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 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหน่วยบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงใช้บังคับการด าเนินงานเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในทางสันติ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยอย่างเพียง
พอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยด าเนินการต้ังแต่
ออกใบอนุญาตควบคุมดูแลตรวจสอบการใช้จนกระทั่งที่เลิกใช้ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยตามพระราชบัญญัติและ
หลักมาตรฐานสากล 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
แล้ว บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสี จึ งจ าเป็นที่ ต้องมีการก าหนดกฎเกณฑ์เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์                
เพ่ือคุ้มครองประชาชน สิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยร่างพระราชบัญญั ติพลังงาน
นิวเคลียร์ ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ... ได้ผ่าน
วาระ 2 และวาระ ๓ ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 และอยู่ระหว่าง
การออกกฎหมายล าดับรองจ านวนกว่า 49 ฉบับ และจะบังคับใช้เต็มรูปในวันท่ี 29 ตุลาคม 2560 

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์ของ ปส. ในฐานะ
หน่วย งานก ากับดูแลความปลอดภั ยทา งนิ วเคลีย ร์และรังสี ของประเทศ ทุกขั้นตอนของการผลักดัน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกต้องทุกประการ ซ่ึงเกิดจากความต้ังใจอันดี ความทุ่มเท เสียสละ                 
และการผลักดันจากหลายภาคส่วนด้วยระยะเวลาอันยาวนานเกือบ ๑๐ ปี รวมทั้งหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ             
ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล อาทิ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สหภาพยุโรป (European 
Commission: EU) 

 

 

กระบวนการเสนอร่างกฎหมายของ ปส. ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่  ณ ขณะนั้น 
คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซ่ึงก าหนดให้การตราพระราชบัญญัติจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย โดยก าหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  ปส. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติโดยฝ่ายบริหาร และได้ตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย

การด าเนินงานด้านกฎหมาย 

ภารกิจหน้าท่ีของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และความส าคัญของการพัฒนากฎหมาย 

 

กระบวนการขั้นตอนการตราพระราชบัญญัติฯ 
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ครบถ้วนแล้ว ซ่ึงระหว่างการยกร่างได้มีการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการที่มีหน้าที่และภารกิจ เช่น 
การทหาร การสาธารณสุข การอุตสาหกรรม อีกทั้งเม่ือมีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว ได้มีการเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพ่ือออกเป็นกฎหมาย โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ขั้นตอนเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ โดยผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
      (๑)  ช่ว งระหว่ างวันที่  ๑ ธัน วาคม ๒๕๔๙ ถึ งวันที่  ๑๙ มีนา คม ๒๕๕๐ ปส . ได้ประชุ ม
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของ วท.  
      (๒)  ปส. เสนอร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ต่อ วท. เม่ือวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ และ วท. ได้แจ้งให้ ปส. ปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวเรื่อยมาพร้อมทั้งได้สั่งให้ ปส. น าร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติด้วย 

     (๓)  วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้พิจารณาและเห็นชอบ
ร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว และ ปส. ได้มีบันทึกถึง วท. เพ่ือส่งร่างกฎหมายให้พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายเม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐    
      (4 )  วันที่  ๓ ตุล าคม ๒๕๕ ๐ วท . ได้ เสนอร่ างกฎหมาย ดังกล่ า วต่อ รั ฐมนตรี ว่า กา ร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) และในวัน เดียวกัน รมว.วท. ได้ล งนามเห็น ชอบกับ                     
ร่างกฎหมายที่เสนอโดย ปส. แล้ว 

     (5)  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ วท. มีหนังสือที่ วท (ปคร.) ๐๔๐๔/๕๐๐๗๒๘๙ ฉบับลงวันที่                    
๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพ่ือส่งร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ให้ แก่ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

๒.  ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      (๑)  คณะกรรมาธิการการพลังงานแห่ งชาติ  สภานิ ติบัญญั ติแห่งชาติ (สนช.) ได้แต่งคณะ                   
อนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  เพ่ือพิจารณาศึกษา
และปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     (๒)  ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ได้เชิญ ปส. มาให้ข้อมูลเก่ียวกับร่างกฎหมายดังกล่าวและได้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมายตามความเหมาะสมและได้เสนอร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่  ...) 
พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมาธิการการพลังงานแห่งชาติ 

     (๓)  เม่ือวั นที่ ๙ ตุล าคม ๒๕๕๐ คณะกรรมาธิการ การพลั งงา นแห่ งชา ติ ได้ พิจ ารณ า                          
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และได้น าเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อ                 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และในวันเดียวกันรัฐบาลได้รับร่างกฎหมายดังกล่าวเพ่ือ
น าไปพิจารณาโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วันต่อไป 
      (๔)  ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หมดวาระลง จึงท าให้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ื อ
สันติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ถูกส่งกลับมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือตรวจสอบร่างกฎหมาย โดยที่ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ได้เริ่มพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกานับต้ังแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  
      (๕)  วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้ตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... แล้วเสร็จ โดยได้มีการปรับปรุงเป็นร่างกฎหมาย
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ใหม่จ านวน ๑๕๒ มาตรา และแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 
...” พร้อมทั้งได้ยกเลิกพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๐๘  
      (๖)  วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  ครม. ได้ลงมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์ พ.ศ. .... โดยให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข มาตรา ๑๓ (๖) และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      (๗)  วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.)       
ได้มีมติให้ ปส. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาน าร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .. .                    
ไปทบทวนแก้ไขปรับปรุง โดยตัดประเด็นอันเก่ียวกับ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ที่ปรากฏอยู่ในหมวดต่าง ๆ ออก
ทั้งหมด โดย ปส. ได้ท าหนังสือชี้แจงข้อสังเกต เสนอต่อ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (วิป ปนช.)  
      (๘)  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) 
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการก่อนน าเข้าประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
      (๙)  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                  
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... แล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เป็นข้อกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้จัดต้ัง
คณะกรรมการศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี ท่านพลเอกสกนธ์ฯ เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ... ก่อนน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล ๓ ถึง ๔ สัปดาห์   
      (๑๐)  วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน เชิญ ปส. เข้าร่วมชี้แจง
หลักการและเหตุผลในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการ
การสื่อสารมวลชนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เป็นการล่วงหน้า เพ่ือประกอบการพิจารณาศึกษาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ปส. ได้ชี้แจงหลักการและวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....              
ซ่ึงมุ่งการก ากับดูแลด้านความปลอดภั ยจากการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
      (๑๑)  วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ              
(วิป ปนช.) ครั้งที่  ๔๐/๒๕๕๘ ได้มติให้ ปส. กลับมาพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน และ
คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชนฯ โดยเห็นควรแก้ไขชื่อ ร่างพระราชบัญญัติ จาก “ร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....” 
      (๑๒)  วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ปส. ได้จัดท ารายงานผลการพิจารณาการแก้ไขชื่อร่าง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพ่ือรายงานต่อ ปกท.วท. เสนอ รมว.วท. เพ่ือลงนามในหนังสือถึง
ประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป ปนช.) ต่อไป โดยชั้นนี้  ปส. ไม่ขัดข้องในการแก้ไข
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ จาก “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....” 
      (๑๓)  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ได้เข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ โดยสมาชิก สนช.  ได้ลงมติ เห็นด้วย ๑๘๙ เสียง งดออก
เสียง ๒ เสียง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจา รณาร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณารายละเอียดเรียงรายมาตรา 
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      (๑๔)  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... มีการประชุมเพ่ือพิจารณาทั้งหมด จ านวน ๑๙ ครั้ง ได้พิจารณา
ตรวจสอบและเพ่ิมเติม แก้ไขถ้อยค าในร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพ่ือเสนอเข้า สนช. วาระ 
๒ – ๓ ต่อไป 
      (๑๕)  วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ได้เข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๒ และ ๓ โดยสมาชิก สนช. ได้ลงมติ เห็นด้วย ๑๔๔ เสียง     
ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ได้ผ่านวาระ ๓ 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีการแก้ไขชื่อพระราชบัญญัติ จาก “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....”                  
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ....” 
      (๑๖)  วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระราชบัญญั ติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสั นติ พ.ศ . ๒๕๕๙                    
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
 
 

ขั้นตอนการร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  พ.ศ.๒๕๕๙ 
การยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการฯ ระเบียบส านักงาน ปส. มีกระบวนการ 

ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี ๑  ส่วนราชการยกร่างกฎหมายล าดับรอง โดยผ่านคณะท างานร่างกฎหมาย ของ ปส. 

