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การดาเนินงานด้านกฎหมาย
ภารกิจหน้าที่ของสานักงานปรมาณูเพื่ อสันติ และความสาคัญของการพัฒนากฎหมาย
สานัก งานปรมาณู เ พื่อ สั นติ (ปส.) กระทรวงวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) เป็ น หน่ว ยบัง คับ ใช้
พระราชบั ญญั ติพลังงานนิ วเคลี ยร์เ พื่อสั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งใช้ บังคั บการดาเนิน งานเกี่ย วกับ พลัง งานนิวเคลีย ร์
และรั งสีในทางสันติ เพื่อ ให้เกิ ดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภั ย และการพิทั กษ์ค วามปลอดภัย อย่างเพีย ง
พอที่จะป้องกัน อันตรายจากผลกระทบทางนิวเคลียร์และรังสีต่ อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยดาเนินการตั้งแต่
ออกใบอนุญาตควบคุมดูแลตรวจสอบการใช้ จนกระทั่งที่เลิก ใช้ให้เป็ น ไปอย่างปลอดภัยตามพระราชบัญ ญัติและ
หลักมาตรฐานสากล
เป็นที่ทราบกันดี ว่า พระราชบัญ ญัติพลั งงานปรมาณูเพื่ อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ใ ช้บังคับ มาเป็นเวลานาน
แล้ว บทบัญญั ติบางประการไม่ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ปั จจุบัน ที่เปลี่ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว โดยเฉพาะการ
พัฒ นาทางด้า นเทคโนโลยี ท างนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี จึ งจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมีก ารก าหนดกฎเกณฑ์ เ พื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ปลอดภั ย ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางนิ ว เคลีย ร์ แ ละรั งสี พร้อ มทั้ ง การพิ ทั ก ษ์ ค วามปลอดภั ย ทางนิ วเคลี ย ร์
เพื่อคุ้มครองประชาชน สิ่ งแวดล้อม และเพื่ อให้ส อดคล้ องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่เกี่ ยวกับ พลังงานนิว เคลีย ร์
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ ๔ สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 โดยร่ างพระราชบั ญ ญั ติพลั ง งาน
นิวเคลียร์ ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวั นที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่ างพระราชบั ญญั ติพลั งงานนิว เคลี ยร์เพื่ อสัน ติ พ.ศ. ... ได้ ผ่า น
วาระ 2 และวาระ ๓ ในสภานิติ บัญ ญั ติแ ห่ง ชาติ มี ผลบังคั บใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุ มภาพั นธ์ 2560 และอยู่ ระหว่าง
การออกกฎหมายล าดับรองจานวนกว่ า 49 ฉบับ และจะบังคับใช้ เต็ มรู ปในวั นที่ 29 ตุลาคม 2560
พระราชบัญ ญั ติ พลัง งานนิ วเคลี ย ร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถื อ เป็ นกฎหมายประวัติ ศ าสตร์ ของ ปส. ในฐานะ
หน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ทา งนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ข องประเทศ ทุ ก ขั้ น ตอนของการผลั ก ดั น
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เป็ นไปตามขั้ นตอนที่ ถู กต้ องทุ กประการ ซึ่งเกิ ดจากความตั้ งใจอั นดี ความทุ่ มเท เสี ยสละ
และการผลั กดั นจากหลายภาคส่ วนด้วยระยะเวลาอั นยาวนานเกื อบ ๑๐ ปี รวมทั้ งหน่ วยงานองค์ กรระหว่ างประเทศ
ที่ ให้ การสนั บสนุ นด้ านข้ อมู ล อาทิ ทบวงการพลั งงานปรมาณู ระหว่ างประเทศ (IAEA) สหภาพยุ โ รป (European
Commission: EU)

กระบวนการขั้นตอนการตราพระราชบั ญญั ติฯ
กระบวนการเสนอร่างกฎหมายของ ปส. ได้ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้ น
คือ พระราชกฤษฎี กาว่า ด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบียบว่าด้ว ย
หลั กเกณฑ์แ ละวิธี การเสนอเรื่อ งต่ อคณะรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ งก าหนดให้ การตราพระราชบัญ ญั ติจ ะต้ อ ง
ดาเนินการตรวจสอบความจาเป็น ในการตรากฎหมาย โดยกาหนดให้ต้องมีก ารรับฟัง ความคิด เห็นจากผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้อง ปส. ได้เสนอร่ างพระราชบัญ ญัติโดยฝ่า ยบริ หาร และได้ตรวจสอบความจ าเป็น ในการตรากฎหมาย
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ครบถ้ ว นแล้ว ซึ่ งระหว่ างการยกร่า งได้มีก ารรับ ฟั งความคิ ด เห็ นของส่ วนราชการที่ มีหน้ า ที่แ ละภารกิ จ เช่ น
การทหาร การสาธารณสุ ข การอุตสาหกรรม อีก ทั้งเมื่อ มีการปรับปรุงร่า งพระราชบัญ ญัติในชั้นคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าแล้ ว ได้มีก ารเสนอต่ อ ฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ ออกเป็ น กฎหมาย โดยมี ร ายละเอี ย ดในแต่ ล ะขั้ น ตอน
ดังต่อไปนี้
๑. ขั้นตอนเสนอร่างพระราชบัญญั ติฯ โดยผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.)
(๑) ช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๔๙ ถึ ง วั น ที่ ๑๙ มี น า คม ๒๕๕๐ ปส. ได้ ป ระชุ ม
คณะอนุ กรรมการปรั บปรุ งแก้ไ ขพระราชบั ญ ญั ติพลั งงานปรมาณู เพื่ อสั น ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่ แ ก้ไขเพิ่ มเติ ม
เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎมายดังกล่าวให้ สอดคล้องกั บนโยบายของ วท.
(๒) ปส. เสนอร่า งพระราชบั ญ ญั ติ พลั ง งานปรมาณู เพื่ อสั น ติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... ที่ ผ่ า นการ
พิจ ารณาจากคณะอนุก รรมการฯ ต่อ วท. เมื่ อวั นที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ และ วท. ได้แ จ้ง ให้ ปส. ปรั บปรุ ง
แก้ ไ ขร่า งกฎหมายดัง กล่ าวเรื่อ ยมาพร้ อ มทั้ งได้ สั่ งให้ ปส. น าร่ า งกฎหมายดัง กล่ าวผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ด้วย
(๓) วั นที่ ๖ กัน ยายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่ อสัน ติ ได้ พิจารณาและเห็ นชอบ
ร่างกฎหมายดัง กล่าวแล้ว และ ปส. ได้มีบั นทึก ถึง วท. เพื่ อส่งร่ างกฎหมายให้ พิจารณาด าเนิน การตามขั้ นตอน
ของกฎหมายเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐
(4 ) วั น ที่ ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕ ๐ วท. ได้ เ สน อร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วต่ อ รั ฐ มน ตรี ว่ า กา ร
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (รมว.วท.) และในวั น เดี ย วกั น รมว.วท. ได้ ล งนามเห็ น ชอบกั บ
ร่างกฎหมายที่เสนอโดย ปส. แล้ว
(5) วัน ที่ ๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ วท. มี ห นั งสื อ ที่ วท (ปคร.) ๐๔๐๔/๕๐๐๗๒๘๙ ฉบั บ ลงวัน ที่
๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ เพื่ อ ส่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ พลั ง งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ... ให้ แ ก่ ส านั ก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ค วามเห็นชอบต่อ ไป
๒. ขั้นตอนการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ฯ โดยสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ
(๑) คณะกรรมาธิก ารการพลั งงานแห่ งชาติ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ (สน ช.) ได้ แ ต่ ง คณะ
อนุก รรมาธิก ารพิจารณาร่า งพระราชบั ญญั ติพลังงานปรมาณูเ พื่อสั นติ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ... เพื่อ พิจ ารณาศึ กษา
และปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(๒) ช่ ว งระยะเวลาระหว่ า งวัน ที่ ๒๕ กั น ยายน ถึ ง ๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ คณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
พิจารณาร่ างพระราชบัญ ญัติ ฯ ได้ เชิญ ปส. มาให้ข้อ มูลเกี่ ยวกั บร่า งกฎหมายดังกล่าวและได้พิจ ารณาปรั บปรุ ง
แก้ ไขร่างกฎหมายตามความเหมาะสมและได้ เสนอร่ างพระราชบัญ ญั ติพลัง งานปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ฉบับ ที่ ...)
พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมาธิการการพลังงานแห่งชาติ
(๓) เมื่ อ วั น ที่ ๙ ตุ ล าคม ๒๕๕๐ คณะกรรมาธิ ก าร การ พลั ง งา นแห่ ง ชา ติ ได้ พิจ ารณ า
ร่า งพระราชบั ญ ญั ติพลั ง งานปรมาณู เพื่ อ สัน ติ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. ... และได้ น าเสนอร่ างกฎหมายดัง กล่า วต่ อ
สภานิติบั ญญัติแห่ง ชาติในวั นที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และในวัน เดียวกัน รัฐบาลได้ รับร่างกฎหมายดัง กล่าวเพื่ อ
นาไปพิจารณาโดยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วันต่อไป
(๔) ต่อมาสภานิติ บัญญัติแ ห่งชาติไ ด้หมดวาระลง จึง ทาให้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่ อ
สันติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ถูกส่ งกลับมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่ อตรวจสอบร่า งกฎหมาย โดยที่ร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ได้เริ่มพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกานับตั้ งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
(๕) วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ต รวจพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญ ญัติพลังงานปรมาณูเพื่ อสันติ (ฉบับ ที่ ...) พ.ศ. .... แล้วเสร็ จ โดยได้มีการปรับปรุ งเป็นร่ างกฎหมาย
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ใหม่จ านวน ๑๕๒ มาตรา และแก้ไขชื่อร่ างพระราชบัญ ญัติ เป็น “ร่า งพระราชบัญ ญัติพลังงานนิ วเคลี ยร์ พ.ศ.
...” พร้อมทั้งได้ยกเลิกพระราชบัญญัติพลัง งานปรมาณู เพื่อ สันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘
(๖) วั น ที่ ๔ สิง หาคม ๒๕๕๘ ครม. ได้ล งมติเ ห็ น ชอบหลั ก การร่า งพระราชบั ญ ญั ติ พลั งงาน
นิวเคลี ยร์ พ.ศ. .... โดยให้สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีก าแก้ไ ข มาตรา ๑๓ (๖) และมาตรา ๑๐๑ วรรคสอง
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๗) วัน ที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงานสภานิติ บัญ ญัติ แห่ง ชาติ (วิป ปนช.)
ได้ มีมติ ให้ ปส. และส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาน าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ พ.ศ. ...
ไปทบทวนแก้ไขปรับ ปรุง โดยตัด ประเด็น อัน เกี่ยวกับ “โรงไฟฟ้ านิ วเคลี ยร์” ที่ป รากฏอยู่ ในหมวดต่า ง ๆ ออก
ทั้งหมด โดย ปส. ได้ ทาหนั งสือ ชี้แ จงข้อสั งเกต เสนอต่ อ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภานิติ บัญ ญั ติ
แห่งชาติ (วิป ปนช.)
(๘) วัน ที่ ๙ พฤศจิก ายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงานสภานิติ บัญญัติ แห่งชาติ (วิป ปนช.)
ได้มีมติเห็นชอบในหลักการก่อนนาเข้าประชุมกับ คณะกรรมาธิ การวิสามัญกิจการสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ
(๙) วั นที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การสภานิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ
ได้พิจารณาร่า งพระราชบัญ ญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์ พ.ศ. .... แล้ว มีค วามเห็ น ว่า เนื่ องจากร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
พลัง งานนิว เคลี ยร์ พ.ศ. .... เป็น ข้อ กฎหมายที่ มีค วามละเอีย ดอ่ อนอาจส่ ง ผลกระทบต่อประชาชน จึงได้จั ดตั้ ง
คณะกรรมการศึก ษาขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี ท่ านพลเอกสกนธ์ ฯ เป็ นประธานคณะกรรมการศึก ษาดั งกล่ าว โดยมี
วัตถุ ประสงค์เ พื่อศึ กษาร่างพระราชบัญ ญัติพลังงานนิ วเคลียร์ พ.ศ. ... ก่อนนาเสนอต่อสภานิ ติบั ญญัติ แห่ งชาติ
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล ๓ ถึง ๔ สัปดาห์
(๑๐) วัน ที่ ๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิก ารการพลั งงาน เชิ ญ ปส. เข้ าร่ ว มชี้ แ จง
หลักการและเหตุผลในการแก้ไขร่างพระราชบัญญั ติฯ และวัน ที่ ๒๕ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการ
การสื่อสารมวลชนฯ สภานิติ บัญ ญัติ แห่ง ชาติ ได้ข อเชิ ญเข้ าร่ วมการป ระชุ มพิ จารณาศึ กษาร่า งพระราชบัญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เป็นการล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปส. ได้ชี้ แ จงหลั ก การและวั ตถุ ป ระสงค์ข องร่ างพระราชบั ญญั ติ พลัง งานนิ ว เคลีย ร์ พ.ศ. ....
ซึ่ง มุ่ ง การก ากั บ ดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย จากการใช้ ป ระโยชน์ พ ลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล และแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ของพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
(๑๑) วั นที่ ๒๑ ธั นวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ
(วิป ปนช.) ครั้ง ที่ ๔๐/๒๕๕๘ ได้มติให้ ปส. กลับ มาพิ จารณารายงานของคณะกรรมาธิก ารการพลั งงาน และ
คณะกรรมาธิก ารการสื่อ สารมวลชนฯ โดยเห็ น ควรแก้ไขชื่อ ร่ างพระราชบัญ ญั ติ จาก “ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....” เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
(๑๒) วัน ที่ ๒๕ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ปส. ได้ จัด ทารายงานผลการพิจ ารณาการแก้ ไขชื่อ ร่า ง
พระราชบัญญั ติพลังงานนิ วเคลียร์ พ.ศ. .... เพื่ อรายงานต่อ ปกท.วท. เสนอ รมว.วท. เพื่ อลงนามในหนังสื อถึ ง
ประธานกรรมการประสานงานสภานิติบัญ ญัติแ ห่งชาติ (วิป ปนช.) ต่ อไป โดยชั้นนี้ ปส. ไม่ขั ดข้ องในการแก้ไ ข
ชื่อ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ จาก “ร่ างพระราชบั ญ ญั ติพลั ง งานนิ ว เคลี ยร์ พ.ศ. ....” เป็ น “ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
(๑๓) วัน ที่ ๑๑ กุ มภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่า งพระราชบัญ ญัติ พลัง งานนิวเคลีย ร์ พ.ศ. .... ได้ เข้า สู่
การพิ จารณาของสภานิ ติบัญ ญัติแ ห่งชาติ วาระที่ ๑ โดยสมาชิ ก สนช. ได้ล งมติ เห็น ด้วย ๑๘๙ เสี ยง งดออก
เสี ยง ๒ เสีย ง ซึ่ งคณะรัฐ มนตรี เป็ น ผู้เ สนอและได้ ตั้ งคณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ พิ จา รณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณารายละเอียดเรียงรายมาตรา
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(๑๔) วัน ที่ ๑๒ กุ มภาพัน ธ์ – ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจ ารณาร่า ง
พระราชบั ญ ญัติ พลั งงานนิว เคลี ยร์ พ.ศ. .... มีก ารประชุ มเพื่ อพิ จารณาทั้ งหมด จ านวน ๑๙ ครั้ง ได้ พิจ ารณา
ตรวจสอบและเพิ่ มเติม แก้ไขถ้อ ยคาในร่ างพระราชบัญญั ติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. .... เพื่อเสนอเข้า สนช. วาระ
๒ – ๓ ต่อไป
(๑๕) วัน ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่างพระราชบั ญญั ติพลั งงานนิว เคลีย ร์ พ.ศ. .... ได้ เข้า สู่
การพิจารณาของสภานิ ติบั ญญั ติแ ห่งชาติ วาระที่ ๒ และ ๓ โดยสมาชิ ก สนช. ได้ ลงมติ เห็นด้ วย ๑๔๔ เสีย ง
ไม่เห็ นด้ว ย ๑ เสีย ง งดออกเสีย ง ๕ เสีย ง ทั้ งนี้ ร่ างพระราชบั ญญั ติพลั งงานนิว เคลี ยร์ พ.ศ. .... ได้ผ่า นวาระ ๓
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว โดยมี ก ารแก้ ไขชื่ อพระราชบั ญ ญั ติ จาก “ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ พลัง งานนิ ว เคลี ยร์ พ.ศ. ....”
เป็น “ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....”
(๑๖) วั น ที่ ๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ พระราชบั ญ ญั ติ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบั ญญัติพลังงานนิวเคลียร์เ พื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนการร่างกฎหมายลาดับรองภายใต้พระราชบั ญญั ติพ ลังงานนิวเคลี ยร์เพื่ อสั นติ พ.ศ.๒๕๕๙
การยกร่างกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศคณะกรรมการฯ ระเบียบสานักงาน ปส. มีกระบวนการ
ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ ๑ ส่ ว นราชการยกร่า งกฎหมายล าดั บ รอง โดยผ่ า นคณะท างานร่ างกฎหมาย ของ ปส.
ประกอบด้ วยนั กวิชาการของ ปส. ที่เกี่ย วข้อ งในแต่ละประเด็น พิจารณายกร่า งโดยปรับ ปรุงจากแนวทางเดิ ม
ตามพระราชบั ญญั ติพลัง งานปรมาณูเพื่ อสั นติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และทบวงการพลัง งานปรมาณูร ะหว่ างประเทศ
และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทางานร่างกฎหมายของ ปส. จะพิ จารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมายลาดั บ
รอง ก่อนนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับ เคลื่อนให้ดาเนินการตามกฎหมาย
ขั้นตอนที่ ๒ เสนอร่างกฎหมายที่ยกร่างผ่า นคณะทางานต่ อคณะอนุกรรมการกฎหมาย ฯ ซึ่งทาหน้า ที่
ในการศึ ก ษา วิ เคราะห์ ท างวิช าการ เพื่ อ ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายด้ า นพลั งงานนิ วเคลี ยร์ ใ ห้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ รวมทั้ ง ให้ ความเห็ นและข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ กฎหมายล าดั บ รองที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการพลังงานนิวเคลี ยร์เ พื่อสันติ
ขั้น ตอนที่ ๓ ในกรณี ที่ ร่า งกฎหมายดั งกล่ า ว ก าหนดให้ ต้ องได้รั บ ค าแนะน าของคณะกรรมการ
พลั งงานนิ วเคลีย ร์เ พื่อ สัน ติ จะเสนอร่ างต่อคณะกรรมการพลัง งานนิว เคลีย ร์เพื่ อสั นติ โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาในรายละเอียดความเหมาะสมในแต่ล ะประเด็ นพร้อมให้ข้ อแนะน าในการปรั บปรุงร่ างฯดังกล่าวให้ มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ ๔ กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ปส. ได้ มีก ารเผยแพร่ ร่า งกฎหมายลาดับ รองทุ กฉบั บบนเว็ บ ไซต์ และประสานงานไปยัง สานั กงาน
เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี (สลค.) โดยเจ้ า หน้า ที่ แ จ้ง ว่ า การเผยแพร่ สามารถกระท าผ่ า นเว็ บ ไซต์ข อง ปส.
www.oap.go.th ได้ ตั้ง แต่วั น ที่ 10 มกราคม 2560 ถึง ๘ กัน ยายน 2560 มี จานวนผู้ อ่ า นทั้ ง หมด
๑๑,๕๐๓ คน
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ทั้งนี้ กฎกระทรวงเป็น กฎหมายลาดั บรองซึ่ง ไม่ใ ช่กฎหมายในระดั บพระราชบัญ ญัติ ที่รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทยก าหนดให้ ต้ อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แต่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การด าเนิ น การและปฏิ บั ติ ต าม
พระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ วยการเสนอเรื่อ งและการประชุมคณะรัฐ มนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบระเบีย บว่ าด้ ว ย
หลั กเกณฑ์แ ละวิธี การเสนอเรื่ องต่อ คณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ปส. จึ งได้ดาเนิน การรั บฟั งความคิ ดเห็น ต่ อ
ร่างกระทรวงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐ มนตรีตลอดมา

