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แบบฝึกปฏิบัต ิ 
แบบตรวจประเมินแผน/แนวปฏิบัติป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางรังส ี
(หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้เพื่อการต่อใบรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
ก. บทน า 

แผน/แนวปฏิบัติป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางรังสี เป็นหนึ่งในศักยภาพ
หลักท่ีส าคัญในการดูแลด้านความปลอดภัยทางรังสี (Safety) และด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(Security) ต่อต้นก าเนิดรงัสี ใหถู้กต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ กฎระเบียบและกฎหมาย จึงเป็น
สมรรถนะข้อที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ที่จะต้องทบทวน
และตรวจสอบแผน/แนวปฏิบัติป้องกันอันตรายจากรังสีและความปลอดภัยทางรังสีทุกครั้งที่รับหน้าที่
รับผิดชอบ  

RSO ชื่อ-นามสกุล.......................................................................................................................... 

ใบอนุญาต RSO เลขที่................................................................................................................... 

วันทีต่รวจสอบ........................................................................................................................ 

ชื่อสถานทีเ่ก็บ/สถานที่ประกอบกิจการ/สถานปฏิบัติการทางรังสี
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

ข. ประวัติการทบทวน/ตรวจสอบ 
1. วันทีท่บทวน/ตรวจสอบครั้งที่แล้ว.......................................................................................... 
2. มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร................................................................................. 
3. สรุปสิ่งท่ีต้องปรุงปรุง และสิ่งที่ได้ปรับปรุงไปแล้ว…................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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ค. ข้อมูลประเภทการครอบครองและใช้ 

ประเภทข้อมูล 
ผลประเมนิ รายะเอียด 
ม ป  

1. ข้อมูลประเภทต้นก าเนิดรังส ี    

1.1. วัสดกุัมมันตรังส ี    

1.2. เครื่องก าเนดิรังส ี    

2. ข้อมูลประเภทสถานที ่    

2.1. สถานทีป่ระกอบกิจการ    

2.2. สถานที่จดัเกบ็    

2.3. สถานปฏบิตักิารทางรงส ี    

3. ข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช ้    

3.1. เครื่องส ารวจรังส ี    

3.2. เครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังส ี    

3.3. เครื่องบันทกึรังสปีระจ าบคุคล    

3.4. อุปกรณ ์และเครื่องใช้ส าหรบัการป้องกนัอันตรายจากรังสี    

4. ข้อมูลผูป้ฏบิตัิงานหรือผูท้ี่เกีย่วข้อง    

4.1. ผูป้ฏบิตัิงาน    

4.2. ผูท้ี่เกีย่วข้อง    

4.3. เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรังส ี    

 

ง. ตรวจประเมินแผน/แนวปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากรังสี และความปลอดภัยทางรังสี 

องค์ประกอบแผน 
ผลประเมนิ เหตุผล/หมายเหต ุ
ม ป  

1. มีโครงสร้างการบรหิารจดัการของสถาน.... ตอบรบักบัความ
ปลอดภยัทางรังสี และ ALARA  หรือไม่ 

  
 

1.1. โครงสร้างบริหารจดัการมีประสิทธภิาพเชิงปฏิบัติจริง    

1.1.1. ครอบคลุมฟังก์ชันท างานเพียงพอ    

1.1.2. ส่วนความปลอดภัยอิสระจากส่วนผลผลิตเพียงพอ    

1.1.3. สายการบริหารครอบคลมุทกุพื้นที่/บรเิวณรงัสี    

1.1.4. ระดับความส าคัญ ในการจัดการด้านความปลอดภัย 
อยู่ระดับสูงเพียงพอ 

   

1.2. เอกสารมอบหมายชัดเจน (อ านาจหน้าที่,ความรับผิดชอบและ
รายละเอียดหน้าที่)  

   

1.2.1. มีการประกาศเป็นทางการ    

1.2.2. มีแผนภมูิโครงสร้างบริหารชัดเจน    

1.3. ทรัพยากรเพียงพอ    

1.3.1. บุคลากรมีศกัยภาพเพียงพอ    

1.3.2. สิงอ านวยตอ่การปฏิบัติงานเพียงพอ    

1.4. มีการยืนยัน/ค ามัน่/รับรอง ต่อความปลอดภัย และยึดหลัก 
ALARA กับพนักงานทั้งหมดเพียงพอ 

   

1.4.1. การฝกึอบรม    

1.4.2. การประเมนิค่าอตัราความก้าวหน้าถึงความเข้าใจของ
พนักงานทีม่ีต่อการปฏิบัตทิี่มีความปลอดภยั 
(Safety performance) 

   

1.5. แผนผงัสายการบงัคบับญัชาด้านความปลอดภยัทางรังสีซึง่
ระบบุคุคลท่ีเก่ียวข้องและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ อย่าง
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ครบถ้วนและชดัเจน 