ประกอบด้วยนักวิชาการของ ปส. ที่เก่ียวข้องในแต่ละประเด็น  พิจารณายกร่างโดยปรับปรุงจากแนวทางเดิม 
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔   และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยคณะท างานร่างกฎหมายของ ปส. จะพิจารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมายล าดับ
รอง ก่อนน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ด าเนินการตามกฎหมาย 

ขั้นตอนท่ี ๒  เสนอร่างกฎหมายที่ยกร่างผ่านคณะท างานต่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย ฯ ซ่ึงท าหน้าที่
ในการศึกษา  วิเคราะห์ทางวิชาการ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  

ขั้นตอนท่ี ๓   ในกรณีที่ร่างกฎหมายดังกล่าว ก าหนดให้ต้องได้รับค าแนะน าของคณะกรรมการ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ  จะเสนอร่างต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาในรายละเอียดความเหมาะสมในแต่ละประเด็นพร้อมให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงร่างฯดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ 

ขั้นตอนท่ี ๔ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ปส. ได้มีการเผยแพร่ร่างกฎหมายล าดับรองทุกฉบับบนเว็บ ไซต์ และประสานงานไปยังส านักงาน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า การเผยแพร่สามารถกระท าผ่านเว็บไซต์ของ ปส. 
www.oap.go.th ได้ ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 2560 ถึง ๘ กันยายน 2560 มีจ านวนผู้อ่านท้ังหมด 
๑๑,๕๐๓ คน 

 

กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

http://www.oap.go.th/
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ทั้งนี้  กฎกระทรวงเป็นกฎหมายล าดับรองซ่ึงไม่ใช่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็น  แต่ทั้งนี้  เพ่ือ เป็น การด าเนินการและปฏิบัติตาม                     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ปส. จึงได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ
ร่างกระทรวงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตลอดมา 

 

 

การใช้ประโยชน์จากกัมมันตภาพรังสี มีผลกระทบในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ได้รับรังสี
เกิ ดขึ้ น เสมอ จึ งไม่ควรมีกา รได้รับ รังสี โดยไม่จ า เป็น  เอกสาร  Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources (GSR Part-3) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซ่ึงจัดท าขึ้นตามข้อมูลของ 
International Commission on Radiological Protection (ICRP) จึงก าหนดเป็นข้อตกลงให้ทุ กประเทศ
สมาชิกมีกระบวนการก ากับดูแลการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จึงก ากับดูแลต้ังแต่การใช้
พลังงานนิวเคลียร์ไปถึงการใช้เครื่องก าเนิดรังสีทีมี่ค่าพลังงานสูงสุดเกินกว่า ๕ keV ซ่ึงหมายรวมถึงเครื่องก าเนิด
รังสีท างทั นตกรรมที่ มีค่ าพลังงานอยู่ที่  60 keV – 120 keV ด้วยโดย เป็น ไปตามมาตรฐานของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ที่ก าหนดให้ เครื่องก าเนิ ดรังสีทางทันตกรรมต้องอยู่ภายใต้
กระบวนการอนุญาต (Authorization by Licensing or Registration) 

ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์จึงมีกฎหมายลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้  เพ่ือส่งเสริมการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี
ทางทันตกรรมให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย ประชาชน และตัวผู้ใช้เครื่องเอง โดยผู้ใช้
และผู้ครอบครองเครื่องต้องตระหนักในความปลอดภัยทางรังสีเนื่องจาก  “ไม่มีการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสี
ใดๆ ท่ีปราศจากความเส่ียง” 

ประเทศดังกล่าวข้างต้นจะมีการก าหนดข้อบังคับประกอบการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้เก่ียวข้องโดยละเอียด นอกจากตัวเครื่องก าเนิดรังสีที่ผ่านการตรวจสอบว่า
ปลอดภัยแล้ว ยังต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้  เช่น การพิจาณาโครงสร้างการก าบังรังสี การติดต้ังและ
ระยะระหว่างก าแพง การตรวจสอบการใช้งานพ้ืนที่ข้างห้องติดต้ังเครื่องฯ การป ระเมินปริมาณการใช้งานของ
เครื่อง ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย การมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเครื่องหรือเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องกับสุขอนามัยในประเทศนั้น  ๆ ซ่ึงแต่ละประเทศมีการก าหนด
รายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่ไม่มีประเทศใดที่ยกเว้นการก ากับดูแลการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม 
หรือจัดให้มีเฉพาะการตรวจสภาพเครื่องโดยไม่พิจารณาประเด็นความปลอดภัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

 

 

 

การยึดหลักตามมาตรฐานสากล 
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หัวข้อ มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 
กฎหมาย Atomic Energy 

Licensing Act 
1984/2006 

Radiation 
Protection Act 
2007/2016 

Australian 
Radiation 

Protection and 
Nuclear Safety 

Act 
1998/2016 

Radiation 
Safety Act 

2016 

The Atomic 
Energy Act 

1962 (Atomic 
Energy Rules 

2004) 

หน่วยงาน
ก ากับดูแล 

AELB 
(Atomic Energy 

Licensing 
Board) 

RPNSD  
(The Radiation 
Protection & 

Nuclear Safety 
Department) 

ARPANSA 
(Australian 
Radiation 

Protection and 
Nuclear Safety 

Agency) 

Office of 
Radiation 

Safety 

AERB 
(Atomic Energy 

Regulatory 
Board) 

ผู้ประสงค์จะ
ใช้งาน

เคร่ืองเอกซเรย์
ทางทันตกรรม 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต
ครอบครอง 
Class C 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต

ครอบครอง L3 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตหรือข้ึน
ทะเบียน (แล้วแต่
รัฐและประเภท

เคร่ือง) 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาต
ครอบครอง 

Source License 

ย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตใช้งาน
เคร่ืองเอกซเรย์ 

ข้อก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
ดูแลการใช้

งานให้
ปลอดภัย 

ต้องระบุผู้ดูแล
การใช้งานซ่ึงต้อง
เป็นทันตแพทย์
และข้ึนทะเบียน 

Annual 
Practising 
Certificate 

(APC) 

ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ความปลอดภัยใน
การใช้งานท่ีได้รับ
ใบอนุญาต L5 

ต้องแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภัยทางรังสี 
(RSO) ท่ีมี

คุณสมบัติเพียงพอ
และได้รับการ
รับรองจาก

หน่วยงานก ากับ
ดูแล 

ผู้รับใบอนุญาต 
Source License 
ต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภัยท่ี
ระบุไว้ในกฎหมาย 

ต้องมีเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัย

ทางรังสี (RSO) ท่ี
ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงาน

ก ากับดูแล 

ข้อก าหนด
ผู้ใช้งาน

เคร่ืองเอกซเรย์ 

ทันตแพทย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่าน
การฝึกอบรมโดย
ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากับ

ดูแล 

ต้องข้ึนทะเบียน 
R1 เพ่ือ

ปฏิบัติงาน 

ทันตแพทย์หรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีผ่าน
การฝึกอบรบ

หลักสูตรท่ีได้รับ
การรับรอง 

ทันตแพทย์หรือผู้
ได้รับใบอนุญาต

ใช้งาน
เคร่ืองเอกซเรย์ 

ต้องมีคุณสมบัติ
และการฝึกอบรม
ตามท่ีหน่วยงาน
ก ากับดูแลก าหนด 
และปฏิบัติตาม 
safety code 

บทลงโทษ ปรับไม่เกิน 
100,000  

ริงกิตมาเลเซีย 
หรือจ าคุกไม่เกิน 
10 ปี หรือท้ังจ า

ท้ังปรับ 
 

ปรับไม่เกิน 
100,000 

ดอลลาร์สิงคโปร์ 
หรือจ าคุกไม่เกิน 
5 ปี หรือท้ังจ าท้ัง

ปรับ 

แล้วแต่รัฐ สูงสุด 
2,000 penalty 
unit ประมาณ 
360,000 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย 

ปรับไม่เกิน 
100,000 

ดอลลาร์
นิวซีแลนด์ 

ปรับ หรือ จ าคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือ

ท้ังจ าท้ังปรับ 

 

 

กฎหมายทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีใช้ก ากับดูการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม 
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ตารางเปรียบเทียบการก ากับดูแลความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ 
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- เป็นการก ากับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามมาตรฐานสากลของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 

- เป็นการปฏิบัติงานกับรังสี โดยใช้หลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) หรือการ
ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพ่ือรับผิดชอบความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนใน
สถานประกอบการ (เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน)  

- มีข้อมูลการครอบครอง ใช้ น าเข้า ส่งออก และผู้รับผิดชอบเครื่องก าเนิดรังสีทั่วประเทศ (เพ่ือป้องกัน
การสูญหาย และการน าไปใช้ในทางที่มิชอบ)  

- มีการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน (การได้รับปริมาณรังสีในร่างกาย) 
 

 
 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการก ากับดูแลการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ หากมีการก าหนดกฎ เกณฑ์ให้  
ด้อยกว่าหรือไม่เหมาะสมกับการก ากับดูแลความปลอดภัย ความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการ
พิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อาจส่งผลให้เกิดการซ้ ารอยกับเหตุการณ์ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ หรือ ICAO ให้ธงแดงแก่ประเทศไทย ซ่ึงเป็นเครื่องหมายที่นานาชาติประเมินมาตรฐานความปลอดภัย
ของไทยต่ าลง และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ได้ ดังนั้น                    
ในแง่มุมเดียวกัน หากประเทศไทยมีระบบการก ากับดูแลที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาจท าให้ประเทศต่าง ๆ                 
ไม่ยอมรับกับการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้ 

สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงมาตรฐานสากล การรักษาฟันทีค่นต่างชาติเข้ามาใช้
บริการเป็นอุตสาหกรรมหนึง่ที่น ารายได้หลักเข้ามาสู่ประเทศไทยจ านวนมาก หากมีข่าวตีพิมพ์ว่า การเอกซเรย์ฟัน
ในประเทศไทยไม่ได้รับการก ากับดูแลด้วยกฎหมายอะไรเลย  จะมีผลกระทบต่อคลินิกทันตกรรมของประเทศว่า 
ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีความปลอดภัยทางรังสีหรือไม่ เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาและให้ความส าคัญเพราะเป็น
ภาพลักษณ์ระดับประเทศ ไม่ได้มองเพียงเรื่องวิชาการเท่านั้น 

 
 

 
 
 

ประโยชน์ต่อประชาชน 

 

เรียนรู้ความผิดพลาดของการตรากฎหมายท่ีผ่านมา 
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กรณีศึกษาท่ี 1  รายงานอุบัติการทางรังสีประเทศอังกฤษ 
รายงานการได้รับบาดเจ็บจากเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมท่ีถูกติดต้ังใหม่ให้ท างานต่อเน่ือง  

รายละเอียดอุบัติการ 
เหตุการณ์ที่ทั นตแพทย์ได้รับบาดเจ็บจากการได้รับรังสีเนื่ องมาจากการติดต้ังเครื่องเอกซเรย์                

ทันตกรรมใหม่ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ได้มีการติดต้ังให้เครื่องท างานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดเครื่องไว้
โดยไม่แจ้งทันตแพทย์หรือวิศวกรติดต้ังเครื่องไว้ก่อน 

ทันตแพทย์ศึกษาการใช้เครื่องเอกซเรย์ที่ได้รับการติดต้ังใหม่นี้ และใช้เวลา 90 นาที ใกล้บริเวณหลอด
เอกซเรย์ (x-ray tubehead) ภายหลังทันตแพทย์สังเกตว่า หลอดเอกซเรย์ร้อนและได้ปิดการท างานของหลอด
เอกซเรย์ 

ภายหลังเครื่องได้ถูกเปิดใช้งานเพ่ือถ่ายภาพทางรังสีให้แก่คนไข้ และเกิดการระเบิดของหลอดเอกซเรย์ 
มีน้ ามันและเศษเครื่องแตกกระจายเกือบโดนคนไข้ที่อยู่บนเก้าอ้ีท าฟันในขณะนั้น 

ผลกระทบด้านรังสี 
ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทันตแพทย์มีอาการบาดเจ็บทางผิวหนังที่ไหล่ขวา  และในช่องปาก 

นอกจากนี้ยังมีอาการตามัวชั่วคราว จากการตรวจสอบพบว่าทันตแพทย์ดังกล่าวได้รับรังสีบริเวณไหล่ประมาณ 
20 ซีเวิร์ต จากการวิเคราะห์ความผิดปกติทางโครโมโซมบ่งชี้ว่า  ปริมาณรังสีทั่วร่างกายที่ทันตแพทย์ได้รับ
ประมาณ 240 มิลลิซีเวิร์ต ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในวันนั้นได้รับเฉพาะรังสีจากการกระเจิงไม่เกิน               
0.2 มิลลิซีเวิร์ต 

บทวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้นับเป็นเหตุการณ์ที่ มีผลกระทบรุนแรงเทียบกับอุบัติเหตุทางรังสีที่เคย

การรายงานจากการใช้เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม การสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้มีการตีพิมพ์คู่มือ
ความปลอดภัยฉบับใหม่ (National Code of Practice) ที่ระบุให้มีขั้นตอนเพ่ือลดความเสี่ยงจากการติดต้ัง
อุปกรณ์ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ง่ายแต่หากเกิดความผิดพลาดแล้วอาจก่อผลท่ีร้ายแรงได้ 

วิศวกรผู้ติดต้ังเครื่องต้องได้รับการฝึกฝนด้านเทคนิคเป็นอย่างดี และต้องได้รับการอบรมข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัยทางรังสีอย่างเหมาะสมด้วย 

ระหว่างการติดต้ัง ต้องท าการทดสอบการใช้เครื่องเพ่ือให้ม่ันใจว่าการติดต้ังถูกต้องเหมาะสม ระบบ
การท างานและระบบแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

ทั้งนี้  ข้อก าหนดต่าง ๆ ข้างต้นได้ถูกระบุรวมไว้ในโครงสร้างกฎหมายของประเทศ โดยก าหนดให้
ผู้ใช้เครื่องให้ก าเนิดรังสีทั้งหมดต้องท าการขึ้นทะเบียนขออนุญาต (licensing procedure)  

ท่ีมา : The OTHEA Family of Sites. OTHEA - Dental, 2017, relir.cepn.asso.fr. Accessed 19 May. 2017. 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษาอุบัตกิารทางรังสีเก่ียวกับงานทันตกรรม 
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กรณีศึกษาท่ี 2  รายงานอุบัติการทางรังสีประเทศอังกฤษ 
เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมท่ีถูกต้ังให้ท างานต่อเน่ือง 

รายละเอียดอุบัติการ 
เจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรมพบคราบน้ า มันรั่วจากเครื่องเอกซเรย์แบบ intra-oral ของคลินิก และ

เครื่องมีความร้อนสูงผิดปกติ จึงได้ย้ายเครื่องแยกไว้ในอีกพ้ืนที่หนึ่งและได้เรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบ ซ่ึงได้
พบว่าเครื่องเอกซเรย์นี้ไม่สามารถให้ก าเนิดรังสีได้แล้ว 

ผลการตรวจสอบปรากฏว่าเครื่องท างานผิดปกติท าให้มีการปลดปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่อง 
จนกระทั่งหลอดเอกซเรย์มีความร้อนสูงมากและเกิดเสียสภาพในที่สุด โดยเครื่องได้ท างานเองและปลดปล่อย
รังสีออกมาเม่ือมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง ทั้งที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้กดปุ่มให้ฉายรังสีแต่อย่างใด วิศวกรจึงได้
รายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยของอังกฤษ และได้รับค าแนะน า แนวปฏิบัติเพ่ือตรวจวิเคราะห์
ปัญหาต่อไป 

ในการตรวจสอบต่อมาพบว่ามีสายไฟฟ้าเส้นหนึ่งภายในเครื่องช ารุด เป็นสาเหตุให้เครื่องปลดปล่อย
รังสีออกมาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสายไฟฟ้าดังกล่าวเกิดการช ารุดจากการถอดและติดต้ังเครื่องใหม่โดยทันตแพทย์
ท่านหนึ่งเพ่ือปรับปรุงห้องใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนพบความผิดปกติ จากการวิเคราะห์ประเมินคาดว่าเครื่อง
ให้ปลดปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนที่หลอดเอกซเรย์จะเสียสภาพ 

 
รูปท่ี ๑ ผังห้องวินิจฉัยทางทันตกรรม 

ผลกระทบทางรังสี 
ในช่วงเวลาที่เครื่องปลดปล่อยรังสีออกมานั้น หลอดเอกซ เรย์อยู่ในต าแหน่งปกติเหมือนที่ไม่ได้ถูกใช้

งาน (ติดกับก าแพงซ่ึงตรงข้ามกับช่องประตูห้อง โดยหันคอลิเมเตอร์ลงพ้ืนหรือไปทางผนังก้ันห้องรอคนไข้) 
เนื่องจากผนังห้องนี้ถูกสร้างไว้อย่างม่ันคง ปลอดภัย บุคคลภายนอกห้องจึงไม่ได้รับรังสีจาการปลดปล่อยรังสี
ของเครื่อง และกระทั่งบุคคลภายในห้องนี้ก็น่าจะได้รับรังสีที่กระเจิงเท่านั้น 