การยึดหลักตามมาตรฐานสากล
การใช้ป ระโยชน์จากกั มมันตภาพรังสี มีผลกระทบในทางที่ ไม่เป็น ประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผู้ไ ด้รับรัง สี
เกิ ด ขึ้ น เสมอ จึ ง ไม่ ค วรมี ก า รได้ รั บ รั ง สี โ ดยไม่ จ า เป็ น เอกสาร Radiation Protection and Safety of
Radiation Sources (GSR Part-3) ของทบวงการพลั งงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่ง จัดทาขึ้นตามข้อมู ลของ
International Commission on Radiological Protection (ICRP) จึ ง ก าหนดเป็ น ข้ อ ตกลงให้ ทุ ก ประเทศ
สมาชิกมีกระบวนการกากับดูแลการใช้งานวัสดุกัมมันตรั งสีและเครื่อ งกาเนิดรังสี
เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญัติ พลัง งานนิ ว เคลี ย ร์เพื่ อ สัน ติ พ.ศ. 2559 จึ งก ากั บดู แ ลตั้ งแต่ก ารใช้
พลังงานนิวเคลียร์ไปถึงการใช้เครื่องกาเนิ ดรังสีทมี่ ีค่าพลังงานสูงสุด เกินกว่า ๕ keV ซึ่ งหมายรวมถึ งเครื่องกาเนิ ด
รัง สี ท างทั น ตกรรมที่ มีค่ า พลั ง งานอยู่ ที่ 60 keV – 120 keV ด้ ว ยโดยเป็ น ไปตามมาตรฐานของทบวง
การพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่า งประเทศ (IAEA) ที่ ก าหนดให้ เครื่ อ งก าเนิ ดรั ง สี ท างทั น ตกรรมต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
กระบวนการอนุญาต (Authorization by Licensing or Registration)
ประเทศที่มีความเจริญ ก้าวหน้า ทางการแพทย์ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุ โรป ออสเตรเลี ย
มาเลเซีย สิง คโปร์ จึงมีก ฎหมายลักษณะเดียวกั บ พระราชบั ญญัติ ฉบับนี้ เพื่อ ส่งเสริ มการใช้งานเครื่อ งกาเนิดรัง สี
ทางทัน ตกรรมให้เป็ นไปอย่ างมีมาตรฐานและปลอดภั ย ทั้ งต่ อผู้ป่ วย ประชาชน และตัว ผู้ใช้ เครื่องเอง โดยผู้ใ ช้
และผู้ค รอบครองเครื่ องต้ องตระหนัก ในความปลอดภัย ทางรั งสีเ นื่อ งจาก “ไม่ มีก ารใช้ งานเครื่อ งก าเนิดรัง สี
ใดๆ ที่ปราศจากความเสี่ยง”
ประเทศดั งกล่ าวข้ างต้น จะมี การกาหนดข้ อบัง คับประกอบการใช้งานเครื่ องก าเนิด รังสี ทางทั นตกรรม
เพื่ อให้ เกิ ด ความปลอดภัย แก่ ผู้เ กี่ย วข้ องโดยละเอีย ด นอกจากตั วเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สี ที่ผ่ า นการตรวจสอบว่ า
ปลอดภัย แล้ว ยังต้ องคานึงถึ งประเด็น ต่าง ๆ ต่อ ไปนี้ เช่น การพิจ าณาโครงสร้า งการกาบั งรังสี การติดตั้ งและ
ระยะระหว่ างก าแพง การตรวจสอบการใช้งานพื้น ที่ข้า งห้องติดตั้ งเครื่ องฯ การป ระเมิ นปริ มาณการใช้งานของ
เครื่อ ง ความรู้ค วามเข้าใจในการใช้ เครื่อ งอย่า งปลอดภั ย การมีเจ้ าหน้ าที่รั บผิดชอบเครื่องหรือ เจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัย ทางรัง สี ข้อ กาหนดอื่ นๆ ที่ เกี่ย วข้ องกับ สุข อนามั ยในประเทศนั้น ๆ ซึ่ งแต่ ละประเทศมีก ารก าหนด
รายละเอีย ดที่แ ตกต่ างกัน แต่ ไม่มีป ระเทศใดที่ ยกเว้นการกากับดู แลการใช้ งานเครื่องกาเนิ ดรัง สีทางทันตกรรม
หรือจัดให้มีเฉพาะการตรวจสภาพเครื่องโดยไม่ พิจารณาประเด็นความปลอดภัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กฎหมายทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้กากับดู การใช้งานเครื่องกาเนิดรังสีทางทั นตกรรม
หัวข้อ

