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แนวปฏิบัติการจัดท าแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือด 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานประกอบการทาง
รังสีที่มีการครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากเครื่องฉายรังสีเลือดซึ่งภายในบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ที่
จะต้องจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการ กลไก และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
สถานที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใดสามารถเข้าถึงหรือเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือก่อวินาศกรรมต่อวัสดุกัมมันตรังสีและสถานที่  และมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางรังสี 
 
2. ขอบเขต 
 แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยฉบับนี้ใช้เป็นแนวปฏิบัติการจัดท าแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเครื่องฉายรังสีเลือดทั้งหมดในประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559  โดยรายละเอียดก าหนดไว้ในกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 
2561 ทั้งนี้การด าเนินการต่างๆ ตามแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่ก าหนดขึ้นโดยแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมาตรการคุ้มครองและ
ความปลอดภัยทางรังสีที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
   
3. ข้อกฎหมายที่ควรทราบ  

 3.1. ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องจัดให้มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี สถานที่ 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี สถานที่ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งจัดให้มีขึ้นนั้น ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
 3.2. แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยและแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก
เลขาธิการแล้ว ถ้าผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งประสงค์จะปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยหรือแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องเสนอต่อเลขาธิการเพ่ือให้ความ
เห็นชอบด้วย 
 3.3 ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีตาม
ประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี โดยวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้น
สูงสุด 
 3.4 เมื่อเกิดเหตุความไม่มั่นคงปลอดภัย ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องด าเนินการตามแผนรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยที่เลขาธิการให้ความเห็นชอบ และต้องรายงานเหตุต่อเลขาธิการโดยไม่ชักช้า 
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 3.5 เมื่อเกิดเหตุความไม่มั่นคงปลอดภัย ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบ
จากเหตุความไม่มั่นคงปลอดภัย และต้องประเมินทบทวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย แผนรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย และแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัย 
 3.6 ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยทางรังสีตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง1 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

 4.1 ผู้ได้รับใบอนุญาต 
  4.1.1 จัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี สถานที่และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี สถานที่ เช่น มาตรการการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี แผน
ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี แผนส ารองความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี และแผนเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัย
ทางรังสี โดยต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ก าหนดในกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ.2561 
  4.1.2 จัดท าและบังคับใช้แผนการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
แผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและแผนส ารองความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีที่เหมาะสม 
  4.1.3 จัดท าและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งฝึกอบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับแผนความม่ันคงปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางรังสีขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นการเฉพาะ หรือ
บุคคลใดๆ ที่ท าหน้าที่ในข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3 ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
 4.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
  4.2.1 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของวัสดุ
กัมมันตรังสีของหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 
  4.2.2 มีหน้าที่วางแผนและควบคุมดูแลความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสีของหน่วยงาน ทั้งใน
กรณีการปฏิบัติงานปกติและเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลา 
  4.2.3 มีอ านาจในการระงับเหตุความมั่นคงทางรังสีใดๆ ที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยได ้1 

 
5. การจัดท าแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือด  

5.1. บทน า 
  การใช้ประโยชน์จากวัสดุกัมมันตรังสี นอกจากจะต้องมีการก ากับดูแลให้การใช้งานมีความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานรังสี และประชาชนทั่วไปแล้ว วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องได้รับการป้องกันให้มีความมั่นคง



3 

 

ปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่ครอบครองด้วย โดยแผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือดฉบับนี้  เป็นการจัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงสุดส าหรับ
วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 โดยผู้รับอนุญาตต้องมีการประเมินระบบ การติดตั้ง การทดสอบ รวมถึงปรับปรุง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561  

5.1.1 ข้อก าหนด  

   พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครอง 
หรือใช้ รวมถึงต้องอธิบายข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

5.1.2 วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
   ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงวัตถุประสงค์ของแผนรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่จะได้รับ
หรือประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 
   1. เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการขอรับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 
   2. เพ่ือใช้ในการตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือด
ส าหรับสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตฯ ตามกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
   3. เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้ตาม ข้อก าหนด ขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามท่ีระบุไว้ในแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

5.1.3 การจัดท าและการปรับปรุงแผนรักษาความม่ันคงปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน  

   ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 และต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ หรือหากจะปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมแผนรักษา
ความมั่นคงจะต้องเสนอให้เลขาธิการส านักงานปรมาณูเห็นชอบด้วย โดยต้องยื่นแผนดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ควรมีระยะเวลาการทบทวนแผนรักษาความม่ันคงปลอดภัยเป็นประจ า เช่น ทุก
ปี หรือสองปีครั้ง เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ดีขึ้น มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในประเทศ1  

5.2 ค าอธิบายเกี่ยวกับสถานประกอบการ 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการและวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้
ประโยชน์   โดยมีรายละเอียดดังนี้   
  5.2.1 ภาพรวม  

   ผู้รับใบอนุญาตต้องระบุวัตถุประสงค์หรือภารกิจของสถานประกอบการ มีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับอะไร เช่น ทางการแพทย์ มีการรักษาแบบการฉายรังสีระยะไกล การฝังแร่กัมมันตรังสี งาน
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ด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทางด้านอุตสาหกรรม มีการฉายรังสีอาหาร การฉายรังสีเครื่องมือแพทย์ การฉายรังสี
พันธุ์พืช เป็นต้น รวมทั้งประเภทของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 1, 5, 7 

  5.2.2 วัสดุกัมมันตรังสี  

   ให้ผู้รับใบอนุญาต ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่ในครอบครอง 
ในแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจจัดท าเป็นรูปแบบตารางที่
มีข้อมูล รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสีตามแบบเอกสารแนบท้ายใบอนุญาต 1, 5, 7 
  5.2.3 การจ าแนกประเภทและระดับการรักษาความปลอดภัย  

   ผู้รับอนุญาตต้องระบุประเภทของวัสดุกัมมันตรังสี และระดับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีที่ได้รับอนุญาตไว้ในแผน ทั้งนี้การจ าแนกประเภทของวัสดุกัมมันตรังสีที่
หน่วยงานครอบครองเป็นไปตามตารางที่ 8 ภาคผนวก ก เรื่องการจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีตามแหล่ง
การประยุกต์ใช้ประโยชน์ และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุดเป็นไปตามตารางที่ 
9 ภาคผนวก ข เรื่อง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุด ตามกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 25611, 3, 7 

5.2.4 ค าอธิบายลักษณะทางกายภาพ  

   ผู้รับใบอนุญาตต้องระบุรายละเอียดคุณลักษณะทางกายภาพของสถานที่ อย่าง
ละเอียด โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
   - ระบุสถานที่ตั้ง แผนผัง แปลนพ้ืน แบบแปลนและภาพถ่ายของอาคาร แผนที่แสดง
การเข้าถึงหน่วยงาน ถนนโดยรอบสถานที่ตั้ง จุดเข้าออกอาคาร สถานที่ตั้งของหน่วยรักษาความปลอดภัย  
   - ระบุที่ตั้งหน่วยงานอ่ืนๆ โดยรอบสถานประกอบการ ที่สนับสนุนระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ เช่น สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สุด 
   - ระบุการด าเนินงานของสถานประกอบการ รวมถึงจ านวนบุคคลในสถาน
ประกอบการนั้นๆ หรือจ านวนประชาชนทั่วไป และ สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานประกอบการ เช่น ที่พัก
อาศัย ห้างสรรพสินค้า อาคารจอดรถ เป็นต้น 1, 5, 7 

5.2.5 ค าอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินงาน  

   ผู้รับอนุญาตต้องระบุการด าเนินงานของสถานประกอบการ แสดงวันและเวลาเปิด-
ปิดท าการ รวมทั้งเวลานอกท าการ และต้องระบุหน้าที่ จ านวนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
สถานประกอบการรวมถึงบุคลากรที่สามารถอยู่ในสถานประกอบการนั้นๆ หรือประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อ 1, 7 

5.3. การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
  ผู้รับอนุญาตฯต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย โดยเป็นไปตามข้อ 
5.3.1 – 5.3.8 เพ่ือให้มั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้ถูกน าไปปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3.1 บทบาทและความรับผิดชอบ  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องก าหนดโครงสร้างบุคลากรตามสายบังคับบัญชาที่เกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี การจัดท าโครงสร้างควรใช้ชื่อต าแหน่งแทนชื่อบุคคล ใน
รูปแบบแผนผังองค์กรหรือตาราง พร้อมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจนซึ่งต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
   1.  ผู้มีอ านาจสูงสุดของสถานประกอบการ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน 
   2.  ต าแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
   3.  ต าแหน่งที่รับผิดชอบตามที่หน่วยการงานก ากับดูแลก าหนด รวมถึงความ
รับผิดชอบด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี เช่น ผู้รับใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) เป็นต้น 1, 2, 5, 6, 7 
ตารางที่ 1 ตัวอย่างแสดงบทบาทและความรับผิดชอบของสถานประกอบการ 
ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการ , ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้มี
อ านาจสูงสุดของสถานประกอบการ 