2. การคดัเลือกบคุลากรและการฝกึอบรม    

2.1. การคัดเลือกบุคลากรทีเ่หมาะสม    

2.2. การได้รับการฝกึอบรมครบถ้วนสมบูรณ์ตามสมรรถนะของแต่
ละต าแหน่งหรือหน้าที ่

   

3. การควบคุมบรเิวณรังสแีละการได้รบัรังสจีากการปฏบิตัิงาน    

3.1. การควบคุมการได้รับรังสแีละสารกมัมันตรังสีเข้าร่างกายอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

  
 

3.1.1. ควบคุมต้นก าเนิดรังสอีย่างเพียงพอ    

3.1.1.1. จ ากัดจ านวนต้นก าเนิดรังสีและค่า
กัมมนัตภาพรังส ี

   

3.1.1.2. มีการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย และความ
ปลอดภัยทางรังส ีสถานทีเ่ก็บ/ตดิตั้ง/ใช้
งาน 

   

3.1.1.3. ความปลอดภัยในการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย    

3.1.1.4. การออกแบบต้นก าเนิดรังสีได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 

   

3.1.1.5. ควบคุมกากกมัมันตรังส ี    

3.1.1.5.1. จ ากัดอันตรายต่อสาธารณะ    

3.1.1.5.2. จ ากัดอันตรายต่อการท างาน    

3.1.2. จัดให้มีเครือ่งกั้นทางกายภาพเพียงพอ    

3.1.2.1. ควบคุมการไดร้ับรังสีภายนอกร่างกาย    

3.1.2.1.1. การก าบังรังสเีพียงพอ    

3.1.2.1.2. จัดให้มีระบบควบคุมการท างาน
ในระยะไกลเพียงพอ 

   

3.1.2.1.3. มีระบบควบคุมความปลอดภัยใน
การท างานเพียงพอ 

   

3.1.2.2. ควบคุมการรับสารกัมมันตรังสีเข้าภายใน
ร่างกาย 

   

3.1.2.2.1. ควบคุมการเปรอะเป้ือนที่พื้นผวิ
และปนเป้ือนในอากาศ 

   

3.1.2.2.2. ควบคุมการเปรอะเป้ือนที่ตัว
บุคคล 

   

3.1.2.2.3. มีระบบควบคุมความปลอดภัยใน
การท างานเพียงพอ 

   

3.1.3. จัดให้มีการบริหารจัดควบคุม เข้า-ออก และการปฏิบัต ิ    

3.1.3.1. ควบคุมพื้นท างานอย่างเพียงพอ    

3.1.3.1.1. พื้นที่ตรวจตรา/แนะน า    

3.1.3.1.2. พื้นที่ควบคุม/หวงห้าม    

3.1.3.2. ควบคุมผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ    

3.1.3.2.1. เงือนไข ก    

3.1.3.2.2. เงือนไข ข    

3.1.3.3. มีขั้นตอนปฏิบัตอิย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม 

   

3.1.3.3.1. เขียนขัน้ตอนชัดเจน/เอกสาร    

3.1.3.3.2. มีระยะเวลาทบทวนชัดเจน    

3.2. การควบคุมมาตรฐานอย่างเพียงพอ    

3.2.1.  พิสูจนท์ี่มาของมาตรฐานอย่างเพียงพอ    

3.2.2.  มีเอกสาร/หนังสอืแสดงมาตรฐานอย่างเพียงพอ    

3.2.3.  ก าหนดค่าระดับอ้างอิงเพื่อตัดสินเบ้ืองต้น ในการ
ด าเนนิการ 

   

3.3. การเฝ้าตรวจ เฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ    

3.3.1.  การเฝ้าระวังทีพ่ื้นที่ท างานอย่างเพียงพอ    
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3.3.2.  เครือ่งบันทกึรังสีบุคคลเหมาะสม และเพียงพอ    

3.3.3.  การประเมินผล และข้อมูลทั้งหมดจากพืน้ที่รังสแีละ
การท างานกับรังส ี

   

3.3.4.  ขั้นตอนที่เชือ่ถอื/มาตรฐาน ของทุกสว่นการเฝ้าระวัง    

3.4. การจดัแบง่พืน้ท่ีในการปฏิบตังิาน และมีมาตรการควบคมุ
การเข้า-ออกพืน้ท่ี อย่างชดัเจน 

   

3.5. กฎระเบียบ มาตรการความปลอดภยัทางรังสี แผนงาน และ
ขัน้ตอนวิธีปฏิบตังิาน เพ่ือให้ ผู้ปฏิบตังิานได้รับรังสีน้อยท่ีสดุ 

   

3.6. แผนการตรวจวดัรังสี ทัง้ที่บริเวณปฏิบตังิานรังสีและบริเวณ
สาธารณะ โดยก าหนดระยะเวลา ท่ีจะด าเนินการอย่าง
ชดัเจน 

   

