
งานก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายศิริ ศรีมโนรถ
ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์



ด้านรังสี ด้านเครื่องมือแพทย์

งานก ากับดูแลการแจ้งครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

ภารกิจส านักรงัสแีละเครื่องมือแพทย์ 



งานด้านรังสี

งานด้านมาตรวิทยาทางรังสี

งานด้านรังสีรักษา

งานด้านรังสีวินิจฉัย

งานรังสีบุคคล
งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

งานก ากับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์



งานด้านมาตรวิทยาทางรังสี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ให้เป็น หน่วยงานมาตรวิทยาด้านรังสีทางการแพทย์ รังสีวินิจฉัย 

สาขารังสีรักษา และ Brachy-Therapy 
และเป็นสมาชิกในเครือข่าย IAEA / WHO Network 



1. สอบเทียบ Survey Meter

2. สอบเทียบเครื่องวัดรังสีวินิจฉัย

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

4. Radiotherapy Dosimeter 
 ในตัวกลางอากาศ
 ในตัวกลางน  า

งานด้านมาตรวิทยาทางรังสี

5. สอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดรังสี
ด้วยโฟตอนและอิเล็กตรอนพลังงานสูง

7. ทดสอบความแม่นย าเครื่องวัดรังสี

8. ทดสอบความสามารถในการ
ป้องกันรังสี

ของวัสดุป้องกันรังสี

6. ทดสอบความช านาญการก าหนด
ปริมาณรังสีรักษาด้วยสารวัดรังสี TLD



 เครื่องเอกซเรย์รักษา 
 เครื่องเร่งอนุภาคโฟตอน
 เครื่องเร่งอนุภาคโฟตอนและอิเล็กตรอน
 เครื่องโคบอลต์-60
 เครื่องใส่แร่รังสีรักษา

ตรวจวัดค านวณปริมาณรังสีรักษาและการตรวจ
วิเคราะห์ล ารังสี

งานบริการด้านรังสีรักษา



เครื่องเอกซเ
รย์

คอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์
เต้านม

เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัย

ทั่วไปเคลื่อนที่

เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทั่วไป

เครื่องเอกซ
เรย์ตรวจ
วัดความ
หนาแน่น

มวลกระดูก

เครื่องเอกซเรย์ฟัน

เครื่องเอกซเรย์
ฟลูออโรสโคปี C-Arm

เครื่องเอกซเรย์
ฟลูออโรสโคปี

งานด้านรังสีวินิจฉัย

จัดอบรมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยและห้องปฏิบัติการแพทย์ 4 ภาค 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถเป็นผู้ตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานระดับประเทศได้

การจัดท าค่าปริมาณรังสี
อ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย 
เพ่ือใช้เป็นค่ามาตรฐานของ
ประเทศ จากฐานข้อมูลพื้นฐาน
จ าเพาะของคนไทย

ตรวจประเมินงานประกันคุณภาพห้องเอกซเรย์วินิจฉัย

ค่ามาตรฐานการถ่ายภาพทางรังสวีินิจฉัย (DRL)

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย

จ านวนเครื่องที่ตรวจสอบ 3,000 เครื่อง



ให้บริการประเมินปริมาณรังสี ที่บุคลากรด้านรังสี
ได้รับขณะปฏิบัติงาน ด้วยแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีทั่วประเทศ  

งานด้านรังสีบุคคล



งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในการ
วินิจฉัยและรักษาโรค และอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เครื่อง MRI เตาไมโครเวฟ



งานก ากับดูแลการแจ้งครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

งานก ากับดูแลเครื่องก าเนิดรังสีเอกซท์างการแพทย์



ที่มาของพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเ์พื่อสันติ พ.ศ. 2559

ผลกระทบ
o คลีนิกทันตกรรม ที่เครื่อง

ก าเนิดรังสีไม่ได้มีพลังงานสูง
มาก มีผลกระทบ

o สถานพยาบาลที่ไม่มี RSO
o บทลงโทษที่รุนแรง   

Contents

พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียรเ์พื่อสันติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 ให้กระทรวงสาธารณสุข
ดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยของเครื่อง
ก าเนิดรังสีเอกซ์ทาง
การแพทย์

 ไม่มี RSO
 ลดบทลงโทษ



หัวข้อ พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พ.ศ. 2559 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ 5 เมษายน 2562

การครอบครองหรือใช้
เครื่องก าเนิดรังสี

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
ใบอนุญาต (มีอายุ 5 ปี)

แจ้งครอบครองหรือใช้
(มาตรา 26/1)