- ก าหนดนโยบายและมอบหมายความรับผิดชอบ
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี 
- อนุมัติแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 

ผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย - ออกแบบระบบ บ ารุงรักษา และจัดท าแผนความ
มั่นคงปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
- ทบทวนและปรับปรุงแผนความม่ันคงปลอดภัยทาง
รังสี ให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 
- ควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี - ควบคุมการปฏิบัติงานของระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพในแต่ละวัน หากมีสิ่ง
ผิดปกติเกิดขึ้น ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ตรวจตราบริเวณท่ีติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีตามแผนที่
ก าหนดไว้ เป็นประจ า 
- แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ 
- ประสานงานและให้ข้อมูลสนับสนุนการตอบสนอง
ต่อเหตุความมั่นคงกับหน่วยงานภายนอก 

ผู้ปฏิบัติงาน - ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี 
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ตัวอย่างแผนผังองค์กร 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 การฝึกอบรม      

ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสีและความปลอดภัยทางรังสี ตามกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัย พ.ศ. 2561 และ กฎกระทรวง
ความปลอดภัย พ.ศ. 2561 โดยแผนการฝึกอบรมมีรายละเอียดดังนี้:     
   - การฝึกอบรมต้องจัดให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับต าแหน่ง หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี และความปลอดภัยทางรังสี         
   - ควรจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบบุคลากรในสถานประกอบการเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีเป็นประจ าทุกปี หรือ เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานใหม่      
   - บันทึกการฝึกอบรม พร้อมจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ อาจ
จัดเก็บในรูปแบบตาราง ดังตัวอย่างในตารางที่ 2   

 

 

ผู้มีอ ำนำจสูงสุดของสถำนประกอบกำร 

ผู้อ ำนวยกำร , ประธำนกรรมกำรบริษัท 

ผู้จัดกำรควำมม่ันคง
ปลอดภัย 

เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
ทำงรังสี 

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย 

ผู้ปฏิบัติงำน 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างบันทึกการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของ   ระบุชื่อสถาน
ประกอบการ  

วันที่ฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม ความถี่ ผู้จัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3/12/61 การฝึกอบรมการรับมือ

หากเกิดเหตุความไม่ม่ันคง
ปลอดภัยทางรังสี 

เมื่อเริ่ม
ปฏิบัติงาน
และทุกปี
หลัง
จากนั้น 

บริษัทที่สถาน
ประกอบการว่าจ้าง 

เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

12/6/62 ความตระหนักเก่ียวกับ
ความมั่นคงปลอดภัย
เบื้องต้น 

ทุกปี ผู้จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย 

บุคลากรทุกคน 

15/7/62 การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี 

เมื่อเริ่ม
ปฎิบัติงาน
หรือเมื่อ
ต้องมีการ
ทบทวน 

OAP ผู้จัดการความม่ันคง
ปลอดภัย และ 
เจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยทางรังสี 

15/12/62 การจ าลองสถานการณ์
ความไม่มั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี 

ทุกปี สถานประกอบการ บุคลากรทุกคน 

 
   5.3.3 การอนุญาตให้เข้าถึง  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงความปลอดภัย พ.ศ. 2561 เรื่องพ้ืนที่ควบคุมและพ้ืนที่ตรวจตรา และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย 
   - ระบุต าแหน่งของบุคลากรที่สามารถเข้าถึงในแต่ละพ้ืนที่ และข้อมูลที่มีความ
อ่อนไหวด้านความมั่นคงปลอดภัย 
   - มีขั้นตอนการตรวจยืนยันบุคคลที่สามารถเข้าถึงแต่ละพ้ืนที่ เป็นไปตามข้อก าหนด
ของต าแหน่งที่ระบุตามโครงสร้าง 
   - บุคลากรที่สามารถเข้าถึงในแต่ละพ้ืนที่ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหวด้านความ
มั่นคงปลอดภัยต้องได้รับการฝึกอบรมตามหัวข้อที่จ าเป็น 
   - ด าเนินการทบทวนและประเมินบุคลากรที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ควบคุมและข้อมูลที่
มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ตามโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
   - มีมาตรการยกเลิกการอนุญาตการเข้าถึงพ้ืนที่ และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว อย่าง
ทันท่วงที เมื่อมีการเปลี่ยนงาน โอนย้ายความรับผิดชอบ หรือเลิกจ้าง 1, 2, 5, 6, 7  



8 

 

5.3.4 ความน่าไว้วางใจ  

    ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีมาตรการในการประเมินความน่าไว้วางใจและน่าเชื่อถือของ
บุคลากร เพ่ือพิจารณาว่าบุคลากรเหล่านั้นควรที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงที่ตั้งของวัสดุกัมมันตรังสี พ้ืนที่หวง
ห้าม และข้อมูลอ่อนไหวด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามความใน พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  
พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้ 
   - หน่วยงานต้องระบุมาตรการตรวจสอบความน่าไว้วางใจ วิธีที่ใช้ในการประเมิน
บุคคล ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพ้ืนที่ตั้งของวัสดุกัมมันตรังสี พ้ืนที่หวงห้าม และข้อมูลอ่อนไหวด้านความมั่นคง
ปลอดภัย เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 
   - ผู้ขอรับอนุญาตฯ ต้องระบุว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือเอกสารใดบ้างที่ต้องรักษาและ
เก็บเป็นความลับ อย่างน้อย เป็นเวลาเท่าใด 2, 5, 6, 7   

5.3.5 การคุ้มครองข้อมูล  
   ผู้รับใบอนุญาตต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูล ดังนี้ 
    5.3.5.1 ผู้รับใบอนุญาตต้องมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยเป็นอย่างดี หากถูกเปิดเผยออกสู่บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผลกระทบต่อระบบความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีของผู้รับใบอนุญาต โดยข้อมูลที่ต้องได้รับการจัดเก็บและคุ้มครองดังต่อไปนี้: 
     - ที่ตั้งหรือท่ีจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี 
     - มาตรการควบคุมการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่
ตรวจตรา  
     - ระบบความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี รายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ และแผนผังการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี 
     - รหัสของระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ เช่น เลขรหัสส่วนตวั 
(PIN) 
     - ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินภัยคุกคามและช่องโหว่ของการ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
     - การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัย 
     - วันที่ เส้นทาง และวีธีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการวางแผนไว้ 
     - แผนการ วิธีการตอบสนอง แผนเผชิญเหตุ และมาตรการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากกรณีเกิดเหตุความไม่ม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
     - ข้อมูลการตรวจสอบประวัติของบุคลากรในสถานประกอบการ  
   5.3.5.2. ผู้รับใบอนุญาตระบุวิธีการ รูปแบบ สถานที่จัดเก็บ และบุคคลที่ดูแลข้อมูล
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี  
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   5.3.5.3. เอกสารที่ได้รับการคุ้มครองควรใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้
บุคคลตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นที่ต้องได้รับความคุ้มครอง โดยสัญลักษณ์นี้ต้องประทับตราที่
เอกสารนั้น เช่น ประทับตามค าว่า “ลับ” “ห้ามเผยแพร่” เป็นต้น 
   5.3.5.4. ผู้รับใบอนุญาต ระบุผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล มาตรการและข้อก าหนด เพ่ือ
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
   5.3.5.5. วิธีการท าลายข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครอง เพ่ือป้องกันการกู้คืนเมื่อไม่
จ าเป็นต้องใช้อีกต่อไป รวมถึงใครเป็นผู้มีอ านาจในการท าลายข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลในรูปแบบต่างๆ จะถูก
ท าลายด้วยวิธีใด 2, 3, 5, 6, 7    

