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ค�าน�า

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส�าคัญในการเป็น

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ด้านชันสูตร ทั้งเชื้อก่อโรคและไม่ก่อโรค และ 

โรคอบุตัใิหม่ ด้านยาเคมชีวีวตัถ ุสมุนไพร และด้านรังสี เป็นต้น ซ่ึงการท�างานในห้องปฏบิติัการนัน้ บคุลากร

ทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และทรัพย์สินทางราชการ 

ต้องรับทราบถึงนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในห้องปฏิบัติการ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 คณะท�างานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ได้จัดท�า คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ

ด้านรังสี โดยมีเน้ือหาครอบคลุม การป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย  

เครื่องก�าเนิดรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องก�าเนิดรังสีในการรักษาโรค การใช้เครื่องก�าเนิดรังส ี

ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี และวิธีปฏิบัติในการแจ้งการครอบครองหรือใช้เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัย

ทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อให้คู่มือนี้ สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการท�างานของห้องปฏิบัติการด้านรังสีของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกิดระบบงานที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ 

และมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีแก่บุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงาน
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ความปลอดภัยด้านห้องปฏิบัติการรังสี

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีหรือแหล่งก�าเนิดรังสี ใช้เป็นข้อปฏิบัติ หรือวิธีการปฏิบัติ

งานกับสารกัมมันตรังสีและแหล่งก�าเนิดรังสีโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกินจาก

มาตรฐาน International Commission on Radiological Protection (ICRP) ก�าหนด ดังนี้

 ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี จะต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีติดต่อกัน 

 ส�าหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป จะต้องมีค่าไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

การสร้างระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านรังสี
 ควรมีการจัดท�าแผนนโยบายด้านความปลอดภัยทางรังสี แผนปฏิบัติการและโครงสร้างของหน่วยงาน 

ในด้านความปลอดภัย ได้แก่

 1. การอบรมความปลอดภัยให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตราย 

ที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ มีแผนการอบรมเบื้องต้นส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าท�างานใหม่

 2. แผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการทุกแห่งควรมีแผนการด้านความปลอดภัย  

(Laboratory Safety Plan; LSP) โดยค�านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน บุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อม 

และต้องมีการทบทวนแผนการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี

 3. ความรับผิดชอบและการดูแลความปลอดภัยของหน่วยงาน โดยหน่วยงานมีบทบาทดังต่อไปนี้

  - ประสานงานการจัดการอบรมความปลอดภัย และให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

  - จัดท�าแผนและนโยบายด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับการท�างานอย่างปลอดภัย

  - ทบทวนและตรวจสอบโครงสร้างอาคารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

  - ดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการรายงานอุบัติเหตุแก่ผู้บริหาร

 4. จัดต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัย (safety committee) โดยคณะกรรมการมีบทบาททั้ง 

การวางแผนโปรแกรมด้านความปลอดภัย บริหารจัดการด้านความปลอดภัย ประเมินแผนความปลอดภัย โดยมี 

การทบทวนแก้ไขให้ได้มาตรฐาน เสนอแนะแก้ไขนโยบายด้านความปลอดภัยตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ 

ที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและหาแนวทางป้องกันแก้ไข โดยแต่ละห้องปฏิบัติการควรมีหัวหน้าห้องประจ�า เพื่อคอย

ควบคุมดแูลการท�างานในห้องปฏิบตักิารด้วยความปลอดภยัภายใต้กฎระเบยีบทีไ่ด้ก�าหนดขึน้โดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการด้านความปลอดภัย

 5. การจัดท�าหนังสือคู่มือด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



2 คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี

การแบ่งพื้นที่ของห้องปฏิบัติการด้านรังสี

ห้องปฏิบัติการด้านรังสีควรมีการก�าหนดพื้นที่การปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. บริเวณพื้นที่ควบคุม (Controlled areas) หมายถึง บริเวณใดก็ตามที่ท�าให้บุคคลมีโอกาสได้รับ