ใบแจ้งครอบครอง (ไม่มีหมดอายุ)

รักษาการตาม พ.ร.บ.
รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
รมว. กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานก ากับดูแล
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ที่ รมว. กระทรวงสาธารณสุข

มอบหมาย
ประเภทเครื่องก าเนิด
รังสีครอบครองหรือใช้ เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทุกประเภท

เครื่องก าเนิดรังสีเอกซท์างการแพทย์
/สัตวแพทย์

ตารางเปรียบเทียบ



ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ)

หัวข้อ
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือ

สันติ พ.ศ. 2559 

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

ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ 5 เมษายน 2562

เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย
ทางรังสี

• มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี (RSO) อย่างน้อย 1 คน
ประจ าอยู่ตลอดเวลาที่เปิดท า 
การ 

• ต้องสอบขึ นทะเบียนกับทาง
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

• ใบอนุญาต มีอายุ 3 ปี

มีผู้ควบคุมใช้งานเครื่องก าเนดิรงัสี
 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่นกัฟิสิกสก์ารแพทย์ 



ตารางเปรียบเทียบ (ต่อ)

หัวข้อ
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 

พ.ศ. 2559 

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

ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ 5 เมษายน 2562

บท
ลงโทษ

ผู้มีไว้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี
 ไม่ขออนุญาต 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั งจ าทั ง

 ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั งจ าทั งปรับ 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั งจ าทั งปรับ

 ไม่ยื่นแจ้งครอบครองหรือใช้
เครื่องต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
100,000 บาท

 ไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยเครื่อง
ก าเนิดรังสี ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 100,000 บาท



ผู้มีใบอนุญาต (แตไ่ม่มี RSO)

ผู้ไม่มีใบอนุญาต
นิรโทษกรรม

ประกาศใช้เมื่อ พ.ร.บ. พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562

นิรโทษกรรม



การเตรียมการรองรับของกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

มีผลบังคับใช้

พ.ร.บ. ประกาศใช้
วันที่ 5 เมษายน 2562

มีผลบังคับใช้ 4 มิถุนายน 2562

1

2

3 เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ออกกฏกระทรวงตาม พ.ร.บ.

ประชาสัมพันธ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมบุคคลากร4



1. ออกกฏกระทรวงตาม พ.ร.บ.



กฏกระทรวงออกตามพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

กฎกระทรวง
ก าหนดเครื่องก าเนิด

รังสีเพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ ที่ต้องแจ้ง
การมีไว้ในครอบครอง

หรือใช้ 

กฎกระทรวง
ก าหนดระยะเวลาใน
การแจ้งการมีไว้ใน
ครอบครองหรอืใช้

เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อ
การวินิจฉัยทาง

การแพทย์ 

กฎกระทรวง
ก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยเครื่องก าเนิด
รังสีเพื่อการวินิจฉัยทาง

การแพทย์ 



กฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ 

1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
2. เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 
3. เครื่องเอกซเรย์เต้านม 
4. เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก 
5. เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือด 
6. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
7. เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี
8. เครื่องจ าลองการรักษาแบบทั่วไป 
9. เครื่องจ าลองก ารรักษาแบบคอมพิวเตอร์
10. เครื่องเอกซเรย์แบบหมุนได้ 
11. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 
12. รถเอกซเรย์ 
13. เครื่องเอกซเรย์สัตว์ 
14. อื่นๆตามประกาศ

ประเภทเครื่องก าเนิดรังสี



ก าหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์

การยื่นแจ้ง
• ยื่นแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีก่อนการ

ใช้งานครั้งแรก ภายใน 60 วัน ตั้งแต่มีการครอบครอง



ระยะเวลาการยื่นเอกสาร

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

ควบคุมเครื่อง สถานที่ติดต้ัง ให้ยื่นขอแก้ไข ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
• กรณีที่ใบแจ้งครอบครองช ารุดในสาระส าคัญ สูญหาย หรือถูกท าลาย ให้ยื่นแจ้งภายใน 30 วันนับ

แต่วันที่ได้รับทราบถึงการช ารุดในสาระส าคัญ
• กรณีต้องการ ยกเลิกการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ยื่นแจ้งภายใน 30 วัน
• กรณเีครื่องก าเนิดรังสีเกิดสูญหาย ให้ผู้แจ้งแจ้งต่อผู้รับแจ้งภายใน 10 วัน

ก าหนดระยะเวลาในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์



 เครื่องต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ประจ าทุก 2 ปี
 สถานที่ บริเวณ หรือห้อง ที่ติดตั งเครื่องก าเนิดรังสี 