การตรวจวิเคราะห์ พบว่า บุคลากร ๕ คน และคนไข้ ๒ คน อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบทาง
รังสีขณะที่เครื่องปลดปล่อยรังสี โดยประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับจากการกระเจิงบนสมมติฐานของระยะเวลา
ได้รับรังสีที่นานที่สุดที่เป็นไปได้ สรุปได้ดังตารางท่ี ๑ 
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ตารางท่ี ๑ การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับ 
 

บุคคล (ต าแหน่งท่ียืน*) ปริมาณรังสีสูงสุดท่ีอาจได้รับ (µSv) 

ภายในห้อง  
ทันตาภิบาล (1*) 19 
ทันตแพทย์ (2*) 3 
คนไข้ (3*) 6 

ภายในอาคาร  
ผู้จัดการที่อยู่ห้องถัดไป 6 
ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ห้องถัดไป 6 
ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ห้องถัดไป 2 
คนไข้ที่นั่งรออยู่ที่ห้องรอคนไข้ <1 

เนื่องจากผลการประเมินมีความไม่แน่นอน และเพ่ือเป็นการทวนสอบ หน่วยงานก ากับดูแลความ
ปลอดภัยของประเทศจึงแนะน าให้วิเคราะห์ความผิดปกติทางโครโมโซม เพ่ือให้ม่ันใจว่าไม่มีบุคคลใดได้รับรังสี
ในปริมาณสูงจากอุบัติการนี้ ซ่ึงต่อมาได้มีการวิเคราะห์กับทันตแพทย์และทันตาภิบาลในห้องนั้น ผลปรากฏว่า
ทั้งคู่ได้รับรังสีในปริมาณสูง (ไม่เกิน 100 mSv) 

บทวิเคราะห์ 
บุคคลใดที่จะติดต้ังหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จ าเป็นต้องตรวจสอบในช่วงการติดต้ังให้ ม่ันใจว่าระบบ

ความปลอดภัยและระบบแจ้งเตือนยังท างานเป็นปกติ และมีการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างเพียงพอ                  
ซ่ึงรวมถึงการย้ายหรือถอดอุปกรณ์ติดต้ังใหม่ด้วย เพราะจะต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่าการเชื่อมต่อและการ
เดินสายทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเหมือนเดิม 

นอกจากนี้จะต้องม่ันใจว่าบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติงานกับเครื่องเอกซเรย์ มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
งานที่ปฏิบัติมากเพียงพอ โดยจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานกับรังสีและเข้าใจใน     
กฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแล 

ในการตรวจสอบยังพบอีกว่าการปฏิบัติงานดังกล่าว มิได้ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ การ
ป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของประเทศ รวมไปถึงข้อบังคับภายใต้กฎ ระเบียบเหล่านั้นด้วย 
หน่วยงานก ากับดูแลได้สั่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้กฎ ระเบียบทั้งหมด โดยมิได้ด าเนินการทางอาญา  

อุบัติการท่ีคล้ายคลึงกัน 
มีอีกอุบัติการณ์หนึ่งที่คล้ายคลึงกันที่ทันตแพทย์สังเกตในทันทีขณะถ่ายภาพคนไข้ ว่าเครื่องไม่สามารถ

หยุดให้ก าเนิดรังสีได้ จึงได้แยกเครื่องออกมาจากชุดอุปกรณ์โดยทันที ท าให้ไม่เกิดอันตรายร้ายแรง ทันตแพทย์
พยายามตรวจสอบเครื่องขณะไม่มีคนไข้ แต่พบว่าเครื่องไม่มีความผิดปกติ จึงหยุดใช้เครื่องและเรียกวิศวกรเข้า
มาตรวจสอบ ซ่ึงตรวจพบว่าสายสัญญาณอยู่ผิดต าแหน่ง ท าให้ไม่สามารถควบคุมการหยุดฉายรังสีได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการตรวจเช็ค บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงกรณีที่ อุปกรณ์ช ารุด หรือช ารุดเป็นครั้งคราวด้วย 
จะต้องซ่อมบ ารุงและตรวจสอบให้ม่ันใจกับน ามาใช้กับคนไข้ 

ท่ีมา : The OTHEA Family of Sites. OTHEA - Dental, 2017, relir.cepn.asso.fr. Accessed 18 May. 2017. 
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ข้อมูลการอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560) 

การใช้ประโยชน์ การแพทย์ (รังสีรักษา/

เวชกรรม/ทันตกรรม) 

อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย รักษาความ

ปลอดภัย 

รวม 

จ านวนหน่วยงาน 1,624 706 21 46 2,397 

 

ข้อมูลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมของปส. 
ปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม ทีมี่ค่าพลังงานต้ังแต่ช่วง 55 - 150 keV  

รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,724 เครื่อง จากท้ังหมด 1,109 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท  ดังตาราง (ข้อมูล 
ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560) 

 

ล าดับ ชนิดเครื่อง จ านวน ช่วงพลังงานท่ีใช้ (keV) ช่วงกระแสท่ีใช้ (mA) 

1 Intra Oral Dental Radiography 1,259 55 - 100 5 - 16 

2 Handheld 89 60 - 70 1 - 3 

3 Panoramic Dental Radiography 372 60-133 7-17 

4 Dental Computerized Tomography 4 100-150 7-16 

  รวม 1,724   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกใบอนุญาตของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 

ฐานข้อมูลใบอนุญาต 
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 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560) 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

กลุ่ม \ ประเภท การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย ระบบรักษาความปลอดภัย อ่ืนๆ รวม 
1 22 7 8 0 0 37 
2 16 37 0 0 0 53 
3 5 109 7 0 0 121 
4 33 193 46 0 0 272 
5 58 92 187 0 83 420 

รวม 134 438 248 0 83 903 

 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 

กลุ่ม \ 
ประเภท 

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย ระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

เครื่องก าบัง
รังสี 

อ่ืนๆ รวม 

1 0 0 6 0 45 0 51 
2 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 2 0 2 
5 0 0 3 0 1 2 6 

รวม 0 0 9 0 48 2 59 

 

จ านวนหน่วยงานท่ีมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

กลุ่ม \ ประเภท การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย ระบบรักษาความปลอดภัย อ่ืนๆ รวม 
1 25 5 0 3 0 33 
2 1570 171 9 25 0 1,775 
3 0 524 12 18 0 554 

รวม 1595 700 21 46 0 2,362 

 

 

 

 

ข้อมูลใบอนุญาตตามการใช้ประโยชน์ในแต่ละประเภท 
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จ านวนหน่วยงานท่ีมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์  

ประเภทการใช้งาน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก รวม 
วินิจฉัยโรคฟัน 503 137 469 1,109 

วินิจฉัยโรคท่ัวไป 649 235 144 1,028 
วินิจฉัยเต้านม 62 110 3 175 

ตรวจระบบเส้นเลือดหัวใจ 34 52 0 86 
วินิจฉัยความหนาแน่นของกระดูก 31 49 3 83 

วินิจฉัยโรคสัตว์ 6 45 13 64 
รังสีรักษา 22 2 1 25 

จ าลองรังสีรักษา 17 2 0 19 
ตรวจวินิจฉัย และรักษาทางระบบหลอดเลือด 1 0 0 1 

 

จ านวนคลินิกทันตกรรมท่ีมาขออนุญาตครั้งแรก 

เดือน/ปี จ านวนคลินิกทันตกรรม 
มกราคม/2560 32 

กุมภาพันธ์/2560 8 
มีนาคม/2560 49 
เมษายน/2560 9 

พฤษภาคม/2560 20 
มิถุนายน/2560 11 
กรกฎาคม/2560 9 
สิงหาคม/2560 11 

รวม 149 
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ประเทศไทยเริ่มมีการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.
2504 และทีแ่ก้ไข พ.ศ.2508 โดยออกกฎกระทรวงฯ เพ่ือพัฒนากระบวนการก ากับดูแลและแก้ไขประเด็น
ปัญหาในการด าเนินงานเรื่อยมา ดังนี้ 

 

พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณู
เพ่ือสันติ พ.ศ. 

2504 

พระราชบัญญัติฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 

2508 

กฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 3 พ.ศ. 2511 

กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 

2546 

กฎกระทรวง
พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ

สันติ พ.ศ.2559 

เหตุการณ์ 
- พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2504 
ประกาศบังคับใช้ 
- กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2504) 
ก าหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องมี 
RSO 

 
- เพ่ิมนิยามของรังสี
เอกซ์ 
- เร่ิมมีการก ากับดูแล
รังสี โดยก าหนดให้
ยื่นขออนุญาตที่ ปส. 

