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                                                             เรียบเรียงโดย  นิตยา ศุภฤทธิ์    

สังกัดส่วนกลาง ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

  
 

การเฝูาตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้้ามันและแก๊สท่ีจะกล่าวถึงนี้ สามารถใช้
เป็นแนวทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี ด้าเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามผู้ก้ากับดูแล หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีไปตรวจสอบความปลอดภัย
ทางรังสี (Inspectors) ควรท้าความเข้าใจแนวทางในการด้าเนินการนี้ และอาจสุ่มตัวอย่างมา
ตรวจวัดรังสีด้วย เพื่อสร้างระบบการก้ากับดูแลท่ีดีและครบถ้วนสมบูรณ์ได้ 
 การตรวจวัดรังสีชนิดต่างๆในสถานปฏิบัติการผลิตน้้ามันแก๊ส จะต้องเลือกเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม การหาปริมาณรังสีท่ีบุคคลจะได้รับนั้น มี 2 ประเภท กล่าวคือ 

 (1)  การได้รับรังสีภายนอกร่างกาย มาจากการแผ่รังสีของวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก 
สารรังสีติดตามหรือสารรังสีแกะรอย (Radiotracers) ซึ่งเป็นวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก และ
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM : Naturally Occurring  Radioactive  
Material) ท่ีมีปริมาณมากๆ รวมท้ังเครื่องก้าเนิดรังสีท่ีใช้ในโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊ส 

 (2)  การได้รับรังสีภายในร่างกาย อาจได้รับวัสดุกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ 
หรือการกลืนกินเข้าไปในร่างกาย หรือการสัมผัส โดยวัสดุกัมมันตรังสีนี้ได้แก่สารรังสีติดตาม หรือ
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีรัว่ไหลออกมาจากวัสดุกัมมันตรังสีปิดผนึก รวมท้ัง NORM  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก๊าซเรดอนทีม่ีการสะสมอยู่ใกล้ๆกับท่อทางออกของดินโคลน (sludge)  น้้าในกระบวนการผลิต 
และของเหลวอื่นๆ ท่ีได้จากการขุดเจาะ 
 

 เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสี (Dose rate meter) ใช้ตรวจประเมินโอกาสการได้รับปริมาณ
รังสีภายนอกร่างกาย     ส่วนเครื่องวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีบนพื้นผิว (Surface 
contamination meter)  ใช้ตรวจวัดเพื่อบ่งชี้โอกาสการได้รับปริมาณรังสีภายในร่างกายหากมี
สารกัมมันตรังสีกระจายอยู่บนพื้นผิว     ส้าหรับเครื่องวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอากาศ 
(Airborne contamination meter) และเครื่องเฝูาตรวจรังสีในแก๊ส (Gas monitors) จะน้าไปใช้
ตรวจวัดเพื่อประเมินโอกาสการได้รับรังสีภายในร่างกายหากมีสารกัมมันตรังสีรังสีกระจายอยู่ใน
บรรยากาศ 
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 โดยทั่วไปเครื่องมือวัดรังสีท่ีใช้ในการเฝูาตรวจติดตามรังสีในสถานปฏิบัติการมีดังนี้ 

      2.1 เครื่องวัดอัตราปริมาณรังส ี(Dose rate meters)  
 เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีนี้ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้หาปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ ซึ่งสามารถ
เทียบกับการได้รับรังสีภายนอกร่างกายโดยตรง โดยอ่านค่าปริมาณรังสีออกมาเป็นไมโครซีเวิร์ตต่อ
ชั่วโมง (µSv/h)  ซึ่งบ่งบอกถึงความปลอดภัยหรืออันตรายในการได้รับรังสีของบุคคลท่ีอาจอยู่
ใกล้ๆกับสถานท่ีเก็บต้นก้าเนิดรังสี บริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองวัดระดับ (level gauge)  หรืออยู่ใกล้ๆ
สถานท่ีเก็บสะสมของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (NORM)   นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องวัดรังสีท่ีพื้นผิวภายนอกของหีบห่อท่ีบรรจุสารกัมมันตรังสีเพื่อการขนส่ง ซึ่งอาจจะวัด
ปริมาณรังสีได้ถึงขนาดมิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (mSv/h)   

