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SAFETY IN WORKING WITH X-RAY 

"ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับรังสีเอกซ์" 

Scope and relevant laws 

 For providing knowledge in addition to those required by law 
 For promoting safety to employees 
 Safety in working with X-ray 
 For those working with X-ray 

 
  Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of 

Occupational Safety, Health and Work Environment in Relation to X-RAY B.E. 2547(2004), >> Safety in Working 
with Ion radiation 
 

ในปัจจุบันพบว่าการน า “รังสี” ถูกน ำมำใช้เพิ่มขึ้นทั้งในภำคอุตสำหกรรม กำรแพทย์ และกำรวิจัยตำมหน่วยงำน
วิทยำศำสตร์ต่ำงๆ ดังนั้นผู้ที่น ำไปใช้หรือมีกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับรังสี ควรได้รับค ำแนะน ำ และปฏิบัติตำมก ำหนดกฎเกณฑ์
มำตรฐำนในเรื่องเกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงรังสี ซึ่งมีหลำยองค์กรภำยในประเทศและองค์กรระดับประเทศ เช่น  

 องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
 คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยหน่วยทำงรังสีและกำรตรวจวัด (International 

 Commission  on Radiation Units and Measurement: ICRU) 
 คณะกรรมกำรพลังงำนปรมำณเูพือ่สันติ ของประเทศไทย (Atomic Energy For Peace Committee) 
 คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศ ว่ำด้วยกำรป้องกันอันตรำยจำกรงัสี (International Commission on  

Radiological Protection: ICRP) 
 ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) 

 
องค์กรแต่ละองค์กรได้เสนอแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรป้องกันรังสี  เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

และประชำชนทั่วไป ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เหล่ำนั้น จ ำเป็นที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธี หรือจัดให้ผู้ปฏิบัติงำนกับรังสีได้รับกำรฝึกอบรม 
เพื่อให้เกิดควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง อันจะส่งผลก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับบุคลำกร ,
สินค้ำ,วัสดุ ช้ินงำนของสถำนประกอบกิจกำรได้   
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รายละเอียดบริการ 
 

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (6 ช่ัวโมง)  

วิธีการอบรม บรรยำย > สำธิต > สอบภำคทฤษฏี > Workshop 

จ านวนผู้เข้าอบรม รับสมัครเพียง 15 ท่ำน/รุ่น  

วิทยากร วิทยำกร 1 ท่ำน /ผู้ช่วย 1 ท่ำน/เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม 1 ท่ำน **(3ท่ำน)** 

สถานทีฝึ่กอบรม RTN ซ.นวมินทร์ 98  

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงำนกับรังสี 
ผู้ที่สนใจ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิที่จะได้รับ ประกำศนียบัตรรับรองกำรผ่ำนฝึกอบรม  
หนังสือคู่มือกำรอบรม จ ำนวน 1 เล่ม,  
สมุด 1 เล่ม, ปำกกำ 1 ด้ำม 
ของรำงวัล 

ลักษณะการจัด 
ห้องฝึกอบรม 

Classroom Style 
 

การเตรียมความพร้อม กรณีศึกษำเกี่ยวกับรังสีที่ลูกค้ำสนใจเพื่อน ำมำใช้ในกำรท ำ workshop เช่น กัมมันตรังสีแต่ละชนิดสะสม
ในร่ำงกำยได้เท่ำไร ในน้ ำดื่มได้เท่ำไร ในอำกำศได้เท่ำไร และถ้ำมีหลำยอย่ำงปนกันจะมีวิธีกำรค ำนวณ
อย่ำงไร รวมทั้งเวลำเกิดอุบัติเหตุทำงรังสี จะต้องปฏิบัติอย่ำงไร ตลอดจนกำรขนส่งสำรกัมมันตรังสี กำร
เก็บและกำรก ำจัดกำกกัมมันตรังสีต้องท ำอย่ำงไร 
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ก าหนดการ 

Time Item Trainer 

 08.30 -16.30 น. 

 ลงทะเบียน 

RTN 

 ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้ารับฝึกอบรม (Pre-Test) 
 กฎหมำยที่เกีย่วข้อง 
 มำตรฐำน,สัญลักษณ์ควำมปลอดภัยในกำรใช้รังส ี
 ขั้นตอนกำรท ำงำนกับต้นก ำเนดิรังส ี
 กำรวัดค่ำรังสีเพื่อควบคุมหรือประเมินควำมอันตรำย 

ช่วงบ่าย (workshop) 
 ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนกับรังสีเอกซ์  

** สำเหตุ และกรณีศึกษำกำรเกิดอุบัติเหตุของรังสี** 
 วิเครำะหห์ำสำเหตุ  
 แนวทำงกำรแก้ไข และกำรป้องกันอุบัติเหต ุ

    -หลักกำรป้องกันอันตรำยจำกรังส ี
 ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับฝึกอบรม (Post-Test) 
 ถาม-ตอบข้อสงสัย 
 มอบวุฒิบัตร 

 
 

หมายเหตุ 
10 : 30 - 10 : 45 น. (พักเบรก) 
12 : 00 - 13 : 00 น. (พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน) 
14 : 30 - 14 : 45 น. (พักเบรก) 
 
 
 
 
 
 
 