กฎหมาย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ออสเตรเลีย

Atomic Energy
Radiation
Australian
Licensing Act Protection Act
Radiation
1984/2006 2007/2016 Protection and
Nuclear Safety
Act
1998/2016
หน่วยงาน
AELB
RPNSD
ARPANSA
กากับดูแล (Atomic Energy (The Radiation
(Australian
Licensing
Protection &
Radiation
Board)
Nuclear Safety Protection and
Department) Nuclear Safety
Agency)
ผู้ประสงค์จะ
ยื่นขอรับ
ยื่นขอรับ
ยื่นขอรับ
ใช้งาน
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตหรือขึ้น
เครื่องเอกซเรย์
ครอบครอง
ครอบครอง L3 ทะเบียน (แล้วแต่
ทางทันตกรรม
Class C
รัฐและประเภท
เครื่อง)
ข้อกาหนด
ต้องระบุผู้ดูแล ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต้องแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ การใช้งานซึ่งต้อง ความปลอดภัยใน เจ้าหน้าที่ความ
ดูแลการใช้
เป็นทันตแพทย์ การใช้งานที่ได้รับ ปลอดภัยทางรังสี
งานให้
และขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต L5
(RSO) ที่มี
ปลอดภัย
Annual
คุณสมบัติเพียงพอ
Practising
และได้รับการ
Certificate
รับรองจาก
(APC)
หน่วยงานกากับ
ดูแล
ข้อกาหนด
ทันตแพทย์หรือ ต้องขึ้นทะเบียน ทันตแพทย์หรือ
ผู้ใช้งาน
เจ้าหน้าที่ที่ผ่าน
R1 เพื่อ
เจ้าหน้าที่ที่ผ่าน
เครื่องเอกซเรย์ การฝึกอบรมโดย
ปฏิบัติงาน
การฝึกอบรบ
ได้รับอนุญาตจาก
หลักสูตรที่ได้รับ
หน่วยงานกากับ
การรับรอง
ดูแล
บทลงโทษ
ปรับไม่เกิน
ปรับไม่เกิน
แล้วแต่รัฐ สูงสุด
100,000
100,000
2,000 penalty
ริงกิตมาเลเซีย ดอลลาร์สิงคโปร์ unit ประมาณ
หรือจาคุกไม่เกิน หรือจาคุกไม่เกิน
360,000
10 ปี หรือทั้งจา 5 ปี หรือทั้งจาทั้ง
ดอลลาร์
ทั้งปรับ
ปรับ
ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์

อินเดีย

Radiation
Safety Act
2016

The Atomic
Energy Act
1962 (Atomic
Energy Rules
2004)

Office of
Radiation
Safety

AERB
(Atomic Energy
Regulatory
Board)

ยื่นขอรับ
ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตใช้งาน
ครอบครอง
เครื่องเอกซเรย์
Source License
ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีเจ้าหน้าที่
Source License ความปลอดภัย
ต้องปฏิบัติตาม ทางรังสี (RSO) ที่
ข้อกาหนดด้าน ได้รับการรับรอง
ความปลอดภัยที่ จากหน่วยงาน
ระบุไว้ในกฎหมาย
กากับดูแล

ทันตแพทย์หรือผู้
ได้รับใบอนุญาต
ใช้งาน
เครื่องเอกซเรย์
ปรับไม่เกิน
100,000
ดอลลาร์
นิวซีแลนด์

ต้องมีคุณสมบัติ
และการฝึกอบรม
ตามที่หน่วยงาน
กากับดูแลกาหนด
และปฏิบัติตาม
safety code
ปรับ หรือ จาคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
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ตารางเปรียบเทียบการกากับดูแลความปลอดภัยเครื่องกาเนิ ดรังสีทางการแพทย์
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ประโยชน์ต่อประชาชน
- เป็นการกากับดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามมาตรฐานสากลของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
- เป็นการปฏิบัติงานกับรังสี โดยใช้หลัก ALARA (As Low As Reasonably Achievable) หรือการ
ได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีเพื่อรับผิดชอบความปลอดภัยต่อผู้ป ฏิบัติงาน และประชาชนใน
สถานประกอบการ (เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ และในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน)
- มีข้อมูลการครอบครอง ใช้ นาเข้า ส่งออก และผู้รับผิดชอบเครื่องกาเนิดรังสีทั่วประเทศ (เพื่อป้องกัน
การสูญหาย และการนาไปใช้ในทางที่มิชอบ)
- มีการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน (การได้รับปริมาณรังสีในร่างกาย)

เรียนรู้ความผิดพลาดของการตรากฎหมายที่ ผ่านมา
การบั งคั บ ใช้พระราชบัญ ญั ติ พลั งงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั น ติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อให้เ ป็น ไปตามกฎเกณฑ์ ที่
กาหนดของทบวงการพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่ างประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานในการก ากั บ ดู แลการใช้
ประโยชน์ จ ากพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั งสี ใ ห้ เ ที ย บเท่ า กั บ นานาประเทศ หากมี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ ใ ห้
ด้อยกว่า หรือไม่เหมาะสมกั บการก ากับดูแลความปลอดภัย ความมั่น คงปลอดภัยทางนิ วเคลียร์ และรังสี และการ
พิทักษ์ ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อ าจส่งผลให้เ กิดการซ้ารอยกับเหตุการณ์ ที่อ งค์การการบิ นพลเรือนระหว่า ง
ประเทศ หรือ ICAO ให้ธงแดงแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่อ งหมายที่นานาชาติประเมินมาตรฐานความปลอดภั ย
ของไทยต่ าลง และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น การระหว่ า งประเทศไทยกั บ ประเทศต่ า ง ๆ ได้ ดั ง นั้ น
ในแง่มุมเดีย วกั น หากประเทศไทยมี ระบบการกากับ ดูแ ลที่ไ ม่เป็ น ไปตามมาตรฐานอาจทาให้ ประเทศต่า ง ๆ
ไม่ยอมรับกับการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้
สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงมาตรฐานสากล การรักษาฟันทีค่ นต่างชาติเข้ามาใช้
บริการเป็นอุตสาหกรรมหนึง่ ที่นารายได้หลักเข้ามาสู่ประเทศไทยจานวนมาก หากมี ข่าวตีพิมพ์ว่า การเอกซเรย์ฟัน
ในประเทศไทยไม่ได้รับการก ากับดูแลด้วยกฎหมายอะไรเลย จะมีผลกระทบต่อคลิ นิกทันตกรรมของประเทศว่ า
ไม่มีมาตรฐาน ไม่ มีความปลอดภัยทางรัง สีหรือ ไม่ เรื่ องนี้จึ งเป็น สิ่งที่ต้ องพิจ ารณาและให้ความสาคั ญเพราะเป็ น
ภาพลักษณ์ระดับประเทศ ไม่ได้มองเพียงเรื่องวิชาการเท่านั้น
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กรณีศึกษาอุบัตกิ ารทางรังสีเกี่ยวกับงานทันตกรรม
กรณีศึกษาที่ 1 รายงานอุบัติการทางรังสีประเทศอังกฤษ
รายงานการได้รับบาดเจ็บจากเครื่ องเอกซเรย์ ทางทัน ตกรรมที่ถูก ติ ดตั้งใหม่ให้ท างานต่อเนื่อง
รายละเอียดอุบัติการ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ทั น ตแพทย์ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จากการได้ รั บ รั ง สี เนื่ อ งมาจากการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเอกซเรย์
ทันตกรรมใหม่ที่ไ ม่เป็น ไปตามมาตรฐาน ได้ มีการติด ตั้งให้ เครื่ องท างานอย่ างต่อ เนื่อ งตลอดเวลาที่เปิด เครื่ องไว้
โดยไม่แจ้งทันตแพทย์หรือวิศวกรติดตั้งเครื่องไว้ ก่อน
ทันตแพทย์ศึกษาการใช้เครื่องเอกซเรย์ที่ได้ รับการติ ดตั้งใหม่ นี้ และใช้เวลา 90 นาที ใกล้บริเ วณหลอด
เอกซเรย์ (x-ray tubehead) ภายหลังทัน ตแพทย์ สังเกตว่า หลอดเอกซเรย์ร้อนและได้ปิ ดการท างานของหลอด
เอกซเรย์
ภายหลัง เครื่องได้ถูกเปิด ใช้งานเพื่อถ่ายภาพทางรังสีให้ แก่คนไข้ และเกิ ดการระเบิดของหลอดเอกซเรย์
มีน้ามันและเศษเครื่องแตกกระจายเกื อบโดนคนไข้ที่อยู่บนเก้าอี้ทาฟันในขณะนั้น
ผลกระทบด้านรังสี
ภายหลังจากเหตุก ารณ์ ดั งกล่าว ทั นตแพทย์ มีอ าการบาดเจ็ บทางผิว หนั งที่ ไหล่ข วา และในช่ องปาก
นอกจากนี้ยังมี อาการตามัวชั่ว คราว จากการตรวจสอบพบว่าทันตแพทย์ ดังกล่าวได้รับรั งสีบริเวณไหล่ ประมาณ
20 ซี เวิ ร์ต จากการวิ เคราะห์ ความผิด ปกติ ทางโครโมโซมบ่ งชี้ ว่า ปริมาณรั งสี ทั่ วร่ างกายที่ ทัน ตแพทย์ ได้ รั บ
ประมาณ 240 มิ ลลิ ซี เวิ ร์ต ผู้ ช่ วยทั นตแพทย์ ที่ ป ฏิบั ติ งานในวัน นั้ น ได้ รั บเฉพาะรั งสี จ ากการกระเจิ งไม่เ กิ น
0.2 มิลลิซีเวิร์ต
บทวิเคราะห์
เหตุก ารณ์ ในลักษณะดังกล่าวนี้นับ เป็น เหตุ การณ์ที่ มีผลกระทบรุนแรงเทียบกับอุ บัติ เหตุ ทางรังสี ที่เคย
การรายงานจากการใช้เครื่อ งเอกซเรย์ ทางทั น ตกรรม การสื บสวนเหตุก ารณ์ ดั ง กล่ าวทาให้ มีก ารตี พิมพ์คู่ มือ
ความปลอดภัย ฉบั บใหม่ (National Code of Practice) ที่ ระบุ ให้ มีขั้น ตอนเพื่ อ ลดความเสี่ ยงจากการติด ตั้ ง
อุปกรณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายแต่หากเกิดความผิ ดพลาดแล้ วอาจก่อผลที่ร้ายแรงได้
วิศวกรผู้ติ ดตั้ งเครื่อ งต้ องได้รั บการฝึก ฝนด้า นเทคนิค เป็ น อย่ างดี และต้อ งได้รั บการอบรมข้ อก าหนด
ด้านความปลอดภัยทางรังสีอย่างเหมาะสมด้วย
ระหว่า งการติ ดตั้ ง ต้ องทาการทดสอบการใช้เครื่อ งเพื่ อให้มั่นใจว่า การติด ตั้ง ถูก ต้อ งเหมาะสม ระบบ
การทางานและระบบแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ทั้ง นี้ ข้ อก าหนดต่ าง ๆ ข้ า งต้ น ได้ ถู กระบุ ร วมไว้ใ นโครงสร้ า งกฎหมายของประเทศ โดยก าหนดให้
ผู้ใช้เครื่องให้กาเนิดรังสีทั้งหมดต้องทาการขึ้นทะเบียนขออนุญาต (licensing procedure)
ที่มา : The OTHEA Family of Sites. OTHEA - Dental, 2017, relir.cepn.asso.fr. Accessed 19 May. 2017.
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กรณีศึกษาที่ 2 รายงานอุบัติการทางรังสีประเทศอังกฤษ
เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมที่ถูก ตั้งให้ทางานต่ อเนื่ อง
รายละเอียดอุบัติการ
เจ้ าหน้ าที่ ค ลิ นิก ทั น ตกรรมพบคราบน้ ามัน รั่ ว จากเครื่อ งเอกซเรย์ แบบ intra-oral ของคลิ นิ ก และ
เครื่อ งมี ความร้อ นสู งผิด ปกติ จึ งได้ ย้า ยเครื่องแยกไว้ใ นอี กพื้น ที่ห นึ่ง และได้เ รียกวิศ วกรเข้า มาตรวจสอบ ซึ่งได้
พบว่าเครื่องเอกซเรย์นี้ไม่สามารถให้กาเนิดรังสีได้ แล้ว
ผลการตรวจสอบปรากฏว่ า เครื่อ งท างานผิ ด ปกติ ท าให้ มีก ารปลดปล่ อ ยรั ง สีอ อกมาอย่ างต่ อเนื่ อ ง
จนกระทั่ งหลอดเอกซเรย์มีค วามร้อ นสู งมากและเกิ ดเสี ยสภาพในที่ สุด โดยเครื่ องได้ท างานเองและปลดปล่อ ย
รังสีอ อกมาเมื่อ มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าเครื่ อง ทั้ งที่ผู้ ใช้งานยังไม่ได้ก ดปุ่มให้ฉ ายรัง สีแต่ อย่างใด วิ ศวกรจึงได้
รายงานต่อ หน่ว ยงานกากั บดูแ ลความปลอดภั ยของอัง กฤษ และได้รับ คาแนะนา แนวปฏิบั ติเพื่ อตรวจวิเคราะห์
ปัญหาต่อไป
ในการตรวจสอบต่ อมาพบว่า มีส ายไฟฟ้ าเส้ นหนึ่งภายในเครื่ องช ารุด เป็ นสาเหตุใ ห้เครื่องปลดปล่อ ย
รังสีอ อกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สายไฟฟ้ าดั งกล่ าวเกิ ดการช ารุด จากการถอดและติด ตั้งเครื่อ งใหม่โดยทัน ตแพทย์
ท่านหนึ่ง เพื่อปรับปรุงห้ องใหม่ในช่วงสุดสั ปดาห์ก่อ นพบความผิด ปกติ จากการวิเคราะห์ประเมิน คาดว่าเครื่อ ง
ให้ปลดปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนที่หลอดเอกซเรย์จะเสียสภาพ

