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กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
พ.ศ. ....
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่งและวรรคสำม มำตรำ 8 (18) และมำตรำ
91/1 วรรคสอง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ พ ลั งงำนนิ ว เคลี ย ร์ เ พื่อ สั น ติ พ.ศ. ๒๕59 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม โดย
พระรำชบัญญัติพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕62 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ควำมปลอดภัยทำงรังสี” หมำยควำมว่ำ กำรป้องกันประชำชนและสิ่งแวดล้อมจำกควำม
เสี่ยงจำกรังสี และควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงจำกรังสี
ทั้งที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ และเกิดจำกอุบัติเหตุหรือเหตุกำรณ์ใด ๆ อันอำจคำดหมำยได้
“มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี ” หมำยควำมว่ำ มำตรกำรป้องกันและข้อกำหนด
ด้ำนควำมปลอดภัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยทำงรังสี
“เครื่องกำเนิดรังสี” หมำยควำมว่ำ เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมำเฉพำะสำหรับใช้เพื่อ
กำรวินิ จ ฉัย ทำงกำรแพทย์ ซึ่ ง ไม่ มี วัส ดุ กั มมั น ตรั ง สี เป็ น ส่ ว นประกอบและเพื่ อใช้ งำนในสถำนพยำบำล
ตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง
“ผู้แจ้ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยทีค่ รอบครอง
หรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง
“ผู้ รั บ แจ้ ง ” หมำยควำมว่ ำ กรมวิ ทยำศำสตร์ ก ำรแพทย์ โดยเป็ น ผู้ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงสำธำรณสุขมอบหมำยให้เป็นผู้รับแจ้งกำรครอบครองหรือใช้ เครื่องกำเนิดรังสี ตำมกฎกระทรวงที่
ออกตำมมำตรำ 26/1 วรรคหนึ่ง
“ปริมำณรังสีสมมูล” หมำยควำมว่ำ ผลรวมของปริมำณรังสีดูดกลืนในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะ
ใด ๆ ของมนุษย์ หลังจำกปรับเทียบกำรก่ออันตรำยของรังสีทุกชนิดที่อวัยวะนั้นได้รับ โดยเทียบกับกำรก่อ
อันตรำยของรังสีเอกซ์และรังสีแกมมำ มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต
“ปริมำณรังสียังผล” หมำยควำมว่ำ ผลรวมของปริมำณรังสีสมมูลหลังจำกเปรียบเทียบ
สภำพไวต่อรังสีของแต่ละเนื้อเยื่อหรือวัยวะทั่วร่ำงกำยของมนุษย์ มีหน่วยเป็นซีเวิร์ต
“ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี ” หมำยควำมว่ำ ผู้ปฏิบัติงำนให้กับผู้แจ้งทั้งแบบเต็มเวลำ แบบไม่
เต็มเวลำ หรือแบบชั่วครำว ซึ่งเกี่ยวข้องกับรังสี
หมวด 1
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี
ข้อ ๒ ผู้แจ้งต้องดูแลรักษำให้เครื่องกำเนิดรังสีที่ครอบครองหรือใช้มีคุณภำพและควำม
ปลอดภั ย ตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำน ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรตรวจสอบคุ ณ ภำพเครื่ อ งก ำเนิ ด รั ง สี ทุ ก สองปี
โดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ หรือหน่วยงำนที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มอบหมำย หรือหน่วยงำนที่

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประกำศรับรอง และยื่นสำเนำรำยงำนผลกำรทดสอบเครื่องกำเนิดรังสี ที่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กำหนด ต่อผู้รับแจ้งภำยในหกสิบวันหลังจำกวันที่ได้รับผลกำร
ตรวจ
ข้อ ๓ สถำนที่ บริเวณ หรือห้อง ที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดรังสี ต้องสำมำรถป้องกันรังสีได้ตำม
มำตรฐำนตำมที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กำหนด
ข้อ ๔ ต้องมีสัญลักษณ์เตือนภัยทำงรังสีหรือคำเตือน ดังนี้
(1) เครื่องหมำยสัญลักษณ์เตือนภัยทำงรังสีที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนสำกลติดหน้ำสถำนที่
บริเวณ หรือห้องที่มีเครื่องกำเนิดรังสีในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน
(2) ป้ำยที่มีข้อควำม “โปรดระวังบริเวณรังสี ” หรือ “สตรีมีครรภ์ โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ”
หรือข้อควำมอื่น ที่เป็ นกำรเตือนอัน ตรำยจำกรังสีห น้ำสถำนที่ บริเวณ หรือห้ องที่มีเครื่องกำเนิดรังสีใน
ตำแหน่งที่เห็นชัดเจน
(3) หน้ำสถำนที่ บริเวณ หรือห้องที่มีเครื่องกำเนิดรังสี ต้องมีสัญญำณไฟ หรือเสียง หรือ
ป้ำยเตือนในขณะฉำยรังสี เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลอื่นเข้ำมำในบริเวณนั้นในขณะฉำยรังสี
ข้อ ๕ ผู้แจ้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีสำหรับผู้ป่วยหรือญำติที่จำเป็นต้องอยู่ภำยใน
ห้องเครื่องกำเนิดรังสีตำมควำมเหมำะสม เช่น ฉำกกำบังรังสี เสื้อกันรังสี ถุงมือกันรังสี ปลอกคอกันรังสีแผ่น
กันรังสีกำบังอวัยวะสืบพันธุ์ เป็นต้น
ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์วั ดรังสีบุคคล เช่น แผ่นวัดรังสีโอเอสแอล (OSL) หรือที
แอลดี (TLD) เป็ น ต้ น โดยกรมวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์ หรื อ หน่ ว ยงำนที่ ก รมวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์
มอบหมำย หรือหน่วยงำนที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประกำศรับรอง ให้กับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี และ
จัดทำบันทึกปริมำณรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีเป็นประจำทุกสำมเดือน
หมวด 2
ขีดจำกัดปริมำณรังสี
ข้อ ๗ ผู้แจ้งต้องควบคุมดูแลและป้องกันอันตรำยจำกรังสีให้ ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีต้องไม่ได้
รับรังสีเกินกว่ำขีดจำกัดปริมำณรังสีที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ปริ ม ำณรั ง สี ยั ง ผล (Effective dose) ๒๐ มิ ล ลิ ซี เ วิ ร์ ต ต่ อ ปี โดยเฉลี่ ย ในช่ ว งห้ ำ ปี
ติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ต และตลอดช่วงห้ำปีติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสี
ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ต
(2) ปริมำณรังสีสมมูล (Equivalent dose) สำหรับเลนส์ของดวงตำ ๒๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
โดยเฉลี่ ยในช่ว งห้ำปี ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ล ะปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน ๕๐ มิลลิ ซีเวิร์ต และตลอดช่ว งห้ ำปี
ติดต่อกัน จะต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิซีเวิร์ต
(3) ปริมำณรังสีสมมูล (Equivalent dose) สำหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้ำ ๕๐๐
มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