ต้องสามารถป้องกันรังสีได้
 ต้องมีสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีหรือป้ายค าเตือน 
 ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันรังสีส าหรับผู้ป่วย
 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์วัดรังสีบุคคล

มาตรฐานความปลอดภัย 

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 



ขีดจ ากัด
ปริมาณรังสี

ผู้ปฏิบัติงาน
 Effective dose 1 mSv/y
 Equivalent dose ส าหรับเลนส์ 

ของดวงตา 15 mSv/y
 Equivalent dose ส าหรับส่วนที่

เป็นผิวหนัง มือ และเท้า 50 mSv/y

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

Equivalent dose ส าหรับเลนส์ของดวงตา 20 mSv/y
โดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีติดต่อกัน ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่
เกิน 50 mSv/y

Equivalent dose ส าหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และ
เท้า 500 mSv/y

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 

ประชาชนทั่วไป



5 สาขาวิชาชีพ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักฟิสิกส์การแพทย์ 

ผู้ควบคุมใช้งานเครื่อง

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 



กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ 



บทบาทของผู้แจ้งครอบครองหรือใช้เครื่อง

1. ให้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีเป็นประจ าทุก 2 ปี

2. เฝ้าระวังการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีของหน่วยงาน
และประชาชน 

3. รายงานปริมาณรังสีบุคคลประจ าปี ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 

5. จัดท าแผนการป้องกันอันตรายจากรังสีของหน่วยงาน 

4. มีมาตรการป้องกันและแก้ไข เมื่อมีผู้ปฏิบัติงานทางรังสีของหน่วยงาน 
ได้รับปริมาณรังสีสูงเกินขีดจ ากัด และรายงานให้ผู้รับแจ้งทราบ 

6. จัดให้มีการอบรม แนะน า ให้ค าปรึกษา แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากรังสี และการป้องกันรังสี 
หรือปฏิบัติงานตามคู่มือที่สภาวิชาชีพก าหนด 



2. ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง



2
ภาคตะวันออก

เชียงเหนือ

คร้ังที่ 2
ภาคตะวันออกเชียงเหนอื
เริ่มจัดประชุม
เดือน พฤษภาคม 2562

4
ภาคใต้

คร้ังที่ 4 ภาคใต้
เริ่มจัดประชุม
เดือน มิถุนายน 2562

1
ภาคเหนือ

คร้ังที่ ภาคเหนือ
เริ่มจัดประชุม
เดือน พฤษภาคม 2562

3
ภาคตะวันออก

คร้ังที่ 3 ภาคตะวันออก
เริ่มจัดประชุม
เดือน มิถุนายน 2562

5
ภาคกลาง

คร้ังที่ 5 ภาคกลาง
เริ่มจัดประชุม
เดือน กรกฎาคม 2562

เตรียมแผนประชุมชี้แจงผู้รับบริการ 5 ภาค

 ผอ. โรงพยาบาลชุมชน
 ผอ. โรงพยาบาลเอกชน
 สสจ
 นักรังสีการแพทย์
 คลินิกทันตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย



แผ่นพับประชาสัมพันธ์



คู่มือการแจ้งครอบครองหรือ
ใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์และสายด่วน

คอยให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา
เกี่ยวกับการแจ้งครอบครอง

สายด่วนให้ค าปรึกษา



เตรียมการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์

เว็บไซด์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์
เว๊ปไซด์ส านักรังสแีละเครื่องมือแพทย์



เตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



การเตรียมงานด้านระบบ IT ลดการใช้เอกสาร
 ลดขั้นตอนการติดต่อกบั

หน่วยงานราชการ
 ลดระยะเวลาด าเนินการ

ระบบการแจ้งครอบครองออนไลน์ ระบบตรวจเครื่องเอกซเรย์

ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่อง
ก าเนิดรังสีทางการแพทย์ผ่านทางระบบออนไลน์ทาง 

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

ผู้รับบริการย่ืนตรวจเครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์
ผ่านทางว็บไซต์

ระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักคณะกรรมการอาหารและยา
• ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



เตรียมบุคคลากร



การเตรียมทีมตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์

ปัจจุบัน อนาคต

จ านวนเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทางการแพทย์

20,000 เครื่อง 25,000-30,000 เครื่อง

จ านวนทีมในการตรวจ 20 ทีม 30 ทีม

ระยะเวลาด าเนินการ
(เดิม 130 วันตาม

ประกาศ)
60 วัน 30 วัน



ขอบคุณครับ