รูปที่ ๑ ผังห้องวินิจฉัยทางทันตกรรม
ผลกระทบทางรังสี
ในช่ วงเวลาที่เ ครื่อ งปลดปล่ อยรั งสี ออกมานั้น หลอดเอกซเรย์ อยู่ใ นต าแหน่ งปกติเหมือ นที่ ไม่ ได้ถู กใช้
งาน (ติด กั บก าแพงซึ่ งตรงข้า มกั บช่ อ งประตูห้ อ ง โดยหั นคอลิ เมเตอร์ ลงพื้ นหรือ ไปทางผนั งกั้ น ห้อ งรอคนไข้ )
เนื่องจากผนั งห้อ งนี้ถู กสร้ างไว้อย่ างมั่ นคง ปลอดภั ย บุ คคลภายนอกห้อ งจึง ไม่ไ ด้รับ รังสี จาการปลดปล่อ ยรัง สี
ของเครื่อง และกระทั่งบุคคลภายในห้องนี้ก็น่าจะได้รับรังสีที่ กระเจิ งเท่านั้น
การตรวจวิเคราะห์ พบว่ า บุ คลากร ๕ คน และคนไข้ ๒ คน อยู่ ในบริเวณที่ อาจได้รั บผลกระทบทาง
รังสี ขณะที่ เครื่ องปลดปล่ อยรังสี โดยประเมิน ปริมาณรัง สีที่ไ ด้รั บจากการกระเจิง บนสมมติฐ านของระยะเวลา
ได้รับรังสีที่นานที่สุดที่เป็นไปได้ สรุปได้ดังตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับ
บุคคล (ตาแหน่งที่ยืน*)

ปริมาณรังสีสูงสุดที่อาจได้รับ (µSv)

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

19
3
6

ภายในอาคาร
ผู้จัดการที่อยู่ห้องถัดไป
ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ห้องถัดไป
ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ห้องถัดไป
คนไข้ที่นั่งรออยู่ที่ห้องรอคนไข้

6
6
2
<1

เนื่ องจากผลการประเมิ นมี ค วามไม่ แน่ น อน และเพื่ อเป็น การทวนสอบ หน่ ว ยงานก ากั บ ดูแ ลความ
ปลอดภัย ของประเทศจึ งแนะนาให้วิ เคราะห์ค วามผิดปกติท างโครโมโซม เพื่อ ให้มั่น ใจว่ าไม่มีบุค คลใดได้รั บรัง สี
ในปริมาณสูง จากอุ บัติการนี้ ซึ่ งต่อมาได้มีก ารวิเคราะห์ กับทัน ตแพทย์และทันตาภิบาลในห้อ งนั้น ผลปรากฏว่ า
ทั้งคู่ได้รับรังสีในปริมาณสูง (ไม่เกิน 100 mSv)
บทวิเคราะห์
บุค คลใดที่จ ะติ ด ตั้ง หรื อปรับ เปลี่ย นอุป กรณ์ จาเป็ นต้ องตรวจสอบในช่ว งการติด ตั้ง ให้ มั่น ใจว่า ระบบ
ความปลอดภั ย และระบบแจ้ งเตื อ นยัง ท างานเป็ นปกติ และมี ก ารป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี อย่ า งเพี ย งพอ
ซึ่ง รวมถึ งการย้ ายหรือ ถอดอุป กรณ์ ติ ด ตั้ง ใหม่ด้ ว ย เพราะจะต้อ งตรวจสอบให้ มั่น ใจว่ าการเชื่ อ มต่ อและการ
เดินสายทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเหมื อนเดิ ม
นอกจากนี้จะต้องมั่นใจว่า บุคคลใด ๆ ที่ ปฏิ บัติง านกั บเครื่องเอกซเรย์ มีความรู้ ความสามารถเกี่ย วกั บ
งานที่ป ฏิบัติ มากเพี ยงพอ โดยจะต้ องเข้าใจถึ งความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้ นจากการปฏิบั ติง านกั บรั งสีแ ละเข้า ใจใน
กฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล
ในการตรวจสอบยั งพบอีก ว่า การปฏิบั ติง านดัง กล่ าว มิ ได้ข อค าแนะน าจากผู้เชี่ ยวชาญเกี่ย วกั บ การ
ป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของประเทศ รวมไปถึงข้อบังคับภายใต้กฎ ระเบียบเหล่านั้นด้วย
หน่วยงานกากับดูแลได้สั่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ก ฎ ระเบียบทั้งหมด โดยมิได้ดาเนินการทางอาญา
อุบัติการที่คล้ายคลึงกัน
มีอีกอุบั ติการณ์ หนึ่งที่ คล้ายคลึงกันที่ ทันตแพทย์สัง เกตในทั นทีขณะถ่ายภาพคนไข้ ว่าเครื่องไม่ สามารถ
หยุดให้ กาเนิดรั งสีได้ จึ งได้แยกเครื่องออกมาจากชุด อุปกรณ์ โดยทัน ที ทาให้ไม่เกิ ดอันตรายร้ายแรง ทัน ตแพทย์
พยายามตรวจสอบเครื่อ งขณะไม่มีค นไข้ แต่พบว่าเครื่องไม่ มีความผิดปกติ จึ งหยุด ใช้เครื่องและเรีย กวิศวกรเข้ า
มาตรวจสอบ ซึ่งตรวจพบว่าสายสั ญญาณอยู่ ผิดตาแหน่ ง ทาให้ไม่ส ามารถควบคุมการหยุ ดฉายรังสีไ ด้ จึงมีความ
จาเป็น ต้องมี การตรวจเช็ ค บารุ งรักษาอย่า งสม่าเสมอ รวมถึง กรณีที่ อุปกรณ์ชารุ ด หรื อชารุ ดเป็นครั้งคราวด้ว ย
จะต้องซ่อมบารุงและตรวจสอบให้มั่นใจกับนามาใช้ กับคนไข้
ที่มา : The OTHEA Family of Sites. OTHEA - Dental, 2017, relir.cepn.asso.fr. Accessed 18 May. 2017.
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การออกใบอนุญาตของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ฐานข้อมูลใบอนุญาต
ข้อมูลการอนุญาตเครื่องก าเนิ ดรังสีในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560)
การใช้ประโยชน์

การแพทย์ (รังสีรักษา/

อุตสาหกรรม

ศึกษาวิจัย

เวชกรรม/ทันตกรรม)
จานวนหน่วยงาน

1,624

รักษาความ

รวม

ปลอดภัย
706

21

46

2,397

ข้อมูลเครื่องกาเนิดรังสีทางทัน ตกรรมของปส.
ปัจจุบันมีก ารออกใบอนุญาตเครื่องกาเนิ ดรังสีทางทันตกรรม ทีม่ ีค่าพลั งงานตั้งแต่ช่วง 55 - 150 keV
รวมทั้งสิ้ นจานวน 1,724 เครื่อง จากทั้งหมด 1,109 หน่ว ยงาน โดยแบ่ งเป็น 4 ประเภท ดั งตาราง (ข้อมู ล
ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560)
ลาดับ

ชนิดเครื่อง

จานวน ช่วงพลังงานที่ใช้ (keV) ช่วงกระแสที่ใช้ (mA)

1

Intra Oral Dental Radiography

1,259

55 - 100

5 - 16

2
3

Handheld
Panoramic Dental Radiography

89
372

60 - 70
60-133

1-3
7-17

4

Dental Computerized Tomography

4

100-150

7-16

รวม

1,724
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ข้อมูลใบอนุญาตตามการใช้ ประโยชน์ ในแต่ละประเภท
(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2560)
จานวนหน่วยงานที่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วั สดุ กัมมันตรัง สี
กลุ่ม \ ประเภท การแพทย์
1
22
2
16
3
5
4
33
5
58
รวม
134

อุตสาหกรรม
7
37
109
193
92
438

ศึกษาวิจัย
8
0
7
46
187
248

ระบบรักษาความปลอดภัย
0
0
0
0
0
0

อื่นๆ
0
0
0
0
83
83

รวม
37
53
121
272
420
903

จานวนหน่วยงานที่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วั สดุนิ วเคลียร์
กลุ่ม \
ประเภท
1
2
3
4
5
รวม

การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
3
9

ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
0
0
0
0
0
0

เครื่องกาบัง อื่นๆ รวม
รังสี
45
0 51
0
0 0
0
0 0
2
0 2
1
2 6
48
2 59

จานวนหน่วยงานที่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิ ดรังสี
กลุ่ม \ ประเภท การแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย
1
25
5
0
2
1570
171
9
3
0
524
12
รวม
1595
700
21

ระบบรักษาความปลอดภัย
3
25
18
46

อื่นๆ รวม
0
33
0 1,775
0
554
0 2,362
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จานวนหน่วยงานที่มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิ ดรังสี ทางการแพทย์
ประเภทการใช้งาน
วินิจฉัยโรคฟัน
วินิจฉัยโรคทั่วไป
วินิจฉัยเต้านม
ตรวจระบบเส้นเลือ ดหัวใจ
วินิจฉัยความหนาแน่นของกระดูก
วินิจฉัยโรคสัตว์
รังสีรักษา
จาลองรังสีรักษา
ตรวจวินิจฉัย และรักษาทางระบบหลอดเลื อ ด

โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก รวม
503
137
469 1,109
649
235
144 1,028
62
110
3
175
34
52
0
86
31
49
3
83
6
45
13
64
22
2
1
25
17
2
0
19
1
0
0
1

จานวนคลินิกทันตกรรมที่มาขออนุ ญาตครั้งแรก
เดือน/ปี
มกราคม/2560
กุมภาพันธ์/2560
มีนาคม/2560
เมษายน/2560
พฤษภาคม/2560
มิถุนายน/2560
กรกฎาคม/2560
สิงหาคม/2560
รวม

จานวนคลินิกทันตกรรม
32
8
49
9
20
11
9
11
149

17

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่ อนมี พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
ประเทศไทยเริ่มมี การก ากับ ดูแ ลเครื่ องก าเนิ ดรังสี ตามพระราชบั ญ ญัติ พลัง งานปรมาณูเ พื่อสั นติ พ.ศ.
2504 และทีแ่ ก้ไข พ.ศ.2508 โดยออกกฎกระทรวงฯ เพื่ อพั ฒนากระบวนการกากับ ดูแลและแก้ไขประเด็ น
ปัญหาในการดาเนินงานเรื่อยมา ดังนี้
พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณู
เพื่อสันติ พ.ศ.
2504
เหตุการณ์
- พระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อ
สันติ พ.ศ. 2504
ประกาศบังคับใช้
- กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2504)
กาหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องมี
RSO

ปัญหา
- ไม่มีคาจากัดความ
ของรังสีเอกซ์ จึงไม่มี
กฎหมายกากับรังสี
เอกซ์และเครื่อง
กาเนิดรังสี
- ไม่มีการกาหนด
คุณสมบัติของ RSO

พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ฉบับ กฎกระทรวง
ฉบับแก้ไข พ.ศ. ที่ 3 พ.ศ. 2511 ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2508
2546
- เพิ่มนิยามของรังสี
เอกซ์
- เริ่มมีการกากับดูแล
รังสี โดยกาหนดให้
ยื่นขออนุญาตที่ ปส.

