
การก ากับดูแลเครื่องมือทางรังสีวิทยาโดยกระทรวงสาธารณสุข
อนาคตของ อยู่ตรงไหนในงานรังสีวทิยา

นายศิริ ศรีมโนรถ
ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



งานก ากับดูแลการแจ้งครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

บทบาทของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 



งานด้านรังสี
วินิจฉัย

งานรังสีบุคคล

มาตรวิทยาทาง
รังสี/

รังสีรักษา

งานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า

ระบบคุณภาพ

งานก ากับ
เครื่องเอกซเรย์
ทางการแพทย์

ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

โครงสร้างส านักรังสี ฯ



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการแต่งต้ังจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติให้เป็น 
หน่วยงานมาตรวิทยาด้านรังสีทางการแพทย์ รังสีวินิจฉัย สาขารังสีรักษา 

และ Brachy-Therapy และเป็นสมาชิกในเครือข่าย IAEA / WHO Network 

มาตรวิทยาทางรังสี



1. สอบเทียบ Survey Meter

2. สอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีวินิจฉัย

3. สอบเทียบ Well Type Chamber, 
Ir-192, Cs-137

4. Radiotherapy Dosimeter 
▪ ในตัวกลางอากาศ
▪ ในตัวกลางน  า

5. สอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสีด้วย
อิเล็กตรอนพลังงานสูง

6. ทดสอบความแม่นย าเครื่องวัดรังสี

7. ทดสอบสามารถในการป้องกันรังสี
ของวัสดุป้องกันรังสี

งานบริการด้านมาตรวิทยาทางรังสี



➢ เครื่องเอกซเรย์รักษา 
➢ เครื่องเร่งอนุภาคโฟตอน
➢ เครื่องเร่งอนุภาคโฟตอนและอิเล็กตรอน
➢ เครื่องโคบอลต์-60
➢ เครื่องใส่แร่รังสีรักษา

ตรวจวัดค านวณปริมาณรังสีรักษาและการตรวจวิเคราะห์ล ารังสี

จ านวนเครื่องท่ีตรวจสอบ
74 เคร่ือง

จ านวนเครื่องท่ีตรวจสอบ 5 เคร่ือง
จ านวนเครื่องท่ีตรวจสอบ 12 เครื่อง

งานบริการด้านรังสีรักษา



รังสีวินิจฉัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ หน่วยงานรังสี
วินิจฉัยและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 ศูนย์ เป็นหน่วยงานที่

ให้บริการ การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์



จัดอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
4 ภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ระดับประเทศได้

การจัดท าค่าปริมาณรังสี
อ้ างอิ งจากการถ่ายภาพรั งสี
วินิจฉัย เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐาน
ของประเทศ จากข้อมูลพื นฐาน
จ าเพาะของคนไทย

ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพห้องเอกซเรย์วินิจฉัย ค่ามาตรฐานการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย (DRL)

• ปี 2560→เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป และเครื่องเอกซเรย์ฟัน
• ปี 2561→เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
• ปี 2562 →เครื่องเอกซเรย์เต้านม
• ปี 2563 →เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ
• ปี 2564 →เครื่อง Cone Beam CT, Dental Panoramic ??



ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์



มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองเอกซเรย์เต้า
นม

เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัย
ท่ัวไปเคลื่อนที่

เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัย
ท่ัวไป

เคร่ืองเอกซเรย์
ตรวจ

วัดความหนาแน่น
มวลกระดูก

เคร่ืองเอกซเรย์ฟัน

เคร่ืองเอกซเรย์
ฟลูออโรสโคปี C-Arm

เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออโรส
โคปี

มาตรฐานคุณภาพ
เคร่ืองเอกซเรย์



ค าแนะน า

ผู้ครอบครองหรอืใช้งานเครือ่งเอกซเรย์
1. ควรมีการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์อย่างสม่ าเสมอ
2. การติดตั งเคร่ือง ควรจัดหาแหล่งจ่ายท่ีสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าท่ีเพียงพอ ไม่ควรใช้แหล่งจ่ายร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