 ในสถานการณ์ท่ีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีและมีการวางแผนกู้ต้นก้าเนิดรังสีท่ีใช้ถ่ายภาพซึ่ง
หลุดออกจากภาชนะก้าบังรังสี จะต้องใช้เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีท่ีสามารถวัดรังสีไดถ้ึงขนาด 
10 mSv/h  ส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีในระดับรุนแรง ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับรังสีในปริมาณสูง 
จึงต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมการกู้ระยะไกล   และต้องใช้เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีท่ีสามารถวัด
ปริมาณรังสีได้หลายๆช่วงระดับ ตั้งแต่อัตราปริมาณรังสีช่วงระดับต่้าๆไปจนถึงช่วงระดับสูงๆ และ
สามารถวัดไดถ้ึงขนาด ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (Sv/h)  
 ในกรณีท่ีวัดระดับรังสีในบริเวณระดับน้้าทะเลเพื่อหาค่ารังสีพื้นหลัง (background 
radiation) ซึ่งปกติอยู่ในช่วง 40-60 nSv/h  จะต้องใช้เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีท่ีมีหัววัดไวต่อ
รังสีและสามารถวัดปริมาณรังสีแกมมาในระดับต่้าๆได้ นอกจากนี้สามารถวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีท่ีมีรอยแตกของวัสดุที่หุ้มวัสดุกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก หรือใชต้รวจหาต้นก้าเนิดรังสี
แกมมาท่ีสูญหาย หรือใช้เฝูาตรวจรังสีของพื้นผิวภายนอกของอุปกรณ์ท่ีเปื้อนดินโคลนและตะกรัน
ซึ่งมีเรเดียมปนอยูด่ังภาพท่ี 1  อย่างไรก็ตามเคร่ืองวัดรังสีแกมมาชนิดนี้ ไม่สามารถตรวจวัดรังสี
ของ Pb-210  ท่ีอยู่ภายในผนังของท่อและอุปกรณ์ต่างๆของโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊สได ้   
เนื่องจาก  Pb-210 ปลดปล่อยรังสีแกมมาพลังงานต่้า อนุภาคบีตาและแอลฟา    และมีการก้าบัง
รังสีจาก 
นิวไคลด์ลูกหลานของ  Pb-210 รวมท้ังดินโคลนและตะกรันท่ีฝังอยู่ภายในผนังของอุปกรณ์หรือ
ท่อ   บางครั้งจะต้องน้าดินโคลนและตะกรันดังกล่าว มาท้าวิเคราะห์หาปริมาณรังสีแกมมาด้วย
เครื่องวัดรังสีแกมมา สเปคโทรมิเตอร์ (Gamma Spectrometer) ซึ่งสามารถวิเคราะห์พลังงาน
ของรังสีแกมมาท่ีแผ่ออกมาได้ด้วย ท้าให้สามารถประเมินชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีได ้ เช่น 
Cs-137 ให้รังสีแกมมาท่ีพลังงาน 662 keV  เป็นต้น  



3 
 

 
ภาพที่ 1  การเฝ้าตรวจติดตามปริมาณรังสีในสถานปฏิบัติงาน 

    และเฝ้าตรวจการเปื้อนรังสีที่เกิดจาก NORM 
(ภาพจาก Safety Reports Series No. 34, IAEA, Vienna (2003)) 

 
 

เครื่องวัดอัตราปริมาณรังส ี

                         
                  Dose rate meter                                  new generation of gamma and 
(Source: Steve Sugarman, REAC/TS)                                           gamma/neutron radiation     
(ภาพจาก http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#doserate    detectors 
สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558)                                         (ภาพจาก http://www.laurussystems.  
                                                                              com/Radiation-Survey-Meters.htm 
                                                                              #Dose Rate Instruments 
                                                                                      สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 
 
 
 

http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#doserate
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   Teletector (Dose rate meter)                  Portable Radionuclide Identifier (RID)   

                           
  มี GM counter tubes 2 หัววัด                                    มี หัววัดชนิด High Purity 
  สามารถวัดปริมาณรังสีในช่วง 10 μR/h ถึง                    Germanium (HPGe) detector   
  1000 R/h (0.1 μSv/h ถึง 10 Sv/h)                          
  Telescope ท้าด้วยสแตนเลส ขยายได้ยาวถึง 4 เมตร 
(ภาพจาก http://www.laurussystems.com/Radiation-Survey-Meters.htm#Dose Rate Instruments 
และ   http://www.canberra.com/products/hp_radioprotection/falcon-5000.asp    ตามล้าดับ 
สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 
 

เครื่องวัดรังสีแกมมา สเปคโทรมิเตอร ์(Gamma Spectrometer) 
 

 
ส้าหรับวิเคราะห์หาชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีและความเข้มข้นกัมมันตภาพ  

(activity concentration) ของตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ     (ภาพจาก    
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_spectroscopy#/media/File:Scintillation_counter_as_a_s

pectrometer.jpg   สืบค้นวันที่  6 ตุลาคม 2558) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_spectroscopy#/media/File:Scintillation_counter_as_a_spectrometer.jpg   สืบค้นวันที่
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_spectroscopy#/media/File:Scintillation_counter_as_a_spectrometer.jpg   สืบค้นวันที่
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2.2 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมทีบุ่คคลได้รับ  (Dosimeters) 
 มีหลายๆสถานการณ์ ท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับรังสี     เช่นในช่วงเวลาท่ีมีการย้ายวัสดุ  
กัมมันตรังสีท่ีใช้งานขุดเจาะน้้ามันออกจากภาชนะก้าบังรังสีไปยังเครื่องมือขุดเจาะ หรือในขณะที่
ท้าการถ่ายภาพด้วยรังสี ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านการปูองกันรังสีจะต้องค้านวณระยะเวลาท่ีเหมาะ 
สมในการปฏิบัติงานตามหลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ด้วย และใน
ระหว่างการปฏิบัติงานกับรังสี จะต้องใช้เครื่องวัดอัตราปริมาณรังสีเพื่อประเมินระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการปฏิบัติงานกับต้นก้าเนิดรังสี และติดอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจ้าตัวบุคคลไว้กับ
เสื้อผ้าท่ีสวมใส่  โดยทั่วไปจะติดในช่วงคอปกเสื้อถึงเอว  

อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีสะสมที่ใช้ในการตรวจวัดปริมาณรังสีประจ้าตัวบุคคล เป็นการวัด
ปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับท่ัวร่างกาย   และมีอยู่หลายชนิดได้แก่ มาตรรังสีแบบพกพา (Pocket 
dosimeter)   สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีได้ทันที เป็นชนิด Active Dosimeter  ส่วนอุปกรณ์ 
Thermoluminescent dosimeter (TLD),  Optically Stimulated Luminescence (OSL) 
และ Film badge ไม่สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีได้ทันที เป็นชนิด Passive Dosimeter ต้องผ่าน
กระบวนการอ่านค่าจึงจะทราบปริมาณรังสีท่ีบุคคลได้รับ   ผู้ปฏิบัติงานควรใช้อุปกรณ์วัด
ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่อาจได้รับปริมาณรังสีสูงๆ 
ได้แก่ งานถ่ายภาพด้วยรังสี ควรใช้มาตรรังสีแบบพกพาซึ่งสามารถอ่านค่าปริมาณรังสีได้ทันที 
และมีเสียงเตือนภัยในกรณทีี่มีปริมาณรังสีในบริเวณนั้นสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด  หรืองานอื่นๆที่
ใช้ต้นก าเนิดรังสีนิวตรอน ควรใช้อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลที่วัดได้ทั้งรังสีแกมมา
และรังสีนิวตรอน และในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีจะต้องท้าการสืบสวนและด้าเนินการแก้ไข
เยียวยา 

Non-self reading dosimeters (Passive Dosimeter) 

 
Thermoluminescent dosimeters (TLDs) 

Source: Hong Kong Observatory 
(ภาพจาก  http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter  สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 

http://www.hko.gov.hk/radiation/tidbit/200809/measure_q5e.htm
http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter
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Optically stimulated luminescence (OSL) dosimeter 
Source: Harvard University, Environmental Health and Safety 

    (ภาพจาก  http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter  สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 
 

 

Self-reading dosimeters (Active Dosimeter) 

            
top row: older types; bottom row: newer type    Micro-Electronic Personal Dosimeter 

Source: Steve Sugarman, REAC/TS                 Source: Responder Knowledge Base (RKB),          
                                                                             DHS/FEMA  
 (ภาพจาก  http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter  สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 
 

http://www.ehs.harvard.edu/sites/ehs.harvard.edu/files/radiation_dosimetry_technical_details.pdf
http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter
http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter
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                                            ,  Plus Personal Radiation Monitor  
                                         Source: Canberra  
   (ภาพจาก  http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter  สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 
 

2.3 เครื่องวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิว (Surface contamination 
meters)   
 การเฝูาตรวจติดตามการเปื้อนสารกัมมันตรังสีบนพื้นผิว มีการใช้วิธีวัดโดยตรงและวิธีวัด
โดยอ้อมหรือ wipe test  จะต้องใช้หัววัดรังสีท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency) และเหมาะสมกับช่วง
พลังงานของรังสีท่ีต้องการวัด  เช่น หัววัดท่ีใช้เฉพาะตรวจวัดรังสีแอลฟา หรือรังสีแกมมาอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหัววัดที่สามารถวัดได้ทั้งรังสีบีตาและแกมมา ซึ่งจะวัดอนุภาคบีตาท่ีพลังงานสูงได้
ดีกว่าท่ีพลังงานต่้า  หรือหัววัดที่สามารถวัดรังสีแกมมาพลังงานต่้าแต่ไม่สามารถวัดรังสีแกมมา
พลังงานสูง  ดังนั้นในการตรวจวัดรังสีจะต้องเลือกใช้หัววัดท่ีเหมาะกับรังสีแต่ละชนิด เครื่องมือวัด
รังสีท่ีใช้เฝูาตรวจการเปื้อนสารกัมมันตรังสี   มักจะแสดงกัมมันตรังสีเป็นจ้านวนนับต่อวินาที 
(counts/s) หรือ จ้านวนนับต่อนาที (counts/min) และได้รับการปรับเทียบให้แปลงอยู่ในหน่วย
ของ เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร (Bq/cm2)  
  

      
      Alpha Radiation Survey Meter                      Surface contamination meters 
            ( Alpha Scintillation detector)                     Source: Steve Sugarman, REAC/TS 