- กาหนดให้ยื่นคาขอ
อนุญาตเครื่องกาเนิด
รังสีที่ วพ. *

- ยังคงกาหนดยื่น
คาขออนุญาต
เครื่องกาเนิดรังสี
ที่ วพ.*

- มีกฎหมายกากับ
รังสีเอกซ์ แต่ไม่มีการ
กากับเครื่องกาเนิด
รังสี
- ไม่มีการกาหนด
คุณสมบัติของ RSO

- เกิด conflict of interrest เนื่องจากผู้ใช้
และผู้อนุญาตอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน และ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ให้หน่วยงาน
กากับและหน่วยงานผู้ใช้เป็นอิสระต่อกัน
- ไม่มีการกาหนดคุณสมบัติของ RSO

กฎกระทรวง
พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ.2559

- กาหนดยื่นคาขอ - พระราชบัญญัติพลังงาน
อนุญาตเครื่องกาเนิด นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
รังสีเอกซ์ที่ ปส.
2559

การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

- กาหนดคุณสมบัติ
และรับรอง RSO
- ปส. เป็นผู้กากับ
ดูแลเครื่องกาเนิด
รังสี

- ควบคุมการนาเข้าส่งออก
เครื่องกาเนิดรังสี
- มีบทกาหนดโทษที่
สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ให้บุคคลธรรมดาสามารถ
ขออนุญาตเครื่องกาเนิด
รังสีได้
- มีใบอนุญาต ทา มีไว้ใน
ครอบครอง ใช้ นาเข้า
ส่งออกเครื่องกาเนิดรังสี

* หมายเหตุ : กฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต และออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญั ติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. 2546 กาหนดให้ยื่นเอกสารคาขอรับใบอนุญาตเครื่องกาเนิดรังสีทาง
การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) โดยอานาจการออกใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมการ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คกก.พปส.) (ชื่อเดิม) จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2550 ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไข
วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดาเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกาลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงาน
ปรมาณู พ.ศ. 2550 พร้อมยกเลิกกฎกระทรวงเดิม โดยได้กาหนดให้มีการยื่นคาขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่
ณ ปส.
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ภายใต้ พระราชบัญ ญัติพลังงานปรมาณูเพื่ อสันติ พ.ศ. 2504 และกฎกระทรวงกาหนดเงื่อ นไข วิธีการ
ขอรับ ใบอนุ ญาต และการดาเนิ นการเกี่ย วกั บ วัส ดุนิ วเคลีย ร์พิเศษ วัส ดุต้ นก าลั ง วัส ดุพลอยได้ หรื อพลัง งาน
ปรมาณู พ.ศ.2550 ก าหนดให้ มีการกากั บดูแ ลการครอบครองและใช้ เครื่อ งกาเนิดรัง สีทางทัน ตกรรมด้ว ยการ
อนุญาต และกาหนดให้ มีการตรวจประเมินเครื่อ งกาเนิด รังสีอย่ างสม่าเสมอ อย่ างไรก็ต ามยังคงมีผู้ประกอบการ
บางส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ เพื่ อให้ มีความอิ สระจากผู้ ใช้ และเพื่อ ให้ มีการบริห ารจัด การทรั พยากรหน่ว ยงานเพื่อ การก ากั บ
ดูแ ลอย่ า งเหมาะสม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศไทยจึ งให้ ปส. เป็ น หน่ วยงานก ากั บดู แ ลและบั ง คั บใช้
กฎหมายด้า นการอนุญาตใช้เครื่อ งกาเนิดรัง สีทั้ง หมด ตามคาแนะนาของทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่า ง
ประเทศ และให้ สธ. โดยกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น หน่ วยงานสนั บ สนุ น หรือ Technical Support
Organization ซึ่ ง มี ศัก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารตรวจสอบมาตรฐาน และการติ ดตั้ ง เครื่ อ ง โดยได้ มีก ารปรั บ
โครงสร้างให้ บุคลากรบางส่วนจาก วพ. โอนย้ายมาปฏิ บัติราชการประจาที่ ปส. และในปีเดี ยวกัน ก็มีการจัดตั้ ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลี ยร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เพื่อทาหน้าที่ศึกษาวิจัยและสนั บสนุนการใช้
ประโยชน์จ ากพลังงานนิวเคลีย ร์ เช่น การตรวจสอบเครื่อ งมือวั ดและการฝึกอบรมด้ านความปลอดภัยทางรัง สี
เป็นต้น
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การดาเนินงานตามข้อคัดค้าน
และขอยกเว้นการควบคุมเครื่องกาเนิดรังสี
รวมทั้งประเด็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
การเรียกร้องให้เครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่ อยู่ภายใต้การควบคุม จากพระราชบั ญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุ่มทั นตแพทย์แสดงความไม่เห็น ด้วย และเรีย กร้องให้มีการออกกฎกระทรวงให้ มีการยกเว้นเครื่อ ง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยมีเหตุผลหลักคือ
๑. เครื่ องกาเนิดรัง สีทางทั นตกรรมมีค วามปลอดภั ยอยู่แ ล้ว และไม่จาเป็นต้ องขออนุญาตครอบครอง
หรือใช้ ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฯ
๒. บทกาหนดโทษในพระราชบัญญัติฯ รุนแรงเกินไป
กระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีได้ พิจ ารณาข้ อเรีย กร้ องเหล่า นี้ และได้มีก ารประชุมเพื่อชี้ แจง
หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฯ กับทุกฝ่ายเรื่อยมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙
วิเคราะห์และชี้แจงเกี่ยวกับประเด็ นข้อเรี ยกร้องของทันตแพทยสภาและกลุ่มทัน ตแพทย์
ประเด็ น ที่ ๑ เครื่อ งก าเนิ ด รั งสี ดั ง กล่า วมี ป ริ มาณรั ง สี ในระดั บ ต่าใช้ โดยทั น ตแพทย์ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อประชาชน
ข้อชี้แจง แม้ปริมาณของรังสีที่ ได้รับจากการเอกซเรย์ ฟันจะมีปริมาณน้อย แต่เป็นการใช้ รังสีกับมนุษย์ซึ่งมี
ความเสี่ ยงที่ ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ (no risk free) และมี ความจาเป็นต้องมีการกากั บดู แลการใช้งานให้เกิ ดความปลอดภั ยแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มากที่ สุด ทั้งนี้ เครื่องกาเนิดรังสีทุกประเภทไม่ ว่าจะเป็นเพื่อทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม หรื อ
ทางการศึกษาวิ จัย จะต้องมีกฎหมายในการกากับดูแล เว้นแต่ เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งให้รังสีซึ่งมีพลังงานสูงสุ ด
ไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ตามมาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
เครื่องกาเนิ ดรังสี ทางทันตกรรมจาเป็ นต้องมีการกากั บดูแลตามกฎหมาย เนื่องจากปริมาณรังสี ที่
ปลดปล่อยออกมาจากเครื่องก าเนิดรังสีไ ปยังบุคคลจะได้รับเกิ นกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่จะยกเว้นการก ากับ ดูแลได้
นอกจากนี้ โดยปกติแล้วนั้นย่อมมีโอกาสที่จะมีการถ่ายเอกซเรย์ซ้ามากกว่า ๑ ครั้ง อันอาจมีสาเหตุจาก
๑. เครื่องเอกซเรย์ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้พลังงานรังสีที่ออกมาเกินหรือต่ากว่าค่าที่ตั้ งไว้
๒. เครื่ อ งเอกซเรย์ ได้ มาตรฐานแต่บ างคลิ นิ กไม่ มีอุ ป กรณ์ ส ารองไฟ (uninterruptible power
supply : UPS) และอุป กรณ์ ป้อ งกัน ไฟกระชาก (surge protection) อาจส่ งผลต่อ เครื่องเอกซเรย์ หากเกิ ดไฟ
ตกหรือไฟกระชาก
๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชานาญในการถ่ายภาพเอกซเรย์
๔. น้ายาล้างฟิล์มเอกซเรย์ไม่มีการทดสอบคุณภาพ (QC) ส่งผลให้ภาพที่ถ่ายไม่ชัดเจน
๕. การถ่ายภาพเอกซเรย์ผิดพลาด เช่น การถ่ายฟันผิดซี่หรือการถ่ายผิดคน
๖. ปั จจั ยจากผู้ ป่วยเอง เช่ น ลั กษณะปากและฟัน ของแต่ ละคนไม่ เหมือนกัน ทาให้ต้ องถ่ายภาพ
เอกซเรย์ซ้า หรือผู้ป่วยขยับทาให้ตาแหน่งการถ่ายภาพคลาดเคลื่อน เป็นต้น
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สาเหตุ ข้า งต้น อาจท าให้ ต้อ งมี การฉายเอกซเรย์ซ้ า ซึ่ งท าให้ ผลรวมของปริมาณรัง สีเกิ นกว่า ๑๐
ไมโครซีเวิร์ต ที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกาหนดไว้สาหรับการยกเว้นไม่กากับดูแลการใช้รังสี
ประเด็ นที่ ๒ มี กฎหมายควบคุ มก ากับเครื่องกาเนิ ดรั งสี ทางทันตกรรมหลายฉบั บซึ่งเป็นการซ้ าซ้ อนกัน คื อ
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้น
ข้อชี้แจง การกากับ ดูแลเครื่อ งกาเนิดรั งสีทางทัน ตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้ไ ม่เป็นการซ้าซ้อนกั บ
กฎหมายอื่ น เช่น พระราชบั ญ ญั ติส ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ค วบคุ มการจั ด ตั้ง สถานพยาบาลและการ
ประกอบกิ จการเกี่ ยวกั บสถานพยาบาล หรื อ พระราชบั ญญั ติ เครื่อ งมื อ แพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ค วบคุ มเฉพาะ
ผู้ผลิตและผู้น าเข้า เครื่องมือแพทย์เท่ านั้น โดยมิไ ด้มีการควบคุ มผู้มีไ ว้ในครอบครองหรื อใช้เครื่องก าเนิดรั งสีเป็ น
การเฉพาะแต่อย่า งใด และการกากั บดูแลการใช้ประโยชน์เครื่องกาเนิดรังสีข องประเทศไทยเป็ นไปตามหลักการ
เดีย วกัน กับ นานาประเทศ เช่น ประเทศเนเธอร์ แลนด์ โดย Authority for Nuclear Safety and Radiation
Protection (ANVS)หรื อ ประเทศมาเลเซี ย โดย Atomic Energy Licensing Board (AELB)ซึ่ ง มีลั ก ษณะการ
กากับ ดูแลคล้ายคลึงกั บสานั กงานปรมาณูเพื่ อสันติ คือ เป็นองค์กรเดียวที่กากั บดูแ ลการมีไว้ใ นครอบครองหรื อ
ใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย เป็นต้น
ประเด็ นที่ ๓ การก ากับดู แลโดยการขอรับใบอนุญาตไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศที่กาหนดให้ขึ้นทะเบียน (registration)
ข้ อชี้ แจง ทบวงการพลั ง งาน ปรมาณู ร ะหว่ า งประเทศ (IAEA)ได้ ก าหนดให้ ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
(registration)คื อ การอนุ ญ าต(authorization)อย่ างหนึ่ง และการอนุ ญ าตตามกฎหมายไทยจะอยู่ ในรูป ของ
ใบอนุญาต (licensing) ซึ่งเป็นการอนุญาต (authorization)เช่นกัน
ประเด็นที่ ๔ การตรวจสอบเครื่องกาเนิดรังสีทางทันตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ ชี้แ จง กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ไม่มีอานาจตามกฎหมายในการ
กากับ ดูแลและออกใบอนุญ าตให้แก่ผู้ ใช้ป ระโยชน์เครื่องก าเนิด รังสีท างการแพทย์ กรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์
ทางานในลักษณะที่ เป็นหน่วยงานสนับสนุน (Technical Support Organization : TSO) โดยเป็นผู้ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่ องก าเนิ ด รัง สี ทางทั น ตกรรมให้ไ ด้มาตรฐาน ซึ่ งการขอตรวจสอบคุ ณภาพเครื่อ งก าเนิ ดรั ง สีท าง
ทันตกรรมดังกล่าวจะขึ้นอยู่ กับความสมัค รใจของผู้มีไว้ใ นครอบครองหรือใช้ เครื่องก าเนิดรั งสีทางทันตกรรม อี ก
ทั้ง ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อ ง ข้ อปฏิ บัติ การควบคุมคุณภาพเอกซเรย์วินิ จฉัย ไม่มีสภาพบั งคั บ
กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
ประเด็นที่ ๕ การก ากับดูแลเครื่องกาเนิ ดรังสีทางทั นตกรรมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิว เคลียร์เพื่ อ
สันติ พ.ศ. 2559
ข้อชี้แจง
(๑) พระร าชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559 เป็ น กฎหมายปรั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติ พลั งงานปรมาณู เพื่ อ สัน ติ พ.ศ. 2504 มี เจตนารมณ์ ต ามมาตรา 6 ใน การใช้ บั ง คับ แก่
การดาเนินการเกี่ ยวกับ พลังงานนิว เคลีย ร์และรังสีในทางสั นติ เพื่อควบคุมและก ากับดู แลการใช้ป ระโยชน์จาก
พลัง งานนิว เคลี ยร์ และรังสี ให้ เกิด ความปลอดภัย (safety)และความมั่น คงปลอดภั ย (security)ต่อ ผู้ปฏิ บัติ งาน
ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ เครื่องก าเนิดรังสีทุก ประเภทต้องมี กฎหมายกากั บ
ดูแล เว้น แต่เครื่องกาเนิ ดรัง สีที่ไ ม่เป็น อัน ตรายซึ่งให้รัง สีซึ่งมี พลัง งานสูงสุ ดไม่เ กิน 5 กิโ ลอิเล็ กตรอนโ วลต์ ตาม
มาตรฐานการยกเว้นของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)
(๒) การก ากั บ ดูแ ลเครื่อ งก าเนิด รัง สี ทางทั น ตกรรมตามกฎหมายฉบับ นี้ ไม่ใ ช่เ รื่อ งใหม่ แ ต่
อย่า งใด เนื่อ งจากเครื่ องกาเนิด รัง สีท างทัน ตกรรมตกอยู่ ภ ายใต้ก ารกากับ ดูแ ลตั้ งแต่พระราชบัญ ญั ติพลัง งาน
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ปรมาณู เพื่ อ สัน ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไ ขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญ ญั ติพลั งงานปรมาณู เพื่ อสั น ติ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
2508 ซึ่ ง ต่ อ มาพระรา ชบั ญ ญั ติ พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559 เป็ น กฎหมา ยที่ ป รั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติ พลัง งานปรมาณู เ พื่อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่ ใ ช้ บัง คั บ อยู่เ ดิมให้ ทัน สมั ย และรองรั บ พัน ธกรณี
ระหว่างประเทศ อี กทั้ง ยัง คงหลัก การเดิมที่เ ป็นกฎหมายเพี ยงฉบับ เดีย วในประเทศไทยในการกากับ ดูแลการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี และเป็นไปตามหลักการเดียวกันกับนานาประเทศ
ประเด็นที่ ๖ การออกกฎกระทรวงบังคับให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภั ยทางรังสี
ข้อชี้แ จง พระราชบัญญั ติพลัง งานนิ วเคลีย ร์เพื่อสั นติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบร่างกฎกระทรวง
เกี่ยวกับเจ้ าหน้าที่ความปลอดภั ยทางรังสี ไม่ได้บังคั บให้ทันตแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ค วามปลอดภัยทางรั งสีแต่อย่า ง
ใด ทัน ตแพทย์ที่ ครอบครองหรื อใช้เครื่อ งเอกซเรย์ สามารถหาบุค คลใดก็ได้ ที่ไ ด้รั บใบอนุญ าตเจ้ าหน้า ที่ค วาม
ปลอดภั ยทางรังสี มาประจ าที่ คลินิ กตนได้ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ การปฏิ บัติ ตามพระราชบัญ ญั ติพลังงานนิว เคลี ยร์ เพื่ อ
สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้ อยและอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ข อรับใบอนุญาต สานักงานปรมาณู
เพื่อสัน ติซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่บัง คับใช้พระราชบัญญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์เพื่อ สันติ พ.ศ. 2559 จึงได้ หารือ ร่วมกั บ
กระทรวงสาธารณสุ ข และจั ด ตั้ง คณะท างานบู รณาการการท างานระหว่า งหน่ว ยงานของรั ฐ โดยก าหนดให้
ผู้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเกี่ ย วกั บเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สีท างการแพทย์ทั้ ง หมด รวมถึ งเครื่ องกาเนิ ดรั งสี ท างทัน ตกรรม
สามารถยื่ นเอกสารหลั กฐานในการขอรับ ใบอนุญ าต ณ จุ ดเดี ยว (one stop service) ได้ ที่ก รมวิท ยาศาสตร์
การแพทย์ และเห็ น ชอบในการก าหนดให้ บุ ค ลากรใน ๕ สาขาวิช าชี พ สามารถยื่ น ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น
เจ้าหน้ าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ โดยไม่ ต้องผ่า นการทดสอบ ซึ่งได้ แก่ แพทย์ ทัน ตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิ ค
การแพทย์ (เทคนิครั งสี) และฟิสิกส์ การแพทย์ เนื่องจากได้มีก ารเรีย นรู้เรื่อ งความปลอดภั ยทางรังสีมาเพียงพอ
กับการใช้เครื่องกาเนิดรังสีแต่ละประเภทแล้ว