การป้องกันรังสี

1

1. ห้องเอกซเรย์ ที่เป็นผนังห้อง ก าแพงและประตู
จะต้องท ามากจากวัสดุที่สามารถป้องกันรังสีได้ มี
ความหนาที่จะลดทอนรังสีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อการใช้งาน

2. ช่องมองผู้ป่วยจะต้องเป็นกระจกที่ผสมตะกั่วหรือวัสดุ
อื่นที่สามารถป้องกันรังสีได้

3. ค่าจ ากัดปริมาณรังสี (Dose Limits) ประจ าตัวบุคคล 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2



ค าแนะน า

สัญลักษณ์ค าเตือน 
1. เครื่องหมายเตือนภัยทางรังสี ติดหน้าประตูห้อง
2. ต้องมีป้าย “โปรดระวังบริเวณรังสี” และ “สตรีมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ี” 

หน้าประตูห้อง
3. หน้าห้องจะต้องมีสัญญาณไฟเตือนในขณะฉายรังสี 

3

ค าแนะน าส าหรับเจ้าหน้าที่
1. ก่อนฉายรังสีจะต้องแน่ใจไม่มีบุคคลอื่นนอกจากผู้ป่วย กรณีจ าเป็นจะต้องเข้าจัดหาชุด
ป้องกันรังสีให้สวมใส่
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจะต้องติดเคร่ืองวัดรังสีประจ าตัวบุคคล

4



มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยที่ตรวจสอบ

ค่าความต่างศักย์หลอด (Tube Potential) หรือ ค่า KV1

ค่าเวลาในการฉายรังสี (Exposure Time)2

ค่าปริมาณรังสี (Radiation Output)3

การกรองรังสี (Filtration)4

อุปกรณ์จ ากัดล ารังสี (Beam Limiting Device)5

ปริมาณรังสีรั่ว (Leakage Radiation) และปริมาณรังสีกระเจิง (Scatter Radiation)6



เครื่องมือวัดรังสี

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดรังสีต้องผ่านการสอบเทียบจาก
ห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) 



งานบริการด้านรังสีบุคคล

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ให้บริการประเมินปริมาณรังสี 
ที่บุคลากรด้านรังสีได้รับขณะปฏิบัติงาน ด้วยแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีทั่วประเทศ  



การให้บริการการวัดปริมาณรังสีที่เลนส์
ของดวงตา 

การพัฒนาวิธีการประเมินปริมาณ
รังสีนิวตรอนด้วยระบบ CR-39 

Lead Glasses

CR-39 Dosimeter CR-39 Reader



ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัย
และรักษาโรค และอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เครื่อง MRI เตาไมโครเวฟ

งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



การเฝ้าระวังและประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน (Base Station)
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตภาคกลาง

500 สถานี 

โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเข้มของสนามแม่เหลก็ไฟฟา้จากสถานีฐาน
ระบบโทรศัพท์เคลือ่นที่ทั่วประเทศ



งานก ากับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์

ท าหน้าหน้าที่รับแจ้งการครอบครองหรือใช้งานเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ 
ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยการใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซเรย์ทางการแพทย์

สถานพยาบาลหรือผู้
ครอบครองหรือใช้

เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์
ทางการแพทย์

แจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
เอกซ์ทางการแพทย์ที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

เมื่อได้รับใบแจ้งครอบครองจะต้อง
ควบคุมคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์

ทางการแพทย์โดยปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงมาตรฐานความปลอดภัย 



เอกสารค าแนะน าการจดแจ้ง



ระบบคุณภาพของงานในส านักรังสี

ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017

ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

• การตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์
ทางการแพทย์

• การให้บริการเครื่องวัดรังสีบุคคล 
• การตรวจสอบคุณภาพและความ

ปลอดภัยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI)

สอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี  อาทิ 
• สอบเทียบเครื่องส ารวจรังสี (Survey 

Meter)
• สอบเทียบเครื่องวัดรังสีรักษา

(Radiotherapy Dosimeter)
ในตัวกลางน  าและในตัวกลางอากาศ 

• สอบเทียบเครื่องวัดรังสีวินิจฉัย 
• สอบเทียบเครื่องวัดรังสี 

BrachyTherapy Dosimeter



เว็บไซด์ส านักรังสแีละเครือ่งมือแพทย์ 
http://webdb.dmsc.moph.go.th/radiation/ หรือสแกน QR CODE

เอกสารมาตรฐานและคู่มือ

http://webdb.dmsc.moph.go.th/radiation/


ค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ด้านรังสีวินิจฉัย มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย





การเปลี่ยนแปลงการก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์
ทางการแพทย์

กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับใช้เครื่องก าเนิดรังสเีอกซ์
ทางการแพทย์

ข้อปฏิบัติที่ผู้ครอบครองหรือใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์
ทางการแพทย์ควรทราบ

การก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเอกซท์างการแพทย์

2

3

1



1. การเปลี่ยนแปลงการก ากับดูแลเครื่องก าเนิด
รังสีเอกซท์างการแพทย์



ที่มาของพ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ผลกระทบ
o คลีนิกทันตกรรม ที่เครื่อง

ก าเนิดรังสีไม่ได้มีพลังงานสูง
มาก มีผลกระทบ

o สถานพยาบาลที่ไม่มี RSO
o บทลงโทษท่ีรุนแรง   

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ ฉบับที่2  พ.ศ. 2562

เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
✓ ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล

ปลอดภัย
✓ ไม่มี RSO
✓ ลดบทลงโทษ



เปรียบเทียบ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

หัวข้อ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการตาม พ.ร.บ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

รมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมและ รมว. กระทรวง
สาธารณสุข

หน่วยงานก ากับดูแล ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงสาธารณสุข 

การครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี

ใบอนุญาต 
(มีอายุ 5 ปี)

ใบแจ้งครอบครอง 
(ไม่มีวันหมดอายุ)

ประเภทเครื่องก าเนิด
รังสีที่ก ากับ

เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทุกประเภท เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์



หัวข้อ พ.ร.บ. พลังงานนวิเคลยีร์เพือ่สันติ
พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี (RSO) อย่างน้อย 1 คน
ประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิด
ท าการ 
(ต้องสอบขึ นทะเบียนกับทาง
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ใบอนุญาต RSO มีอายุ 3 ปี)

จัดให้มีผู้ควบคุมใช้งาน
เครื่องก าเนิดรังสี 

(เป็นผู้ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ
หรือใบประกอบวิชาชีพตาม
กฎกระทรวงก าหนด)

เปรียบเทียบ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



หัวข้อ พ.ร.บ. พลังงานนวิเคลยีร์เพือ่สันติ
พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข

บทลงโทษ 1. ไม่ขอใบอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสีจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ
2. หากไม่มีเจ้าหน้าที่ RSO จ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั งจ า
ทั งปรับ
3. เจ้าหน้าที่ RSO ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
เลขาธิการจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ

• ไม่ยื่นแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่อง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

• ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรงัสี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

เปรียบเทียบ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559



นิยามเครื่องก าเนิดรังส ีในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข

นิยามเครื่อง
ก าเนิดรังสี

เครื่องหรือระบบอุปกรณ์เมื่อมีการให้พลังงานเข้าไปแล้ว จะก่อให้เกิดการ
ปลดปล่อยรังสีออกมา และอุปกรณ์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ใช้
ประกอบเป็นเครื่องเครื่องก าเนิดรังสี (ปส.)

เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และเพื่อใช้งาน
ในสถานพยาบาล (สธ.)