5.3.6 โปรแกรมการบ ารุงรักษา  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งหรือตามแผนบ ารุงรักษาของผู้รับใบอนุญาต หากอุปกรณ์หลักในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่
สามารถใช้งานได้ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนส ารอง หรือหาอุปกรณ์ทดแทนที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า
อุปกรณ์เดิม รวมถึงต้องเก็บบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุง โดยอาจใช้โปรแกรมบ ารุงรักษาต่อไปนี้ 
    - ท าสัญญากับบริษัทที่ให้บริการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 
โดยบริษัทที่ท าสัญญาต้องมีช่างที่มีความช านาญ และจัดหาอุปกรณ์ทดแทน ที่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อได้รับ
การแจ้งจากสถานประกอบการที่เป็นคู่สัญญา 
    - ใช้ช่างเทคนิคของสถานประกอบการ ซึ่งต้องผ่านการอบรมและมีความ
ช านาญในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
    - ใช้ช่างเทคนิคของสถานประกอบการร่วมกับบริษัทที่ให้บริการระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี 7 

5.3.7 การวางแผนงบประมาณและทรัพยากร  

   ผู้รับใบอนุญาตควรวางแผนงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นต่อระบบความมั่นคง
ปลอดภัย เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบความมั่นคงปลอดภัยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การ
วางแผนต้องครอบคลุมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
    - ทรัพยากรมนุษย ์
    - การฝึกอบรม 
    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี 
    - ค่าใช้จ่ายในโปรแกรมบ ารุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุกัมมันตรังสี 
    - ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี 7 
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5.3.8 การประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบและประสิทธิภาพ  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีการทบทวนและทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัย พ.ศ. 2561 เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย หากพบข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับอนุญาตต้องด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประเมินระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเก็บบันทึกรายงาน
ดังกล่าวไว้ตามแผนการคุ้มครองข้อมูล 1 

5.4 ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย   
  ผู้รับใบอนุญาตต้องออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ดังตารางที่ 9 ภาคผนวก ข เรื่องการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุด 

5.4.1 ข้อมูลภัยคุกคาม  

   ผู้รับใบอนุญาตต้องประเมินภัยคุกคามจากภายนอกและภายใน โดยที่ภัยคุกคามจาก
ภายนอกต้องประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันภายในประเทศ หรือแนวโน้มภัยคุกคามที่อาจเป็นไปได้โดยรอบ
ที่ตั้งวัสดุกัมมันตรังสี เช่น การประท้วง อาชญากรรม การก่อการร้าย นอกจากนี้ผู้รับอนุญาตต้องแต่งตั้งบุคคล
ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานก ากับดูแลในกรณีที่มีเหตุการณ์ หรือภัยคุกคาม
นอกเหนือจากที่ได้ท าการประเมินไว้ รวมถึงประเมินระบบความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ได้หรือไม่ และจะด าเนินการรับมืออย่างไร ส่วนภัยคุกคามจากภายใน สถานประกอบการต้อง
ประเมินบุคลากรภายใน ใครที่สามารถเข้าออกสถานที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี แรงจูงใจที่จะก่อเหตุ รุนแรง
หรือไม่รุนแรง สามารถท าเองได้หรือต้องร่วมมือกับบุคคลภายนอก สถานประกอบการต้องน าสิ่งเหล่านี้มาใช้ใน
การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 

5.4.2 ระเบียบวิธีในการประเมินการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

   ผู้รับใบอนุญาตต้องอธิบายวิธีการประเมิน และการออกแบบระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ตามตารางที่ 9 ภาคผนวก ก ซึ่งในกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ปัจจัยที่ควรน ามาใช้ในการประเมินระบบประกอบด้วย 
    - เส้นทางในการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นจุดอ่อนที่สุด 
    - เวลาที่ใช้ในการตรวจจับ การหน่วงเวลา การเผชิญเหตุ เพียงพอต่อการ
ตอบสนองกับภัยคุกคามท่ีประเมินไว้ 
    - ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ เพียงพอต่อการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีหรือไม่ หากไม่เพียงพอผู้รับใบอนุญาตต้องออกแบบและประเมินใหม่จนกว่าจะมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการตอบสนองกับภัยคุกคามที่ประเมินไว้ 4, 5, 6, 7 
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5.4.3 การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องออกแบบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในรูปแบบ 
แผนผัง พร้อมค าอธิบายโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง การตรวจจับ การหน่วงเวลา และการ
ตอบสนอง โดยรายละเอียดจะอธิบายในข้อ 5.4.4 และ 5.4.5 7 

5.4.4 การควบคุมการเข้าถึง  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่ตั้งของวัสดุกัมมันตรังสีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจ ากัดสิทธิการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ต้องมี
ระบบการแสดงและตรวจยืนยันบุคคล เช่น ระบบปลดล็อกประตูด้วยเครื่องอ่านบัตรแสดงตนพร้อมด้วยรหัส
ประจ าตัว หรือระบบปลดล็อกด้วยกุญแจ พร้อมทั้งระบบควบคุมการเบิกจ่ายกุญแจ ตามกฎกระทรวงความ
มั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 1, 3, 5, 6, 7 

5.4.5 มาตรการตรวจจับ ประเมินผลและหน่วงเวลา  

   ผู้รับใบอนุญาต ก าหนดมาตรการตรวจจับ ประเมินผล และหน่วงเวลา ตาม
กฎกระทรวงความม่ันคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามตารางที่ 2 ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง
ความมั่นคงฯ หัวข้อดังต่อไปนี้  
    5.4.5.1 การตรวจจับ ให้อธิบายวิธีการ อุปกรณ์การตรวจจับการบุกรุก 
ระบบการสื่อสารต่างๆ บุคลากรที่เก่ียวข้องในระบบทั้งหมด เช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในช่วงเวลาต่างๆ อุปกรณ์ในการตรวจจับการบุกรุกส าหรับใช้บริเวณภายใน (Interior Intrusion Sensors) มี
ตัวอย่างต่อไปนี ้
     5.4.5.1.1 Electromechanical sensors โดยมากมักใช้เป็นสวิทซ์
ควบคุมที่ประตูและหน้าต่าง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ชุดควบคุมการปิดเปิด (Switch unit) และชุดแม่เหล็ก 
(Magnet unit) ในต าแหน่งของชุดควบคุมการปิดเปิด จะประกอบด้วยแท่งควบคุมแม่เหล็ก ซึ่งเป็นส่วนที่
เคลื่อนที่ของประตูหรือหน้าต่างและอยู่ใกล้กับชุดควบคุมการปิดเปิด เมื่อปิดหน้าต่างหรือประตู จะมีที่ว่าง
ระหว่างชุดควบคุมการปิดเปิด และชุดแม่เหล็กเพ่ือที่จะให้สนามแม่เหล็กอยู่ในต าแหน่งที่ปิด (Door closed) 
ซึ่งถือว่าปลอดภัยและปราศจากผู้บุกรุก แต่เมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่างโดยผู้บุกรุก (Door opened) คือ             
มีการเคลื่อนย้ายแม่เหล็กและท าให้สนามแม่เหล็กลดลง จะท าให้เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น 
 
 
     
 
 
 
ที่มารูป : https://www.nortondoorcontrols.com/en/products/electromechanical/7100sz-series-safezone/ 

                                      รูปที่ 1 แสดงตัวอย่าง Electromechanical sensors 
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     5.4.5.1.2  Passive Infrared Sensors เป็นสัญญาณตรวจจับที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่ปล่อยออกมา และ/หรือพลังงานของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากมีผู้บุกรุกเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่  ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2 สัญญาณตรวจจับชนิดนี้สามารถใช้ได้ใน
พ้ืนที่กว้าง เช่น ภายในห้อง และในพ้ืนที่แคบ เช่นบริเวณ ระเบียง มีข้อเสียคือ อาจเกิดการร้องของสัญญาณ
เตือนภัยที่ผิดพลาดหากถูกรบกวนโดยสัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น หนู และ แมลงต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      ที่มารูป : งานธนาคารโลหติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                          รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
     5.4.5.1.3 กล้องวงจรปิดเป็นสัญญาณตรวจจับอีกประเภทส าหรับ
ใช้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้บุกรุก ในการติดตั้งควรพิจารณาจากขนาดของสถานประกอบการและความ
จ าเป็น เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการป้องกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพิจารณาในส่วนของตัว
กล้อง เลนส์ และความสามารถในการจับบันทึกภาพผู้เข้า-ออก ระบบแสงสว่างที่เพียงพอในการบันทึกภาพ         
และการแสดงผลที่จอควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ที่มารูป : งานธนาคารโลหิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
                                                    รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างกล้องวงจรปิด 