การรับฟังความคิดเห็นต่ อร่างพระราชบั ญญั ติพลังงานนิวเคลียร์เ พื่อสันติ พ.ศ. ...
กฎหมายฉบับ นี้ไ ด้มีการเสนอแก้ ไขเพิ่มเติมช่ว งปี พ.ศ. 2549 โดยผ่ านการรับ ฟัง ความคิ ดเห็น จากผู้ มี
ส่วนได้เสี ย ตามที่ กาหนดไว้ในแบบความจ าเป็นในการตรากฎหมายที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก ากาหนด
ไว้ ช่ วงนั้ นกาหนดหลัก เกณฑ์ไ ว้ว่า ต้องผ่านการรับฟั งความคิ ดเห็ น จากผู้มี ส่วนได้เสียเท่ านั้ น ก็ถื อว่า ครบถ้ว น
ตามกระบวนการที่ กาหนดไว้ในช่วงนั้ นแล้ ว ปส. ได้ดาเนินการรับฟั งความคิดเห็ นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ ยวกั บ
เครื่องกาเนิ ดรังสี เช่น กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่ อ
สันติ (ในขณะนั้นมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์) กรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ วิปประสานงานรัฐบาลกับ สนช.
ประธานกรรมาธิการพลังงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ ในสมั ยรัฐ บาลท่ านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จัน โอชา ในชั้ นคณะรัฐ มนตรี ได้ มีการ
เวียนร่ างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อ รับฟัง ความคิ ดเห็น จากทุ กกระทรวงก่ อนที่ จะเสนอ สนช. ด้ว ยเมื่อย้ อนไปช่วงยก
ร่างกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธี การ เงื่ อนไขในการขอรับใบอนุ ญาตฯ เกี่ย วกั บการใช้ พลั งงานปรมาณู
จากเครื่อ งกาเนิด รังสี ปี พ.ศ. 2550 นั้น ปส. ได้เ ชิญผู้ แทนจากทัน ตแพทยสมาคมแห่ง ประเทศไทย (ในขณะ
นั้น) มาร่ วมเป็ นอนุกรรมการยกร่า งด้วย จากข้อ เท็จ จริง นี้ ถื อได้ว่ าทัน ตแพทย์ ทราบเกี่ ยวกั บการกากับเครื่อ ง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรมมาตั้งแต่ก่อนจะมีทันตแพทยสภาอี กด้วย
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การรับฟังความคิดเห็นต่ อร่างกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๗ รัฐพึ งจั ดให้ มีก ฎหมายเพีย งเท่ าที่ จาเป็น และยกเลิก หรื อปรับ ปรุ งกฎหมาย ที่ หมดความ
จาเป็ นหรือ ไม่ส อดคล้อ งกับ สภาพการณ์ หรือ ที่เป็ นอุป สรรคต่ อการด ารงชีวิต หรื อการประกอบอาชี พ โดยไม่
ชักช้าเพื่ อไม่ให้ เป็นภาระแก่ ประชาชน และดาเนิ นการให้ป ระชาชนเข้าถึงตั วบทกฎหมายต่า ง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่ อปฏิบัติต ามกฎหมายได้อย่า งถู กต้อง ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึ ง
จัดให้ มีก ารรับฟัง ความคิ ดเห็น ของผู้ เกี่ ยวข้อ ง วิ เคราะห์ ผลกระทบที่อ าจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายอย่ างรอบ
ด้า นและเป็ น ระบบ รวมทั้ ง เปิ ดเผยผลการรับฟั งความคิ ดเห็ น และการวิ เคราะห์นั้ น ต่ อประชาชน และ
นามาประกอบการพิจ ารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก ขั้น ตอน เมื่ อกฎหมายมีผ ลใช้ บังคั บแล้ ว รั ฐพึ ง
จัดให้ มีการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ข องกฎหมายทุ กรอบระยะเวลาที่ กาหนด โดยรั บฟัง ความคิด เห็นของผู้ เกี่ย วข้อ ง
ประกอบด้วย เพื่อพั ฒนากฎหมายทุกฉบับให้ส อดคล้ องและเหมาะสม กั บบริบ ทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รัฐพึ ง
ใช้ ระบบอนุ ญ าตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่ จ าเป็น พึ ง กาหนดหลั ก เกณฑ์ การใช้
ดุลพิ นิจ ของเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐและระยะเวลาในการด าเนิ นการตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่บั ญญั ติ ไว้ ในกฎหมายให้
ชัดเจน และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง …
ต่อมามีมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2560 เห็นชอบแนวทางการจั ดทาและการเสนอร่า ง
กฎหมายตามบทบั ญญั ติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย ที่ สานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่ว มกั บส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าจั ดท าขึ้ น โดยก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางเกี่ ยวกั บ การ ร่ า ง
กฎหมาย การตรวจพิจารณาร่า งกฎหมาย และแนวทางการรับ ฟังความคิ ดเห็น ประกอบการจัด ทาร่างกฎหมาย
รวมทั้ งการวิเคราะห์ ผ ลกระทบที่ อาจเกิ ด ขึ้น จากกฎหมาย และให้ หน่ ว ยงานของรั ฐถื อปฏิบั ติ อย่ างเคร่งครั ด
ต่อไป
โดยมีส่ว นที่ 2 แนวทางการรับฟัง ความคิ ดเห็ นประกอบการจัดทาร่า งกฎหมาย และการวิ เคราะห์
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ดขึ้ น จากกฎหมาย ระบุ ว่ า ...ให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มีก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ
ประกอบการจัด ทาร่างกฎหมายในระดั บพระราชบั ญญั ติ โดยในการรับฟั งความคิดเห็น อย่า งน้อ ยต้อ งรั บฟั ง
ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่ว ยงานของรั ฐนั้น หรื อผ่ านเว็ บไซต์ www.lawamendment.go.th
หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ต้องไม่น้ อยกว่าสิ บห้าวั น

การรับฟังความคิดเห็นต่ อร่างกฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบั ญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกากั บดูแลความปลอดภัยทางรังสีในสถานประกอบการคลินิ ก
ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องกาเนิดรังสี ทั่วทุกภูมิภาค จานวน ๙ ครั้ง
2. การประชุมเชิงปฏิ บัติการแนวทางการเตรี ยมความพร้อ มของสถานประกอบการก่อนการบั งคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จานวน 6 ครั้ง
3. การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สานักงานปรมาณูเ พื่อสัน ติ www.oap.go.th
4. การรั บฟัง ความคิด เห็น ทางไปรษณีย์ ไปยัง หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องกั บร่า งกฎกระทรวงต่างๆ จ านวน
รวม 35 หน่วยงาน
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5. จัด การสั มมนาโครงการวิจั ย การจั ด ท ารายละเอี ย ดทางเทคนิ ค เพื่ อ เป็ น แนวทางในการออก
กฎหมายล าดับ รองตามความในพระราชบั ญญัติ พลัง งานนิวเคลียร์ เพื่อสั นติ พ.ศ. 2559 เมื่ อวัน ที่
20 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ที เคพาเลช ห้องสุพรรณิการ์มีผู้เข้าร่วม จานวน 100 คน

