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มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี
๑. มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสีใหม่
๑.๑ เครื่ องกําเนิดรังสี จะต้องติดตั้งอยูใ่ นห้องที่สามารถป้ องกันการรั่วไหลของรังสี ให้อยู่
ในระดับปลอดภัยได้ ยกเว้นเครื่ อง เอ๊กซเรย์ ชนิดเคลื่อนที่ได้ โดยกําหนดให้ปริ มาณรังสี ที่ร่ัวไหล
ออกมาต้องมีปริ มาณรังสี ดงั นี้
- ค่าเฉลี่ยในบริ เวณที่มีผลกระทบถึงประชาชน ต้องมีปริ มาณรังสี ไม่เกิน ๒๐ ไมโครซีเวิร์ต ต่อ
สัปดาห์ (ทั้งนี้รวมถึงปริ มาณรังสี ที่เกิดจากอนุภาคนิวตรอน)
- บริ เวณปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี ตอ้ งมีปริ มาณรังสี ไม่เกิน ๔๐๐ ไมโครซีเวิร์ตต่อ
สัปดาห์ (โดยพิจารณาจากการปฏิบตั ิงานจริ งในบริ เวณนั้น)
๑.๒ ห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี จะต้องมี สญ
ั ญาณไฟแสดงหน้าห้องขณะฉายรังสี ท้ งั นี้ให้
ยกเว้นเครื่ องเอ๊กซเรย์ฟันทัว่ ไป (Conventional dental x-ray Equipment)
๑.๓ ห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี ที่มีพลังงานมากกว่า ๑๕๐ กิโลโวลต์ จะต้องมีประตูหอ้ งที่มี
ระบบป้ องกัน(Interlock) ซึ่งสามารถหยุดการฉายรังสี โดยอัตโนมัติทนั ทีที่ประตูเปิ ด หรื อมีผผู ้ า่ นเข้าออก
๑.๔ การติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี ตอ้ งไม่ฉายรังสี ปฐมภูมิไปยังห้องควบคุมโดยไม่จาํ เป็ น
๑.๕ เครื่ องเอ๊กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่หากนําไปใช้ในห้องใดห้องหนึ่งอย่างถาวรห้องนั้นจะต้อง
สามารถป้ องกันรังสี ให้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยตามข้อ ๑.๑
๑.๖ ห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี จะต้องสามารถมองเห็นผูป้ ่ วยได้จากตําแหน่งห้องควบคุม
โดยผ่านทางระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด หรื อช่องมองกระจกตะกัว่ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ปริ มาณรังสี
รั่ว ณ บริ เวณที่เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานในห้องควบคุม ต้องเป็ นไปตามข้อ ๑.๑
๑.๗ ต้องมีวสั ดุกาํ บังรังสี อย่างเพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ฉากตะกัว่ เสื้ อ
ตะกัว่ ถุงมือตะกัว่ แว่นตาตะกัว่ Lead Collar
๑.๘ ต้องติดตั้งเครื่ องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี พร้อมข้อความหรื อคําเตือนภัยที่
เหมาะสมที่จุดทางเข้าบริ เวณรังสี และพื้นที่ควบคุม และต้องมีระบบเตือนภัย รวมทั้งวิธีปฏิบตั ิกรณี
ฉุกเฉิน ณ จุดที่เป็ นทางเข้า และตําแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสม ภายในพื้นที่ควบคุม
๑.๙ เครื่ องกําเนิดรังสี ที่ติดตั้งใหม่ตอ้ งผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ข้อกําหนดของเครื่ อง
(Acceptance test) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ เป็ นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่ผผู ้ ลิตกําหนดและเป็ นไปตาม
ระบบ ประกันคุณภาพ

๒. มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดรังสี ใหม่ ทดแทนเครื่องกําเนิดรังสี เดิม
๒.๑ เครื่ องกําเนิดรังสี ใหม่ ให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๑
๒.๒ เครื่ องกําเนิดรังสี เดิม ให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๓ หรื อแจ้งหมายเลขห้อง/ตึกที่ยา้ ยไปติดตั้ง
๒.๓ หน่วยงานหรื อบุคคลที่รับโอน บริ จาค หรื อซื้อเครื่ องกําเนิดรังสี ตามข้อ ๓ ต้องยืน่ คํา
ขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเครื่ องกําเนิดรังสี
๓. การยกเลิกการใช้ เครื่องกําเนิดรังสี
ต้องให้หวั หน้าหน่วยงานแจ้งสถานะเครื่ องกําเนิดรังสี ที่ยกเลิกการใช้งาน เช่น เลิกใช้โดยไม่
นํากลับมาใช้อีก โอน บริ จาค หรื อ ขาย พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ สถานที่หรื อบุคคล พร้อมที่อยูท่ ี่รับโอน
รับบริ จาค หรื อขาย ให้ละเอียดภายใน ๖๐ วัน
ผูท้ ี่จะรับโอน รับบริ จาค หรื อ ซื้อ ต้องขออนุญาตมี ใช้ มีไว้ในครอบครองต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะดําเนินการ
๔. มาตรการความปลอดภัย
๔.๑ ห้องที่ติดตั้งเครื่ องกําเนิดรังสี ต้ องมีระดับรังสี ณ ตําแหน่ งต่ าง ๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสี
๔.๒ เครื่ องกําเนิดรังสี ต้องมีระบบ เปิ ด -ปิ ด เครื่ องด้วยกุญแจ ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่าง
ปลอดภัย หรื อมีระบบอื่นที่เทียบเท่า เพื่อป้ องกันมิให้ผทู ้ ี่ไม่มีหน้าที่ สามารถใช้งานเครื่ องกําเนิดรังสี
ได้
๔.๓ ต้องมีสวิตช์ เปิ ด-ปิ ด เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ ากําลังเข้าเครื่ องกําเนิดรังสี
๔.๔ ต้องมีการตรวจติดตามความปลอดภัยทางรังสี ตามมาตรฐานที่กาํ หนดก่อนที่เริ่ มใช้งาน
เครื่ องกําเนิดรังสี
๔.๕ ต้องมีฉลากแสดงรุ่ น และหมายเลขเครื่ องติดไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ชดั เจนบนเครื่ อง
กําเนิดรังสี
๔.๖ มีป้ายคําเตือน สัญลักษณ์แสดงบริ เวณรังสี ที่เหมาะสม เช่น “โปรดระวังรังสี เอ๊กซ์
เครื่องกําเนิดรังสี นีใ้ ห้ รังสี เอ๊ กซ์ ทมี่ ีความเข้ มสู งเมื่อเครื่องทํางาน ซึ่งต้ องใช้ และให้ บริการโดย
ผู้ชํานาญการเท่ านั้น” ติดอยูท่ ี่เครื่ องกําเนิดรังสี ในตําแหน่งที่เห็นได้ชดั เจน