ปรมิาณรงัสสีงูกว่าหรอืเท่ากบัสามในสบิของขดีจ�ากดัปริมาณรังสีส�าหรับผู้ปฏบิติังานทางรังสีทีก่�าหนดไว้และควรตดิ

ป้ายเตือนดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ควบคุมทางรังสี
Source : https://wiki.classe.cornell.edu/Safety/Handbook/RadiationSafety

 2. บรเิวณพืน้ทีต่รวจตรา (Supervised areas) หมายถงึ บรเิวณใดกต็ามทีม่ไิด้ก�าหนดเป็นพืน้ทีค่วบคุม 

แต่เป็นบริเวณที่มีโอกาสท�าให้บุคคลได้รับรังสีสูงกว่าขีดจ�ากัดของปริมาณรังสีท่ีประชาชนท่ัวไปท่ีมีใช่ผู้มารับบริการ

ทางการแพทย์และควรติดป้ายเตือนดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ตรวจตราทางรังสี
Source : https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-1058-1/chapter/bk978-0-7503-1058-1ch4
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โครงสร้างหลักของห้องปฏิบัติการด้านรังสี

 1. ทางเข้า-ออก ควรจัดระเบียบการเข้าออก โดยประตูควรจะปิดไว้ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน อาจจัด

หน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลการเข้า-ออก หรืออาจใช้ระบบการเข้า-ออกโดยระบบคีย์การ์ด

 2. ทางหนีไฟ การก�าหนดขนาดและจ�านวนของประตูหนีไฟข้ึนกับสถานที่ต้ัง ขนาดของอาคาร จ�านวน 

ผู้ปฏิบัติงานทางหนีไฟควรมีระยะสั้นท่ีสุดและน�าออกไปสู่ภายนอกอาคารได้เร็วที่สุด ตามพื้นทางเดินและฝาผนัง 

ควรที่จะมีการแสดงสัญลักษณ์ลูกศรน�าทางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าประตูหนีไฟอยู่ในทิศทางใดประตูหนีไฟ 

ควรท�าจากวัสดุทนไฟหรือเป็นโลหะท่ีทนไฟได้ดีและควรปิดอยู่เสมอและควรแสดงสัญลักษณ์บริเวณประตูหนีไฟว่า 

“ทางออก” หรือ “exit”

 3. ขนาดประตู ประตูห้องปฏิบัติการต้องมีขนาดกว้างพอท่ีจะสามารถน�าเคร่ืองมือขนาดใหญ่เข้าออกได้

สะดวกและสามารถเปิดกว้างเพื่อให้ผู้คนเข้าออกได้อย่างสะดวก

 4. พื้นห้องปฏิบัติการ พ้ืนห้องต้องสามารถรองรับเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีน�าหนักมากได้หลายชนิด  

ควรผลิตมาจากวัสดุที่แข็งแรง สามารถท�าความสะอาดได้ง่าย พื้นผิวต้องไม่ลื่น

 5. ความสว่าง ควรมีแสงสว่างเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน

 6. อุณหภูมิและความชื้น ห้องปฏิบัติการควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมส�าหรับการปฏิบัติงานประมาณ  

20-25 องศาเซลเซียส

 7. ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้า ประปาและระบบส่ือสาร เจ้าหน้าที่ทุกคน 

ควรทราบต�าแหน่งท่ีตั้งและวิธีการในการเปิด-ปิดวาวล์น�้าและแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าเพื่อสามารถเปิด-ปิดได้ทันท ี

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน

 8. ชุดดับเพลิง ห้องปฏิบัติการควรมีอุปกรณ์ส�าหรับดับเพลิงโดยควรเก็บอยู่ในตู้ที่มองเห็นเด่นชัดและ 

ไม่ควรล็อคตู้ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 ชุดอุปกรณ์ดับเพลิง

Source : https://www.noozup.me/1289572/1/chapter/bk978-0-7503-1058-1ch4
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ความปลอดภัยทางรังสี

1. ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ 
 1.1  การสร้างห้องปฏิบัติการหรืออาคารทางรังสี จะต้องมีการออกแบบตามหลักวิชาการ และได้รับการ

ประเมนิความปลอดภยัจากรงัส ีโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านรังสี เช่น นกัฟิสิกส์การแพทย์ นกัฟิสิกส์รังสี และนกัฟิสิกส์สุขภาพ 

เป็นต้น

 1.2 ห้องปฏบัิตกิารด้านรงัสต้ีองมคีวามหนาของผนงัและประตูทีม่ากเพยีงพอทีจ่ะป้องกนัรงัสรีัว่โดยบรเิวณ

พื้นที่ควบคุมต้องวัดได้ไม่เกิน 5 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง โดยใช้เครื่อง Area monitor และบริเวณพื้นที่ไม่ควบคุม 

ต้องวัดได้ไม่เกิน 1.5 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง โดยใช้เครื่อง area monitor หรือเครื่องส�ารวจรังสี

 1.3  ประตูห้องฉายรังสีต้องเป็นแบบ Interlock และมีไฟแสดงสถานะขณะฉายรังสี

 1.4  พืน้ผวิของห้องปฏบิตักิารรงัสชีนดิเปิดผนกึ (unseal source) ต้องเป็นผวิมนัเรยีบ ไม่มีช่องว่างระหว่าง

พื้นผิวสามารถป้องกันความชื้นและการกัดกร่อนได้ดี

 1.5  ระบบระบายอากาศของห้องปฏิบัติการ unseal source ต้องเหมาะสมและมีระบบกรองอากาศ 

ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้องมีระบบป้องกันอากาศไหลย้อนกลับ

 1.6 ต้องมีระบบก�าจัดน�้าเสียจากสารกัมมันตภาพรังสีโดยเฉพาะ

 1.7  ห้องปฏิบัติการต้องจัดหาวัสดุป้องกันรังสีส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี เช่น เสื้อก�าบังรังสี 

ถุงมือก�าบังรังสี ปลอกคอก�าบังรังสี หรือแผ่นก�าบังอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น ท�าด้วยตะกั่วหรือวัสดุเทียบเท่ากับตะกั่ว

ที่มีความหนาอย่างน้อย 0.25 มิลลิเมตร 

 1.8  ต้องมสีญัลกัษณ์ทางรงัสตีามมาตรฐานสากลและต้องบนัทกึค่าปรมิาณรงัสกีระเจงิตดิแจ้งเตือนบรเิวณ

หน้าห้องปฏิบัติการด้านรังสี

รูปที่ 4 เสื้อป้องกันรังสีและฉากก�าบังรังสี
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รูปที่ 5 สัญลักษณ์ทางรังสีที่บันทึกค่าปริมาณรังสีกระเจิง

2. ความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 2.1 วิธีการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีชนิดเปิดผนึก (Unseal source) ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

ดังนี้

  2.1.1 ต้องติดเครือ่งวดัรงัสีประจ�าบคุคล เช่น OSL หรอื Pocket dosimeter ทกุครัง้ขณะปฏบัิติงาน 

และหลงัปฏิบตังิานให้เก็บเครือ่งวดัรงัสปีระจ�าบคุคลออกจากพืน้ทีค่วบคมุทางรงัสแีละมรีะบบตรวจสอบปรมิาณรงัสี

ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

  2.1.2 ต ้องสวมเสื้อคลุมปฏิบัติการที่จัดไว ้เฉพาะทุกครั้งที่ปฏิบัติงานและไม่สวมออกนอก 

ห้องปฏิบัติการ

  2.1.3  ห้ามสวมรองเท้าแตะในการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสี

  2.1.4  ต้องสวมถุงมอืทุกครัง้ทีป่ฏบิติังานกบัสารกมัมนัตรงัส ีและผูป้ฏบิติังานควรทราบวธิกีารใส่และ