การหารือร่วมกับส่วนต่าง ๆ
คณะกรรมการพลังงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั นติ พิจารณาและประชุมหารือในประเด็ นเกี่ ยวกั บการโต้ แย้ งคั ดค้ าน
เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรัง สีของทัน ตแพทยสภาและกลุ่มทัน ตแพทย์
๑) การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
๒) การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๐
๓) การประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน 2560
๔) การประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
๕) การประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
๖) การประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม ๒๕60
๗) การประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการพลัง งานนิ วเคลีย ร์ เพื่ อ สัน ติ ได้ มีก ารประชุ มพิ จ ารณาประเด็ น ที่เ รีย กร้ องและมี มติ
ในคราวการประชุ มที่ 4/2560 เมื่ อวั นที่ 30 พฤษภาคม 2560 ว่ าในทางวิช าการสามารถยกเว้น เครื่อ ง
กาเนิด รังสีที่ มีค่าพลังงานสูงสุ ดไม่เ กิน 5 กิโลอิ เล็กตรอนโวลต์เ ท่านั้น แต่ เพื่อให้ การบั งคับ ใช้กฎหมายฉบับ นี้
เป็ น ไปด้ ว ยความสงบเรี ย บร้อ ย จึ ง อาจก าหนดยกเว้ น ไม่ ค วบคุ มเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สี ท างทั น ตกรรมชนิ ด
intraoral dental radiography แต่ผู้มีไว้ใ นครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรั งสีช นิด ดังกล่า วต้อ งปฏิ บัติ ตาม
วิธีก ารและเงื่ อนไขที่ก าหนด โดยให้ ปส. ในฐานะฝ่า ยเลขานุก ารของคณะกรรมการพลั งงานนิว เคลี ยร์ เพื่ อ
สันติ หารือในประเด็นข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ดังนี้
ประเด็น ที่ ๑ การยกเว้ น ไม่ ค วบคุ มเครื่ อ งก าเนิ ด รัง สี ต ามมาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 แห่ ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
(๑) สา มารถก าหนดยกเว้ น ไม่ ค วบคุ มเครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ท างทั น ตกรรมชนิ ด intraoral dental
radiographyโดยที่จะมีก ารก าหนดเงื่อนไขให้ผู้มีไว้ใ นครอบครองหรือใช้ต้อ งแจ้งการมี ไว้ใ นครอบครองหรือใช้
ต่อเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดัง ต่อไปนี้ ได้หรือไม่
๑) การแจ้งการครอบครอง (registration)กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ปส.
๒) ตรวจ สอบคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของเครื่ อ งก า เนิ ด รั ง สี ณ กรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ตามระยะเวลาที่กาหนด
๓) ต้อ งปฏิบั ติ ตามมาตรฐานความปลอดภั ยที่ กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ และ ปส. จะก าหนด
ร่วมกัน
(๒) หากสามารถก าหนดตาม (๑) จะใช้ อานาจตามบทบั ญ ญั ติ มาตราใดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
กฎหมายอื่น ที่จะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
(๓) หากสามารถด าเนิ นการตาม (๑) ได้ ผู้มีไว้ ในครอบครองหรือ ใช้ เครื่ องกาเนิด รัง สีที่ ฝ่า ฝืน หรื อไม่
ปฏิ บั ติต ามเงื่ อนไขเช่น ว่า นั้ นแล้ ว พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติพลั งงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อ สัน ติ พ.ศ.
๒๕๕๙ จะสามารถบังคับหรือดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร
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ประเด็น ที่ ๒ การออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ค วบคุ มเครื่อ งกาเนิ ดรัง สีบ างชนิด โดยกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดของกฎกระทรวง
มาตรา 25 ประกอบมาตรา 18 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ พลั ง งานนิ ว เคลีย ร์ เ พื่ อ สั น ติ พ.ศ. 2559
รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีโ ดยคาแนะนาของคณะกรร มการพลัง งานนิว เคลี ยร์ เพื่ อ
สันติ สามารถออกกฎกระทรวงกาหนดยกเว้นไม่ ควบคุ มเครื่อ งกาเนิ ดรังสีท างทันตกรรมชนิด intraoral dental
radiographyโดยมี เงื่ อนเวลาสิ้ นสุ ดของกฎกระทรวงได้ห รื อไม่ เพื่ อให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ เตรีย มความพร้ อ มที่ จ ะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและเข้าสู่ระบบการควบคุมต่อไป
ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ได้มีห นังสือ แจ้งผลการพิจารณาการตอบข้อหารือดั งกล่า ว
แล้ว สรุปได้ดังนี้
๑) สามารถยกเว้ นไม่ ควบคุมเครื่อ งกาเนิดรั งสีช นิด intraoral ได้ หากการใช้ง านเครื่อ งกาเนิด รังสี มี
ลัก ษณะการใช้ ง านที่ มีค วามปลอดภั ย และความมั่ น คงปลอดภั ย อย่ า งเพี ยงพอที่ จ ะป้อ งกั น อั น ตรายจาก
ผลกระทบทางรังสีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อ ม
๒) สามารถกาหนดเงื่อ นไขให้ ต้อ งปฏิ บัติ ได้ เช่น ก าหนดให้ต้อ งแจ้งการครอบครอง การตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภั ยของเครื่องกาเนิดรังสี และกาหนดให้ต้อ งปฏิบัติ ตามมาตรฐานความปลอดภัย เป็ น
ต้น หากไม่ ป ฏิบั ติ ตามเงื่ อนไขดั งกล่า ว จะมีผ ลท าให้เ ครื่ องกาเนิ ดรั งสี นั้น ไม่ ได้ รับ ยกเว้ น การควบคุม และ
บุค คลที่ด าเนิน การเกี่ย วกั บ เครื่ องกาเนิ ดรั งสี นั้น ต้ องได้รั บ ใบอนุ ญาตตามที่ กฎหมายก าหนดเสี ยก่ อนจึ งจะ
ดาเนินการตามนั้นได้
๓) ไม่ สามารถกาหนดระยะเวลาสิ้น สุดของกฎกระทรวงที่ก าหนดยกเว้ นไม่ค วบคุมเครื่องกาเนิ ดรังสี ที่
มีลั กษณะการใช้ง านเช่ นว่ านั้ น ได้ เนื่ องจากสภาพของเครื่อ งก าเนิด รัง สียั งคงมี ลัก ษณะการใช้ง านที่มีค วาม
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย อย่า งเพีย งพอในการป้อ งกันอั นตรายจากผลกระทบทางรั งสีต่อ ประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
๔) การออกกฎกระทรวงกาหนดยกเว้ นการควบคุ มเครื่อ งก าเนิ ด รังสี ทางทั นตกรรมชนิ ด intraoral
ควรพิจ ารณาถึงเครื่ องกาเนิดรังสี ประเภทอื่น ๆ ด้ว ยว่ามีค วามเหมาะสมที่ควรได้รับ การยกเว้ นอี กหรือ ไม่ โดย
ไม่ควรกาหนดเพียงเฉพาะกรณีที่มีการเรียกร้อง
เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่ อสันติ ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลี ยร์เพื่อสัน ติ
ได้เสนอร่า งกฎกระทรวงก าหนดเครื่อ งกาเนิดรั งสีที่ไ ม่อยู่ภ ายใต้ การควบคุ ม พ.ศ. .... ซึ่งยกร่างตามผลการตอบ
ข้อหารื อของคณะกรรมการกฤษฎี กา เข้ าสู่ก ารพิจ ารณาของคณะกรรมการพลังงานนิว เคลี ยร์ เพื่อ สัน ติแ ละที่
ประชุมมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้ง ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๐

การชี้แจงข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ
มีการชี้ แจงประเด็นคั ดค้านไปยัง ส านักงานเลขาธิการทันตแพทยสภาเครือ ข่ายทั นตแพทย์ภาครัฐและ
เอกชน ทั นตะอาสา ชมรมรั งสี การแพทย์ชุ มชนแห่ งประเทศไทย ภาคี สภาวิ ชาชีพ สานัก งานปลัด สานั ก
นายกรั ฐมนตรี สานั กเลขาธิก ารนายกรัฐมนตรี ตอบข้ อร้ องเรีย นต่ อรองนายกรัฐ มนตรี (พล.อ.อ.ประจิ นฯ)
เป็นต้น
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เหตุผลที่ต้องควบคุมเครื่องกาเนิดรังสีทางทั นตกรรม
เครื่ องก าเนิ ด รั งสี ท างทั น ตกรรมจั ด อยู่ ใ นเครื่ อ งกาเนิ ดรั ง สี ระดั บ พลั ง งานต่ าถึ งกลางเช่ น เดี ย วกั บ
เครื่อ งเอกซเรย์วิ นิจฉั ยทั่ วไป และเครื่องแมมโมแกรม อย่ างไรก็ต ามมี จานวนเครื่ องและจ านวนครั้งของการใช้
งานสู งที่สุ ดในทางการแพทย์ ซึ่งเมื่ อพิจ ารณาตามหลั กความปลอดภั ยและความเสี่ ยงนั้ น ในการใช้งานที่เ ป็นไป
ตามมาตรฐานของเครื่อ งแบบ Intra-Oral ผู้ป่ วยจะได้รับ ปริ มาณรัง สีที่ไ ม่สู ง แต่ในกรณี ของผู้ใ ช้เครื่อ งนั้น จะมี
โอกาสได้รั บรั งสี สะสม โดยเฉพาะกรณี ของเครื่อ งประเภท Handheld ซึ่ง ทัน ตแพทย์ห รือ ผู้ช่ วยแพทย์ จะต้อ ง
เป็นผู้ถือเครื่องไว้ตลอดเวลาทาให้ได้รับปริมาณรั งสีบ่อยครั้งและสะสมสูง กว่าผู้ป่วยมาก
ทั้งนี้ยัง ต้องพิจ ารณาถึงกรณี มีการใช้งานอย่างไม่ ถูกต้อ งหรือการใช้ง านเครื่ องที่ไม่ มีมาตรฐานซึ่ งจะเป็ น
การเพิ่ มความเสี่ยงและปริ มาณ Dose ที่ผทู้ ี่เกี่ ยวข้อ งได้รับ อย่างไม่สมเหตุสมผลหรือ มีโอกาสก่อให้ เกิดการได้รั บ
รังสีสูงและอาจเกิ นกว่าค่ า Dose Limit ต่อผู้ ใช้และประชาชนทั่วไป ทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่า งประเทศ
จึงมีมาตรฐานที่กาหนดให้ เครื่อ งกาเนิดรั งสีท างทั นตกรรมอยู่ภ ายใต้กระบวนการอนุ ญาต (Authorization by
Licensing or Registration)และทุ กๆประเทศสมาชิกจึงต้ องมีหน่ วยงานกากับดู แลที่มีค วามอิสระจากผู้ ใช้งานมี
กฎหมา ย กระบวน กา รอนุ ญ าต กา รบั ง คั บ ใช้ และบทลงโทษ เพื่ อ ควบคุ มให้ ก าร ใช้ ง าน เป็ น ไปตา ม
มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เช่น
- ประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดให้ Food and Drugs Administration (FDA) เป็นผู้กาหนดมาตรฐาน
สาหรับ ตัวเครื่ องและอุปกรณ์ สาหรับผู้ผ ลิตและผู้จัดจ าหน่าย ตาม Code of Federal Regulations Title 21
Part 872 และให้ รัฐบาลมลรัฐ เป็น ผู้ดาเนิน การให้อ นุญาตผู้ค รอบครองและใช้ งาน รวมถึงการตรวจสอบและ
บังคับใช้กฎหมาย
- ประเทศใน เครื อ สหภาพ ยุ โ รป มี รู ป แบบกา รก ากั บ ดู แ ลตาม EURATOM Council Directive
2013/59 ซึ่ งกาหนดให้ ประเทศสมาชิก EU มี หน่วยงานกากับดูแ ลที่เป็ นอิสระจากผู้ ใช้งาน ทาหน้าที่อ นุญาต
การใช้ เครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ท างการแพทย์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารออกใบอนุ ญ าต ( Licensing) หรื อ วิ ธี ก ารลงทะเบี ย น
(Registration)
- ประเทศมาเลเซี ย กากับดูแ ลภายใต้ Atomic Energy Licensing ACT1984 โดยอานาจสูง สุดเป็ น
ของ Atomic Energy Licensing Boardผู้ ใช้ เครื่ องกาเนิ ดรั งสี ทางทั นตกรรมจะต้อ งด าเนิน การขอใบอนุญ าต
Class C License ผ่านMinistry of Health
- ประเทศสิง คโปร์ เครื่อ งเอกซเรย์ทั นตกรรมอยู่ ภายใต้ Radiation Protection Actและมี Radiation
Protection & Nuclear Science Department ภายใต้ National Environment Agencyเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
พิจารณาออกใบอนุญาตและตรวจสอบการใช้งาน
- ประเทศออสเตรเลีย มี หน่ วยงานทางนิว เคลีย ร์และรังสี ของรัฐบาลกลางคื อ Australian Radiation
Protection and Nuclear Safety Agency เป็ น ผู้ก าหนดมาตรฐานการกากับ ดูแ ลเครื่อ งเอกซเรย์ทั น ตกรรม
และให้รัฐบาลแต่ละมลรัฐเป็นผู้ออกกฎหมาย อนุญาตการใช้งาน และบังคับใช้กฎหมาย
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สาหรับประเทศไทย การกากับ ดูแลเครื่ องกาเนิ ดรังสีทางทันตกรรม มีมาตั้งแต่ พระราชบัญญัติ พลังงาน
ปรมาณู เพื่ อ สัน ติ พ.ศ.๒๕๐๔ ฉบั บแก้ ไข พ.ศ.2508 การควบคุ มการใช้เ ครื่ อ งก าเนิด รั งสี จึ งไม่ใ ช่เ รื่อ งใหม่
แต่อ ย่างใด โดยในพระราชบัญ ญัติ ฉบั บปัจ จุบัน ปส. ก ากั บดูแ ลการใช้ พลัง งานจากเครื่ องก าเนิด รังสี โดยแบ่ ง
เครื่อ งกาเนิดรั งสีและกาหนดค่าธรรมเนียม ออกเป็น ๓ ประเภท ตามค่ าพลั งงานและลักษณะการใช้ งานได้แ ก่
ประเภทที่ 1 มี ค่าพลั งงานสู งสุดเกิน 1 MeV เช่น เครื่ องเร่งอนุภาค ค่าธรรมเนียมเครื่องละ 2,000 บาท/5 ปี
ประเภทที่ 2 พลังงานสู งสุด ต่ากว่า 1 MeV และมีก ารใช้ง านกั บคน เช่ น เครื่ องเอกซเรย์ ทางการแพทย์ทั่ วไป
รวมถึง เครื่ อ งเอกซเรย์ ฟัน ค่ าธรรมเนี ย มเครื่ องละ 1,000 บาท/5 ปี ประเภทที่ 3 พลั ง งานสู งสุ ด ต่ากว่ า
1 MeV ซึ่ งใช้ งานทางอื่ น ๆ เช่น เครื่ อ งเอกซเรย์ ทางอุ ตสาหกรรม เครื่อ งเอกซเรย์ ที่ ใช้ ในการตรวจสัมภาระ
คิดอัตราค่าธรรมเนียมเครื่องละ 500 บาท/5 ปี

