เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๒ ง

หนา ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี
ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙
ใหกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ไดแก มาตรฐานการปองกันรังสี การจําแนกประเภท
วัสดุกัม มันตรังสี การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสี บริเวณรังสี
เกณฑปลอดภัยและหลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๙ (๔) แห งพระราชบัญ ญั ติพ ลัง งานปรมาณู เพื่ อสั น ติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติออกประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับวัสดุกัม มัน ตรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสัน ติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ การขอรับใบอนุญาตและเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณู เพื่อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ใหดําเนิน การตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ย วกับรัง สี
ที่กําหนดไวในทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สุชัย เจริญรัตนกุล
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

สารบัญ
พ.ป.ส. ๙(๔)-ปร.๑-๐๑
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๒
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๓-๐๑
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๔-๐๑
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๖-๐๑

มาตรฐานการปองกันรังสี
การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสี
บริเวณรังสี
เกณฑปลอดภัย
หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี
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มาตรฐานการปองกันรังสี
คํานํา
เนื่องจากในปจจุบนั มีการนํารังสีชนิดกอไอออน (Ionising Radiation) มาใชประโยชนกันอยาง
แพรหลายทั้งในดานการแพทย อุตสาหกรรม และศึกษาวิจยั อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบดีวารังสีชนิด
ดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลได หากการใชงานเปนไปโดยไมมกี ารกํากับดูแลที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจเกิดจากผูใชเองที่ไมไดตระหนักถึงอันตรายดังกลาว ซึ่งเหตุผลหนึ่ง เปนไป
ไดวา เกิดจากการขาดความรูค วามเขาใจถึงหลักการพื้นฐานของการปองกันอันตรายจากรังสี ดังนั้นการ
กํากับดูแลจึงตองรวมถึงการกําหนดมาตรฐานในการปองกันอันตราย และสรางความตระหนักใหแกผูใช
ในเรื่องดังกลาวดวย
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) จึงได
จัดทํามาตรฐานความปลอดภัยขั้นพืน้ ฐาน (Basic Safety Standard) ที่เกี่ยวของกับการใชงานรังสีชนิดกอ
ไอออนนี้ขึ้นมา(1) ซึ่งไดกําหนดหลักการพื้นฐานของการนํารังสีไปใชงาน คณะกรรมการจึงนําหลักการ
ดังกลาว มากําหนดขึ้นเปนมาตรฐานการปองกันอันตรายจากรังสีของประเทศ
หลักการมาตรฐาน
๑. ผูรับใบอนุญาตตองเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในการดําเนินการใด ๆ ภายใตเงื่อนไขของ
ใบอนุญาต ใหมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
๒. การใชประโยชนจากรังสีใดๆ จะดําเนินการไดตอเมื่อกอใหเกิดประโยชนตอบุคคล หรือ
สังคม มากกวาผลเสียที่อาจไดรับ และการใชประโยชนตองเปนไปตามวัตถุประสงคทขี่ อ
และไดรับอนุญาตเทานั้น
๓. การไดรับรังสีของบุคคลจากการใชประโยชนตามขอ 1. ตองควบคุมใหไดรับรังสีนอยที่สุด
เทาที่ดําเนินการไดอยางสมเหตุสมผล (As Low As Reasonably Achievable, ALARA) ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมรวมดวย การควบคุมดังกลาวรวมถึงจํานวนบุคคล
ที่ไดรับรังสี ปริมาณรังสี และลักษณะการกอใหเกิดอันตรายจากรังสี
๔. การไดรับรังสีดังกลาว ยกเวนการไดรับรังสีทางการแพทย ตองมีคาไมเกินปริมาณ (Dose
Limits) ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง กรณีที่บคุ คลมีโอกาสไดรับรังสีจากหลายแหลง
ผลรวมของปริมาณรังสีจากทุกแหลงตองไมเกินปริมาณดังกลาว โดยคณะกรรมการอาจ
กําหนดขีดจํากัดเฉพาะ (Dose Constraints) สําหรับการปฏิบัติงาน หรือสําหรับสถาน
ปฏิบัติการหนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสม

พ.ป.ส. ๙(๔) – ปร.๑-๐๑
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๕. การไดรับรังสีทางการแพทยใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการในการปองกัน
อันตรายจากรังสีทางการแพทย
๖. สถานปฏิบัติการทางรังสีใดๆตองใหความสําคัญสูงสุดแกนโยบายการปองกันอันตรายจาก
รังสี มีบุคลากร ทรัพยากร แผนและมาตรการที่เหมาะสมและพอเพียงเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางปลอดภัย
๗. ตนกําเนิดรังสีใดๆตองเก็บรักษาอยางมั่นคง ปลอดภัย เพื่อปองกันการสูญหาย ลักขโมย ถูก
ทําลาย หรือใชงานโดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต
๘. หองปฏิบัติการ อุปกรณ หรือ ระบบใดทีใ่ ชงานกับตนกําเนิดรังสี ตองออกแบบในลักษณะ
ปองกันอันตรายในเชิงลึก (Defence in Depth) ซึ่งสามารถปองกันหรือลดผลกระทบที่อาจ
เกิดจากอุบัติเหตุทางรังสีได
๙. การปฏิบัติการทางรังสีใดๆ ตองมีระบบการเฝาระวังและบันทึกที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวา
การปฏิบัติการงานเปนไปอยางปลอดภัยและสอดคลองกับกฎหมายหรือขอกําหนดที่
เกี่ยวของ

