหมีการสํารวจการเปรอะเปอนทางรังสี
หรือทดสอบการรั่วไหลภายในหองปฏิบัติการ
เครื่องมือ ผูปฏิบัติงาน หรือในบริเวณที่เก็บรักษา
วัสดุกัมมันตรังสี

15.1 พัฒนาวิธีการเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี
15.2 จัดตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และ
ดําเนินการฝกซอม
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15.1 พัฒนาวิธีการเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสี
15.2 จัดตั้งทีมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และ
ดําเนินการฝกซอม

พปส.๐๑-มจร.๐๑

ภาคผนวก ง
แผนผังแสดงหนาที่ของงานรับรองมาตรฐาน
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี

ภาคผนวก ง.
แผนผังแสดงหนาที่ของงาน
รับรองมาตรฐานเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี
คณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(เลขานุการคณะกรรมการ)

ผูขอการรับรอง
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี

รายงาน

องคกร
รับรองมาตรฐาน

คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐาน
การรับรองเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี

องคกร
ทดสอบคุณสมบัติ

• รับคําขอการรับรอง และตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสมัคร
• จัดทําประกาศสอบ/ดําเนินการทั่วไป
เกี่ยวกับการรับสมัครและจัดสอบ
• จัดทําฐานขอมูล และขึ้นทะเบียน
• ดําเนินการจัดทําใบรับรอง
• ประสานงานกับหนวยงาน/ผูเกี่ยวของ
• ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของกับการรับรองฯ

ง – 1/1

• จัดทําหลักเกณฑและวิธกี ารสอบในสวนของ
ขอบเขต/วิธีการสอบ/การวัดผล
• นําเสนอหลักเกณฑและวิธีการสอบ
แตละครั้งตอคณะอนุกรรมการ
• ดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับการไดมาซึ่งขอสอบ/
การวัดผล
• จัดทํารายชื่อผูสอบผานเกณฑ และคะแนน
สอบแตละวิชา เสนอคณะอนุกรรมการฯ
• ประสานงานกับองคกรรับรองมาตรฐาน

พปส.๐๑-มจร.๐๑

ภาคผนวก จ
หัวขอวิชาเพื่อการรับรองและขึ้นทะเบียน
เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี

ภาคผนวก จ.
หัวขอวิชาเพื่อการรับรองและขึ้นทะเบียนเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี

หัวขอเหลานี้ สามารถคัดเลือกขึ้นเพื่อจัดการรับรองใหเหมาะสมกับระดับของสมรรถนะที่จัดรับรอง
หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง

1. โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ
1.1 โปรแกรมความปลอดภัยทางรังสีทางดาน
บริหารจัดการ
- ผูบริหาร
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังสี
- เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยทางรังสี
- ผูรับใบอนุญาต
- ผูบริหารของหนวยงานที่มีการใชรังสี
- ผูปฏิบัติงานทางรังสี
1.2 เกี่ยวกับคณะกรรมการฯ
- คณะกรรมการความปลอดภัยทางรังสี
- ทีมควบคุมความปลอดภัยในสถานปฏิบัตกิ าร
- การจัดทํารายงานประจําป และรายงานตาม
กําหนด
1.3 นโยบายและการพัฒนาวิธีปฏิบัติงาน
- การแจงเตือน การติดปายเตือน การดําเนินการ
- โครงสรางของหนวยงานความปลอดภัยทางรังสี
และความรับผิดชอบ

จ-1 / 9

1.1, 1.2

1.1, 1.2,
1.3, 1.4

1.1, 1.2,
1.3, 1.4

หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
2.1, 2.2
2.1, 2.2
2.1, 2.2

2. กฎหมาย และกฎระเบียบ
2.1 พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ และ
กฎกระทรวงฯ(Radiation Safety Act and Regulation)
- พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ
- กฎกระทรวงฯ
- ระเบียบและแนวปฏิบัติ
2.2 องคกรระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกัน
อันตรายจากรังสี
- ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(IAEA)
- คณะกรรมาธิการระหวางประเทศดานการ
ปองกันอันตรายจากรังสี (ICRP)
- คณะกรรมาธิการดานวิทยาศาสตรของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสี
(UNSCEAR)
3. การอนุญาต
3.1, 3.2,
3.1 ใบอนุญาตแบบตาง ๆ
3.3
3.2 แบบคําขออนุญาต
3.3 กระบวนการอนุญาต
4. กฎในการปฏิบัติงานทางรังสี
4.1, 4.2,
4.1 การจัดแบงพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน และการติดปาย
4.3
4.2 การรักษาความมั่นคง
4.3 สุขนิสัยในการปฏิบัติงานทางรังสี กฎระเบียบ
- หลักความปลอดภัย
5. การเก็บบันทึก
5.1, 5.2,
5.1 ขอกําหนด
5.3
5.2 แบบฟอรมตาง ๆ
5.3 การจําหนายบันทึก
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3.1, 3.2,
3.3