5.4.5.2 การประเมินผล ให้อธิบายวิธีการประเมินสัญญาณแจ้งเตือน ซึ่ง
รวมถึงคนและอุปกรณท์ี่ใช้ เมื่อมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นจะส่งผ่านสัญญาณเตือนภัยจากสัญญาณตรวจจับ
ผู้บุกรุกไปยังศูนย์กลางของสัญญาณเตือนภัย (Central alarm station) พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของข้อมูล
ที่เกิดขึ้น ระบบจะควบคุมโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และแสดงภาพรายละเอียดไปยังผู้ควบคุมระบบ ซึ่ง
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ระบบการติดต่อสื่อสารของสัญญาณเตือนภัยที่ดี ต้องสามารถรายงานได้อย่างรวดเร็ว   
    5.4.5.3 การหน่วงเวลา ให้อธิบายวิธีการหน่วงเวลา อุปกรณ์ท่ีใช้ หลังจากท่ี
ปรากฏสัญญาณการตรวจจับมีช่วงเวลาเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัยสามารถเข้า
ขัดขวางการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีได้ส าเร็จ 1, 3, 4, 5, 6, 7 

5.5. ขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  

  ผู้รับอนุญาตฯ ต้องอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี ที่สามารถปฎิบัติได้จริง ทั้งนี้เอกสารการปฏิบัติงานต่างๆ ต้องแยกเป็นเอกสาร
เฉพาะเรื่องและน ามาอ้างอิงในภาคผนวกของแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถ
สืบค้นได้ ควรระบุหัวข้อดังต่อไปนี้  

5.5.1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามเวลาปกติ เวลาหลังเลิกงาน และกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี    
   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมอบหมายผู้รับผิดชอบต่อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสีโดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ 

- ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์บางอย่างในระบบอาจถูกปิดการใช้งาน เพ่ือความ
สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นต้องมีการมอบหมายบุคคลที่จะเป็นผู้ประเมิน และติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเกิดเหตุความไม่ม่ันคงปลอดภัยต่อวัสดุกัมมันตรังสี 
   - นอกเวลาท าการ (เวลาที่ไม่ได้เข้ากะหรือหลังเลิกงาน เมื่อโดยปกติแล้วพนักงานจะ
ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ เช่น เวลากลางคืน ช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด) สัญญาณการแจ้งเตือนจะถูก
ส่งไปที่บุคคลใด และเมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนแล้วบุคคลนั้นต้องประเมินและประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ 
   - การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่ออยู่ในแผนความมั่นคง
ต้องเข้ามาช่วยเหลือ หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุเพ่ือให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

5.5.2 การเปิดและการปิดสถานประกอบการ 
   ผู้รับใบอนุญาต ต้องอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติในการเปิดและปิดพ้ืนที่ติดตั้งวัสดุ
กัมมันตรังสีแต่ละแห่งภายในสถานประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลดล็อกและการล็อกประตู อุปกรณ์ที่
ใช้ในการหน่วงเวลา รวมทั้งการสื่อสารกับสถานีติดตามการแจ้งเตือนเพ่ือยกเลิกและเปิดการท างานของระบบ
ตรวจจับ ขั้นตอนการปฏิบัติควรระบุว่าบุคคลใดในองค์กรที่เป็นผู้รับผิดชอบการเปิดและการปิดพ้ืนที่เหล่านี้ 
และรวมถึงการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบว่ากลไกการหน่วงเวลาอ่ืนๆ (เช่น กรงขัง) ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

5.5.3 การควบคุมกุญแจและแม่กุญแจ 
   ผู้รับใบอนุญาต ต้องอธิบายขั้นตอนการควบคุมกุญแจทุกชนิดที่ใช้ควบคุมการเข้า
ออกพ้ืนที่ควบคุม ควรระบุผู้รับผิดชอบการถือครองกุญแจ และผู้รับผิดชอบกรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ควบคุมการเข้าออกพ้ืนที่ควบคุม และเงื่อนไขที่จ าเพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการดังกล่าว เช่น รหัสเปิด
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กุญแจหรือรหัสผ่านตกอยู่ในความเสี่ยง กุญแจหายหรือการยกเลิกสิทธิในการเข้าออกของพนักงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร และทบทวนสิทธิในการเข้าพ้ืนที่ควบคุมเป็นระยะด้วย 
1, 7 

5.5.4 การบันทึกบัญชีและรายการพัสดุ  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดท าบัญชีวัสดุกัมมันตรังสีที่ได้รับอนุญาต เพ่ือให้สามารถ
ติดตามและตรวจสอบสถานะได้ ในกรณีเกิดเหตุความไม่ม่ันคงปลอดภัยทางรังสี ซึ่งจะประกอบด้วย 
    - วิธีการท าบัญชี เช่น การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ การตรวจติดตาม
ทางวิดีโอระยะไกล การวัดปริมาณรังสี การตรวจสอบตราปิดผนึกหรืออุปกรณ์ท่ีชี้บ่งการเปิดผนึกอ่ืนๆ 
    - จัดท าบันทึกการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียด ตรวจสอบโดย
ใคร เมื่อใด และวิธีใด 
    - หากตรวจแล้วไม่พบวัสดุกัมมันตรังสี หรืออุปกรณ์มีร่องรอยการงัด แงะ 
ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนความมั่นคงฯ รวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น สถานีต ารวจ 
   นอกจากนี้ควรอธิบายรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี สถานที่จัดเก็บรักษา รวมถึง
รายงานการเคลื่อนย้ายทั้งภายนอกและภายในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย 
    - ที่ตั้งของวัสดุกัมมันตรังสี 
    - นิวไคลด์กัมมันตรังสี 
    - ค่ากัมมันตภาพรังสี ณ วันที่เริ่มต้น จ านวน ปริมาณทั้งหมดที่ครอบครอง 
    - หมายเลขของวัสดุกัมมันตรังสี 
    - สภาพของวัสดุกัมมันตรังสี เช่น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 
    - รูปแบบทางเคมีและกายภาพ  
    - ประวัติการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสี 
    - ประวัติการเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีทั้งภายในและภายนอกสถาน
ประกอบการ 
    - ข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้สามารถติดตามวัสดุกัมมันตรังสีได้ หาก
เกิดเหตุความไม่ม่ันคงปลอดภัย 
    - สถานประกอบการต้องจัดส่งรายงาน (สร.1) แสดงปริมาณของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครอง มายังส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 2, 5, 7 

5.5.5 การรับและการเคลื่อนย้าย  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องอธิบายขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการรับ-ส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีจากภายนอกสถานประกอบการ การเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีภายในสถานประกอบการ การ
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ด าเนินการต่างๆ ต้องมั่นใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีมีผู้ดูแลอย่างปลอดภัย ตามร่างกฎกระทรวงการขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสี และหน่วยงานที่รับวัสดุกัมมันตรังสีได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวแล้ว 2, 7 

5.6. การตอบสนอง  

  ผู้รับใบอนุญาต ต้องอธิบายขั้นตอนการเตรียมการเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี และการเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีและสถานการณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
กัมมันตรังสี 

5.6.1 เหตุความมั่นคงปลอดภัย 7 

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีแผนและขั้นตอนการปฎิบัติงานส าหรับการตอบสนองต่อเหตุ
ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งขั้นตอนการสื่อสารตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแผนส ารองความมั่นคง
ปลอดภัยเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ในกรณีที่แผนหลักไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องด าเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 
   - ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องที่หรือหน่วยงานตอบสนองอ่ืน ลงพ้ืนที่
ส ารวจ เก็บข้อมูลเส้นทางเข้าออก เครื่องมือที่ใช้  เพ่ือให้คุ้นชินกับระบบความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
ตอบสนองต่อเหตุความมั่นคงได้ทันที 
   -  ก าหนดวิธีการในการแจ้งเหตุแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องที่หรือ
หน่วยงานตอบสนองอ่ืน หลังจากได้รับสัญญาณตรวจจับและประเมินการแจ้งเตือน 
   - หน่วยงานควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์หน่วงเวลาในช่วงที่หน่วย
บังคับใช้กฎหมายในท้องที่หรือหน่วยงานตอบสนองอ่ืนยังมาไม่ถึงพ่ืนที่ 
   - หน่วยงานต้องแจ้งรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในท้องที่หรือหน่วยงานตอบสนองอ่ืน เพ่ือให้การตอบสนองต่อเหตุบรรลุจุดประสงค์ 
   - มีการฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อเหตุความมั่นคงปลอดภัยเป็นประจ าทุกปี 1, 7 