พ.ป.ส. ๙(๔) – ปร.๑-๐๑

๒/๓

เอกสารอางอิง
1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Basic Safety Standards
for Protection Againt Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No.115,
IAEA, Vienna, (1996)
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การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
๑. คํานํา
เนื่องดวยวัสดุกัมมันตรังสีมีการประยุกตใชประโยชนกันอยางมากมายหลากหลาย
โดยขึ้นอยูก ับชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีและปริมาณกัมมันตภาพ ดังนัน้ เพื่อใหการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสีมีความเหมาะสม สอดคลองตามความเปนอันตราย ตาม
หลักการปองกันอันตรายจากรังสี ตามหลักความมั่นคงของวัสดุกัมมันตรังสี และตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศซึ่งประเทศไทย
เปนสมาชิก เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลขางตนจึงไดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีออกเปน
5 ประเภท ดังมีรายละเอียดตามความในเอกสารฉบับนี้
๒. ขอบเขต
การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีในเอกสารฉบับนี้ ใชสําหรับวัสดุกัมมันตรังสี
ชนิดปดผนึก (Sealed sources) และชนิดไมปดผนึก (Unsealed sources) เพื่อวางระดับความ
เขมงวดในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี
และการนําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘
๓. ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทวัสดุกัมมันตรังสีรังสีแบงออกเปน 5 ประเภท(ตารางที่ 1) ตามความเปน
อันตรายดังนี้
๓.๑ วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๑ หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนอันตรายสูงสุด
(extremely dangerous)
๓.๒ วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๒ หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนอันตรายมาก (very
dangerous)
๓.๓ วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๓ หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนอันตราย
(dangerous)
๓.๔ วัสดุกัมมันตรังสีประเภท ๔ หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่มีโอกาสเปนอันตราย
(unlikely to be dangerous)
๓.๕ วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๕ หรือเรียกวา วัสดุกัมมันตรังสีที่ไมเปนอันตราย (not
dangerous)
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑
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๔. การจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
การจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี (ตารางที่1) ใหยึดหลักเกณฑเรียงลําดับ
ความสําคัญดังตอไปนี้
๔.๑ จําแนกตามการประยุกตใชประโยชน
ใหจัดจําแนกตามการประยุกตใชประโยชนที่ปรากฏในตารางที่ ๑ สดมภที่ ๒
ตัวอยาง เชน วัสดุกัมมันตรังสี Co-60 ประยุกตใชประโยชนในการฉายรังสีรักษา
ระยะไกล ก็ใหจดั จําแนกวัสดุกัมมันตรังสี Co-60 นี้เปนวัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ ๑
๔.๒ จําแนกตามคา A/D
๔.๒.๑ กรณีการประยุกตใชประโยชนไมมกี ารระบุไวในตารางที่ ๑
หากไมมีการระบุไวในสดมภที่ ๒ ของตารางที่ ๑ ใหจําแนกประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสีโดยนําคาจากการคํานวณ A/D (A หมายถึง คากัมมันตภาพของวัสดุ
กัมมันตรังสีทกี่ ําลังพิจารณา และ D (ดูภาคผนวก) หมายถึง คาความเปนอันตรายของวัสดุ
กัมมันตรังสีทกี่ ําลังพิจารณา ) มาเปรียบเทียบคา ในสดมภที่ ๓ ของตารางที่ ๑ และจัด
จําแนกวัสดุกัมมันตรังสีใหเปนไปตามคาในสดมภที่ ๑ ของตารางที่ ๑
๔.๒.๒ กรณีการประยุกตใชประโยชนจากวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไมปด
ผนึก
ใหจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสีชนิดไมปดผนึกในทํานองเดียวกับ ขอ ๔.๒.๑
โดยใหนาํ เงื่อนไขการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีในขอ ๔.๓ มาปรับใชเปน
กรณีๆไป
๔.๒.๓ กรณีวัสดุกัมมันตรังสีอยูรวมกัน
ในกรณีวัสดุกัมมันตรังสีอยูรวมกันซึ่ง หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีมากกวาหนึ่งตัว
ประยุกตใชประโยชนโดยอยูรวมกัน เก็บอยูรวมกัน หรือมีตําแหนงอยูใกลกัน ใหจัด
จําแนกเสมือนเปนวัสดุกัมมันตรังสีรวมกันเปนตัวเดียว โดยคํานวณคา (A/D)รวม นํามา
เปรียบเทียบคา ในสดมภที่ 3 ของตารางที่ 1 และจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีใหเปนไปตาม
คาในสดมภที่ ๑ ของตารางที่ ๑
การคํานวณ (A/D)รวม ใหใชสูตรดังนี้

(A/D ) รวม = ∑n ∑i Ai ,n
Dn
ซึ่ง Ai, n = ปริมาณกัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีตวั ที่ i ของนิวไคลดกัมมันตรังสี
ตัวที่ n
Dn = คา D ของนิวไคลดกัมมันตรังสี ตัวที่ n
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๒/๗

