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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 

การด าเนินงานตามข้อคัดค้าน 
และขอยกเว้นการควบคุมเครื่องก าเนิดรังสี  

รวมท้ังประเด็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
 

การเรียกร้องให้เครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจากพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 



2 
 

๖. ปัจจัยจากผู้ป่วยเอง เช่น ลักษณะปากและฟันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ท าให้ต้องถ่ายภาพ
เอกซเรย์ซ้ า หรือผู้ป่วยขยับท าให้ต าแหน่งการถ่ายภาพคลาดเคลื่อน เป็นต้น 

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) 
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(๒)  การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตามกฎหมายฉบับนี้  ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่
อย่างใด เนื่องจากเครื่องก าเนิดรังสีทางทันตกรรมตกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลต้ังแต่พระราชบัญญัติพลังงาน
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. ... 
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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 

 