ส าหรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาต 

ใบอนุญาต ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สันติ พ.ศ. 2559 และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ถือเป็นใบแจ้งการครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนดิรังสี

ค าขอรับใบอนุญาตและค าขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีตามมาตรา 26/1 หรือมาตรา 26/2 แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่ยื่นไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้ถือเป็น
การแจ้งครอบครองหรอืใช้เครื่องก าเนิดรังสี ดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือเลขาธิการ



ผู้รับใบอนุญาต ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี

นิรโทษกรรม

ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตซึ่งถือเป็นใบ
รับแจ้งตามวรรคหน่ึง เคยไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ เพื่ อสัน ติ พ .ศ . 
2559 ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้
บังคับ ให้ผู้น้ันไม่ต้องรับโทษ
(ไม่มี RSO)

ให้ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
ต ามมาตราดั ง กล่ า วซึ่ ง มิ ไ ด้ ขอรั บ
ใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งการ
ครอบครองหรือใช้ภายในเก้าสิบวัน นับ
แต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ 
แล้วแต่กรณี  เมื่อได้แจ้งแล้วให้การ
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีนั้น
ไม่เป็นความผิด
(เคยใช้เครื่องโดยไม่มีใบอนุญาตไม่ผิด)



พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม:
รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข :
รมว. กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา 26/1 ถ้าครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องแจ้งครอบครอง
หรือใช้ ต่อผูท่ี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ต้องปฎิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 91/1 ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑ 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา 26/2 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีต่อ
เลขาธิการ การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

เกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี

มอบหมาย : อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับแจ้ง
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีฯ

เลขาธิการ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้รับแจ้ง
ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี



กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม :
รมว. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข :
รมว. กระทรวงสาธารณสุข

กฎกระทรวงที่ออกตาม
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กฎกระทรวงก าหนด
เครื่องก าเนิดรังสี

กฎกระทรวง
ก าหนดระยะเวลาในการแจ้ง

กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั

กฎกระทรวงก าหนด
เครื่องก าเนิดรังสี



กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสี จากส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

▪ เครื่องก าเนิดรังสีที่มีลักษณะปิดมิดชิด ส าหรับงานวิเคราะห์หรืองานตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ทางด้านการวิจัย ด้านการเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรมและ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย

▪ เครื่องฉายรังสีทางชีวภาพโดยวิธีเอกซเรย์ก าลังต่ าในลักษณะที่ปิดมิดชิด
▪ เครื่องเอกซเรย์ตรวจกระเป๋า รวมถึงเครื่องถ่ายภาพรังสีโดยอาศัยการ

สร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับตรวจกระเป๋าหรือสิ่งของต่างๆ
▪ เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือส าหรับงานรักษาความปลอดภัย
▪ เครื่องเอกซเรย์ส าหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือหรือพกพา
▪ เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดตั งอยู่กับที่

ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี



2. กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์
ทางการแพทย์



กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนดิรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 
ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครอง

▪ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
▪ เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 
▪ เครื่องเอกซเรย์เต้านม 
▪ เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก 
▪ เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลอืด 
▪ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
▪ เครื่องเอกซเรย์ฟลอูอโรสโคปี

▪ เครื่องจ าลองการรักษาแบบทั่วไป 
▪ เครื่องจ าลองก ารรักษาแบบคอมพิวเตอร์
▪ เครื่องเอกซเรย์แบบหมนุได้ 
▪ เครื่องเอกซเรย์เคลือ่นที ่
▪ รถเอกซเรย์ 
▪ เครื่องเอกซเรย์สตัว์ 
▪ อื่นๆตามประกาศ

ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี
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กฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนดิรงัสีเพือ่การวินจิฉัยทางการแพทย์

ระยะเวลาการยื่นเอกสาร

• กรณีที่ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการส่งเพิ่มเติมภายใน 30 วัน
• กรณียื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนแล้ว ผู้รับแจ้งออกใบแจ้งครอบครองภายใน 10 วันให้ผู้แจ้ง
• ถ้าผู้แจ้งไม่มาด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ให้ถือว่าค าขอยกเลิกไป
• กรณีที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบแจ้ง ที่ไม่เกี่ยวกับรายการเครื่อง ยกตัวอย่างเช่น ผู้

ควบคุมเครื่อง สถานที่ติดตั้ง ให้ยื่นขอแก้ไข ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลง

• กรณีที่ใบแจ้งครอบครองช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ใหย้ื่นแจ้งภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ

• กรณีต้องการ ยกเลิกการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ยื่นแจ้งภายใน 30 วัน 
• กรณีเครื่องก าเนิดรังสีเกิดสูญหาย ให้ผู้แจ้งแจ้งต่อผู้รับแจ้งภายใน 10 วัน
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กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสี
เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 

▪ เครื่องต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ประจ าทุก 2 ปี
▪ สถานที่ บริเวณ หรือห้อง ที่ติดตั งเครื่องก าเนิดรังสี 

ต้องสามารถป้องกันรังสีได้
▪ ต้องมีสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีหรือป้ายค าเตือน 
▪ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันรังสีส าหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
▪ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์วัดรังสีบุคคล

1. มาตรฐานความปลอดภัย 
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➢ ผู้ปฏิบัติงาน

❖Effective dose 1 mSv/y
❖Equivalent dose ส าหรับเลนส์ของ

ดวงตา 15 mSv/y
❖Equivalent dose ส าหรับส่วนที่เป็น

ผิวหนัง มือ และเท้า 50 mSv/y

❖Effective dose 20 mSv/y โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปี
ติดต่อกัน ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 mSv

❖Equivalent dose ส าหรับเลนส์ของดวงตา 20
mSv/y โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีติดต่อกัน ในแต่ละปี
จะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 mSv

❖Equivalent dose ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ 
และเท้า 500 mSv/y

➢ ประชาชนทั่วไป

2. ขีดจ ากัดปริมาณรังสี



5 สาขาวิชาชีพ 
▪ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
▪ ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
▪ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
▪ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
▪ ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักฟิสิกส์การแพทย์ 

3. ผู้ควบคุมใช้งานเครือ่ง



▪ เครื่องก าเนิดรังสีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
▪ เฝ้าระวังปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงาน
▪ รายงานปริมาณรังสีบุคคลผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
▪ ป้องกันการได้รับรังสีสูงเกินขีดจ ากัด
▪ แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี
▪ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

4. การด าเนินการป้องกันอันตรายจากรังสี



3.ข้อปฏิบัติที่ผู้ครอบครองหรือใช้งานเครื่อง
ก าเนิดรังสีเอกซท์างการแพทย์ควรทราบ



ผู้ที่ครอบครองหรือใช้เคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
ตามกฎกระทรวงก าหนดเคร่ืองก าเนิดรังสี 1. ยื่นแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์

ทางการแพทย์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. ด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎกระทรวง
ก าหนด

แจ้งการครอบครองหรอืใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์



ยื่นแจ้งออนไลน์
ยื่นด้วยตนเอง

ยื่นทางไปรษณีย์

1 ช่องทางการยื่นแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์



การเตรียมเอกสารในขอยื่นค าขอด้วยตนเองกับทางไปรษณีย์

Download แบบค าขอ วพ.-สรส. ๒1
เข้าไปที่ http://brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/
กด download Checklist และ แบบค าขอ วพ.-สรส. ๒ 

เตรียมเอกสาร2
กรอกรายละเอียดลงในเอกสารที่ download
พร้อมเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
( ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์
อาคาร 8 ชั น 7 )

มายื่นด้วยตนเอง
3

ส่งเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์
มายัง 
ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แจ้งทางไปรษณีย์
3



ขั้นตอน ยื่นแจ้งออนไลน์ 

2
เมื่อเจ้าหน้าท่ีอนุมัติการสมัครสมาชิกแล้ว จะมี Email ตอบกลับ 
เพ่ือให้ผู้แจ้งเข้าใช้งานในระบบ