๔.๓ การปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
การจัดจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีแตละกรณี ใหพิจารณาถึงปจจัยอื่นดวย และถามี
ปจจัยอื่นใด ที่แสดงใหเห็นวาการประยุกตใชประโยชนในลักษณะนั้นเปนเหตุทําให ความ
เปนอันตรายเปลี่ยนไป การปองกันอันตรายเปลี่ยนไป หรือความมั่นคงของวัสดุ
กัมมันตรังสีเปลี่ยนไป ใหปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีนั้นใหตรงกับความเปน
จริง และใหบันทึกเหตุผลแหงการปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุกัมมันตรังสีนั้นไวเปน
หลักฐาน พรอมแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ
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ตารางที่ ๑ การจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ประเภทวัสดุ
กัมมันตรังสี

ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ตามการประยุกตใชประโยชน

อัตราสวนความเปน
อันตราย (A/D)

๑

เครื่องกําเนิดไฟฟาดวยความรอนซึ่งใชไอโซโทปรังสี
(Radioisotope thermoelectric generators (RTGs))
เครื่องฉายรังสี (Irradiators)
เครื่องรังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy )
เครื่องรังสีรักษาระยะไกลแบบหลายลํารังสี ชนิดติดตั้งอยูกับที่
(Fixed, multi-beam teletherapy(gamma knife))
อุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรม
(Industrial gamma radiography)
เครื่องรักษารังสีระยะใกล ชนิดรังสีปริมาณปานกลางถึงสูง
(High/medium dose rate brachytherapy)
เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมดวยรังสีแบบติดตั้งอยูกับที่
( Fixed industrial gauges)
- อุปกรณวัดระดับของผลิตภัณฑ(Level gauges)
- อุปกรณวัดตะกอน( Dredger gauges)
- อุปกรณวัดอัตราการไหลบานสายพานโดยใชวัสดุกัมมันตรังสี
ความ แรงสูง(Conveyor gauges containing high activity sources),
- อุปกรณวัดการหมุนของทอ (Spinning pipe gauges)
เครื่องวัดแบบแทงสํารวจหลุมลึกดวยรังสี (Well logging gauges)
เครื่องรังสีรักษาระยะใกลชนิดรังสีปริมาณต่ํา
(Low dose rate brachytherapy)
เครื่องวัดความหนา/เคลือบผิวดวยรังสี (Thickness/fill-level gauges)
เครื่องวัดดวยรังสีแบบเคลื่อนที่( Portable gauges)
เครื่องวัดความชื้น/ความหนาแนนดวยรังสี(moisture/density gauges)
เครื่องกําจัดไฟฟาสถิต (Static eliminators)
เครื่องวัดความหนาแนนกระดูก (Bone densitometers)
เครื่องรังสีรักษาระยะใกลเฉพาะการรักษาตอตา และการรักษาแบบฝง
ถาวร (Low dose rate brachytherapy eye plaques and permanent
sources)
อุปกรณวิเคราะหแบบการเรืองรังสีเอกซ (X ray fluorescence(XRF)
devices)
อุปกรณตรวจจับอิเลคตรอน(Electron capture devices)
อุปกรณวิเคราะหโดยขบวนการ Mossbauer (Mossbauer spectrometry)
หัวสายลอฟา (Lightening Preventor)

A/D≥1000

๒

๓

๔

๕
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1000>A/D≥10

10>A/D≥1

1>A/D≥0.01

0.01>A/D

๔/๗

ภาคผนวก
คาความเปนอันตราย D
ก.๑ คาความเปนอันตราย D ของวัสดุกัมมันตรังสี อางอิงตามความหมายในเอกสาร
มาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ(1) คือ หากตน
กําเนิดรังสีไมไดอยูภ ายใตการควบคุม อาจทําใหไดรับรังสีมากพอที่จะกอใหเกิดผลชัดเจน
ที่รุนแรง (severe deterministic effects)
ก.๒ คาในตารางที่ 2 (คากัมมันตภาพที่สอดคลองกับคาความเปนอันตราย D ของแตละนิว
ไคลดกัมมันตรังสี) ในสดมภที่ 4 เปนฐานของคา D สําหรับสดมภที่ ๒ และ ๓ จะมีคาเปน
1000 เทาและ10 เทาของคา D ตามลําดับ สวนสดมภที่ ๕ มีคาเปน 0.01 เทาของคา D ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกในการหาคา A/D เพื่อเปรียบเทียบและจัดจําแนกประเภทวัสดุกัมมันตรังสี
ตามตารางที่ ๑
ก.๓ คาความเปนอันตราย D ของนิวไคลดกัมมันตรังสีที่ไมมีในตารางที่ 2 ใหคํานวณหา
ตามวิธีการในเอกสารอางอิง (2)
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๕/๗