              Source: REAC/TS    
      (ภาพจาก http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#doserate   สืบค้นวันที่ 2 ตุลาคม 2558) 

http://www.canberra.com/products/1131.asp
http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#alphacounter
http://www.remm.nlm.gov/civilian.htm#doserate
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หัววัดส้าหรับรังสีแอลฟาจะมีความไวต่อ NORM  เนื่องจาก NORM จะปลดปล่อยอนุภาค
แอลฟาเป็นส่วนใหญ่ แต่หัววัดชนิดนี้ไม่ค่อยทนทาน อาจจะเสยีหายได้ง่ายและไม่สามารถวัดรังสี
แกมมาใน NORM ได้   ในกรณีท่ีมี NORM ปนเปื้อนอยูบ่นพื้นผิวและมีความหนา หรือพื้นผิวเปียก
ชื้น   จะเกิดการดูดกลืนของรังสี (Self-absorption)  ได้   ท้าให้การตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีบนพื้นผิวได้ค่าท่ีไม่ถูกต้อง หรือได้ค่าท่ีเชื่อถือไม่ได้ 

 เครื่องมือตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีท่ีใช้หัววัดส้าหรับรังสีบีตา อาจใช้ตรวจวัด
พื้นผิวภายในท่อ ตามภาพท่ี 2 และ 3 ข้างล่างนี้  เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของ NORM ท่ีอยู่
ภายในภาชนะหรือถังหรือภายในท่อ การตรวจวัดรังสีบีตานี้ไม่สามารถวัดรังสีบีตาจากภายนอกถัง
หรือท่อได้ เนื่องจากรังสีบีตาไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านความหนาของถังหรือท่อโลหะออกมาได้  
อย่างไรก็ตามหากสามารถท้าการตรวจวัดรังสีบีตาท่ีพื้นผิวภายนอกท่อได้  แสดงว่ามีการปนเปื้อน
ของสารกัมมันตรังสท่ีีให้รังสีบีตาอยูบ่นพ้ืนผิวนอกท่อ และเพื่อให้การตรวจวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีท่ีให้รังสีบีตาได้ค่าท่ีถูกต้อง   ควรน้าตัวอย่างท่ีติดอยู่บนพ้ืนผิวของท่อมาท้าการ
วิเคราะห์หาชนิดและปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสดี้วย 

 หัววัดส้าหรับรังสีแกมมาของเครื่องวัดอัตราปริมาณรังสี หรือเครื่องวัดการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี สามารถตรวจวัดรังสีแกมมาท่ีมาจาก NORM ในโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊สและ
เครื่องมือต่างๆท่ีปนเปื้อน NORM ได ้นอกจากนีค้วรเก็บตัวอย่างท่ีปนเปื้อนท่ีพื้นผิวไปยังห้อง 
ปฏิบัติการ  เพื่อวิเคราะห์หาชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีและความเข้มข้นกัมมันตภาพ (activity 
concentration) ของ NORM ซึ่งมีหน่วยเป็นเบ็กเคอเรลต่อกรัม (Bq/g)  โดยใช้เครื่องวัดแกมมา 
สเปคโทรมิเตอร์ (Gamma Spectrometer)  ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 

                  
ภาพที่ 2 การตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีท่ีมาจาก NORM ท่ีพื้นผิวภายในภาชนะหรือถัง 

(vessel) โดยใช ้Surface contamination m e t e r  หัววัดส้าหรับรังสีบีตา (courtesy : 
National Radiological Protection Board, UK)  

(ภาพจาก Safety Reports Series No. 34, IAEA, Vienna (2003)) 
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ภาพที่ 3 การตรวจวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีท่ีมาจาก NORM ท่ีพื้นผิวภายในท่อ (tubular) 
โดยใช ้Surface contamination m e t e r  หัววัดส้าหรับรังสีบีตา (courtesy : National 

Radiological Protection Board, UK) 
(ภาพจาก Safety Reports Series No. 34, IAEA, Vienna (2003)) 

 

      2.4  เครื่องวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอากาศ (Airborne 
contamination meter) และเครื่องเฝ้าตรวจรังสีในแก๊ส (Gas monitors) 
 เครื่องวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอากาศ (Airborne contamination meter) ใช้
ในการวัดสารกัมมันตรังสีท่ีกระจายอยู่ในฝุุนละออง (dusts) ควัน (smoke) หรือหมอก (mists) 
ในสถานปฏิบัติงาน จะท้าการดูดอากาศท่ีมสีารกัมมันตรังสีผ่านแผ่นกรอง (filter) ด้วยอัตราความ 
เร็วคงท่ี แล้วน้าแผ่นกรองไปท้าการวัดรังสีแอลฟาท่ีมาจากลูกหลานของเรดอน (radon progeny) 
นอกจากนีอ้าจน้าตัวอย่างแก๊สธรรมชาติที่เป็นผลผลิตของโรงงาน มาท้าการวัดปริมาณเรดอนใน
ห้องปฏิบัติการโดยวิธ ีLucas Cell ด้วย 

 เครื่องเฝ้าตรวจรังสีในแก๊ส (Gas monitors) จะมีหัววัดรังสี และมีการดูดอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง แล้วท้าการวัดปริมาณรังสีของตัวอย่างอากาศท่ีดูดเข้ามาได้โดยตรง การวัดค่าการเปื้อน
สารกัมมันตรังสีนี้จะวัดเป็นค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพ และมีหน่วยเป็น เบ็กเคอเรลต่อลูกบาศก์
เมตร (Bq/m3) 

เครื่องวัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอากาศและเครื่องเฝูาตรวจรังสีในแก๊สนีใ้ช้ประเมิน
การเปื้อนสารกัมมันตรังสีท่ีอยูใ่นอากาศของสถานปฏิบัติการ นอกจากนีอุ้ปกรณ์ Personal Air 
Samplers (PAS) จะใช้เฝูาตรวจรังสีรายบุคคลจากการหายใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นอุปกรณ์ท่ีไม่
สามารถอ่านค่าได้โดยตรง ต้องน้าแผ่นกรองไปอ่านค่า คล้ายๆกับอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีประจ้าตัว
บุคคล และใช้ประเมินรังสีจากการปฏิบัติงานย้อนหลัง หรือเป็นค่าประมาณในการได้รับสาร
กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย  
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การเฝูาตรวจติดตามความปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการผลิตน้้ามันและแก๊ส มี 
ยุทธศาสตร์ตามความเชี่ยวชาญ 3 ระดับ คือ (1) การเฝูาตรวจตามภารกิจ (Task monitoring)  
(2)  การเฝูาตรวจประจ้า (Routine monitoring)  (3) การเฝูาตรวจพิเศษ (Special monitoring) 

(1)  การเฝ้าตรวจตามภารกิจ  (Task monitoring)   
 

 ผู้ปฏิบัติงานท่ีใชต้้นก้าเนิดรังสีทุกๆวัน  หรือท้างานกับวัสดุกัมมันตรังสีแบบเปิดผนึก 
(Unsealed source) หรือท้างานเฝูาตรวจ NORM  ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้อาจเรียกว่า Qualified 
Operator จะต้องได้รับการฝึกฝนท่ีเพียงพอในการใช้เครื่องมือ และประเมินผลจากการตรวจวัด
ตามวิธีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับอันตรายจากรังสี
เพิ่มขึ้น  ตัวอย่างเช่น  

 (1.1)  ผู้ถ่ายภาพทางรังสี (radiographer) จะต้องตรวจสอบว่าต้นก้าเนิดรังสีไดก้ลับไปอยู่
ในต้าแหน่งของภาชนะก้าบังรังสีหลังจากการใช้งานแล้ว 

 (1.2)  ผู้ใช้เครื่องวัดแบบเคลื่อนท่ีได้ (mobile gauge) จะต้องตรวจสอบว่า บานประตูเปิด
ปิด (shutter) ไดอ้ยู่ในต้าแหน่งปิดหลังจากการใช้งานแล้ว 

 (1.3)  วิศวกรขุดเจาะ (well logging engineer) จะต้องตรวจสอบว่าต้นก้าเนิดรังสีได้
กลับมาอย่างปลอดภัย หลังจากน้าอุปกรณ์ logging tool ขึ้นมาจากหลุมเจาะแล้ว 

 (1.4)  นักเทคนิคที่ใช้สารรังสีติดตาม (radiotracer technician)  จะต้องตรวจสอบการ
เปื้อนสารกัมมันตรังสีในบริเวณรอบๆ รอยต่อของท่อท่ีใช้แรงดันสูง รวมท้ังถังผสม หลังจากมีการ
ฉีดสารรังสีติดตามลงไป 

 (1.5)  ผู้ปฏิบัติงานท่ีท้างานกับ NORM  จะต้องตรวจสอบการเปื้อนสารกัมมันตรังสีของ
เสื้อผ้าท่ีสวมใส่ ก่อนออกจากพื้นท่ีท่ีซึ่งได้ด้าเนินการช้าระล้างการเปื้อนรังสีแล้ว 

 (1.6)  นักเทคนิคจะต้องเฝูาตรวจวัดปริมาณเรดอน ณ จุดทางออกของของเหลว และแก๊ส
ท่ีได้จากกระบวนการผลิต 

(2)  การเฝ้าตรวจประจ า (Routine monitoring)  