Email ยืนยันการสมัครสมาชิกของผู้แจ้ง 

สมัครสมาชิก1
เข้าไปที่ http://brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/
กดสมัครสมาชิก เลือกประเภทผู้แจ้ง 
➢ บุคคลธรรมดา
➢ นิติบุคคล
กรอกรายละเอียดข้อมูล เพื่อเข้าใช้งานระบบเช่น ชื่อผู้แจ้ง สถานท่ีติดตั งใช้งาน 
และกดลงทะเบียน

เลือกประเภทของผู้ยื่นค าขอ

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

http://brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/


ขั้นตอน ยื่นแจ้งออนไลน์ (ต่อ)
Email ยืนยันการสมัครสมาชิกของผู้แจ้ง 







ใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี



ใบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี (รายละเอียดเครื่องก าเนิดรังสเีอกซ์)



ใบรับรองคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์
หน้าแรก หน้าสอง



ผู้แจ้งต้องรับผิดชอบการปอ้งกันอันตรายจากรังสีจากการใช้เครื่องก าเนิดรังสี 

จัดให้มีการด าเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด
2. เฝ้าระวังการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีของหน่วยงานและประชาชน
3. จัดให้มีรายงานปริมาณรังสีบุคคลประจ าปี ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
4. ตรวจสอบหาสาเหตุ และมีมาตรการป้องกันและแก้ไข เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีได้รับ

ปริมาณรังสีสูงเกินขีดจ ากัด และรายงานให้ผู้รับแจ้งทราบภายในสามสิบวัน
5. จัดท าแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีของหน่วยงาน
6. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีเป็นประจ าทุก 2 ปี
7. จัดให้มีการอบรม แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอันตรายจากรังสีและการป้องกันรังสี 

แนวปฏิบัติส าหรับการใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์



ผู้ควบคุมใช้งานเครื่อง

ตารางเปรียบเทียบบทบาทหน้าทีส่มรรถนะ
สมรรถนะ หน้าที่ ตาม ปส. หน้าที่ ตาม วพ.

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สันติ
เร่ือง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าทีค่วาม
ปลอดภัยทางรังสี ออกตามความใน
พระราชบัญญัตพิลังงานปรมาณูเพือ่สันติ พ.ศ.
๒๕๐๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ราชกจิจานุเบกษา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ หน้าที ่๓๘ 
เล่มที ่๑๒๓ ตอนพเิศษ ๑๓๓ ง 

(ร่าง) ประกาศส านักงาน
ปรมาณูเพือ่สันต ิเร่ือง หน้าที่
ของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั
ทางรังสี พ.ศ. ....

(ร่าง) บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้
ควบคุมใช้งานเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซท์าง
การแพทย ์กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

หมวด ก. --- การจัดการเอกสาร
หมวด ข. --- การให้ความรู้
หมวด ค. --- การจัดการเครื่องมือ

1. บริหารจัดการและควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางรังสี
2. การป้องกันอันตรายจากรังสี
3. วัสดุกัมมันตรังสี – รักษาความมั่นคงปลอดภัย
4. วัสดุกัมมันตรังสี – การขนส่ง
5. เหตุฉุกเฉินทางรังสี
6. การยกเลิกการด าเนินการ

1. แนะน ากฎหมาย/กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลคุณภาพและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสี 
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดรังสี
3. จัดแผนการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
4. จัดอุปกรณ์วัดรังสีบุคคล เคร่ืองมือวัดรังสี 
5. เฝ้าระวังการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชน
6. ตรวจสอบมาตรการป้องกันรังสี ด าเนินการแก้ไขกรณีเกิดเหตุ
ทางรังสี และรายงานผู้รับแจ้ง
7. ด าเนินการจดแจ้ง ปรับปรุงเอกสารจดแจ้งให้เป็นปัจจุบัน