ตารางที่ ๒ คากัมมันตภาพที่สอดคลองกับคาความเปนอันตราย Dของแตละนิวไคลดกัมมันตรังสี
วัสดุกัมมันตรังสี
อะเมริเซียม-241
อะเมริเซียม-241/เบริลเลียม
ทองคํา-198
แคดเมียม-109
แคลิฟอรเนียม-252
คูเรียม-244
โคบอลต-57
โคบอลต-60
ซีเซียม-137
เหล็ก-55
แกโดลิเนียม-153
เจอรเมเนียม-68
ไฮโดรเจน-3
ไอโอดีน-125
ไอโอดีน-131
อิริเดียม-192
คริปทอน-85
โมลิบดีนัม-99
นิกเกิล-63
ฟอสฟอรัส-32
แพลเลเดียม-103
โพรมีเทียม-147
พอโลเนียม-210
พูโตเนียม-238
พูโตเนียม-239d/เบริลเลียม
เรเดียม-226
รูทีเนียม-106 (โรเดียม-106)
ซีลีเนียม-75

Am-241
Am-241/Be
Au-198
Cd-109
Cf-252
Cm-244
Co-57
Co-60
Cs-137
Fe-55
Gd-153
Ge-68
H-3
I-125
I-131
Ir-192
Kr-85
Mo-99
Ni-63
P-32
Pd-103
Pm-147
Po-210
Pu-238
Pu-239d/Be
Ra-226
Ru-106(Rh-106)
Se-75

สทรอนเชียม-90(อิตเทรียม-90)
เทคนีเชียม-99m
แทลเลียม-204
ทูเลียม-170
อิตเทอรเบียม-169

Sr-90 (Y-90)
Tc-99m
Tl-204
Tm-170
Yb-169
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D
TBq
6.E-02
6.E-02
2.E-01
2.E+01
2.E-02
5.E-02
7.E-01
3.E-02
1.E-01
8.E+02
1.E+00
7.E-02
2.E+03
2.E-01
2.E-01
8.E-02
3.E+01
3.E-01
6.E+01
1.E+01
9.E+01
4.E+01
6.E-02
6.E-02
6.E-02
4.E-02
3.E-01

Ci
2.E-00
2.E+00
5.E+00
5.E+02
5.E-01
1.E+00
2.E+01
8.E-01
3.E+00
2.E+04
3.E+01
2.E+00
5.E+04
5.E+00
5.E+00
2.E+00
8.E+02
8.E+00
2.E+03
3.E+02
2.E+03
1.E+03
2.E+00
2.E+00
2.E+00
1.E+00
8.E+00

2.E-01

5.E-00

3.E+02
7.E-01
2.E+01
2.E+01
3.E-01

1.E+00
2.E+01
5.E+02
5.E+02
8.E+00

๖/๗

เอกสารอางอิง
1.

2.

3.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Categorization of
Radioactive Sources , IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.9, IAEA, Vienna
(2005).
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Method for Developing
Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency: Updating
IAEA-TECDOC-953, EPR-Method 2003, IAEA, Vienna (2003).
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulatory Control of
Radiation Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, IAEA, Vienna
(2004).

พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๒-๐๑

๗/๗

พ.ป.ส. ๙(๔)-ปร.๒-๐๒
AEC 9(4)- RS 2 -02

การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี

การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
๑. คํานํา
เนื่องดวยเครื่องกําเนิดรังสีการประยุกตใชประโยชนกนั อยางมากมายหลากหลาย
โดยขึ้นอยูก ับความเข็มและความพลังงานของเครื่องกําเนิดรังสี ดังนั้นเพื่อใหการกํากับดูแล
ความปลอดภัยทางรังสีมคี วามเหมาะสม สอดคลองตามความเปนอันตราย ตามหลักการ
ปองกันอันตรายจากรังสี จึงไดจําแนกเครื่องกําเนิดรังสีออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้
๒. ขอบเขต
การจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสีในเอกสารฉบับนี้ ใชเพื่อวางระดับความ
เขมงวดในการพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชเครื่องกําเนิดรังสี
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๐๘
๓. ประเภทของเครื่องกําเนิดรังสี
ประเภทเครื่องกําเนิดรังสีแบงออกเปน ๓ ประเภท(ตารางที่ ๑) ตามความเปน
อันตรายดังนี้
๓.๑ เครื่องกําเนิดรังสีประเภท ๑ หรือเรียกวา เครื่องกําเนิดรังสีที่เปนอันตราย
มาก (very dangerous)
๓.๒ เครื่องกําเนิดรังสีประเภท ๒ หรือเรียกวาเครื่องกําเนิดรังสีที่เปนอันตราย
(dangerous)
๓.๓ เครื่องกําเนิดรังสีประเภท ๓ หรือเรียกวาเครื่องกําเนิดรังสีสีที่มีโอกาสเปน
อันตราย (unlikely to be dangerous )
๔. การจัดจําแนกประเภทเครือ่ งกําเนิดรังสี
การจัดจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี (ตารางที่๑) ใหยดึ หลักเกณฑตาม
มาตรฐานการปองกันอันตรายจากรังสี ลักษณะการใชงานและพลังงานของรังสีและ
ระยะเวลาในการใชงานของเครื่องกําเนิดรังสี
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ตารางที่ ๑ การจําแนกเครือ่ งกําเนิดรังสี
ประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
-

๑

-

๒

๓
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ตัวอยางการจัดจําแนกประเภทเครื่องกําเนิดรังสี
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานรังสีรักษาทางการแพทย สําหรับ คน
หรือสัตว
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานฉายรังสีอุตสาหกรรม
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับงานศึกษาวิจัย รวมถึง เครื่องกําเนิดรังสี
ซินโครตรอน
เครื่องเรงอนุภาคสําหรับการตรวจสินคาทีด่ านศุลกากร

- เครื่องเอกซเรยถายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม
- เครื่องเอกซเรยแบบติดตั้งอยูกับทีร่ วมถึงเครื่อง Fluoroscopy,
Tomography และ Chiropractic radiography
- เครื่องเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห (โดยอยูใ นลักษณะปด
บางสวน)
- เครื่องซิมูเลเตอร
- เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร
- เครื่องเอกซเรยแมมโมกราฟฟ
- เครื่องเอกซเรยเฉพาะทาง เชน Cardiac Catheterization, Digital
Subtraction, Angiography และอื่นๆ
- เครื่องเอกซเรยฟน
- เครื่องเอกซเรยสําหรับตรวจวัดความหนาแนนของกระดูก
- เครื่องเอกซเรยสําหรับสัตว
- เครื่องเอกซเรยแบบเคลื่อนที่ (Portable X-rays)
- เครื่องเอกซเรยตรวจกระเปา
- เครือ่ งเอกซเรยสําหรับงานวิเคราะห โดยอยูในลักษณะปดมิดชิด

๒/๓

เอกสารอางอิง
1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Assessment Plans for
Authorization and Inspection of Radioactive Sources, IAEA-TECDOC-1113, IAEA, Vienna
(1999).
2. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulatory Control of Radiation
Sources, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-1.5, IAEA, Vienna (2004).
3. INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION, 1990
Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Annals of the
ICRP, ICRP Publication 60, Pergamon Press, Oxford and New York (1991).
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เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสี

เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสี

ตามมาตรฐานและมาตรการการปองกันอันตรายจากรังสีสากล บริเวณรังสีตอ งมีปา ย
เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสีกาํ กับอยูด วย
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมมี ติยกเลิก พ.ป.ส. ๑๖ “เครื่องหมายสัญลักษณ
เตือนภัยทางรังสี” ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่ สันติ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช “เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสี” ดังตอไปนีแ้ ทน
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๑/๒

1. เครื่องหมายสัญลักษณทางรังสีมสี ัดสวนของวงกลมตรงกลางมีรัศมี ร และ ร
2. เครือ่ งหมายสัญลักษณทางรังสีนี้ตอ งมีพื้นปายเปนสีเหลือง วงกลมและแฉกมีสีมวงแดง
หรือสีดาํ
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บริเวณรังสี

บริเวณรังสี

๑. คํานํา
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติยกเลิก พ.ป.ส. ๒ “บริเวณรังสี” ตามประกาศ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช “บริเวณรังสี”
ดังตอไปนี้แทน
เนื่องดวยผูรับใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชตน กําเนิดรังสี มีการใชงานวัสดุ
กัมมันตรังสีและเครื่องกําเนิดรังสีในสถานปฏิบัติการตาง ๆ ในรูปแบบที่ตางกัน โดยขึ้นกับชนิด
ของวัสดุกัมมันตรังสี ปริมาณกัมมันตภาพ และหรือชนิดเครื่องกําเนิดรังสี ดังนั้นเพื่อใหการกํากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสีมีความเหมาะสม สอดคลองตามความเปนอันตราย ตามหลักการ
ปองกันอันตรายจากรังสี และตามมาตรฐานความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก และเพื่อประโยชนในการกํากับดูแลขางตนจึงไดจําแนกบริเวณ
รังสีออกเปน ๒ ประเภท ดังมีรายละเอียดตามความในเอกสารฉบับนี้
๒. ขอบเขต
การจําแนกบริเวณรังสีในเอกสารฉบับนี้ ใชเปนมาตรฐานเพื่อวางกฎระเบียบภายใน
หนวยงานที่มกี ารขอใบอนุญาตผลิต มีไวในครอบครอง หรือใชวัสดุกัมมันตรังสี และเครื่องกําเนิด
รังสี โดยใหมีระดับความเขมงวดในการควบคุมดูแลการใชรังสีในแตละบริเวณสอดคลองกับความ
เสี่ยงอันตราย
๓. การจําแนกบริเวณรังสี(1)
ไดจัดจําแนกบริเวณรังสีโดยแบงพื้นทีก่ ารปฏิบัติงานทางรังสี ตามปริมาณรังสีและหรือ
โอกาสการเกิดเปรอะเปอนทางรังสี ที่ผูปฏิบัติงานอาจไดรบั ดังนี้
๓.๑ พื้นที่ควบคุม (Controlled Areas) หมายถึง บริเวณใดก็ตาม ที่ทําใหบุคคลมี
โอกาสไดรับปริมาณรังสีสูงกวา หรือเทากับสามในสิบของขีดจํากัดปริมาณรังสี สําหรับ
ผูปฏิบัติงานทางรังสีที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
๓.๒ พื้นที่ตรวจตรา (Supervised Areas) หมายถึงบริเวณใดก็ตามที่มิไดกําหนด
เปนพื้นที่ควบคุม แตเปนบริเวณที่มีโอกาสทําใหบุคคลไดรับรังสีสูงกวาขีดจํากัดของปริมาณรังสี
ที่ประชาชนทั่วไปที่มใิ ชผูมารับบริการทางการแพทย ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวง
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๑/๒