 
- ก าหนดให้ยื่นค าขอ
อนุญาตเคร่ืองก าเนิด
รังสีที่ วพ. * 
 
 

 
- ยังคงก าหนดยื่น
ค าขออนุญาต
เคร่ืองก าเนิดรังสี
ที่ วพ.* 

 
- ก าหนดยื่นค าขอ
อนุญาตเคร่ืองก าเนิด
รังสีเอกซ์ที่ ปส. 

 
- พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ.
2559 

ปัญหา 
- ไม่มีค าจ ากัดความ
ของรังสีเอกซ์ จึงไม่มี
กฎหมายก ากับรังสี
เอกซ์และเคร่ือง
ก าเนิดรังสี 
- ไม่มีการก าหนด
คุณสมบัติของ RSO 

 
- มีกฎหมายก ากับ
รังสีเอกซ์ แต่ไม่มีการ
ก ากับเคร่ืองก าเนิด
รังสี 
- ไม่มีการก าหนด
คุณสมบัติของ RSO 

 
- เกิด conflict of interrest เนื่องจากผู้ใช้
และผู้อนุญาตอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน และ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ให้หน่วยงาน
ก ากับและหน่วยงานผู้ใช้เป็นอิสระต่อกัน 
- ไม่มีการก าหนดคุณสมบัติของ RSO 

การแก้ปัญหา 
- ก าหนดคุณสมบัติ
และรับรอง RSO 
- ปส. เป็นผู้ก ากับ
ดูแลเคร่ืองก าเนิด
รังสี 

การแก้ปัญหา 
- ควบคุมการน าเข้าส่งออก
เคร่ืองก าเนิดรังสี 
- มีบทก าหนดโทษที่
สอดคล้องกับปัจจุบัน 
- ให้บุคคลธรรมดาสามารถ
ขออนุญาตเคร่ืองก าเนิด
รังสีได้ 
- มีใบอนุญาต ท า มีไว้ใน
ครอบครอง ใช้ น าเข้า 
ส่งออกเคร่ืองก าเนิดรังสี 

 
* หมายเหตุ :  กฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต และออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ยื่นเอกสารค าขอรับใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีทาง
การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) โดยอ านาจการออกใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (คกก.พปส.) (ชื่อเดิม) จนกระทั่งเม่ือ พ.ศ. 2550 ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไข 
วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน
ปรมาณู พ.ศ. 2550 พร้อมยกเลิกกฎกระทรวงเดิม โดยได้ก าหนดให้มีการยื่นค าขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ณ ปส.   
 
 
 
 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อนมีพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
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ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2504 และกฎกระทรวงก าหนดเง่ือนไข วิธีการ
ขอรับใบอนุญาต และการด าเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน
ปรมาณู พ.ศ.2550 ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการครอบครองและใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมด้วยการ
อนุญาต และก าหนดให้มีการตรวจประเมินเครื่องก าเนิดรังสีอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ประกอบการ
บางส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้เรียบร้อย  

ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความอิสระจากผู้ใช้ และเพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงานเพ่ือการก ากับ
ดูแลอย่างเหมาะสม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ประเทศไทยจึงให้ ปส. เป็นหน่วยงานก ากับดูแลและบังคับใช้
กฎหมายด้านการอนุญาตใช้เครื่องก าเนิดรังสีท้ังหมด ตามค าแนะน าของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ และให้ สธ. โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนหรือ Technical Support 
Organization ซ่ึงมีศักยภาพในการให้บริการตรวจสอบมาตรฐานและการติดต้ังเครื่อง โดยได้มีการปรับ
โครงสร้างให้บุคลากรบางส่วนจาก วพ. โอนย้ายมาปฏิบัติราชการประจ าที่ ปส. และในปีเดียวกันก็มีการจัดต้ัง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาวิจัยและสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ เช่น การตรวจสอบเครื่องมือวัดและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางรังสี 
เป็นต้น 
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กลุ่มทันตแพทย์แสดงความไม่เห็นด้วย และเรียกร้องให้มีการออกกฎกระทรวงให้มีการยกเว้นเครื่อง
ก าเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยมีเหตุผลหลักคือ  

๑. เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมมีความปลอดภัยอยู่แล้ว และไม่จ าเป็นต้องขออนุญาตครอบครอง 
หรือใช้ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ  

๒. บทก าหนดโทษในพระราชบัญญัติฯ รุนแรงเกินไป  

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาข้อเรียกร้องเหล่านี้ และได้มีการประชุมเพ่ือชี้แจง
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฯ กับทุกฝ่ายเรื่อยมาต้ังแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วิเคราะห์และชี้แจงเก่ียวกับประเด็นข้อเรียกร้องของทันตแพทยสภาและกลุ่มทันตแพทย์ 

ประเด็นท่ี ๑ เครื่องก าเนิดรังสีดังกล่าวมีปริมาณรังสีในระดับต่ าใช้โดยทันตแพทย์ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน 

ข้อชี้แจง  แม้ปริมาณของรังสีที่ได้รับจากการเอกซเรย์ฟันจะมีปริมาณน้อย แต่เป็นการใช้รังสีกับมนุษย์ซ่ึงมี
ความเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (no risk free) และมีความจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลการใช้งานให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ทั้งนี้ เครื่องก าเนิดรังสีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเพ่ือทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม หรือ
ทางการศึกษาวิจัย จะต้องมีกฎหมายในการก ากับดูแล เว้นแต่เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่เป็นอันตรายซ่ึงให้รังสีซ่ึงมีพลังงานสูงสุด
ไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ตามมาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 

เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลตามกฎหมาย เนื่องจากปริมาณรังสีที่
ปลดปล่อยออกมาจากเครื่องก าเนิดรังสีไปยังบุคคลจะได้รับเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะยกเว้นการก ากับดูแลได้
นอกจากนี้ โดยปกติแล้วนั้นย่อมมีโอกาสที่จะมีการถ่ายเอกซเรย์ซ้ ามากกว่า ๑ ครั้ง อันอาจมีสาเหตุจาก 

๑. เครื่องเอกซเรย์ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้พลังงานรังสีที่ออกมาเกินหรือต่ ากว่าค่าที่ต้ังไว้ 
๒. เครื่องเอกซเรย์ได้มาตรฐานแต่บางคลินิกไม่มีอุปกรณ์ส ารองไฟ (uninterruptible power 

supply : UPS) และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (surge protection) อาจส่งผลต่อเครื่องเอกซเรย์หากเกิดไฟ
ตกหรือไฟกระชาก 

๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความช านาญในการถ่ายภาพเอกซเรย์ 
๔. น้ ายาล้างฟิล์มเอกซเรย์ไม่มีการทดสอบคุณภาพ (QC) ส่งผลให้ภาพที่ถ่ายไม่ชัดเจน 
๕. การถ่ายภาพเอกซเรย์ผิดพลาด เช่น การถ่ายฟันผิดซ่ีหรือการถ่ายผิดคน 
๖. ปัจจัยจากผู้ป่วยเอง เช่น ลักษณะปากและฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ท าให้ต้องถ่ายภาพ

เอกซเรย์ซ้ า หรือผู้ป่วยขยับท าให้ต าแหน่งการถ่ายภาพคลาดเคลื่อน เป็นต้น 

การด าเนินงานตามข้อคัดค้าน 
และขอยกเว้นการควบคุมเครื่องก าเนิดรังสี  

รวมท้ังประเด็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
 

การเรียกร้องให้เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจากพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สาเหตุข้างต้นอาจท าให้ต้องมีการฉายเอกซเรย์ซ้ า ซ่ึงท าให้ผลรวมของปริมาณรังสีเกินกว่า ๑๐  
ไมโครซีเวิร์ต ที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก าหนดไว้ส าหรับการยกเว้นไม่ก ากับดูแลการใช้รังสี 

ประเด็นท่ี ๒  มีกฎหมายควบคุมก ากับเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมหลายฉบับซ่ึงเป็นการซ้ าซ้อนกัน คือ
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น 

ข้อชี้แจง  การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายอ่ืน เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ควบคุมการจัดต้ังสถานพยาบาลและการ
ประกอบกิจการเก่ียวกับสถานพยาบาล หรือพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ควบคุมเฉพาะ
ผู้ผลติและผู้น าเข้า เครื่องมือแพทย์เท่านั้น โดยมิได้มีการควบคุมผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเป็น
การเฉพาะแต่อย่างใด และการก ากับดูแลการใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสีของประเทศไทยเป็นไปตามหลักการ
เดียวกันกับนานาประเทศ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Authority for Nuclear Safety and Radiation 
Protection (ANVS)หรือประเทศมาเลเซีย โดย Atomic Energy Licensing Board (AELB)ซ่ึงมีลักษณะการ
ก ากับดูแลคล้ายคลึงกับส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คือ เป็นองค์กรเดียวที่ก ากับดูแลการมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

 ประเด็นท่ี ๓   การก ากับดูแลโดยการขอรับใบอนุญาตไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศที่ก าหนดให้ขึ้นทะเบียน (registration) 

ข้อชี้แจง  ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ( IAEA)ได้ก าหนดให้การขึ้นทะเบียน 
(registration)คือ การอนุญาต(authorization)อย่างหนึ่งและการอนุญาตตามกฎหมายไทยจะอยู่ในรูปของ
ใบอนุญาต (licensing) ซ่ึงเป็นการอนุญาต (authorization)เช่นกัน 

ประเด็นท่ี ๔ การตรวจสอบเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อชี้แจง   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีอ านาจตามกฎหมายในการ

ก ากับดูแลและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ท างานในลักษณะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Technical Support Organization : TSO) โดยเป็นผู้ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงการขอตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีทาง           
ทันตกรรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่ กับความสมัครใจของผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม อีก
ทั้ง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเอกซเรย์วินิจฉัยไม่มีสภาพบังคับ
กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

ประเด็นท่ี ๕  การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. 2559 

ข้อชี้แจง   
(๑)  พระร าชบัญญั ติพลังงานนิ วเคลียร์ เพ่ือสัน ติ พ.ศ. 2559  เป็ นกฎหมายปรั บปรุ ง

พระราชบัญญั ติพลังงานปรมาณูเพ่ือสัน ติ พ.ศ. 2504  มีเจตนารมณ์ตามมาตรา 6 ในการใช้บังคับแก่  
การด าเนินการเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ  เพ่ือควบคุมและก ากับดูแลการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัย (safety)และความม่ันคงปลอดภัย (security)ต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ เครื่องก าเนิดรังสีทุกประเภทต้องมีกฎหมายก ากับ
ดูแล เว้นแต่เครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่เป็นอันตรายซ่ึงให้รังสีซ่ึงมีพลังงานสูงสุดไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโ วลต์ ตาม
มาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) 

(๒)  การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้  ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่
อย่างใด เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลต้ังแต่พระราชบัญญัติพลังงาน
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ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2508  ซ่ึ งต่อมาพระรา ชบัญญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์เพ่ือสัน ติ พ.ศ. 2559 เป็ นกฎหมา ยที่ป รับปรุ ง
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔  ที่ใช้บังคับอยู่เดิมให้ทันสมัยและรองรับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ อีกทั้ง ยังคงหลักการเดิมที่เป็นกฎหมายเพียงฉบับเดียวในประเทศไทยในการก ากับดูแลการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี และเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับนานาประเทศ  

 ประเด็นท่ี ๖ การออกกฎกระทรวงบังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
ข้อชี้แจง  พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบร่างกฎกระทรวง

เก่ียวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีไม่ได้บังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีแต่อย่าง
ใด ทันตแพทย์ที่ครอบครองหรือใช้เครื่องเอกซเรย์สามารถหาบุคคลใดก็ได้ที่ได้รับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีมาประจ าที่คลินิกตนได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติซ่ึงเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จึงได้หารือร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข และจัดต้ังคณะท างานบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้                 
ผู้ขอรับใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ทั้งหมด  รวมถึงเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม  
สามารถยื่นเอกสารหลักฐานในการขอรับใบอนุญาต ณ จุดเดียว (one stop service) ได้ที่กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ และเห็นชอบในการก าหนดให้บุคลากรใน ๕ สาขาวิชาชีพ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ ซ่ึงได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิค
การแพทย์ (เทคนิครังสี) และฟิสิกส์การแพทย์  เนื่องจากได้มีการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางรังสีมาเพียงพอ
กับการใช้เครื่องก าเนิดรังสีแต่ละประเภทแล้ว 

 
 
 

กฎหมายฉบับนี้ได้มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมช่วงปี พ.ศ. 2549 โดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ มี
ส่วนได้เสีย ตามที่ก าหนดไว้ในแบบความจ าเป็นในการตรากฎหมายที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก าหนด
ไว้ ช่วงนั้นก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเท่าน้ัน ก็ถือว่าครบถ้วน
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในช่วงนั้นแล้ว ปส. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวกับ
เครื่องก าเนิดรังสี เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ (ในขณะนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์)   กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ   วิปประสานงานรัฐบาลกับ สนช.  
ประธานกรรมาธิการพลังงาน เป็นต้น  

นอกจากนี้ในสมัยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ  จันโอชา ในชั้นคณะรัฐมนตรี  ได้มีการ
เวียนร่างกฎหมายฉบับน้ี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกกระทรวงก่อนที่จะเสนอ สนช. ด้วยเม่ือย้อนไปช่วงยก
ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตฯ เก่ียวกับการใช้พลังงานปรมาณู
จากเครื่องก าเนิดรังสี ปี พ.ศ. 2550 นั้น ปส. ได้เชิญผู้แทนจากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย (ในขณะ
นั้น) มาร่วมเป็นอนุกรรมการยกร่างด้วย จากข้อเท็จจริงนี้ ถือได้ว่าทันตแพทย์ทราบเก่ียวกับการก ากับเครื่อง
ก าเนิดรังสีทางทันตกรรมมาต้ังแต่ก่อนจะมีทันตแพทยสภาอีกด้วย 
 
 
 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ... 
 



22 
 

 

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ า เป็น  และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย ที่หมดความ
จ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่
ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึง
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง  วิเคราะห์ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ  รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน  และ
น ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน   เม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว  รัฐพึง
จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ เก่ียวข้อง
ประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึง
ใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น  พึงก าหนดหลักเกณฑ์ การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ ในกฎหมายให้
ชัดเจน  และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง … 
 ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดท าและการเสนอร่าง
กฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าขึ้น โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับการ ร่าง
กฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย 
รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ต่อไป 
 โดยมีส่วนท่ี 2 แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และการวิเคราะห์
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  ระบุ ว่า ...ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็ นเพ่ือ
ประกอบการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟัง
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐน้ัน หรือผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th 
หรือจะใช้วิธีอ่ืนใดด้วยก็ได้  ท้ังน้ี ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 
 
 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการคลินิก
ที่มีไว้ในครอบครองซ่ึงเครื่องก าเนิดรังสี ทั่วทุกภูมิภาค จ านวน ๙ ครั้ง 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 จ านวน 6 ครั้ง 

3. การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ www.oap.go.th 

4. การรับฟังความคิดเห็นทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับร่างกฎกระทรวงต่างๆ จ านวน
รวม 35 หน่วยงาน 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญ 
 

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
 

http://www.oap.go.th/
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5. จัดการสัมมนาโครงการวิจัยการจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคเพ่ือเป็นแนวทางในการออก
กฎหมายล าดับรองตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่ 
20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ที เคพาเลช ห้องสุพรรณิการ์มีผู้เข้าร่วม จ านวน 100 คน 

 

 
 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติพิจารณาและประชุมหารือในประเด็นเก่ียวกับการโต้แย้งคัดค้าน
เก่ียวกับการออกใบอนุญาตเก่ียวกับเครื่องก าเนิดรังสีของทันตแพทยสภาและกลุ่มทันตแพทย์  

๑) การประชุมครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 

๒) การประชุมครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓) การประชุมครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน 2560 

๔) การประชุมครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

๕) การประชุมครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

๖) การประชุมครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันที่ 27กรกฎาคม ๒๕60 

๗) การประชุมครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ ได้มีการประชุมพิจารณาประเด็นที่เรียกร้องและมีมติ       
ในคราวการประชุมที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ว่าในทางวิชาการสามารถยกเว้นเครื่อง
ก าเนิดรังสีที่ มีค่าพลังงานสูงสุดไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์เท่านั้น  แต่เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  จึงอาจก าหนดยกเว้นไม่ควบ คุมเครื่องก าเนิ ดรังสีทางทันตกรรมชนิ ด  
intraoral dental radiography แต่ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีชนิดดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนด โดยให้ ปส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ หารือในประเด็นข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑  การยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 แห่ ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559   
 (๑) สา มารถก าหนดยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรั งสีทางทั นตกรรมชนิ ด intraoral dental 
radiographyโดยที่จะมีการก าหนดเง่ือนไขให้ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ได้หรือไม่ 
 ๑) การแจ้งการครอบครอง (registration)กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ปส. 
 ๒) ตรวจสอบ คุณภาพและความปลอดภั ยของเครื่อ งก า เนิดรังสี  ณ กรมวิ ทยาศาสตร์ 
การแพทย์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓) ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ปส. จะก าหนด
ร่วมกัน 