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety Officer: RSO) หรือ 
Radiation Protection Officer (RPO) ของสถานปฏิบัติการ มีหน้าท่ีตรวจสอบ แนะน้า แก้ไข
ปัญหาและรักษาสภาพโปรแกรมการเฝูาตรวจติดตามความปลอดภัยทางรังสีในสถานปฏิบัติการ
เป็นประจ้า  การส้ารวจรังสีสามารถด้าเนินการได้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมอย่างสม่้าเสมอและไม่
จ้าเป็นต้องจัดท้าเป็นตารางเวลา  การตรวจวัดปริมาณรังสีจะต้องด้าเนินการท้ังบริเวณพ้ืนท่ีตรวจ
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ตรา (Supervised areas)  และพื้นท่ีควบคุม (Controlled areas) เพื่อพิสูจน์ว่ามมีาตรการท่ี
เพียงพอในการปูองกันการได้รับรังสีภายในและภายนอกร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน  จัดท้าบันทึก
การตรวจวัดรังสแีละบันทึกจะต้องจัดเก็บไว้ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เช่น 2 ปี นับจากวันท่ีตรวจ 
วัด เพื่อยืนยันว่าในบริเวณปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและถูกด้าเนินการตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางรังสี ตัวอย่างการเฝูาตรวจประจ้าท่ีด้าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี มี
ดังนี้ 

 (2.1)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีของงานถ่ายภาพด้วยรังสีและงานบริการขุดเจาะ
น้้ามัน ต้องเฝูาตรวจติดตามสภาพภาชนะก้าบังรังสแีละสถานท่ีจัดเก็บต้นก้าเนิดรังสี รวมท้ังเฝูา
ตรวจการจัดวางอุปกรณ์ท่ีใช้กั้นอาณาเขตของพื้นที่ควบคุมให้ถูกต้อง 

 (2.2)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีต้องรับผิดชอบเมื่อมกีารติดตั้งเครื่องวัด gauges 
monitors  เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ก้าบังรังสีไม่มีความเสียหายและสามารถก้าบังรังสีได้เพียงพอ 
รวมท้ังตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานเปิดปิด (shutter) ของ gauges อยู่ในสภาวะปิด ก่อนท่ีจะน้า 
gauges เข้าไปในถัง  

 (2.3)  กรณีห้องปฏิบัติการท่ีใช้สารรังสีติดตาม (radiotracer laboratory) เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสีต้องเฝูาตรวจรังสีท่ีพื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการ เส้นทางของการน้ากากกัมมันตรังสีไป
ก้าจัด  สถานท่ีจัดเก็บสารรังสีติดตามซึ่งเป็นวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึกและเฝูาตรวจอ่ืนๆ 

 (2.4)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี ต้องเฝูาตรวจวัดปริมาณรังสีของหีบห่อวัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีจะขนส่ง ซึ่งจะต้องอยู่ในข้อก้าหนดขีดจ้ากัดของอัตราปริมาณรังสีและการเปื้อนสาร
กัมมันตรังสีบนพื้นผิวของหีบห่อ  ก่อนท่ีจะท้าการติดฉลากหีบห่อและจัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 (2.5)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีของบริษัทท่ีรับบริการฉีดสารรังสีติดตาม ต้องเฝูา
ตรวจรังสีของหีบห่อวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม่ใช้งานแล้ว ก่อนท่ีจะน้าไปก้าจัดด้วยวิธีท่ีเหมาะสม 

 (2.6)  เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ีรับผิดชอบสถานท่ีเก็บสะสมของ NORM จะต้อง
ท้าการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสีในบริเวณท่ีเก็บ NORM     จะต้องเฝูาตรวจรังสีในโรงงานเมื่อ
โรงงานเปิดด้าเนินงาน และต้องก้าหนดพื้นท่ีควบคุมหรือพื้นท่ีตรวจตราของสถานปฏิบัติงาน ก่อน 
ท่ีจะอนุญาตให้พนักงานเข้าไปปฏิบัติงานได้   

 (2.7)  เมื่อพบว่ามีการเปื้อนสารกัมมันตรังสีท่ีพื้นผิวและในอากาศของพื้นท่ีโรงงานท่ี
ก้าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมและพื้นที่ตรวจตราไว้ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีจะต้องรับผิดชอบ
การช้าระล้างการเปื้อนรังสีท่ีเกิดจาก NORM ให้ผ่านเกณฑ์ก้าหนด รวมท้ังวิเคราะห์ปริมาณรังสี
หลังจากช้าระล้างการเปื้อนรังสีของแต่ละรายการแล้ว และให้การรับรองหรือก้าจัดทิ้งได้หากราย 
การนั้นๆมีปริมาณรังสีผ่านเกณฑ์การตรวจผ่าน (clearance criteria) ของการก้ากับดูแลแล้ว 
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(3)   การเฝ้าตรวจพิเศษ (Special monitoring) 