4. การควบคุมรังสีสูส่าธารณะและประชาชนไม่ให้ได้รบัรังส ี    

4.1. ประเมนิสาเหตทุี่ท าให้รังสีมีผลกระทบตอ่สาธารณะ    

4.1.1.  สภาวะหากเหตุอุบัตเิหตุ/ฉกุเฉินทางรังส ี    

4.1.2.  สภาวะการท างานปกติประจ า    

4.1.3.  สภาวะะการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายออกนอกบริเวณ
รังส ี

   

4.1.4.  สภาวะจากกากกัมมนัตรังส ี    

4.2. ควบคุมและจ ากัดรังสีสู่สาธารณะตามมาตรฐาน    

4.2.1.  การไดร้ับรังสีตอ่บุคคล/ประชาชน    

4.2.2.  การไดร้ับรังสีสะสม    

4.2.3.  ค่ามาตรฐานที่ปล่อยออกสาธารณะได ้    

4.3. การเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ    

4.3.1.  การเฝ้าระวังโดยรอบพื้นที่ท างานอย่างเพียงพอ    

4.3.2.  เครือ่งบันทกึรังสีบุคคลเหมาะสม และเพียงพอ    

4.3.3.  การประเมินผล และข้อมูลทั้งหมดจากโดยรอบพื้นที่
การท างานกับรังส ี

   

4.3.4.  มีขั้นตอนทีเ่ชื่อถือ/มาตรฐาน ของทกุส่วนการเฝ้าระวัง    

4.4. แผนการตรวจวดัรังสี บริเวณสาธารณะ โดยก าหนด
ระยะเวลา ท่ีจะด าเนินการอย่างชดัเจน 

   

4.5. แผนและวิธีการการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังสี หากมีการขนสง่
วสัดกุมัมนัตรังสี รวมทัง้มี แผนปฏิบตักิรณีเกิดอบุตัเิหตหุรือ
เหตฉุกุเฉินระหว่างการขนสง่วสัดกุมัมนัตรังส 

   

5. การรกัษาความม่ันคงปลอดภัยต่อต้นก าเนดิรังสี    

5.1. ตรวจจับ/ส่งสัญญาน    

5.2. การชลอ/หนว่งเหนี่ยว     

5.3. ตอบสนอง/ตอบโต ้    

5.4. การบริหารจัดการ/ระบบ    

5.5. แผนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัทางรังสีท่ีเหมาะสม    

6. การเตรียมแผนและความพร้อมรองรับกรณีฉกุเฉินทางรังสิ    

6.1. สาเหตุทีท่ าให้เกดิสภาวะอุบัติเหตุ/ฉุกเฉนิทางรังส ี    

6.1.1. สถานที ่    

6.1.2. เหตุทีท่ าให้เกิด    

6.2. ประเมนิค่าความเป็นอันตรายหากเกิดสภาวะอุบัติเหตนุั้นๆ    

6.2.1. ประเมนิแยกผลต่อเนือ่งที่ไมเ่กี่ยวกับรังสี    

6.2.2. ประเมนิแยกผลต่อเนือ่งทีเ่กี่ยวกับรังสี    
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6.2.3. ประเมนิอนัตราย รังสีจากภายนอก/ภายใน    

6.2.4. ประเมนิใครมีความเสี่ยง    

6.3. เตรียมการ และวางแผนรองรับสภาวะอุบัติเหตุนั้น    

6.3.1. เรียงความสภาวะเหตกุารณ์และประเมินค่าความเป็น
อันตราย 

   

6.3.2. จัดให้มีการสือสารอย่างเพียงพอ    

6.3.3. จัดให้มีอุปกรณก์รณฉีุกเฉนิอย่างเพียงพอ    

6.3.4. ขั้นตอนการแจ้ง/ขอความช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอก    

6.3.5. แผนปฏิบัติกรณีมีผู้ไดร้ับรังสีสูง    

6.4. ฝึกซ้อมและทดสอบ แผน/เตรียมการไว ้    

6.4.1. ดีกรีหรือระดับความเกี่ยวข้อง    

6.4.2. ความถี่ในการฝกึซ้อม    

6.5. จดัท าแผนปฏิบตัหิรือขัน้ตอนการปฏิบตังิานกรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉินทางรังสแีละมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์ ตา่งๆส าหรับระงบั
เหตฉุกุเฉินทางรังสีอย่างเพียงพอ 

   

6.6. จดัท าแผนการฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินทางรังสีเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้  

   

7. การประกนัคณุภาพระบบความปลอดภัยทางรังสี    

7.1. แต่ละองค์ประกอบมรีูปแบบเอกลกัษณ์การประกนัคุณภาพ
เป็นทางการ  

  
 

7.2. มีรูปแบบของการประยุกต์ใช้มีความเป็นมาตรฐาน    

7.3. มีการติดตาม การประเมินผลคุณภาพอย่างเพียงพอ    

 
 

จ. เรื่องท่ีต้องปรับปรุง และวิธีปรับปรุง ครั้งนี้ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

RSO ชื่อ…………………………………………… 

RSO ลงนาม................................................. 

วันที.่................................................. 

 