(๒) หากสามารถก าหนดตาม (๑) จะใช้อ านาจตามบทบัญญัติมาตราใดในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืน ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 

(๓) หากสามารถด าเนินการตาม (๑) ได้ ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามเง่ือนไขเช่นว่านั้นแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 
๒๕๕๙ จะสามารถบังคับหรือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร 

 

การหารือร่วมกับส่วนต่าง ๆ  
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ประเด็นท่ี ๒ การออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีบางชนิดโดยก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดของกฎกระทรวง 

มาตรา 25 ประกอบมาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยค าแนะน าของคณะกรร มการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ
สันติ สามารถออกกฎกระทรวงก าหนดยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral dental 
radiographyโดยมีเง่ือนเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวงได้หรือไม่ เพ่ือให้ผู้ที่ เก่ียวข้องได้เตรียมความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบการควบคุมต่อไป 

 ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการตอบข้อหารือดังกล่าว
แล้ว สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) สามารถยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีชนิด intraoral ได้ หากการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีมี
ลักษณะการใช้งานที่มีความปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยอย่างเพียงพอที่จะป้องกันอันตรายจาก
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
 ๒) สามารถก าหนดเง่ือนไขให้ต้องปฏิบัติได้ เช่น ก าหนดให้ต้องแจ้งการครอบครอง การตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องก าเนิดรังสี และก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็น
ต้น  หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว จะมีผลท าให้เครื่องก าเนิดรังสีนั้นไม่ได้รับยกเว้นการควบคุม และ
บุคคลที่ด าเนินการเก่ียวกับเครื่องก าเนิดรังสีนั้นต้องได้รั บใบอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนดเสียก่อนจึงจะ
ด าเนินการตามนั้นได้ 
 ๓) ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวงที่ก าหนดยกเว้นไม่ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีที่
มีลักษณะการใช้งานเช่นว่านั้นได้ เนื่องจากสภาพของเครื่องก าเนิดรังสียังคงมีลักษณะการใช้งานที่มีความ
ปลอดภัยและความม่ันคงปลอดภัยอย่างเพียงพอในการป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม 
 ๔) การออกกฎกระทรวงก าหนดยกเว้นการควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral 
ควรพิจารณาถึงเครื่องก าเนิดรังสีประเภทอ่ืน ๆ ด้วยว่ามีความเหมาะสมที่ควรได้รับการยกเว้นอีกหรือไม่ โดย
ไม่ควรก าหนดเพียงเฉพาะกรณีที่มีการเรียกร้อง 

เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม พ.ศ. .... ซ่ึงยกร่างตามผลการตอบ
ข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติและที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

 

มีการชี้แจงประเด็นคัดค้านไปยัง ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาเครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและ
เอกชน ทันตะอาสา  ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย  ภาคีสภาวิชาชีพ   ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ตอบข้อร้องเรียนต่อรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจินฯ) 
เป็นต้น  

 

 

การชี้แจงข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ  
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เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมจัดอยู่ในเครื่องก าเนิดรังสีระดับพลังงานต่ าถึงกลางเช่นเดียวกับ

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป และเครื่องแมมโมแกรม อย่างไรก็ตามมีจ านวนเครื่องและจ านวนครั้งของการใช้
งานสูงที่สุดในทางการแพทย์ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักความปลอดภัยและความเสี่ ยงนั้น ในการใช้งานที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของเครื่องแบบ Intra-Oral ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีที่ไม่สูง แต่ในกรณีของผู้ใช้เครื่องนั้นจะมี
โอกาสได้รับรังสีสะสม โดยเฉพาะกรณีของเครื่องประเภท Handheld ซ่ึงทันตแพทย์หรือผู้ช่วยแพทย์จะต้อง
เป็นผู้ถือเครื่องไว้ตลอดเวลาท าให้ได้รับปริมาณรังสีบ่อยครั้งและสะสมสูงกว่าผู้ป่วยมาก 

ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาถึงกรณีมีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการใช้งานเครื่องที่ไม่มีมาตรฐานซ่ึงจะเป็น
การเพ่ิมความเสี่ยงและปริมาณ Dose ที่ผูท้ี่เก่ียวข้องได้รับอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือมีโอกาสก่อให้เกิดการได้รับ
รังสีสูงและอาจเกินกว่าค่า Dose Limit ต่อผู้ใช้และประชาชนทั่วไป ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
จึงมีมาตรฐานที่ก าหนดให้เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมอยู่ภายใต้กระบวนการอนุญาต (Authorization by 
Licensing or Registration)และทุกๆประเทศสมาชิกจึงต้องมีหน่วยงานก ากับดูแลที่มีความอิสระจากผู้ใช้งานมี
กฎหมา ย กระบวนกา รอนุญาต กา รบังคับใช้  และบทลงโทษ เพ่ือควบ คุมให้ การ ใช้ งาน เป็ นไปตา ม
มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เช่น 

-  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้ Food and Drugs Administration (FDA) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับตัวเครื่องและอุปกรณ์ ส าหรับผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย ตาม Code of Federal Regulations Title 21 
Part 872 และให้รัฐบาลมลรัฐเป็นผู้ด าเนินการให้อนุญาตผู้ครอบครองและใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมาย  

-  ประเทศใน เครือสหภาพยุโรป มีรูปแบบกา รก ากับดูแลตาม EURATOM Council Directive 
2013/59 ซ่ึงก าหนดให้ประเทศสมาชิก EU มีหน่วยงานก ากับดูแลที่เป็นอิสระจากผู้ใช้งาน ท าหน้าที่อนุญาต
การใช้ เครื่องก าเนิดรังสีท างการแพทย์ ด้วยวิธีการออกใบอนุญาต ( Licensing) หรือวิธีการลงทะเบียน 
(Registration) 

-  ประเทศมาเลเซีย ก ากับดูแลภายใต้ Atomic Energy Licensing ACT1984 โดยอ านาจสูงสุดเป็น
ของ Atomic Energy Licensing Boardผู้ใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมจะต้องด าเนินการขอใบอนุญาต 
Class C License ผ่านMinistry of Health 

-  ประเทศสิงคโปร์ เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมอยู่ภายใต้ Radiation Protection Actและมี Radiation 
Protection & Nuclear Science Department ภายใต้ National Environment Agencyเป็นผู้ด าเนินการ
พิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจสอบการใช้งาน 

-  ประเทศออสเตรเลีย มีหน่วยงานทางนิวเคลียร์และรังสีของรัฐบาลกลางคือ Australian Radiation 
Protection and Nuclear Safety Agency เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานการก ากับดูแลเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 
และให้รัฐบาลแต่ละมลรัฐเป็นผู้ออกกฎหมาย อนุญาตการใช้งาน และบังคับใช้กฎหมาย 

เหตุผลท่ีต้องควบคุมเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม 
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ส าหรับประเทศไทย การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม มีมาต้ังแต่พระราชบัญญัติพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.๒๕๐๔ ฉบับแก้ไข พ.ศ.2508 การควบคุมการใช้เครื่องก าเนิดรังสี จึงไม่ใช่เรื่องใหม่              
แต่อย่างใด โดยในพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน  ปส. ก ากับดูแลการใช้พลังงานจากเครื่องก าเนิดรังสีโดยแบ่ง
เครื่องก าเนิดรังสีและก าหนดค่าธรรมเนียม ออกเป็น ๓ ประเภท ตามค่าพลังงานและลักษณะการใช้งานได้แก่ 
ประเภทที่ 1 มีค่าพลังงานสูงสุดเกิน 1 MeV เช่น เครื่องเร่งอนุภาค ค่าธรรมเนียมเครื่องละ 2,000 บาท/5 ปี 
ประเภทที่ 2 พลังงานสูงสุดต่ ากว่า 1 MeV และมีการใช้งานกับคน เช่น เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ทั่วไป
รวมถึงเครื่องเอกซเรย์ฟัน ค่าธรรมเนียมเครื่องละ 1 ,000 บาท/5 ปี ประเภทที่ 3 พลังงานสูงสุดต่ ากว่า                   
1 MeV ซ่ึงใช้งานทางอ่ืนๆ เช่น เครื่ องเอกซเรย์ทางอุตสาหกรรม เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในการตรวจสัมภาระ                 
คิดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องละ 500 บาท/5 ปี 

 