เอกสารอางอิง
1. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, International Basic
Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety
of Radiation Sources, Safety Series No. 115, IAEA, Vienna (1996)
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เกณฑปลอดภัย

เกณฑปลอดภัย
๑. คํานํา
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีมติยกเลิก พ.ป.ส. ๑ “เกณฑปลอดภัย” ตามประกาศ
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใช “เกณฑปลอดภัย”
ดังตอไปนี้แทน
เพื่อใหการกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีมีประสิทธิภาพ และไมเปนการกอภาระใหกับผูใช
รังสีในปริมาณจํากัด ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศไดใหแนวทางไววา วัสดุกัมมันตรังสี
หรือกิจกรรมทางรังสีบางประเภท อาจไมจําเปนตองมีการกํากับดูแล โดยมีหลักในการพิจารณาดังนี(1)้
ก. มีความเสี่ยงภัยทางรังสีตอบุคคลใด ๆ ในระดับที่ต่ํามาก
ข. มีความเสี่ยงภัยทางรังสีตอประชาชนในระดับทีต่ ่ํามาก
ค. วัสดุกัมมันตรังสีหรือกิจกรรมดังกลาวมีความปลอดภัยในตัวเอง ไมสามารถกอใหเกิดความ
เสี่ยงภัยเกินคาตามขอ ก. และข. ไดไมวาในกรณีใด ๆ
จากแนวทางดังกลาว
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศไดใหเกณฑพจิ ารณาไววา
กิจกรรมใดที่สามารถปลดออกจากการกํากับดูแลได ตองไมกอใหเกิดปริมาณรังสีตอประชาชนเกิน ๑๐
ไมโครซีเวิรตตอป และการดําเนินงานในรอบปตองไมกอ ใหเกิดปริมาณรังสียังผลรายกลุม (Collective
Effective Dose) ของประชาชนเกิน ๑ ซีเวิรต-คน(1)
สามารถใชปริมาณรังสีดังกลาว
กําหนดเปนคา
การจัดการกากกัมมันตรังสีระดับต่ํา(2)
กัมมันตภาพรังสีของกากกัมมันตรังสีใด ที่สามารถระบายออกสูสิ่งแวดลอมไดโดยปลอดภัย ซึ่ง
กําหนดใหวัสดุกัมมันตรังสีที่มีคากัมมันตภาพ หรือ คากัมมันตภาพตอปริมาณ ต่ํากวาคาทีก่ ําหนดนี้ เปน
เกณฑปลอดภัย (Clearance Level)
๒. ขอบเขต
เกณฑปลอดภัยนี้ใหใชเฉพาะการจัดการกากกัมมันตรังสีในสภาวะของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
ปริมาณต่ําที่เกิดจากการใชวัสดุกัมมันตรังสีที่ไมปดผนึก (unsealed sources) ในทางการแพทย การ
ศึกษาวิจัย และอุตสาหกรรมที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร และไมรวมถึงวัสดุ
กัมมันตรังสีชนิดปดผนึก (sealed sources) และกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพวัสดุ
กัมมันตรังสีในธรรมชาติ(3)
๓. ขอกําหนด
ขอกําหนดของการใชเกณฑปลอดภัยนี้ เพื่อระบายกากวัสดุของแข็ง ของเหลวหรือกาซที่เปน
วัสดุ หรือประกอบหรือปนเปอนดวยวัสดุกัมมันตรังสีทมี่ ีคากัมมันตภาพต่ํากวาเกณฑปลอดภัยนี้ออกสู
สิ่งแวดลอม
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑

๑/๗

กอนระบายกากวัสดุของแข็งที่มกี ารเปรอะเปอนสารกัมมันตรังสี ของเหลวหรือกาซที่ปนเปอน
สารกัมมันตรังสีออกสูสิ่งแวดลอม ผูรับใบอนุญาตตองทําการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีกอนการระบาย
โดยปริมาณกัมมันตภาพรังสีตองต่ํากวาเกณฑปลอดภัย
และตองเก็บบันทึกขอมูลกัมมันตภาพรังสีที่
ระบาย และรายงานใหสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบพรอมทั้งแสดงผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี
ตามแบบรายงานทีก่ ําหนด การระบายนี้จะตองมีการเก็บบันทึก เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
ตลอดเวลา
๔. เกณฑปลอดภัย
๔.๑ เกณฑปลอดภัยสําหรับของแข็ง
นิวไคลดรังสี
ไฮโดรเจน-3
คารบอน-14
โซเดียม-22
โซเดียม-24
ฟอสฟอรัส-32
กํามะถัน-35
คลอรีน-36
โพแทสเซียม-42
แคลเซียม-45
แคลเซียม-47
โครเมียม-51
เหล็ก-59
โคบอลต-57
โคบอลต-58
แกลเลียม-67
ซีลีเนียม-75
สทรอนเชียม-85
สทรอนเชียม-89
อิตเทรียม-90
โมลิบดีนัม-99
เทคนีเชียม-99
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑

ความเขมขนกัมมันตภาพ (3)
เบคเคอเรลตอกรัม
106
104
101
101
103
105
104
102
104
101
103
101
102
101
102
102
102
103
103
102
104
๒/๗