5.6.2 การสื่อสาร  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องอธิบายวิธีการสื่อสาร เพ่ือช่วยให้สามารถติดต่อกับ หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายในท้องที่หรือหน่วยงานตอบสนองอ่ืนๆได้ทันที และต้องมีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์
สื่อสารให้สามารถใช้งานได้ เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พ้ืนฐาน เป็นต้น 7 

5.6.3 การรายงานเหตุความม่ันคงปลอดภัย  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดท ารายงานเหตุความมั่นคงปลอดภัย โดยอธิบายถึงเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นเป็นล าดับขั้น และก าหนดผู้รับผิดชอบในการรายงาน ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องรายงานมายังส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติโดยทันที ตามข้อ 12 กฏกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 เรื่องการ
ด าเนินการเมื่อเกิดเหตุความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงต้องท าการประเมินระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยว่ายัง
สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่  หากไม่ต้องปรับปรุงอย่างไร 1, 7 
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5.6.4 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีแนวปฏิบัติที่จะด าเนินการระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย หรือสถานการณ์ที่ไม่คาดหมายอ่ืนๆ เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว เป็น
ต้น เพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุกัมมันตรังสีในสถานประกอบการยังคงได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม 1 

5.6.5 ระดับภัยคุกคามที่เพ่ิมข้ึน  

   ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีการทบทวนแผนความมั่นคงปลอดภัย และปรับปรุงระบบการ
รักษาความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนไป 3, 4, 7  

 5.7 การประเมินประสิทธิภาพวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Evaluate) ประกอบไปด้วย 
  5.7.1 Adversary Sequence Diagram คือ แผนผังการเดินทางของผู้บุกรุก ใช้ส าหรับ                  
ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
  5.7.2 Single Path Analysis  คือ การวิเคราะห์เส้นทางผ่านของผู้บุกรุกเพ่ือไปยังเป้าหมาย 
  5.7.3 Neutralization Analysis คือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการยับยั้งผู้บุกรุก โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานของกองก าลังที่มีอยู่ ลักษณะของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยปัจจุบันของสถานประกอบการ 
  5.7.4 Scenario analysis เป็นการจัดท าสถานการณ์จ าลองกรณีที่มีผู้บุกรุกเข้าโจมตีสถาน
ประกอบการโดยใช้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งการจัดท า
สถานการณ์จ าลองควรมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ และ
สภาวะแวดล้อมของสถานประกอบการ กิจกรรมของสถานประกอบการ และปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีที่
สถานประกอบการครอบครอง ระบบ การป้องกันทางกายภาพปัจจุบันของสถานประกอบการ รวมทั้งภัย
คุกคามที่อาจเกิดข้ึน 
  5.7.5 Insider analysis คือ การวิเคราะห์บุคลากรภายในสถานประกอบการ ที่อาจกระท า
การใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อสถานประกอบการได้  เช่น การขโมยวัสดุกัมมันตรังสี การก่อวินาศกรรม ซึ่งลักษณะ
การกระท าอาจเป็นการกระท าด้วยตนเอง หรือท างานร่วมกับผู้ก่อภัยคุกคามภายนอก 
   ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ต้องค านึงถึง
องค์ประกอบที่กล่าวมาในเบื้องต้นทั้งหมด โดยประเมินจากแผนผังการเดินทางของผู้บุกรุก (Adversary 
Sequence Diagram) และการวิเคราะห์เส้นทางของผู้บุกรุก (Path Analysis) ซึ่งต้องเลือกใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ โดยสามารถวัดประสิทธิภาพของวิธีการรักษาความมั่นคงจากความสัมพันธ์ระหว่าง
เวลาที่ผู้บุกรุกใช้ในการท างานกับเวลาที่ต้องการส าหรับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการยับยั้งผู้บุกรุก 
โดยเวลาที่ผู้บุกรุกใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จแสดงไว้ใน “Adversary Task Time”  ซึ่งขึ้นกับ
การหน่วงเวลาของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Delay)  โดย T0 คือ เวลาที่ผู้บุกรุกปฏิบัติงานก่อนที่
สัญญาณเตือนภัยแรกดังขึ้น (First Alarm) เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการประเมินความถูกต้องของสัญญาณเตือน
ภัยว่าเกิดจาก       ผู้บุกรุกจริงหรือไม่ (Alarm Assessed) และตรวจสอบถึงต าแหน่งของผู้บุกรุก (Detect) 
หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยแรกดังขึ้น โดย TA คือ เวลาที่เจ้าหน้าที่ประเมินความถูกต้องของสัญญาณ
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เตือนภัยแล้วเสร็จ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตอบโต้ (Respond) เพ่ือยับยั้งไม่ให้ผู้บุกรุกปฏิบัติงาน
ได้ส าเร็จโดย TI คือ เวลาที่ใช้ในการยับยั้งการท างานของผู้บุกรุก ก่อนที่ผู้บุกรุกจะปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จ           
ซึ่ง TC คือ เวลาที่ผู้บุกรุกปฏิบัติงานได้เป็นผลส าเร็จ จะเห็นได้ว่าผู้บุกรุกจะปฏิบัติงานภายใต้กรอบเวลาที่มีอยู่
เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ คือที่ T0 ถึง Tc  ดังนั้น การหน่วงเวลาเพ่ือไม่ให้ผู้บุกรุกสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
นั้น (Delay)  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่ TC โดยอาจใช้วิธีการตอบโต้ผู้บุกรุก (Respond)        
ด้วยกองก าลัง และอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีมีอยู่ 4 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มารูป : Regional Training Course on the Physical Protection of Nuclear Material and Facilities 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผู้บุกรุกใช้ในการท างาน กับเวลาที่ต้องการส าหรับระบบรักษาความม่ันคง     
                                                     ปลอดภัยในการยับยั้งผู้บุกรุก 
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6. ตัวอย่างแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือด 
โรงพยาบาล A เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวง B มีการครอบครองและใช้งานเครื่องฉาย

รังสีเลือดซึ่งภายในบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Cs-137 กัมมันตภาพ 2945 คูรี ติดตั้งใช้งานที่งาน
ธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคาร AB ปริมาณ 2945 คูรี ซึ่งเป็นวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ซ่ึงต้องจัดท าแผนรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี สถานที่ และข้อมูลที่เก่ียวข้องขั้นสุงสุด ตามกฎกระทรวงความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 

6.1 วัตถุประสงค์ 
1.1 เ พ่ือใช้ เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการขอรับใบอนุญาตของโรงพยาบาล A ตาม

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 
2561 

1.2   เพ่ือใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือด  ที่
โรงพยาบาลมีครอบครอง และใช้งาน 

1.3  เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการตามแผน ข้อก าหนด หรือ
ขั้นตอนที่ถูกต้องตามแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยฉบับนี้ 

6.2 ขอบเขต 
แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยฉบับนี้ ใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องความมั่นคง

ปลอดภัยของเครื่องฉายรังสีเลือดที่ใช้งานในโรงพยาบาล A เท่านั้น 
6.3 ลักษณะของสถานประกอบการ 

โรงพยาบาล A เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนน BB ต าบล CC อ าเภอ AA จังหวัด 
BKK  แผนผังตามรูปที่ 5 มีแผนกรับบริจาคโลหิตจากบุคคลทั่วไป โดยมีการติดตั้งเครื่องฉายรังสีเลือดที่อาคาร 
AB ชั้น 3 ห้อง 300 รายละเอียดตามรูปที่ 6 เพ่ือฉายรังสีเลือด ยับยั้งการท างานของ T lymphocyte ส าหรับ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ าบัด ปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ า อาคาร AB สามารถ เข้า – ออกอาคาร
ได้ทางเดียว และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 คน ประจ าที่ทางเข้าตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเส้นทางไปยัง
แผนกรับบริจาคโลหิต สามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ บันได หรือลิฟท์ ในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 50 คน
ต่อวัน เปิดท าการตั้งแตเ่วลา 8.00 น. – 16.00 น. ในวันจันทร์ – วันอาทิตย์ มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานวันละ 20 
คน ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ 8 คน นักวิทยาศาสตร์ 4 คน พนักงานธุรการ 4 คน  คนงานทั่วไป 2 
คน และแม่บ้าน 2 คน มีโรงเรียน D อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาล สถานีต ารวจ xxx อยู่ห่างจากโรงพยาบาลไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานีดับเพลิง ห่างจากโรงพยาบาลไป 5 กิโลเมตร และห้างสรรพสินค้าอยู่ห่างจาก
โรงพยาบาล 10 กิโลเมตร  
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รูปที่ 5 แสดงแผนที่ตั้งของโรงพยาบาล A 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