 
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ .ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๙ ก าหนดให้มีส านักงานพลังงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ (ชื่อเดิม) โดยจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการส านักนายกรัฐมนตรี มี
หน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานธุรการอ่ืน ๆกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุให้ส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) ด าเนินการเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศ ที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยออกใบอนุญาตผลิต ครอบครอง 
ใช้ น าเข้าส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์  เครื่องก าเนิดรังสี  การต้ังสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
การควบคุมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี 

ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) อยู่ในสถานะของหน่วยงานสนับสนุนการก ากับดูแลซ่ึงมีศักยภาพ
ในการให้บริการตรวจสภาพเครื่อง แต่ไม่มีกฎหมายในการก ากับดูแลความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าวจึงไม่มีอ านาจ
บังคับให้ผู้ประกอบการด าเนินการตามมาตรฐานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานของรัฐท่ีบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล 
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ปส.ได้มีการจัดท าคู่มือประชาชนเพ่ืออธิบายขั้นตอนและวิธีการการขอรับใบอนุญาต โดยกระบวนการ
ขอใบอนุญาตสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน 

 
 
ทั้งนี้เพ่ือรองรับการขออนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีทันตกรรมและเครื่องก าเนิดรังสีวินิจฉัยอ่ืน ๆ ที่จะต้อง

เข้าสู่ระบบเพ่ิมขึ้นภายหลังจากพระราชบัญญัติฯ มีการบังคับใช้ ปส. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มี
การบูรณาการเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ขอใบอนุญาตให้สามารถด าเนินการขอแล ะต่อใบอนุญาตที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายหลังจากที่มีการตรวจสภาพเครื่องแล้วได้ โดย วพ. และ ปส. จะมีการประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง 

แนวทางการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรม
ของ ปส. 
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การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีตามรอบการขออนุญาต ปส. มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1.  การตรวจสถานประกอบการของ ปส. เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัย 
ซ่ึงมีการตรวจสอบ 6 ด้าน ดังนี้  (1) ข้อมูลใบอนุญาต (2) การตรวจพิสูจน์ระบบความปลอดภัยทางรังสีของ
เครื่องก าเนิดรังสี (3) การตรวจพิสูจน์การป้องกันอันตรายจากรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน (4) การตรวจพิสูจน์
ความปลอดภัยของสาธารณะชน (5) การตรวจสอบความพร้อมเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี (6) การตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องก าเนิดรังสี 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงานออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ 
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2.  การตรวจสถานประกอบการของ ปส. เป็นการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ IAEA ให้ค าแนะน า 
3.  ปส. จะส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือนัดหมาย 
4.  หากพบว่าสถานประกอบการกระท าผิดหลักเกณฑ์ความปลอดภัย พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้

ปรับปรุงแก้ไขโดยก าหนดระยะเวลาตามสมควรแก่ลักษณะการกระท าผิดหลักเกณฑ์ 
5.  ให้สถานประกอบการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยที่พนักงานเจ้าหน้าที่

แนะน าแล้วแจ้งการด าเนินการมายัง ปส. 
6.  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินแล้ว พบว่ายังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยอีก พนักงาน

เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
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ข้อเรียกร้อง การด าเนินงานของ ปส. หมายเหตุ 

การยกเว้นเครื่องทัน
ตกรรมไม่อยู่ภายใต้
การควบคุม 

ปส. ได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังต่อไปน้ี 
ประเด็นที่ ๑ 

๑. การยกเว้นไม่ควบคุมเคร่ืองก าเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด 
intraoral dental radiography โดยก าหนดเงื่ อนไขสามารถท าได้
หรือไม่ 

๒. ห ากสามารถก าห นด ได้ พ นัก งานเจ้าห น้าที่ ต าม
พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลี ยร์ เพื่ อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะ
สามารถบังคับหรือด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่ 
ประเด็นที่ ๒ สามารถออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ควบคุมเคร่ือง
ก าเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral dental radiography
โดยก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวง ได้หรือไม่ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) เห็นว่า  
๑.  สามารถยกเว้นได้ หากการใช้งานเคร่ืองก าเนิดรังสีมีลักษณะ
การใช้งานที่มีความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยอย่างเพียง
พอที่จะป้องกันอันตรายจากผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
๒.  เงื่อนไขที่สามารถก าหนดได้ เช่น เช่น ก าหนดให้ต้องแจ้งการ
ครอบครอง การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ือง
ก าเนิดรังสี และก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 
เป็นต้น   
๓.  หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลท าให้เคร่ืองก าเนิด
รังสี น้ันไม่ได้ รับยกเว้นการควบคุม และส่งผลให้บุคคลที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับเคร่ืองก าเนิดรังสีน้ันต้องได้ รับใบอนุญาตตามที่กฎหมาย
ก าหนดเสียก่อนจึงจะด าเนินการตามน้ันได้ 
๔. การออกกฎกระทรวงก าหนดยกเว้นการควบคุมเคร่ือง
ก าเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral ควรพิจารณาถึงเคร่ือง
ก าเนิดรังสีประเภทอื่น ๆ ด้วยว่ามีความเหมาะสมที่ควรได้รับ
การยกเว้นอีกหรือไม่ โดยไม่ควรก าหนดเพียงเฉพาะกรณีที่มี
การเรียกร้อง 

1. ส าเนาหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0909/112 ลง
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  

2. คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวงก าหนด
เคร่ืองก าเนิดรังสีที่ไม่อยู่
ภายใต้การควบคุม พ.ศ. ....
ซึ่งยกร่างตามผลการตอบข้อ
หารือของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในการประชุมคร้ังที่ 
7/2560 เมื่อวันที่          
29 สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

การจัดให้มี RSO 
ประจ าตลอดเวลา
ท าการ 

1. ร่างกฎกระทรวง RSOก าหนดให้บุคคลที่มีใบประกอบโรค
ศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพดังต่อไปน้ี เป็นเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสีได้โดยไม่ต้องสอบ  แพทยศาสตร์   ทันต-
แพทยศาสตร์   สัตวแพทยศาสตร์   เทคนิคการแพทย์ (รังสี
เทคนิค) และฟิสิกส์การแพทย์ 

1. ข้อ ๕ แห่งร่างกฎกระทรวง
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต  
การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ 

สรุปการด าเนินงานตามข้อเรียกร้อง 
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ข้อเรียกร้อง การด าเนินงานของ ปส. หมายเหตุ 

 2. การก าหนดให้มี RSO อยู่ตลอดเวลาที่เปิดท าการน้ัน
สอดคล้องกับกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้
ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่ระบุว่า คลินิก
ทันตกรรมต้องมีทันตแพทย์ปฏิบัติงานตอดเวลาที่เปิดท าการ
ต้องมีทันตแพทย์ประจ าตลอดเวลาท าการ 
 

ปลอดภัยทางรังสี  พ.ศ. .... 
๒. ร่างป ระก าศส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติเร่ืองก าหนด
วิ ช าชี พ ส าห รับ ผู้ ข อ รับ
ใบอ นุญาตเจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัยทางรังสีพ.ศ. .... 
 

3. ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง
ก าหนดวิชาชีพและจ านวนผู้
ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

ข้ันตอนการอนุญาต
ซ้ าซ้อนกับ วพ. 

1 . ส า นั ก ง า น ป ร ม า ณู เพื่ อ สั น ติ  ( ป ส . )  แ ล ะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( วพ.) ร่วมหารือจัดท า one stop 
service ทั้งการตรวจเคร่ืองก าเนิดรังสีและการขออนุญาต ณ 
จุดบริการเดียวที่ วพ. ระยะเวลารวมไม่เกิน 45 วัน 
2. จัดท ามาตรฐานกลางในการตรวจเคร่ือง และการประเมิน 

สามารถด าเนินการขอ และ
ต่อใบอนุญาตที่ วพ. 
ภายหลังจากที่มีการตรวจ
สภาพเคร่ืองแล้วได้ โดย วพ. 
และ ปส. จะมีการประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง 

บทลงโทษรุนแรง
และไม่แยกตาม
ความแรงของ
แหล่งก าเนิดรังสี 

มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลีย ร์เพื่อสันติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้ก าหนดแบ่งประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสีไว้ 
ดัง น้ัน ตามมาตรา ๑๑๖ จึงก าหนดบทลงโทษให้ครอบคลุม
เคร่ืองก าเนิดรังสีทุกประเภท  ซึ่งประเภทของเคร่ืองก าเนิดรังสี
ได้ก าหนดอยู่ในร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับเคร่ืองก าเนิดรังสีพ.ศ. ....อีกทั้ง การลงโทษ
หนักสถานใดเพียงใดน้ัน จะเหมาะสมหรือไม่น้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของศาลที่จะก าหนดให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของ
แต่ละกรณี 

 

 

 