ถอดถุงมืออย่างถูกต้อง อาจสวมหน้ากากป้องกันตามที่ระบุในวิธีการเฉพาะงาน

  2.1.5  ห้องปฏบิตักิารต้องจดัหาวสัดุป้องกนักมัมนัตภาพรังสีอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับการท�างาน

  2.1.6  ต้องใช้อุปกรณ์ไปเปตในการดูดสารรังสี ห้ามใช้ปากดูดโดยเด็ดขาด

  2.1.7  ห้ามรับประทานอาหาร สูบบุหรี่ แต่งหน้า หรือเก็บอาหารไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน

  2.1.8  ควรรักษาสุขลักษณะส่วนตัว ตัดเล็บสั้นและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ ล้างมือและแขนทุกครั้ง

หลังการปฏิบัติงานและก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีถ้ามีบาดแผล

บริเวณมือ

  2.1.9  ต้องมรีะเบยีบปฏบัิตใินการผ่านเข้าออกพืน้ทีค่วบคมุทางรงัสี เช่นการขออนุญาตต่อผูรั้บผดิชอบ

พื้นที่

   2.1.10 การปฏิบัติงานกับแหล่งก�าเนิดรังสีที่เป็นของเหลวและระเหยง่ายที่มีความแรงรังสีสูงต้องท�า

ในถาดที่ปูด้วยกระดาษดูดซับ
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   2.1.11 การปฏิบัตงิานกบัแหล่งก�าเนดิรงัสต้ีองมกีารวางแผนก่อนการปฏบิตังิานทกุครัง้ หากสามารถ

ท�าได้ ควรมีการจ�าลองการปฏิบัติงานกับวัสดุอื่นที่ไม่ใช้สารกัมมันตรังสีก่อน

   2.1.12 กรณทีีไ่ม่ได้ระบไุว้ว่าสามารถปฏบิติังานได้บนโต๊ะปฏบิติัการตามวธิปีกติหรือวธีิการเฉพาะให้

ปฏิบัติงานในตู้ดูดควัน หรือ Glove box

   2.1.13 ต้องมีระบบตรวจสอบการปนเปื้อนวัสดุ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติงานอย่าง

สม�่าเสมอและมีระเบียบปฏิบัติในการก�าจัดสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อน

   2.1.14  ต้องมีเครื่องหมายทางรังสีพร้อมข้อความระบุระดับรังสีติดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด

   2.1.15 วัสดุอุปกรณ์และกากกัมมันตรังสีทุกชนิดต้องท้ิงในภาชนะท่ีจัดไว้เฉพาะเท่านั้น โดยเฉพาะ

ของมีคม หรือของแหลมต้องทิ้งในภาชนะที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษเท่านั้น

   2.1.16 ต้องมีบันทึกเกี่ยวกับชนิด และปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในครอบครองและก�าหนด

ผู้รับผิดชอบ

   2.1.17  สารกัมมันตรังสีจะต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยจากการโจรกรรม โดยจัดให้มีกุญแจ

และผู้ดูแลเฉพาะ

   2.1.18 ต้องมีที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีท่ีปลอดภัยและสามารถป้องกันรังสีได้ เช่น อุปกรณ์หุ้มด้วย

ตะกั่ว เป็นต้น ก่อนส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 2.2 วิธีการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก (Seal source) ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ดังนี้

  2.2.1  การปฏิบัติงานในห้องสอบเทียบเครื่องวัดรังสีด้วยรังสีแกมมา

    2.2.1.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล เช่น OSLหรือ Pocket Dosimeter 

ทกุครัง้ ขณะปฏบิตังิานและหลงัปฏบิติังานให้เกบ็เครือ่งวดัรงัสปีระจ�าบคุคลออกจากพืน้ทีค่วบคมุทางรงัสแีละมรีะบบ

ตรวจสอบปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

รูปที่ 6 กล้องวงจรปิด



7คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี

     2.2.1.2 การจัดระบบอุปกรณ์การสอบเทียบเครื่องวัดรังสีควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดและให้อยู่