หน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล
พระราชบั ญญั ติ พลัง งานปรมาณูเ พื่อ สั นติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๙ กาหนดให้ มีสานั กงานพลั ง งาน
ปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ชื่อ เดิ ม) โดยจั ดตั้ งขึ้ นตามกฎหมายว่ าด้ วยการจั ดระเบี ยบราชการสานัก นายกรั ฐมนตรี มี
หน้ าที่ ด าเนิ น กิจ การให้ เป็ นไปตามมติข องคณะกรรมการ และปฏิ บั ติง านธุร การอื่ น ๆกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว น
ราชการส านั ก งานปรมาณู เพื่ อ สัน ติ กระทรวง วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๕ ระบุ ให้ สานั กงาน
ปรมาณูเ พื่อ สัน ติ (ปส.) ดาเนิ นการเกี่ย วกั บกฎหมาย กฎระเบีย บ มาตรฐาน ข้อ บัง คับ และแนวปฏิบั ติ ด้า น
ความปลอดภัยทางนิวเคลี ยร์และรั งสีสานัก งานปรมาณูเพื่อ สันติ จึงเป็นหน่ว ยงานเดีย วของประเทศ ที่ ทาหน้า ที่
กากับดูแลความปลอดภั ยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิว เคลีย ร์และรังสี โดยออกใบอนุญาตผลิต ครอบครอง
ใช้ น าเข้า ส่งออก วัสดุกั มมัน ตรัง สี วั สดุนิ วเคลี ยร์ เครื่ องก าเนิด รังสี การตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลีย ร์
การควบคุมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี
ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) อยู่ในสถานะของหน่วยงานสนับสนุนการกากับดูแลซึ่งมีศักยภาพ
ในการให้บริการตรวจสภาพเครื่อง แต่ไม่มีกฎหมายในการกากับดูแลความปลอดภัยในเรื่องดังกล่า วจึงไม่มีอานาจ
บังคับให้ผู้ประกอบการดาเนินการตามมาตรฐานได้
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แนวทางการกากับดูแลเครื่องกาเนิ ดรังสีทางทันตกรรม
ของ ปส.

ปส.ได้มีการจั ดทาคู่ มือประชาชนเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิ ธีการการขอรับใบอนุญาต โดยกระบวนการ
ขอใบอนุญาตสามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ทั้งนี้เพื่อ รองรับ การขออนุญาตเครื่องกาเนิด รังสีทัน ตกรรมและเครื่ องกาเนิดรังสี วินิจฉัย อื่น ๆ ที่ จะต้อ ง
เข้า สู่ร ะบบเพิ่ มขึ้ นภายหลัง จากพระราชบั ญ ญัติ ฯ มี การบั งคั บใช้ ปส. และกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ได้ มี
การบู ร ณาการเพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ อ ผู้ ข อใบอนุ ญ าตให้ ส ามารถด าเนิ น การขอแล ะต่ อ ใบอนุ ญ าตที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายหลังจากที่มีการตรวจสภาพเครื่องแล้ วได้ โดย วพ. และ ปส. จะมีก ารประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง
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ขั้นตอนการดาเนินงานออกใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์
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.

.
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.

(

)

.

(

)

การตรวจสอบสถานปฏิบั ติก ารทางรังสี ตามรอบการขออนุ ญาต ปส. มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การตรวจสถานประกอบการของ ปส. เป็น การตรวจสอบการปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ความปลอดภั ย
45
ซึ่งมี การตรวจสอบ 6 ด้ าน ดังนี้ (1) ข้ อมูล ใบอนุญ าต (2) การตรวจพิสู จน์ ระบบความปลอดภัยทางรังสี ของ
เครื่ องก าเนิ ดรั งสี (3) การตรวจพิสู จน์ การป้อ งกั นอัน ตรายจากรัง สีสาหรั บผู้ ปฏิ บัติ งาน (4) การตรวจพิ สูจ น์
ความปลอดภัยของสาธารณะชน (5) การตรวจสอบความพร้อ มเมื่อ เกิดเหตุฉุก เฉินทางรั งสี (6) การตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกาเนิดรังสี
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2. การตรวจสถานประกอบการของ ปส. เป็นการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ IAEA ให้คาแนะนา
3. ปส. จะส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อนัดหมาย
4. หากพบว่า สถานประกอบการกระทาผิด หลัก เกณฑ์ ความปลอดภั ย พนั กงานเจ้ าหน้า ที่จ ะแจ้ งให้
ปรับปรุงแก้ไขโดยกาหนดระยะเวลาตามสมควรแก่ลั กษณะการกระทาผิดหลั กเกณฑ์
5. ให้ส ถานประกอบการด าเนิ นการให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ค วามปลอดภั ย ที่พนั กงานเจ้ า หน้ า ที่
แนะนาแล้วแจ้งการดาเนินการมายัง ปส.
6. หากพนักงานเจ้าหน้าที่ป ระเมินแล้ว พบว่ายังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภั ยอีก พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
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สรุปการดาเนินงานตามข้อเรียกร้อง
ข้อเรียกร้อง

การดาเนินงานของ ปส.

หมายเหตุ

การยกเว้นเครื่องทัน ปส. ได้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สาเนาหนังสือสานักงาน
ตกรรมไม่อยู่ภายใต้ ประเด็นที่ ๑
คณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วน
๑. การยกเว้ นไม่ ควบคุมเครื่ องกาเนิ ดรั งสี ทางทั นตกรรมชนิ ด ที่สุด ที่ นร 0909/112 ลง
การควบคุม
intraoral dental radiography โดยก าหนดเงื่ อนไขสามารถท าได้ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
หรือไม่
๒. ห ากสามารถก าห นด ได้ พ นั ก งานเจ้ า ห น้ า ที่ ต าม 2. คณะกรรมการพลังงาน
พระราชบั ญญั ติ พ ลั งงานนิ วเคลี ยร์ เพื่ อสั นติ พ.ศ . ๒๕๕๙ จะ นิวเคลียร์เพื่อสันติ ได้
สามารถบังคับหรือดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายได้หรือไม่
พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ประเด็นที่ ๒ สามารถออกกฎกระทรวงยกเว้นไม่ควบคุมเครื่อ ง
ร่างกฎกระทรวงกาหนด
กาเนิดรังสีทางทั นตกรรมชนิด intraoral dental radiography
เครื่องกาเนิดรังสีที่ไม่อยู่
โดยกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกฎกระทรวง ได้หรือไม่
ภายใต้การควบคุม พ.ศ. ....
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) เห็นว่า
๑. สามารถยกเว้ นได้ หากการใช้ งานเครื่ องก าเนิ ดรั งสี มี ลั กษณะ ซึ่งยกร่างตามผลการตอบข้อ
การใช้ งานที่ มี ความปลอดภั ยและความมั่นคงปลอดภั ยอย่ างเพี ยง หารือของคณะกรรมการ
พอที่ จะป้ องกั นอั นตรายจากผลกระทบทางรังสี ต่ อประชาชนและ กฤษฎีกาในการประชุมครั้งที่
สิ่งแวดล้อม
7/2560 เมื่อวันที่
๒. เงื่อนไขที่ สามารถก าหนดได้ เช่ น เช่ น ก าหนดให้ ต้ องแจ้ งการ
ครอบครอง การตรวจสอบคุ ณภาพและความปลอดภั ยของเครื่ อง 29 สิงหาคม ๒๕๖๐
กาเนิ ดรั งสี และกาหนดให้ ต้องปฏิ บั ติตามมาตรฐานความปลอดภั ย
เป็นต้น
๓. หากไม่ ปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขดั งกล่ าว จะมี ผลท าให้ เครื่องก าเนิ ด
รังสี นั้นไม่ได้ รับยกเว้นการควบคุม และส่ งผลให้ บุคคลที่ ดาเนินการ
เกี่ ยวกับเครื่ องก าเนิ ดรังสีนั้นต้ องได้ รับใบอนุ ญาตตามที่ กฎหมาย
กาหนดเสียก่อนจึงจะดาเนิ นการตามนั้ นได้
๔. การออกกฎกระทรวงกาหนดยกเว้นการควบคุมเครื่อง
กาเนิดรังสีทางทันตกรรมชนิด intraoral ควรพิจารณาถึงเครื่อง
กาเนิดรังสีประเภทอื่น ๆ ด้วยว่ามีความเหมาะสมที่ควรได้รับ
การยกเว้นอีกหรือไม่ โดยไม่ควรกาหนดเพียงเฉพาะกรณีที่มี
การเรียกร้อง
การจัดให้มี RSO
1. ร่า งกฎกระทรวง RSOกาหนดให้บุ คคลที่มีใ บประกอบโรค 1. ข้อ ๕ แห่งร่างกฎกระทรวง
ประจาตลอดเวลา ศิลปะหรือใบประกอบวิ ชาชี พดั งต่อ ไปนี้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ค วาม กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ปลอดภัย ทางรังสี ได้โ ดยไม่ ต้อ งสอบ แพทยศาสตร์ ทั นต- เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
ทาการ
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ (รัง สี การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบอนุญาตและการต่ออายุ
เทคนิค) และฟิสิกส์การแพทย์
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความ
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ข้อเรียกร้อง

การดาเนินงานของ ปส.

หมายเหตุ

2. การกาหนดให้มี RSO อยู่ตลอดเวลาที่เปิดทาการนั้น
ปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ....
สอดคล้องกับ กฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพและจานวนผู้
๒. ร่ า งป ระก าศส านั ก งาน
ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตาม ปรมาณูเพื่อสันติเรื่องกาหนด
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่ระบุว่า คลินิก วิ ช าชี พ ส าห รั บ ผู้ ข อ รั บ
ทันตกรรมต้องมีทันตแพทย์ปฏิบัติงานตอดเวลาที่เปิดทาการ ใบอ นุ ญาตเจ้ า หน้ าที่ ค วาม
ต้องมีทันตแพทย์ประจาตลอดเวลาทาการ
ปลอดภัยทางรังสีพ.ศ. ....
3. ข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง
กาหนดวิชาชีพและจานวนผู้
ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ขั้นตอนการอนุญาต 1 . ส า นั ก ง า น ป ร ม า ณู เพื่ อ สั น ติ ( ป ส .) แ ล ะ สามารถดาเนินการขอ และ
ซ้าซ้อนกับ วพ.
กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ (วพ.) ร่วมหารือจัด ทา one stop ต่อใบอนุญาตที่ วพ.
service ทั้ง การตรวจเครื่ องกาเนิด รัง สีแ ละการขออนุ ญาต ณ ภายหลังจากที่มีการตรวจ
จุดบริการเดียวที่ วพ. ระยะเวลารวมไม่เกิน 45 วัน
สภาพเครื่องแล้วได้ โดย วพ.
และ ปส. จะมีการประสาน
2. จัดทามาตรฐานกลางในการตรวจเครื่อง และการประเมิน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเอง
บทลงโทษรุนแรง
มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญั ติ พ ลัง งานนิ วเคลี ย ร์เ พื่อ สั นติ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ได้กาหนดแบ่งประเภทของเครื่องกาเนิดรังสีไ ว้
และไม่แยกตาม
ดัง นั้น ตามมาตรา ๑๑๖ จึ งก าหนดบทลงโทษให้ ครอบคลุ ม
ความแรงของ
เครื่องกาเนิดรังสีทุกประเภท ซึ่งประเภทของเครื่องกาเนิดรัง สี
แหล่งกาเนิดรังสี
ได้กาหนดอยู่ในร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การ
ออกใบอนุ ญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาตและการต่ ออายุ
ใบอนุญาตเกี่ย วกับเครื่องก าเนิดรั งสีพ.ศ. ....อีก ทั้ง การลงโทษ
หนักสถานใดเพียงใดนั้น จะเหมาะสมหรือ ไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กั บ
ดุลยพินิจของศาลที่จะกาหนดให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของ
แต่ละกรณี