รูปที่ 6 แสดงแผนผังงานธนาคารเลือด อาคาร AB ชั้น 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.พ. A 

สถานี
ต ารวจ 

ห้างสรรพสินค้า 

ถนน BB 

สถานี
ดับเพลิง 

โรงเรียน D 

ห้องล้าง
เครื่องมือ 

ห้องฉายรังสีเลือด 

 

ห้อ
งพ

ักเ
จ้า

หน
้าที่

 

ห้องรับประทาน
อาหาร 

ห้องเก็บพัสด ุ
ห้องหัวหน้า

งาน 

งานธุรการ/ติดต่อ
สอบถาม 

ห้องประชุม 

ทางเดิน 

 

จุดรับบริจาคโลหิต 

ประตู
ทางเข้า 

ประตูแมกเนติคส ์



20 

 

6.4  รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้งาน 
 วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้เป็นต้นก าเนิดรังสีในเครื่องฉายรังสีเลือดแสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 รายละเอียดวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้งานเครื่องฉายรังสีเลือด 

ธาตุ สภาพ การปิด
ผนึก 

กลุ่ม หมายเลข/
รหัส 

ปริมาณ จ านวน เมื่อวันที่ ผู้ผลิต 

Cs-137 ของแข็ง ปิดผนึก 1 A2152 642 Ci 1 25 เม.ย. 64 MDS 
Nordion 

 
6.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 

โรงพยาบาล A ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสีที่ใช้ในงานเครื่องฉายรังสีเลือดดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรโรงพยาบาล A เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องฉาย  

        รังสีเลือด 
ต าแหน่ง ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล - ก าหนดนโยบายและมอบหมายความรับผิดชอบ

ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี 
- จัดหางบประมาณในบ ารุงรักษาระบบและการ
อบรม ให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี  
- อนุมัติแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีของ
โรงพยาบาล 

หัวหน้าแผนก - ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีออกแบบ
ระบบ บ ารุงรักษา และจัดท าแผนความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎกระทรวงความ
มั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 
- ทบทวนและปรับปรุงแผนความม่ันคงปลอดภัยทาง
รังสีให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 
- ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนความม่ันคงฯที่ก าหนด 
- ก าหนดคุณสมบัติและประเมินบุคลากรที่สามารถ
เข้าถึงสถานที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีได้ 
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี - ควบคุมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้มี
ประสิทธิภาพในแต่ละวัน หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 
ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสีกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- จัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - ตรวจตราบริเวณท่ีติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสีตามแผน
ที่ก าหนดไว้ เป็นประจ า 
- แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ 
- ประสานงานและให้ข้อมูลสนับสนุนการตอบสนอง
ต่อเหตุความมั่นคงกับหน่วยงานภายนอก 

ผู้ปฏิบัติงาน - ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนความมั่นคง
ปลอดภัยทางรังสี 
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แผนผังองค์กร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

หัวหน้างานธนาคาร
เลือด 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี 

(นักเทคนิครังสี) 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

นักเทคนิคการแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

หัวหน้างานรักษาความ
ปลอดภัย 

นักวิทยาศาสตร์ 
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        6.6 การฝึกอบรม 
ต้องมีการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีอย่างสม่ าเสมอ และฝึกซ้อมการระงับ

เหตุความมั่นคงปลอดภัยเป็นประจ าทุกปี พร้อมบันทึกรายงานการฝึกซ้อมฯ ตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล 
ตารางที่ 5 บันทึกรายงานการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 
วันที่ท าการ
ฝึกอบรม 

หัวข้อการฝึกอบรม ความถี่ ผู้จัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

12/2/60 การป้องกันอันตรายจากรังสี เมื่อเริ่มงาน สทน. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน 

20/10/61 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

เมื่อเริ่มต้น
ใช้งาน 

ปส. เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 
และหัวหน้า
แผนก 

25/11/61 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย 

เมื่อเริ่มต้น
ใช้งาน หรือ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง
องค์กร 

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน 

25/3/62 การระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุความไม่
มั่นคง 

ทุกปี หน่วยรักษาความ
ปลอดภัยของ
โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

15/5/63 แผนรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของเครื่องฉายรังสีเลือด 

ทุกปี เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องทุกคน 

 
เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น จะต้องจัดท าบันทึกหรือรายงานการฝึกอบรมในรูป เอกสารกระดาษและ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดเก็บในฐานข้อมูลของแผนก ส่วนรายงานที่เป็นเอกสารกระดาษจะเก็บรักษาโดย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
 6.7 การอนุญาตให้เข้าถึงพ้ืนที่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 

แผนกธนาคารเลือดมีการแบ่งพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นพ้ืนที่ตรวจตรา และพ้ืนที่ควบคุม จาก
แผนผังงานธนาคารเลือด อาคาร AB ชั้น 3 ส่วนที่เป็นสีเหลือง คือพ้ืนที่ตรวจตรา พ้ืนที่สีแดง คือ พ้ืนที่ควบคุม 
โดยควบคุมบุคลากรที่สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงแต่ละพ้ืนที่ภายในงานธนาคารเลือด 
ต าแหน่ง พ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงได้ 

หัวหน้าแผนกงานธนาคารเลือด พ้ืนที่สีแดง และเหลือง 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ้ืนที่สีแดง และเหลือง 
นักเทคนิคการแพทย์ พ้ืนที่สีแดง และเหลือง 
นักวิทยาศาสตร์ พ้ืนที่สีแดง และเหลือง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ พ้ืนที่สีเหลือง หากต้องการเข้าพ้ืนที่สีแดงต้องอยู่ในความควบคุมของ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่สีแดงได้ 
แม่บ้าน พ้ืนที่สีเหลือง หากต้องการเข้าพ้ืนที่สีแดงต้องอยู่ในความควบคุมของ

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพ้ืนที่สีแดงได้ 
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะทบทวนและตรวจสอบประวัติบุคลากร เมื่อมีการย้ายต าแหน่งงาน 

ลาออก หรือเปลี่ยนบุคลากรใหม่ เพื่อให้สิทธิในการเข้าพ้ืนที่ควบคุมและตรวจตรา 
 6.8 การคุ้มครองข้อมูล 
  เอกสารที่จัดเป็นข้อมูลทีต่้องเก็บเป็นความลับ ได้แก่ สถานที่ติดตั้งวัสดุกัมมันตรังสี มาตรการ
การเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี แผนผังห้องและอาคาร 
รวมถึงอุปกรณ์ในการระงับเหตุความไม่มั่นคงปลอดภัย รหัสการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ รหัสในการเข้า
พ้ืนที่ ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินภัยคุกคามและช่องโหว่ของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี วีธีในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ โดยเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษจะจัดเก็บในตู้ที่มีกุญแจล็อก 
และเก็บกุญแจไว้ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และหัวหน้าแผนกงานธนาคารเลือด ส่วนข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จะเก็บในฐานข้อมูลของแผนกงานธนาคารเลือด โดยมีการเข้ารหัสผ่าน และก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีและหัวหน้าแผนกงานธนาคารเลือดเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ 
 6.9 การบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
  แผนกงานธนาคารเลือดได้ท าสัญญากับบริษัท G4S ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของแผนก โดยบริษัทจะท าการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง และจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่ใช้ในระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่ออุปกรณ์นั้นช ารุด ความถี่ในการตรวจสอบทุกๆ 4 เดือน 