3.1, 3.2,
3.3, 3.4

4.1, 4.2,
4.3

4.1, 4.2,
4.3

5.1, 5.2,
5.3

5.1, 5.2,
5.3

หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

6.
6.1
6.2
-

คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน
ประเภทของผูปฏิบตั ิงาน
ผูปฏิบัติงานทางรังสี
ผูปฏิบัติงานทีต่ ั้งครรภ
ผูปฏิบัติงานอื่น
การฝกอบรม หรือการศึกษาตอเนือ่ ง
การจัดโปรแกรม (สมรรถนะ การประเมิน
ความรู และการจําแนกความชํานาญ)
การกําหนดโปรแกรม (ใหเหมาะสมกับประเภท
ของผูปฏิบัติงาน)
ขอกําหนดในการฝกอบรมผูปฏิบตั ิงาน
วิธกี ารประเมิน

7. การตรวจพิสูจน การตรวจสอบ และการสอบสวน
7.1 การตรวจพิสูจน
- การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
7.2 การตรวจสอบ
- แตละสวนของโปรแกรมการควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี
7.3 การสอบสวน
- รายงานเหตุผิดปกติ หรือเหตุที่นา สงสัย
- ระดับรังสีที่ตอ งมีการดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่ง
- การตอบสนองตอเหตุผดิ ปกติโดยเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสี
- การวิเคราะหแนวโนม
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สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
6.1, 6.2
6.1, 6.2
6.1, 6.2

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

หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
8. การควบคุมการไดรับปริมาณรังสีของผูปฏิบัติงาน
10
10
10
ทฤษฎีเกี่ยวกับรังสีกอ ไอออน
8.1 ชนิดของการไดรับรังสี
- จากธรรมชาติ
- จากการใชรังสีเพือ่ การบําบัดรักษาทางการแพทย
- จากการปฏิบตั ิงานทางรังสี
8.2 ชนิดของรังสี
8.3 การสลายตัวของวัสดุกัมมันตรังสี
- การสลายตัวแบบตาง ๆ
- คาครึ่งชีวิต
8.4 อันตรกิริยาของรังสีตอ วัตถุ
เกี่ยวกับความเสี่ยง
8.5 ความเสีย่ งจากรังสีเปรียบเทียบกับการใชชีวิต
แบบตาง ๆ
8.6 ความเสีย่ งเปรียบเทียบกับประโยชน
หนวยวัดรังสี
8.7 ปริมาณรังสี (C.kg-1)
8.8 ปริมาณรังสีดูดกลืน (Gy)
8.9 ปริมาณรังสียังผล (Sv)
8.10 กัมมันตภาพรังสี (Bq)
การจํากัดการไดรับรังสี
8.11 การไดรับรังสีใหนอ ยทีส่ ุด
8.12 ขีดจํากัดการไดรับรังสี
- ผูปฏิบัติงานทางรังสีเปรียบเทียบกับประชาชนทั่วไป
- ปริมาณรังสียังผล และการควบคุมการไดรับสาร
กัมมันตรังสีเขาในรางกาย
8.13 การสํารวจรังสีในพืน้ ที่ตา ง ๆ (สถานที่จัดเก็บ
หองปฏิบตั ิการ หรือพืน้ ที่ทั่วไป)
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หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง

หลักการปองกันอันตรายจากรังสี
8.14 เวลา
8.15 ระยะหาง (กฎกําลังสองผกผัน)
8.16 การกําบังรังสี
- การคํานวณในการกําบังรังสี
- หลักการเลือกกําบังรังสีแอลฟา บีตา เอกซเรย
แกมมา นิวตรอน
8.17 การปองกันผูมารับบริการทางการแพทย และ
บุคคลอืน่ (ใหไดรับรังสีนอ ยทีส่ ุด)

9. การบริหารจัดการเครือ่ งมือและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับการปองกันอันตรายจากรังสี
เครื่องวัดรังสี
9.1 ชนิด (เครื่องสํารวจความเปรอะเปอนทางรังสี
และเครือ่ งสํารวจรังสี)
9.2 การเลือกใชเครื่องมือ
การตรวจสอบเครือ่ งวัดรังสีและการปรับเทียบ
มาตรฐาน
เครื่องใชในการปองกันรังสีและเครือ่ งมืออื่น ๆ
9.3 สําหรับผูปฏิบตั ิงานทางรังสี
9.4 สําหรับติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานทางรังสี
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11.1, 11.2, 11.1, 11.2, 11.1, 11.2,
11.3
11.3
11.3

หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

10. การบริหารจัดการทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสี
และเครือ่ งกําเนิดรังสี
10.1 การจัดซือ้ และการติดตามดานทะเบียน
- เงื่อนไขของใบอนุญาต และกฎหมาย
- ขั้นตอนการจัดซือ้
- การติดตามดานทะเบียน (วิธีปฏิบัตติ ามปกติ
วิธีปฏิบัตถิ า เกิดสูญหายหรือถูกขโมย)
10.2 การรับของ
- เงื่อนไขของใบอนุญาต และกฎหมาย
- การรับของ - การสงของ
- การเปดหีบหอ - อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
10.3 การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสงวัตถุอันตราย
- การบรรจุหีบหอ
- การขนสง
10.4 การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีและ
กากกัมมันตรังสี
ขอกําหนด
- การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
- การเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปดผนึก
(แบบปกติ และในเครือ่ งมือ)
10.5 การจัดเก็บกากกัมมันตรังสี
- ความรับผิดชอบ แบบรายงาน และบันทึก
- ประเภทของกากกัมมันตรังสี
- ขอกําหนดเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอม(การ
จัดเก็บใตดนิ การบําบัดของเหลว และการเผา)
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สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
12.1, 12.2, 12.1, 12.2, 12.1, 12.2,
12.3, 12.4, 12.3, 12.4, 12.3, 12.4,
12.5
12.5
12.5

หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง

- การบําบัดและระบายสูส ิ่งแวดลอม (ขีดจํากัด และ
สิ่งที่ตอ งดําเนินการ)
11. การตรวจวัดรังสีประจําตัวบุคคล
เพื่อปองกันอันตรายจากรังสี
11.1 ภายนอก (ตามประเภทของรังสี)
11.2 ภายใน (ประเภทของรังสี และวิธกี ารเขาสู
รางกาย)
ปจจัยทีส่ งผลตอปริมาณรังสี
11.3 อวัยวะวิกฤตเปรียบเทียบกับอวัยวะ
เปาหมาย
11.4 คุณสมบัติทางกายภาพ
11.5 คุณสมบัติทางชีวภาพ
11.6 ความเปนพิษของนิวไคลดรังสี
การเฝาตรวจประจําบุคคล
11.7 เงื่อนไขในการอนุญาต และกฎหมาย
11.8 การจัดแบงประเภทผูปฏิบัติงาน
11.9 เครื่องวัดรังสี (แบบตาง ๆ และการใช
เครื่องวัดทีถ่ ูกตอง)
11.10 การบริการตรวจวัดรังสี
- การอนุมัตใิ ช
- การขอรับบริการ
- ระดับรังสีที่ตอ งมีการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
- การเก็บบันทึก
การตรวจวัดจากสิ่งขับถาย (ความรูเบือ้ งตน)
11.11 ขอกําหนดและความถี่ในการตรวจ
11.12 วิธกี ารเก็บตัวอยาง
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13.1

13.1, 13.2, 13.1, 13.2,
13.3, 13.4 13.3, 13.4,
13.5

หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง

การวัดปริมาณรังสีจากภายนอกและภายใน
11.13 การคํานวณปริมาณรังสีดดู กลืน
11.14 การคํานวณปริมาณรังสียังผล
11.15 อัตราปริมาณรังสีที่ระยะสัมผัส
ชีววิทยารังสี (ความรูเบือ้ งตน)
11.16 โครงสรางของเซลลและการทํางาน
11.17 ผลของรังสีตอ โมเลกุลและภายในเซลล
11.18 ความไวตอรังสี
11.19 ผลทางชีววิทยาตอรังสี
- ผลดานรางกาย ผลดานพันธุกรรม ผลที่เห็นได
ชัดเจน ผลทีไ่ มเห็นชัดเจน
- การทําลายโครโมโซม
11.20 การฉายรังสีทางการแพทย
- การไดรับรังสีแบบเฉียบพลันเปรียบเทียบกับแบบ
เรื้อรัง
- ผลตอเนื้อเยือ่
- ขีดจํากัดปริมาณรังสี
- การไดรับรังสีเฉพาะที่เปรียบเทียบกับไดรับทัว่
รางกาย
- ปจจัยที่มีผลตอผลของการไดรับรังสี
ผูปฏิบัติงานทีต่ ั้งครรภ
11.21 เงื่อนไขในการอนุญาต และกฎหมาย
11.22 การจัดแบงประเภทผูปฏิบัติงาน
11.23 การแจงการตั้งครรภ
11.24 ขีดจํากัดปริมาณรังสี
11.25 วิธกี ารและแบบฟอรม
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หัวขอวิชาเพื่อการรับรอง

12. การควบคุมความเปรอะเปอ นทางรังสี
การสํารวจความเปรอะเปอ นทางรังสี
12.1 การเฝาตรวจ (monitoring) ความเปรอะ
เปอนทางรังสี
- วิธีโดยตรง (ใชเครื่องสํารวจการเปรอะเปอน)
- วิธีโดยออม (การเช็ดตรวจ หรือทดสอบการรัว่ )
12.2 การเฝาตรวจ(monitoring)บุคคล
13. วิธีดาํ เนินการในกรณีเกิดเหตุผิดปกติหรือ
ฉุกเฉิน
13.1 แผนปฏิบัตสิ าํ หรับเหตุตา ง ๆ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ได
13.2 รายชือ่ ผูที่ตอ งติดตอเมื่อเกิดเหตุ
13.3 เครื่องมือสําหรับปฏิบตั ิงาน ทีมงาน และ
การฝกซอม
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สอดคลองกับสมรรถนะของเจาหนาที่
ความปลอดภัยทางรังสีในภาคผนวก ค.
ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง
14

15.1, 15.2 15.1, 15.2