ห่างจากแหล่งก�าเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

    2.2.1.3  ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อตรวจดูไฟสัญญาณและแกน  

Shutter หรือตรวจดูต�าแหน่งที่จะบ่งบอกสภาวะการฉายรังสีของเครื่องก�าเนิดรังสี 

    2.2.1.4 ต้องตรวจสอบก่อนว่าไม่มีผู้ใดอยู่ภายในห้องปฏิบัติการก่อนท�าการฉายรังสี

    2.2.1.5 ต้องปิดล๊อคประตูให้แน่น เพื่อให้สวิทช์Interlock door และ Light beam barrier

ท�างานท�าการตั้งเวลาฉายรังสีตามต้องการ กดสวิทช์Reset ก่อนทุกครั้ง หากไม่กด Reset จะไม่สามารถกดปุ่มให้

เครื่องท�างานได้ (การเปิด-ปิด ประตูทุกครั้ง จะต้องกด Reset ที่เครื่องควบคุมเสมอ) จากนั้นจึงกดปุ่ม ON เพื่อท�า 

การฉายรังสี

    2.2.1.6 เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานเครื่องแล้ว ให้ปิดสวิทช์กุญแจควบคุมเครื่องและปิด Breaker

    2.2.1.7 ห้องปฏิบัติการต้องมีแผนฉุกเฉินกรณีกระแสไฟฟ้าของเครื่องฉายรังสีขัดข้อง

    2.2.2 การปฏบิตังิานในห้องปฏบิติัการเคร่ืองมอืพิเศษทางด้านวทิยาศาสตร์ (Gas Chromatography 

ที่มีการติดตั้ง Electron Capture Detector)

    2.2.2.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล เช่น OSLหรือ Pocket Dosimeter 

ทุกครั้ง ขณะปฏิบัติงาน หากกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งานเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคลได้ครบทุกคนให้ท�าการ

ประเมินโดยเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรงัสหีรอืผูเ้ชีย่วชาญด้านรังสว่ีา เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิติังานมโีอกาสได้รบัปรมิาณ

รังสีไม่เกิน 2 mSv ต่อปี (10% ของค่าจ�ากัดปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี) ให้ได้รับการยกเว้น

    2.2.2.2  ต้องมีการทดสอบการรั่วของรังสีด้วยเครื่องส�ารวจรังสี ทุก 6 เดือน 

    2.2.2.3 กรณียกเลิกการใช้งานต้องมีวิธีการก�าจัดกากกัมมันตรังสีตามแนวทางที่กฎหมาย

ก�าหนด

 2.3 วธิกีารปฏบิตังิานในห้องสอบเทยีบเครือ่งวดัรงัสด้ีวยเครือ่งเอกซเรย์ต้องปฏิบตัติามโดยเคร่งครัด ดงันี้

  2.3.1  ผู้ปฏิบัติงานต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล เช่น OSLหรือ Pocket Dosimeter ทุกครั้ง

ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานให้เก็บเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคลออกจากพื้นที่ควบคุมทางรังสี และมีระบบ 

ตรวจสอบปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

  2.3.2 ต้องเปิดระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อตรวจดูสภาพภายในห้อง

  2.3.3 ต้องตรวจสอบก่อนว่าไม่มีผู้ใดอยู่ภายในห้องปฏิบัติการก่อนท�าการฉายรังสี

  2.3.4 ปิดล๊อคประตูให้แน่น เพื่อให้สวิทช์Interlock door และ Light beam barrier ท�างาน

  2.3.5  เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานห้องปฏิบัติการรังสีแล้ว ให้ปิดสวิทช์ Breaker
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รูปที่ 7 ห้องสอบเทียบเครื่องวัดรังสีด้วยรังสีแกมมาของห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL)

รูปที่ 8 เครื่อง Gas Chromatography ที่มีสารกัมมันตรังสี Ni-63
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รูปที่ 9 ห้องสอบเทียบเครื่องวัดรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์ของห้องปฏิบัติการรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL)

 2.4 วิธีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องรังสีรักษา ณ สถานที่ติดตั้ง

  2.4.1 ผู้ปฏิบัติงานต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล เช่น OSL หรือ Pocket Dosimeter ทุกครั้ง

ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานให้เก็บเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคลออกจากพื้นที่ควบคุมทางรังสี และมีระบบ 

ตรวจสอบปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

  2.4.2 ควรใช้เวลาในการจัดเตรียมอุปกรณ์ภายในห้องฉายรังสีให้น้อยที่สุดส�าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องโคบอลต์-60 และเครื่องใส่แร่

  2.4.3  ต้องแน่ใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นอยู่ภายในห้องก่อนฉายรังสี

  2.4.4 ต้องปิดประตูห้องฉายรังสีทุกครั้งก่อนฉายรังสี
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รูปที่ 10 การจัดอุปกรณ์วัดรังสีด้านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องรังสีรักษา

 2.5  วิธีการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

  2.5.1 ต้องตดิเครือ่งวดัรงัสปีระจ�าบคุคล เช่น OSLหรือ Pocket Dosimeter ทกุคร้ังขณะปฏบิติังาน

และหลังปฏิบัติงานให้เก็บเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคลออกจากพื้นที่ควบคุมทางรังสีและมีระบบตรวจสอบปริมาณ 

รังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

  2.5.2  ต้องแน่ใจว่าไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในห้องหรือบริเวณใกล้เคียงก่อนการฉายรังสี

  2.5.3 ต้องปิดประตูห้องเอกซเรย์ทุกครั้งก่อนการฉายรังสี

รูปที่ 10 การวัดประมาณรังสีกระเจิงรอบห้องเอกซเรย์
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  2.5.4  ควรปรับขนาดของล�ารังสีให้เหมาะสมกับหัววัดรังสี

  2.5.5  ในขณะท�าการฉายรังสีต้องอยู่หลังก�าแพงก�าบังรังสีเสมอ หรือในกรณีที่ไม่มีก�าแพงก�าบังรังสี 

ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันรังสี เช่น เสื้อป้องกันรังสี ปลอกคอป้องกันรังสี แว่นตาป้องกันรังสี เป็นต้น ทุกครั้ง หรืออยู่

ห่างจากแหล่งก�าเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

     2.5.5.1 ในกรณีปฏิบัติงานใกล้เครื่องเอกซเรย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโลสโคปี/Cath Lab 

(สวนหัวใจ) ควรใส่เสื้อป้องกันรังสี ปลอกคอป้องกันรังสี และมีแว่นตาป้องกันรังสี

รูปที่ 11 การจัดอุปกรณ์วัดรังสีด้านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
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รูปที่ 12 การวัดปริมาณรังสีขณะปฎิบัติงาน

 2.6 วิธีการปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติพิเศษ (รังสีแกมมาและบีต้า)

  2.6.1 ต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล เช่น OSL หรือ Pocket Dosimeter ทุกครั้งขณะ 

ปฏบิตังิาน และหลงัปฏบิตังิานให้เก็บเครือ่งวดัรงัสปีระจ�าบคุคลออกจากพ้ืนทีค่วบคมุทางรงัสีและมรีะบบตรวจสอบ

ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รังสี

  2.6.2 ต้องมีการตรวจสอบการรั่วของปริมาณรังสีสม�่าเสมอ
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3. การครอบครองหรือใช้งานเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์
 3.1 ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้งานเคร่ืองเอกซเรย์ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ รวมถึงห้องเอกซเรย์ จะต้องได้รับการตรวจสอบประสิทธิภาพ และ 

ความปลอดภยัด้านรงัสจีากหน่วยงานตามกฎหมาย เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ซึง่หน่วยงานนัน้ควรจะได้รบัการรบัรองตามระบบคณุภาพ เช่น ISO17025 และขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารทดสอบ

ตามกฎหมาย หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เช่น บุคคลที่มีคุณวุฒิด้าน ฟิสิกส์ เคมี ฟิสิกส์การแพทย์ รังสีการแพทย์หรือ

รังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 3.2 ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้งานเครื่องเอกซเรย์ จะต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับ 

ผูป่้วย เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน และประชาชนทัว่ไป เช่น ใส่เสือ้ตะกัว่ให้กบัญาตผิูป่้วยขณะเข้าจบัผูป่้วย ขณะถ่ายภาพ

ทางรังสี สอบถามการตั้งครรภ์ในสตรีวัยเจริญพันธุ์

 3.3 ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้งานเครื่องเอกซเรย์ จะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น ทางกล 

ทางไฟฟ้า และทางรังสี และมีแผนการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะน�า

 3.4 ผู ้ครอบครองหรือผู้ใช้งานเครื่องเอกซเรย์ ควรจัดท�าโปรแกรมประกันคุณภาพ และควรจัดหา 

เครื่องมือทดสอบ เช่น แฟนทอม (Phantom) หรือวัตถุทดสอบคุณภาพของภาพรังสีเพื่อควบคุมคุณภาพและบ�ารุง

รกัษาระบบเครือ่งเอกซเรย์และอปุกรณ์ประกอบ ให้มสีภาพพร้อมใช้งานและมคีวามปลอดภยั หากพบว่ามกีารช�ารดุ

หรอืท�างานผดิพลาด ให้ด�าเนนิการแก้ไขโดยด่วน ส�าหรับในกรณทีีม่กีารจัดหาเคร่ืองมอืใหม่ ควรก�าหนดคุณลักษณะ

ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความปลอดภัยในการใช้งาน ภาระงาน และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 3.5  ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้งานเครื่องเอกซเรย์ ควรจัดหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีมีก�าลังงานเพียงพอต่อความ

ต้องการของเครื่องเอกซเรย์ในแต่ละประเภทนั้น ๆ 

 3.6  ผู้ครอบครองหรือผู้ใช้งานเครื่องเอกซเรย์ จะต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบเครื่อง

เอกซเรย์ เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า และหลอดเอกซเรย์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น หมายเลขเครื่อง ผู้ผลิต ปีที่ผลิต 

ผู้จ�าหน่าย ปีที่ติดตั้ง เป็นต้น โดยจะต้องติดในต�าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้รวมถึงเครื่องเอกซเรย์ที่ประกอบขึ้นใหม่

จากชิ้นส่วนของเครื่องเอกซเรย์เก่า 
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ภาคผนวก

1. OSL คือ เครื่องวัดรังสีประจ�าบุคคล ประกอบด้วยผลึกอะลูมิเนียมออกไซน์ที่สามารถวัดรังสีได้  

โดยค่าปริมาณรังสีที่วัดได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสีที่ได้รับส�าหรับการติด OSL ควรติด

บริเวณล�าตัวหรือหน้าอก โดยหันด้านที่มีแผ่นกระดาษพิมพ์รายละเอียดชื่อผู้ใช้และหมายเลข OSL
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คณะท�างานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี

๑. นายศิริ ศรีมโนรถ  ที่ปรึกษา

 ผู้อ�านวยการส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

๒. ว่าที่ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์  ที่ปรึกษา

 ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

๓. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ที่ปรึกษา

 ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

๔. นางสาวจิราภรณ์ เพชรรักษ์ ที่ปรึกษา

 ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

๕. นางอนงค์ สิงกาวงไซย์ ประธานคณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

๖. นายคทายุทธ นิกาพฤกษ์ คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี

๗. นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

๘. นางศิริวรรณ บุญชรัตน์ คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ ตรัง

๙. นายสุรชัย ตุ้ยด้วง  คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

๑๐. นายศักดิ์ชัย บุพอังกูร คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

๑๑. นางสาธิตา ปานขวัญ คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และเลขานุการ

๑๒. นายสถาพร กล่อมแก้ว คณะท�างาน

 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และผู้ช่วยเลขานุการ