6.10 ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี    
   เครื่องฉายรังสีเลือดที่ติดตั้งภายในอาคาร AB ชั้น 3 ห้อง 300 มีน้ าหนักประมาณ 2000 
กิโลกรัม การจะเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่จึงไม่สามารถท าได้โดยง่าย ยกเว้นจะเป็นการบุกรุกเพ่ือก่อเหตุ
วินาศกรรม ให้ประชาชนโดยรอบเกิดความตื่นกลัว เนื่องจากเครื่องฉายรังสีเลือดภายในบรรจุด้วยวัสดุ
กัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ซึ่งจะต้องมีแผนความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีตามกฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย กลไกการตรวจจับ การหน่วงเวลา การเผชิญเหตุ และการบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย 
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6.10.1 มาตรการควบคุมการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี 
   - เจ้าหน้าที่ของแผนกงานธนาคารเลือดทุกคนสามารถเข้ามายังแผนกได้ในช่วงเวลา
ท าการตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ หลังเวลาท าการประตูด้านหน้าทางเข้าแผนกจะ 
ล็อกด้วยกุญแจ โดยกุญแจจะเก็บท่ีหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล หัวหน้าแผนกงานธนาคารเลือด 
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ทุกครั้งที่มีการน ากุญแจไปใช้งานนอกเวลาท าการ จะมีบัญชีในการเบิก
กุญแจซึ่งต้องลงข้อมูลทุกครั้ง 
   - ก่อนเข้าห้องฉายรังสีเลือดจะมีประตูที่ติดตั้งบาลานซ์แมกเนติกสวิตซ์ และ
เครื่องมือไบโอเมตริก ยืนยันตัวตนเพ่ือเปิดประตู และมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ภายในบริเวณที่รับบริจาคโลหิต 
โดยสัญญาณภาพที่ได้จะส่งไปยังระบบรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง พ้ืนที่นี้จะเข้าได้
เฉพาะเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
   - ประตูห้องฉายรังสีเลือด มีการติดตั้งบาลานซ์แมกเนติกสวิตซ์ และระบบไบโอ
เมตริก เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องฉายรังสีเลือดได้ 
  6.10.2 มาตรการตรวจจับ ประเมินผลและหน่วงเวลา 
   การตรวจจับ 
   - มีกล้องวงจรปิดจ านวน 2 ตัว ติดตั้งบริเวณประตูเข้า-ออก โรงพยาบาล 
   - มีกล้องวงจรปิดจ านวน 1 ตัว ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก อาคาร AB และ กล้อง
วงจรปิด 1 ตัว ติดตั้งบริเวณหน้าลิฟท์ทุกชั้น 
   - มีกล้องวงจรปิดจ านวน 1 ตัว ติดตั้งบริเวณทางเข้าแผนกงานธนาคารเลือด และ 
กล้องวงจรปิด 1 ตัว ติดตั้งภายในแผนกงานธนาคารเลือด 
   - มีกล้องวงจรปิดจ านวน 1 ตัว ติดตั้งบริเวณหน้าห้องฉายรังสีเลือด และกล้องวงจร
ปิดอีก 2 ตัว ติดตั้งภายในห้องฉายรังสีเลือด 
   - มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าประตูเข้า-ออกโรงพยาบาล 2 คน และประจ า
ทางเข้าอาคาร AB 1 คน ตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเดินตรวจตราที่แผนกทุก 2 ชั่วโมง 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีวิทยุสื่อสารประจ าตัวไว้ติดต่อกับหน่วยรักษาความปลอดภัยประจ าโรงพยาบาล  
   - มีเจ้าหน้าที่ประจ าตลอดระยะท าการ โดยภายในสถานที่ปฏิบัติงานจะมีอุปกรณ์ไว้
ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้วยวิทยุสื่อสาร และโทรศัพท์ภายในหมายเลข 4444 นอกเวลาท า
การระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในห้องฉายรังสีเลือดจะถูกเปิดใช้งาน ภายในห้องฉายรังสีเลื อดมี
กล้องวงจรปิด 2 ตัว โดยสัญญาณภาพที่ได้จะส่งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล และบริษัท 
G4S หากมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น บริษัท G4S จะติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของงาน
ธนาคารเลือดด้วยโทรศัพท์มือถือ 
   การประเมินผล 
   - หากมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นหรือได้รับการติดต่อจาก G4S ในเวลาท าการ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณที่เกิดขึ้น หากเป็นความผิดพลาดของระบบ ต้อง
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แจ้งไปยัง G4S และหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล แต่ถ้าเป็นสัญญาณที่เกิดจากการบุกรุกจริง 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะแจ้งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล เพ่ือแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น ในการระงับเหตุ
ความไม่มั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เมื่อเกิดเหตุความไม่ม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี ภาคผนวก ก 
   - นอกเวลาท าการ หากมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมี
หน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้าอาคารให้ไปตรวจสอบที่แผนกงานธนาคาร
เลือด หากเป็นความผิดพลาดของสัญญาณให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อปิดสัญญาณ แต่หากเป็น
การบุกรุกจริง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เพ่ือติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุความไม่
มั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดทางเข้า-ออกอาคาร และเฝ้าสังเกตุ
การณ์จนกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจจะมาถึง 
   การหน่วงเวลา 
   - ประตูทางเข้างานธนาคารเลือดเป็นประตูมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทั่วไป และมี
การล็อกด้วยกญุแจ เมื่อเลิกท าการ 
   - ประตูทางเข้าพ้ืนที่ควบคุมเป็นประตูมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทั่วไป  
   - ประตูเข้าห้องฉายรังสีเลือดเป็นประตูที่ท าจากเหล็กหนา 0.75 ซม.  

 
 
 
 

 
ทางเดิน 

 
 

 
 
 

 รูปที่ 7 แสดงแผนผังและอุปกรณ์ท่ีติดตั้งภายในแผนกงานธนาคารเลือด 
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            รูปที่ 8 แสดงต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องฉายรังสีเลือด 
 

 6.11 การวิเคราะห์ล าดับเหตุการณ์การก่อการร้ายและประเมินระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ของวัสดุกัมมันตรังสี 
  ผู้ก่อการร้ายจ านวน 5 คน ขับรถเข้ามาทางประตูทางเข้าโรงพยาบาล ผู้ก่อการร้าย 2 คนแรก 
จับตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าอาคาร AB ไว้ อีก 2 คน วิ่งขึ้นไปชั้น 3 แผนกงานธนาคาร
เลือด ท าการตัดกุญแจประตูทางเข้าแผนก และใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการท าลายระบบทางเข้าพ้ืนที่
ควบคุมและห้องฉายรังสีเลือด จากนั้นติดตั้งระเบิดเวลากับเครื่องฉายรังสีเลือดตามล าดับเหตุการณ์ที่แสดงดัง
ตารางที่ 7 ดังนั้นจึงออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือยับยั้งไม่ให้ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติภารกิจได้
ส าเร็จ โดยใช้เครื่องมือและสัญญาณตรวจจับที่ในการหน่วงเวลาการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ภายในสถานประกอบการฯ ปฏิบัติการยับยั้งได้อย่างทันท่วงที โดยเวลาใน
การยับยั้งต้องน้อยกว่าเวลาที่ใช้ในการหน่วงเวลา            
ตารางที่ 7 แสดงเส้นทางและเวลาที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมของผู้บุกรุก 4 

ล าดับเหตุการณ์ การปฏิบัติการ การหน่วงเวลา (วินาที) 
1 วิ่งขึ้นไปที่ชั้น 3 แผนกงานธนาคารโลหิต 120 
2 ตัดกุญแจประตูทางเข้าแผนก 15 
3 ท าลายประตูเพ่ือเข้าพ้ืนที่ควบคุม 192 
4 ท าลายประตูทางเข้าห้องฉายรังสีเลือด 300 
5 ติดตั้งระเบิดที่เครื่องฉายรังสีเลือด 15 
 รวมเวลาที่ใช้ในการหน่วง  (Tc) 642  
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จากความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผู้บุกรุกใช้ในการท างาน กับเวลาที่ต้องการส าหรับระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการยับยั้งผู้บุกรุก T0 จะเริ่มนับเมื่อกล้องวงจรปิดที่ทางเข้าอาคาร AB เห็นภาพ
คนร้ายจับเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ที่นั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากส่วนกลางจะแจ้งไปยังสถานีต ารวจที่
ทางโรงพยาบาลท าข้อตกลงไว้ โดยใช้เวลา 180 วินาที ในการประสานงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถมาถึงที่
เกิดเหตุภายใน 300 วินาที ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการระงับเหตุทั้งหมดเท่ากับ 480 วินาที จะเห็นได้ว่าข้อมูล
ทั้งหมดเม่ือน ามาประมวลผลแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถมาถึงก่อนที่ผู้ก่อการร้ายจะท างานส าเร็จ คือ ก่อนเวลา Tc 

(642 วินาที) แสดงให้เห็นว่าระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโรงพยาบาล A สามารถยับยั้งเหตุความไม่
มั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีได้ แต่ถ้ามีภัยคุกคามอ่ืนที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีจะท าการประเมินระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยจะประเมินระบบฯ เป็นประจ าทุก 2 
ปี  
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ภาคผนวก ก. (ท้ายตัวอย่างแผนรักษาความม่ันคงฯ) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุความไม่ม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี 