ปกติการเฝูาตรวจพิเศษจะด้าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  (Qualified experts) 
ซึ่งมีความช้านาญในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้เทคนิคระดับสูง และสามารถแปลผลการตรวจวัด
ท่ีมีความซับซ้อนหรือน้าผลท่ีไดจ้ากวิธีทางคอมพิวเตอร์ไปใช้ประโยชน์เพื่อหาข้อสรุป ได ้และจะ 
ต้องจัดเก็บรายงานซึ่งมีรายละเอียดของการตรวจวัด ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเฝูาตรวจ
พิเศษนี ้นอกจากนีจ้ะต้องอ้างถึงบุคคลท่ีด้าเนินการเฝูาตรวจพิเศษในเรื่องต่างๆด้วย เช่น 
ด้าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี    ผู้ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี 
(Inspectors) ซึ่งโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊สเป็นผู้ว่าจ้าง  หรือเจ้าหน้าท่ีก้ากับดูแล วัตถุประสงค์
ของการเฝูาตรวจพิเศษแต่ละเรื่องนี้ ก็คือการฝึกฝนแต่ละหน้าท่ีท้ังโรงงานอย่างเอาใจใส่ เพื่อให้
แน่ใจว่าการปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตามมา และเป็นไปตามข้อก้าหนดของการก้ากับดูแลและ
เงื่อนไขของใบอนุญาต  การเฝูาตรวจพิเศษจะถูกด้าเนินการเมื่อ 

 (3.1)  มีเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือเฝูาตรวจเฉพาะเรื่อง เพื่อประเมินการ
ได้รับปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย และมีการปูองกันรังสีอย่างเหมาะสมจากต้นก้าเนิดรังสีท่ีผิด 
ปกติ ซึ่งมีการปลดปล่อยรังสีพลังงานต่้า มีลักษณะเป็น pulsed หรือ transient  หรือใหล้้าแสง
แคบ เป็นต้น 

 (3.2)  มีการตรวจสอบค่าวิกฤต  การประเมินค่าอันตรายและประเมินความเสี่ยงของ
เครื่องมือใหม่ๆ  และ/หรือมีวิธีการตรวจสอบท่ีไม่ได้ด้าเนินการเป็นประจ้า 

 (3.3)  มีการทบทวนและตรวจวัดรังสีเพื่อให้ได้เครื่องก้าบังรังสีตามข้อก้าหนด และมีการ
ประเมินการประกันคุณภาพของเคร่ืองมือและสถานปฏิบัติการทางรังสี ได้แก่ ภาชนะก้าบังรังสี 
สถานท่ีเก็บต้นก้าเนิดรังสี การบรรจุหีบห่อเพื่อขนส่ง เป็นต้น 

 (3.4)  มีการสอบสวนและตรวจสอบเครื่องมือ  สถานปฏิบัติการ วิธีการ และการจัดการ
อื่นๆ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติท่ีบริษัทผู้ผลิตหาค่ามาตรฐานไว้ และตามข้อก้าหนดของการก้ากับ
ดูแล 

 (3.5)  มีการส้ารวจปริมาณรังสีเพื่อประเมินว่ามี NORM เปรอะเปื้อนอยู่ในบริเวณสถาน
ปฏิบัติการหรือไม่ โดยมีแผนผังการประเมินรังสีของ NORM ตามภาพท่ี 4  

(3.6)  มีการส้ารวจปริมาณรังสีของสถานท่ีเพื่อสร้างเงื่อนไข  ก่อนท่ีจะพัฒนาเป็นสถานท่ี
ขจัดกากกัมมันตรังส ี

 (3.7)  มีเหตุการณ์ท่ีมี NORM อยูใ่นโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊ส จึงต้องเก็บตัวอย่างน้้าท่ีได้
จากการผลิต ตะกรัน ดินโคลน แก๊สธรรมชาติ แก๊สท่ีได้จากการกลั่นและอื่นๆ มาท้าการวิเคราะห์
เพื่อหาชนิดของนิวไคลด์กัมมันตรังสีและความเข้มข้นกัมมันตภาพ (activity concentrations)  

 (3.8)  มีการส้ารวจสถานปฏิบัติการท่ีไม่จ้าเป็น เพื่อเลิกด้าเนินการ 
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 (3.9)  มีการหาสถานท่ีท่ีต้นก้าเนิดรังสีสูญหาย และการกู้สภาพต้นก้าเนิดรังสีท่ีเสียหาย 
จากการเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อย (incident)  

 (3.10)  ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (accident) ใหม้ีการสืบสวนและจัดหาวิธีเฝูาตรวจเฉพาะเพื่อ
หาค่าปริมาณรังสีท่ีร่างกายได้รับ และการเกิดอันตรายร้ายแรงต่ออวัยวะบางส่วน 

 (3.11)  น้าตัวอย่างมาท้าการวิเคราะห์ เพื่อใชแ้สดงเป็นหลักฐานตามข้อก้าหนดของ
กฎหมาย 
 

  
 

เครื่องมือวัดรังสีบางชนิด เช่น หัววัดส้าหรับการวัดการเปื้อนรังสีมักจะไม่ทนทานและอาจ
เหมาะกับการใช้วัดรังสีในห้องปฏิบัติการมากกว่าท่ีจะน้ามาใชว้ัดรังสีในโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊ส  
อย่างไรก็ตามมีเครื่องมือวัดรังสีแบบหยาบๆและแข็งแรงทนทาน ท่ีใช้วัดการเปื้อนรังสีและส้ารวจ
รังสีในโรงงานผลิตน้้ามันและแก๊ส    ได้แก่หัววัดที่ใช้วัดรังสีแกมมาท่ีมาจากนิวไคลด์กัมมันตรังสี
และเรดอน  การจัดท้าตารางการซ่อมแซมเครื่องมือจะท้าให้ง่ายต่อการจัดเตรียมอะไหล่เครื่องมือ
ท่ีจ้าเป็นซึ่งมีอยู่แล้ว เช่น สายเคเบิล และแผ่นโลหะบางๆที่ใช้ห่อหุ้มหน้าต่างของหัววัด  โดยทั่วไป
เครื่องมือวัดรังสีจะต้องท้างานด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่  จึงต้องจัดเตรียมแบตเตอรี่ให้เพียงพอ
ถึงแม้ว่าโรงงานเลิกเดินเครื่องอยู่ก็ตาม และจะต้องมีการทดสอบแบตเตอรี่ทุกครั้งเมื่อเปิดสวิทช์
เครื่องมือ  ท้ังนีแ้บตเตอรี่ต้องท้างานได้ตามปกติในระหว่างการใช้เครื่องมือ   หน่วยทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่หรือหน่วยจัดหาแบตเตอรี่ จึงต้องการบรรจุกระแสไฟฟูาให้กับ
แบตเตอรี่ตามรอบระยะเวลาและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือเป็นระยะๆ ดังนั้นสิ่งส้าคัญที่ต้อง
ด้าเนินการก็คือ 

 (1)  มีต้นก้าเนิดรังสีท่ีมีความแรงรังสีต่้าเพื่อใช้ในการทดสอบเครื่องมือ หรือวางเครื่องมือ
วัดรังสีก่อนน้าไปใช้งาน ตรงต้าแหน่งที่ทราบค่าความแรงรังสีซึ่งอยู่ใกลก้ับเครื่องก้าบังรังสีของต้น
ก้าเนิดรังสชีนิดปิดผนึกท่ีใช้งานอยู่ เพื่อยืนยันว่าเครื่องมือมีการตอบสนองตามปกติอย่างต่อเนื่อง  

 (2)  เครื่องมือวัดรังสีต้องได้รับการปรับเทียบโดย Qualified expert อย่างน้อยทุกปี และ
ผลการทดสอบจะต้องออกใบรับรองให้แก่ผู้ใช้งาน 

 การปฏิบัติงานกับต้นก้าเนิดรังสี จะต้องใช้เครื่องมือวัดรังสีท่ีมีความเหมาะสมกับชนิดของ
รังสีและต้องมีประสิทธิภาพในการตรวจวัด ปกติแล้วการจัดหาเครื่องมือวัดรังสีต้องเป็นความรับ
ผิด ชอบของบริษัทรับบริการท่ีครอบครองต้นก้าเนิดรังสี  อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานใน
หน่วยผลติน้้ามันและแก๊สอาจต้องการความมั่นใจว่ามีจ้านวนเครื่องมือวัดรังสีท่ีเหมาะสมและ
สามารถวัดในช่วงความแรงรังสีได้เพียงพอ  หรือเป็นผู้จัดเตรียมเครื่องมือวัดรังสีให้กับบริษัทรับ
บริการงานพิเศษอื่นๆ ด้วย 
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         การตรวจสอบวิธีการด้าเนินงานกับ NORM และกฎระเบียบต่างๆ 
 
 

วิเคราะห์พื้นที่และอุปกรณ์ท่ีจะส้ารวจรังสี 
 
 

จัดเตรียมเครื่องมือส้ารวจรังสีที่ปรับเทียบแล้ว 
(Dose rate meter (D) และ Surface contamination meter (C)) 

 
                                                                                                                           
 
      วัดรังสีแกมมา      ใช้ D ส้ารวจรังสี            ใช้ D ส้ารวจรังสี         ใช้ D ส้ารวจรังส ี
          ของท่อ        บริเวณใกล้ๆ       ของระบบท่อส่ง       บริเวณท่ีขนส่ง 
     ในหลุมขุดเจาะ      บนแท่นผลิต        ที่ไม่มีน้้าท่วม           ผลผลิต  
 
 
         ใช้ D ส้ารวจรังส ี                ใช้ D ส้ารวจรังส ี
           ในบริเวณเก็บ             ในบริเวณที่ช้าระการ 
           ต้นก้าเนิดรังสี                                                 เปื้อนรังสีแล้ว 
 
 
          
              วิเคราะห์ตะกรัน 
             เพ่ือประเมินค่าอ่ืนๆ 
 
 
 
      วิเคราะห์กัมมันตภาพรังสีของ                                    วัดอัตราปริมาณรังสีบริเวณท่ีสะสม      
            NORM และบันทึกผล               NORM และบันทึกผลการตรวจวัด 
 
 
 

เป็นไปตามข้อก้าหนดของผู้ก้ากับดูแล 
 
 

 

ภาพที่ 4  แผนผังการประเมินจากการเปื้อนรังสีของNORM  
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