102
102
102
103
102
104
104
102
102
102
102
101
1

เทคนีเชียม-99m
อินเดียม-111
ไอโอดีน-123
ไอโอดีน-125
ไอโอดีน-131
โพรมีเทียม-147
เออรเบียม-169
ทอง-198
ปรอท-197
ปรอท-203
แทลเลียม-201
เรเดียม-226
ทอเรียม-232

หมายเหตุ:
ในกรณีวัสดุที่ทิ้งมีวัสดุกัมมันตรังสีปนเปอนอยูมากกวา ๑ ชนิด คาผลรวมของอัตราสวน
ระหวางความเขมขนของวัสดุกัมมันตรังสีใด ๆ ตอคาเกณฑความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสี
นั้น ตองนอยกวาหรือเทากับ ๑
ของแข็งที่ปนเปอนดวยวัสดุกัมมันตรังสีชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวนี้ ใหขอคําปรึกษาจาก
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปริมาณรวมทั้งปตองไมเกิน 3000 กิโลกรัม
๔.๒ เกณฑปลอดภัยสําหรับของเหลว

ไฮโดรเจน-3

1012

ความเขมขนกัมมันตภาพ(4)
(เบคเคอเรลตอลูกบาศก
เซ็นติเมตร )
20

คารบอน-14

1010

2

โซเดียม-22

105

3x10-1

โซเดียม-24

108

2

ฟอสฟอรัส-32

106

3x10-1

กํามะถัน-35

109

1

คลอรีน-36

1010

9x10-1

นิวไคลดรังสี

พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑

(3)

กัมมันตภาพรวม
(เบคเคอเรลตอป )

๓/๗

โพแทสเซียม-42

109

2

แคลเซียม-45

1010

1

แคลเซียม-47

108

5x10-1

โครเมียม-51

108

20

เหล็ก-59

106

4x10-1

โคบอลต-57

109

4

โคบอลต-58

108

1

แกลเลียม-67

108

4

ซีลีเนียม-75

106

3x10-1

สทรอนเชียม-85

106

1

สทรอนเชียม-89

109

3x10-1

อิตเทรียม-90

1010

3x10-1

โมลิบดีนัม-99

108

1

เทคนีเชียม-99

1010

1

เทคนีเชียม-99m

109

40

อินเดียม-111

108

3

ไอโอดีน-123

109

4

ไอโอดีน-125

108

6x10-2

ไอโอดีน-131

107

4x10-2

โพรมีเทียม-147

1010

3

เออรเบียม-169

1010

2

ทอง-198

108

8x10-1

ปรอท-197

109

4

ปรอท-203

107

5x10-1

แทลเลียม-201

108

9

เรเดียม-226

106

2x10-3

ทอเรียม-232

106

4x10-3

หมายเหตุ:
ในกรณีทนี่ ้ําทิ้งมีสารกัมมันตรังสีปนเปอนอยูมากกวา ๑ ชนิด คาผลรวมของอัตราสวนระหวาง
ความเขมขนของวัสดุกัมมันตรังสีใด ๆ ตอคาเกณฑความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีนั้น ตอง
นอยกวาหรือเทากับ ๑
พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑
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-

น้ําทิ้งที่ปนเปอนดวยสารกัมมันตรังสีชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวนี้
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ใหขอคําปรึกษาจาก

๔.๓ เกณฑปลอดภัยสําหรับกาซ
นิวไคลดรังสี

ไฮโดรเจน-3
คารบอน-14
โซเดียม-22
โซเดียม-24
ฟอสฟอรัส-32
กํามะถัน-35
คลอรีน-36
โพแทสเซียม-42
แคลเซียม-45
แคลเซียม-47
โครเมียม-51
เหล็ก-59
โคบอลต-57
โคบอลต-58
แกลเลียม-67
ซีลีเนียม-75
สทรอนเชียม-85
สทรอนเชียม-89
อิตเทรียม-90
โมลิบดีนัม-99
เทคนีเชียม-99
เทคนีเชียม-99m
อินเดียม-111
ไอโอดีน-123
ไอโอดีน-125
ไอโอดีน-131
ซีนอน-127
ซีนอน-133
โพรมีเทียม-147

พ.ป.ส.๙(๔)-ปร.๕-๐๑

(3)

กัมมันตภาพรวม
(เบคเคอเรลตอป )
1011
1010
106
109
108
108
107
1010
108
109
109
108
109
109
1010
108
108
108
1010
109
107
1011
109
1010
108
108
1011
1012
1010

ความเขมขนกัมมันตภาพ(4)
(เบคเคอเรลตอลูกบาศก
เซ็นติเมตร )
3x10-3
2x10-4
9x10-5
2
4x10-5
2x10-4
2x10-5
9x10-4
5x10-5
7x10-5
3x10-3
3x10-5
1x10-4
6x10-5
5x10-4
1x10-4
1x10-4
2x10-5
8x10-5
1x10-4
3x10-5
6x10-3
5x10-4
5x10-4
8x10-6
5x10-6
3x10-3
2x10-2
3x10-5

๕/๗

เออรเบียม-169
ทอง-198
ปรอท-197
ปรอท-203
แทลเลียม-201
เรเดียม-226
ทอเรียม-232

1010
109
1010
108
1010
106
105

1x10-4
1x10-4
3x10-5
5x10-5
3x10-3
4x10-8
3x10-9

หมายเหตุ:
การระบายทิ้งกาซที่มีสารกัมมันตรังสีปนเปอนอยูมากกวา ๑ ชนิด คาผลรวมของอัตราสวน
ระหวางความเขมขนของวัสดุกัมมันตรังสีใด ๆ ตอคาเกณฑความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสี
นั้น ตองนอยกวาหรือเทากับ ๑
กาซที่ปนเปอนดวยสารกัมมันตรังสีชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวนี้
ใหขอคําปรึกษาจาก
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.

Safety Standard No.115: International Basic Safety Standards for
Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation
Sources, IAEA, Vienna, 1996.
Safety Guide No. WS-G-2.3: Regulatory Control of Radioactive
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หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี

หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี
๑. คํานํา
ตามมาตรฐานการปองกันรังสี ตามระเบียบ พ.ป.ส. ๙(๔)-ปร.๑-๐๑ ของคณะกรรมการ
และเพื่อใหผูรับใบอนุญาตนําไปใชในการฝกอบรมบุคลากรของตน ใหมีความรูความสามารถ
เพียงพอในการปองกันอันตรายจากรังสี และมีมาตรฐานเดียวกัน จึงกําหนดหลักสูตรมาตรฐานใน
การอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี ขึ้น ตามความในเอกสาร “หลักสูตรมาตรฐานในการอบรม
บุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี” พ.ป.ส. ๙(๔)-ปร.๖ -๐๑
๒. หลักสูตรมาตรฐานในการอบรมบุคคลที่ทํางานในบริเวณรังสี
ผูรับใบอนุญาต ตองอบรมผูปฏิบัติงานทางรังสีเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานนัน้
กอนการเขาไปปฏิบัติงานจริง โดยจัดอบรมตามความเหมาะสมกับงานที่ผูปฏิบัติงานตองรับผิดชอบ
และอยางนอยตองครอบคลุมหัวขอการอบรมดังตอไปนี้
๒.๑ สําหรับผูป ฏิบัตงิ านในพื้นที่ตรวจตรา
หรือใชวัสดุกัมมันตรังสีที่เปนตนกําเนิด
รังสีชนิดปดผนึก หรือใชเครื่องกําเนิดรังสี ตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับ
๒.๑.๑ ผลของรังสีที่ไดรับจากทั้งภายในและภายนอกรางกาย (๑ ชั่วโมง)
๒.๑.๒ กฎเกณฑและมาตรการเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสี และความปลอดภัย
โดยใหความสําคัญตอการใชวัสดุกัมมันตรังสี
หรือเครื่องกําเนิดรังสีไดอยาง
ปลอดภัย เรียนรูถึงหลักการการปฏิบัติงานใหไดรับปริมาณรังสีนอยที่สุดเทาที่
จําเปน ดวยเหตุและผล เทาที่กระทําได (ALARA) การใชระยะเวลา ระยะทาง และ
เครื่องกําบังรังสีเพื่อที่จะลดปริมาณรังสี สําหรับผูปฏิบัติงาน (๒ ชั่วโมง)
๒.๑.๓ พ.ร.บ. พลัง งานปรมาณูเพื่ อสัน ติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และกฎกระทรวงที่ เกี่ย วขอ ง
กฎระเบียบภายในองคกรเกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสี และความปลอดภัย
การเก็บวัสดุกัมมันตรังสี หรือเครื่องกําเนิดรังสีไวในสถานที่ปลอดภัย เรียนรูถึง
วิธีการทําทะเบียนประวัติของตนกําเนิดรังสี รวมถึงรายงานผลการไดรับปริมาณ
รังสีของผูปฏิบัติงาน และการปฏิบัติในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี (๓ ชั่วโมง)
๒.๒ สําหรับผูปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่ควบคุม จําเปนตองอบรมตามหัวขอที่กลาวถึงในขอ
๒.๑ แลว หากพื้นที่ควบคุมดังกลาวมีโอกาสที่จะเกิดการเปรอะเปอนทางรังสี ตองอบรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ
๒.๒.๑ การใชตนกําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึกอยางปลอดภัย (๑ ชั่วโมง)
๒.๒.๒ การชําระความเปรอะเปอนทางรังสี (๑ ชั่วโมง + ๑ ชัว่ โมง การปฏิบัติการ )
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๒.๒.๓ การจัดการกากกัมมันตรังสี จากการใชตน กําเนิดรังสีชนิดไมปดผนึก (๑ ชั่วโมง)
๒.๒.๔ การขนสงวัสดุกัมมันตรังสี (๒ ชั่วโมง)
๒.๓ นอกเหนือจากการอบรมตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ แลว ผูรับใบอนุญาต ตองจัดใหมี
การอบรมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับงานที่ไมไดปฏิบัติ
เปนประจํา งานทีต่ องการความชํานาญและมีความเสี่ยงตออันตราย รวมทั้งการอบรมเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่มกี ารปรับปรุงแกไข
๒.๔. ผูรับอนุญาตตองจัดฝกอบรมฟนฟูความรู (refreshment) ใหผูปฏิบัติงาน ตามขอ
๒.๑ และ ขอ ๒.๒ อยางนอย ๒ ปตอครั้ง
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