 
 1. ในเวลาท าการ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในห้องฉายรังสีเลือดจะถูกปิดโดย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวยังสามารถใช้งานได้ หากมีสัญญาณเตือนภัย
ดังขึ้น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีหน้าที่ ตรวจสอบ
สัญญาณที่ดังขึ้นว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือมีการบุกรุกจริง หากเป็นข้อผิดพลาดของสัญญาณเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีแจ้งเหตุด้วยวิทยุสื่อสารประจ าแผนกหรือโทรศัพท์ ไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยของ
โรงพยาบาล และบริษัท G4S แต่หากเป็นการบุกรุกจริง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะแจ้งไปยังหน่วย
รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล เพ่ือติดต่อกับสถานีต ารวจที่ท าข้อตกลงกันให้เข้าระงับเหตุความไม่มั่นคง
ปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าอาคารเพ่ือช่วยเหลือในการ
ระงับเหตุที่เกิดข้ึน 
 2. นอกเวลาท าการ ประตูทางเข้าแผนกจะล็อกด้วยกุญแจ และเปิดระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว
ภายในห้องฉายรังสีเลือด หากมีผู้บุกรุกจะสามารถเห็นได้จากกล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณภาพไปยังหน่วยรักษา
ความปลอดภัยของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลในขณะนั้นจะติดต่อไปยังสถานี
ต ารวจที่ท าข้อตกลง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอาคาร และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เพ่ือ
เตรียมการเข้าระงับเหตุที่เกิดข้ึน  
 3. เมื่อสามารถระงับเหตุความไม่มั่นคงปลอดภัยได้แล้ว เจ้ าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจะท า
รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาล และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 4. หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะติดต่อประสานงานกับกลุ่มประสานงานกรณี
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โทร 1296 หรือ 089-200-6243 
 5. ขั้นตอนและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสี จะได้รับการทบทวนเป็น
ประจ าอย่างน้อย 3 ปี/ครั้ง โดย หัวหน้าแผนกงานธนาคารเลือดและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
หมายเหตุ 
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาล เบอร์ 081-222-8888 
  - หัวหน้าแผนกธนาคารโลหิต เบอร์ 089-777-7777 
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เบอร์ 088-111-1111 
  - หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาล 089-555-5555 
  - สถานีต ารวจ เบอร์ 02-249-5906 
  - ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เบอร์ 02-596-7600 

- กลุม่ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เบอร์ 1296 หรือ 089-200-6243 
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ภาคผนวก ก 
การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีตามการใช้งาน 

 
กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสีได้จ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ตามแหล่งการใช้
ประโยชน์แสดงในตารางที่ 8 
ตารางที่ 8 การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีตามแหล่งการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

ประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสี 

การจ าแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี 
ตามแหล่งการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 

A/D 

ประเภทที่ 1  - เครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยความร้อนซึ่งใช้ไอโซโทปรังสี 
(Radioisotope thermoelectric generator) 
- เครื่องฉายรังสีเพ่ือการก าจัดเชื้อโรคหรือถนอมอาหาร 
(Irradiator used in sterilization and food preservation) 
- เครื่องฉายรังสีแบบมีเครื่องก าบังรังสีในตัว (Self-shielded 
irradiators) 
- เครื่องฉายรังสีเลือดหรือเนื้อเยื่อ (Blood/Tissue 
irradiators) 
- เครื่องรังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy machine) ที่ใช้ใน
การรักษาโรคมะเร็ง เช่น  เครื่องรังสีรักษาระยะไกลด้วย
โคบอลต์-60 
- เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายล ารังสี ชนิดติดตั้งอยู่กับ
ที่ (Multi-beam teletherapy machine (Gamma knife)) 

A/D≥1000 
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ภาคผนวก ข 
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุด 

 
กฎกระทรวงความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 ก าหนดให้วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มี
มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางรังสีตามตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุกัมมันตรังสีขั้นสูงสุด  
กลไก วัตถุประสงค์ วิธีการ 
การตรวจจับ เพ่ือให้สามารถตรวจจับได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีผู้ที่

ไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกเข้าไปในสถานที่เก็บรักษา 
ติดตั้ง หรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ตรวจจับการบุกรุก หรือมีการเดิน
ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจจับได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาตพยายามเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ติดตั้งอุปกรณ์ชี้บ่งการปิดผนึก 
(Sealed/tempered indicating 
device) หรือมีการเดินตรวจตรา
อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและประเมินสัญญาณ
การตรวจจับได้อย่างทันท่วงที เมื่อปรากฎ
สัญญาณการตรวจจับ 

ติดตั้งระบบการตรวจตราทางไกล
ด้วยกล้องวงจรปิด หรือตรวจ
ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีกับผู้
มีหน้าที่ของสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ติดตั้งระบบการติดต่อสื่อสารแบบ
ต่างๆ ที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น โทรศัพท์
พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ
สื่อสาร หรือวิทยุติดตามตัว 

เพ่ือให้มีวิธีการที่สามารถตรวจยืนยันการมีอยู่หรือ
สูญหายของวัสดุกัมมันตรังสีได้ 

มีระบบควบคุมการจัดท าทะเบียน
วัสดุกัมมันตรังสี พร้อมทั้งตรวจ
นับจ านวนของวัสดุกัมมันตรังสี
เป็นประจ าทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่
หรือผ่านระบบการตรวจตรา
ทางไกลด้วยกล้องวงจรปิดหรือ
ด้วยอุปกรณ์ชี้บ่งการเปิดผนึก 
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(Sealed/tempered indicating 
device) 

การหน่วงเวลา เพ่ือให้สามารถหน่วงเวลาหลังจากที่ปรากฎ
สัญญาณการตรวจจับได้นานเพียงพอที่จะท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการเผชิญเหตุความมั่นคง
ปลอดภัยสามารถเข้าขัดขวางการเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีได้ส าเร็จ 

ติดตั้งระบบหน่วงเวลาที่ประกอบ
ไปด้วยเครื่องกีดขวางอย่างน้อย
สองระดับ เช่น ผนังและกรงขัง 
ซี่งเมื่อท างานร่วมกันสามารถ
หน่วงเวลาได้นานพอ ส าหรับผู้มี
หน้าที่ในการเผชิญเหตุความ
มั่นคงปลอดภัย สามารถเข้า
ขัดขวางการเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีได้ส าเร็จ 

การเผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถเผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัยด้วย
การเข้าขัดขวางและยับยั้งการเคลื่อนย้ายวัสดุ
กัมมันตรังสีโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างทันท่วงที 

จัดให้มีวิธีการ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและครบถ้วน 
พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ความสามารถเพ่ือยับยั้งการ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีโดย
ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างทันท่วงที 

การบริหาร
จัดการความ
มั่นคงปลอดภัย 

เพ่ือให้สามารถควบคุมการเข้าถึงที่ตั้งของวัสดุ
กัมมันตรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจ ากัด
สิทธิการเข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสี ให้มีได้เฉพาะกับ
บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

มีระบบการแสดงและตรวจยืนยัน
บุคคล เช่น ระบบปลดล็อกประตู
ด้วยเครื่องอ่านบัตรแสดงตน
พร้อมด้วยรหัสประจ าตัว หรือ
ระบบปลดล็อกด้วยกุญแจ พร้อม
ทั้งระบบควบคุมการเบิกจ่าย
กุญแจ 

เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้ว่าบุคลากรผู้ได้รับอนุญาต
ให้เข้าถึงวัสดุกัมมันตรังสีได้เป็นบุคคลที่น่าไว้ใจ 

มีระบบการตรวจสอบประวัติและ
ยืนยันบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรที่
ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิเข้าถึง
วัสดุกัมมันตรังสีหรือข้อมูลส าคัญ
ได้โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแล 

เพ่ือให้สามารถก าหนดระดับชั้นและให้การปกป้อง
ข้อมูลส าคัญได้ 

จัดให้มีขั้นตอนหรือวิธีการก าหนด
ชั้นความลับของข้อมูล และมี
วิธีการปกป้องข้อมูลอันส าคัญให้
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รอดพ้นจากการเข้าถึงหรือถูก
เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต 

เพ่ือจัดให้มีแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย จัดท าแผนรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดตามกฎกระทรวง และ
สามารถน าไปใช้เพื่อเผชิญเหตุ
เสี่ยงภัยที่มีระดับสูงขึ้นได้ 

เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริหารจัดการเหตุ
ฉุกเฉินตามที่ระบุไว้ในแผนส ารองความมั่นคง
ปลอดภัยได้ 

จัดให้มีขั้นตอนหรือวิธีการในการ
เผชิญเหตุความมั่นคงปลอดภัยใน
รูปแบบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

เพ่ือจัดให้มีระบบการรายงานเหตุความมั่นคง
ปลอดภัย 

จัดท าคู่มือที่ระบุขั้นตอนหรือ
วิธีการรายงานเหตุความม่ันคง
ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 

 
 

 