ข้อ ๘ ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หรืออยู่ระหว่ำงกำรให้นมบุตร ให้ใช้ขีดจำกัด
ปริมำณรังสีเช่นเดียวกันกับประชำชนทั่วไป
ข้อ ๙ ผู้แจ้งต้องควบคุมกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีให้กำรใช้งำนเครื่องกำเนิดรังสี มีควำม
ปลอดภัย สำมำรถป้องกันรังสีให้ประชำชนไม่ได้รับรังสีเกินกว่ำขีดจำกัดปริมำณรังสีที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ปริมำณรังสียังผล (Effective dose) 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(2) ปริมำณรังสีสมมูล (Equivalent dose) สำหรับเลนส์ของดวงตำ 15 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
(3) ปริมำณรังสีสมมูล (Equivalent dose) สำหรับส่วนที่เป็นผิวหนัง มือ และเท้ำ 50 มิลลิ
ซีเวิร์ตต่อปี
ข้อ 10 ขีดจำกัดปริมำณรังสีที่กำหนดตำมข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 หมำยถึง ผลรวมของปริมำณ
รังสีจำกทุกแหล่ง ทีผ่ ู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีมีโอกำสจะได้รับ
หมวด 3
ผู้ควบคุมใช้งำนเครื่องกำเนิดรังสี
ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องจัดให้มีผู้ควบคุมใช้งำนเครื่องกำเนิดรังสี ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชำชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม หรือ
(ข) ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม หรือ
(ค) ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ หรือ
(ง) ผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำรังสีเทคนิค หรือ
(2) เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ นักฟิสิกส์กำรแพทย์ หรือ
(3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำพนักงำนรังสี ปฏิบัติงำนภำยใต้กำกับดูแลของผู้มีใบประกอบ
โรคศิลปะหรือใบประกอบวิชำชีพ
กรณีเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อ ๓ ให้ปฏิบัติงำนตำมคู่มือที่สภำวิชำชีพ
กำหนดหรือเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี ตำมหลักสูตรที่สภำวิชำชีพรับรอง หรือจำก
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และกำรปฏิบัติงำนนั้นต้องอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของผู้มีใบประกอบโรค
ศิลปะหรือใบประกอบวิชำชีพ
หมวด 4
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี
ข้อ 1๒ ผู้แจ้งต้องรับผิดชอบป้องกันอันตรำยจำกรังสีจำกกำรใช้เครื่องกำเนิดรังสี โดยจัด
ให้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ควบคุ ม คุ ณ ภำพและควำมปลอดภั ย เครื่ อ งก ำเนิ ด รั ง สี ให้ เ ครื่ อ งก ำเนิ ด รั ง สี ที่
ครอบครองหรือใช้มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กำหนด
(2) เฝ้ำระวังกำรได้รับปริมำณรังสีของผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีของหน่วยงำน และประชำชน

(3) จัดให้มีรำยงำนปริมำณรังสีบุคคลประจำปี สำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี
(4) ตรวจสอบหำสำเหตุ และมีมำตรกำรป้องกันและแก้ไข เมื่อมีผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีของ
หน่วยงำนได้รับปริมำณรังสีสูงเกินขีดจำกัด และรำยงำนให้ผู้รับแจ้งทรำบภำยในสำมสิบวัน
(5) จัดทำแผนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีของหน่วยงำน
(6) จัดให้มีกำรอบรม แนะนำ ให้คำปรึกษำ แก่ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับอันตรำยจำกรังสีและกำรป้องกันรังสี
ให้ผู้แจ้งรำยงำนผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี แก่ผู้รับแจ้ง โดยยื่น
พร้ อมกับ กำรยื่น ส ำเนำรำยงำนผลกำรทดสอบเครื่องกำเนิดรังสี ภ ำยในหกสิบวัน และจัดเตรียมสำเนำ
เอกสำรรำยงำนสำหรับกำรตรวจสอบจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เมื่อร้องขอ

ให้ไว้ ณ วันที่

พ.ศ. .....

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข

