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บทคัดยอ 
 งานวิจัยเชิงสํารวจน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือจะศึกษาปญหาการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางรังสีของ
เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ปฏิบัติงานอยู    ในการศึกษา ไดรวบรวมขอมูลและทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของ 
จัดทําแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 4 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไป ประสบการณ ปญหาการปฏิบัติงาน และขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะ  ทําการจัดสงยังเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสีทั้งท่ีผานการรับรองและยังไมผานการรับรองจาก
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) และไดรับการตอบกลับมา  468 ชุด  ประมวลผลสถิติเชิงพรรณนาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS 11.5  หาคาการแจกแจงความถี่  คาสัดสวนรอยละ  คาเฉล่ีย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
พบวาผูตอบกลับที่ผานการสอบเพื่อรับรองเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางมีมากที่สุดรอยละ 72.6  
สําหรับประสบการณในการปฏิบัติงานทั่วไป  มีประสบการณสูงในระดับมาก (รอยละ 50-53.4) และปานกลาง (รอย
ละ 44.7-50)  คาเฉล่ีย 3.4-3.8 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8-0.9  สวนปญหาในการปฏิบัติงาน  มีปญหาสวนใหญใน
ระดับปานกลาง (รอยละ24.1-44.2) คาเฉล่ีย 2.9-3.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3-1.8  โดยสรุป เจาหนาที่ความปลอดภัย
ทางรังสีสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน แตยังมีปญหาอยูบาง  จากขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  หลายคนไมเห็น
ดวยกับการสอบเพ่ือรับรองและข้ึนทะเบียน  ตองการให ปส. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ผลการวิจัยนําไปสู การ
ปรับปรุงการสอบเพ่ือรับรองและขึ้นทะเบียน  การปรับปรุงระบบงานใน ปส. และการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฟนฟู
ความรูในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
 The objectives of this survey research are to study radiation safety operation problems of radiation safety 
officers (RSOs).  The RSOs data were collected and the concerned laws were reviewed to design the 
questionnaires which composed of general, experiences, operation problems and comments/suggestions. The 
questionnaires were submitted to RSOs, who were certified from Office of Atoms for Peace (OAP) and who had 
not been certified yet, and 468 sets of replies were obtained.  The results were analyzed by descriptive statistics 
with SPSS 11.5 software to calculate frequencies, percentages, averages, and standard deviations (S.D.).  The 
maximum responses came from the persons who passed the examination to be certified as medium level RSOs 
around 72.6%.  The results showed that their working experiences were high (50-53.4%) and medium (44.7-50%) 
with averages of 3.4-3.8 and S.D. of 0.8-0.9.  Their operation problems were at medium level (24.1-44.2%) with 
the averages of 2.9-3.2 and S.D. of 1.3-1.8.  In conclusion, most of RSOs have operation experiences but they still 
have some problems.  From their comments/suggestions, some do not agree with examination/certification and 
need OAP to improve working.  These results lead to the improvements of RSOs examination/certification, OAP 
working systems, and RSO refreshment courses. 
 
Keywords: radiation safety officers, descriptive statistics, operation problems  
 

1. บทนํา 
 

กฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 25461 ขอ 7 ผูยื่นคําขออนญุาตตามขอ 3 ขอ 
4 หรือขอ 5 ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนนิการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี  แตกฎกระทรวงนี้ไดยกเลิกไป
โดยกฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดาํเนินการเกี่ยวกับวัสดุนวิเคลียร
พิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 25502  ท้ังนี้ ขอ 8  ผูยื่นคําขออนุญาต
ตามขอ 5 หรือ ขอ 6 ตองระบุผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกีย่วกับรังสี  

เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีเปนผูรับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสีของ
องคกร  โดยประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เร่ือง มาตรฐานการรับรองเจาหนาท่ี
ความปลอดภยัทางรังสี  ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ.
25493 ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

ท้ังนี้จะตองสอบเพื่อรับรองและข้ึนทะเบียนเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับตน 
กลาง หรือ สูง  ตามท่ีสํานักงานปรมาณูเพือ่สันติ (ปส.) จัดข้ึน  ท้ังนี้ ปส. ไดจัดสอบในปงบประมาณ 
2552 และ 2553 และไดรับรองและข้ึนทะเบียนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีท้ัง 3 ระดับ  โดย
เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางมีจํานวนมากท่ีสุด 
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งานวิจยัเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงคหลักท่ีจะสอบถามปญหาการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยทางรังสีของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีท่ีปฏิบัติงานอยู ท้ังท่ีผานการรับรองและยังไม
ผานการรับรองจาก ปส. เพือ่ประเมินปญหาในการปรับปรุง แกไข และพัฒนา หลักสูตรฟนฟูความรู
ในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการทํางานของเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี  อันจะยังประโยชนตอองคกรท่ีสังกัด  นอกจากนั้นเพือ่ปรับปรุงการสอบเพ่ือรับรอง
และข้ึนทะเบียน และปรับปรุงระบบงานใน ปส. ท่ีเกี่ยวของ 
 

2. วัสดุอุปกรณ  
 

 อุปกรณในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย   1) โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 11.5 เพื่อ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ    2) แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมา 
 

3. วิธีการ 

 

1. รวบรวมขอมูลและทบทวนเอกสารทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวคิดใน
การศึกษา จากน้ันไดจัดทําแบบสอบถามความคิดเหน็ของเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสี เกี่ยวกับ
ปญหาการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยทางรังสี  โดยอาศัยหลักจาก พ.ป.ส. 11  ปส.-2-014 
(คุณสมบัติและหนาท่ีของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี) กลุมเปาหมายที่จะจดัสงแบบสอบถามให 
เปนเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีท่ีเขาสอบเพ่ือรับรองและข้ึนทะเบียน 

แบบสอบถามนี้ประกอบดวยคําถามท้ังปลายปดและปลายเปด แบงเปน 4 ตอน ไดแก ตอนท่ี 
1 ขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 สอบถามประสบการณในการปฏิบัติงานท่ัวไป ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาใน
การปฏิบัติงานท่ัวไป ตอนท่ี 4 แบบแสดงความคิดเห็น / ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

2. เผยแพรแบบสอบถามลงเว็บไซต จดัซ้ือวัสดุการจัดสง จัดสงแบบสอบถามยังเจาหนาท่ี
ความปลอดภยัทางรังสี  รวบรวมแบบสอบถามท่ีสงกลับมาท้ังทางอีเมลและทางไปรษณีย 

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีสงกลับมา ทําการประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS หาคา          
การแจกแจงความถ่ี คาสัดสวนรอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และรวบรวมความคิดเห็น / 
ขอเสนอแนะ 

4. สรุปและเขียนรายงาน เผยแพรลงเว็บไซตเพื่อใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีทราบ  
รวมท้ังนําเสนอขอคิดเห็นท่ีเกี่ยวของกบั ปส. ใหผูบริหารไดรับทราบ 
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4. ผลการวิจัย 
 

ผลปรากฏวาไดรับแบบสอบถามคืนมา 468 ชุด โดย 7 ชุดแรก เปนแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ตอบกลับทางอีเมล และอีก 80 ชุด จากผูเขาสอบเพ่ิมเติมระดับตนและระดับกลาง ในการสอบท่ีทาง 
ปส. จัดข้ึนในเดือนมกราคม 2553 ท่ีเหลืออีก 381 ชุด ไดรับการตอบกลับทางไปรษณีย จากผูสอบผาน
เปนเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสี ระดับตน กลาง และสูง (ท้ังผูสอบผานแตภาคทฤษฎี และสอบ
ผานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) จากจํานวนท่ีสงออกท้ังส้ิน 692 ชุด คิดเปนจํานวนผูตอบกลับ 
55.1% (381 ชุด) สวนผลจากการประมวลผลสํารวจโดยใชโปรแกรม SPSS 11.5 (เฉพาะตอนท่ี 1  2  
และ 3)  และสรุปความคิดเหน็ / ขอเสนอแนะ (ตอนท่ี 4) เปนดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เปนชายมากกวาหญิง เปนจํานวน 54.1% อายุระหวาง 
31-40 ป มีปริมาณมากท่ีสุด 45.1% ระดับการศึกษา เปนปริญญาตรีมากท่ีสุด 73.9% อาชีพขาราชการ
มากท่ีสุด 41.9% งานทางการแพทยมากท่ีสุด 67.3% ลักษณะสารกําเนิดรังสีท่ีดูแลเปนเคร่ืองกําเนดิ
รังสีมากท่ีสุด 69.4%  ประสบการณทํางานเก่ียวของกับรังสี 1-5 ป มากท่ีสุด 24.4% รองลงมาเปน 20 
ปข้ึนไป 22% เคยผานการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสีถึง 73.5% เคยผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรการฟนฟคูวามรูเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เพียง 27.4% เคยศึกษาวชิาท่ี
เกี่ยวกับการปองกันอันตรายจากรังสีระดับปริญญาตรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต 62.8% เคยผานการสอบ
จาก ปส. เพื่อรับรองเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง 72.6% ระดับสูง 7.9% ระดับตน 
6.6% 
ตอนท่ี 2 สอบถามประสบการณในการปฏบิัติงานท่ัวไป  คําตอบเปน นอยท่ีสุด (1) นอย (2) ปานกลาง
(3) มาก (4) มากท่ีสุด (5) และไมตอบ โดยคําถามเก่ียวกับความรูในเรื่องความเส่ียงอันตรายจากรังสี
และวิธีการควบคุม  ความเขาใจในงานท่ีไดรับมอบหมายท่ีเกีย่วของกบัตนกําเนดิรังสี  ความรูเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กฎกระทรวง ระเบียบ และขอกําหนดอ่ืน ๆ ความสามารถ
ในการใหคําแนะนําเพื่อใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการในการปองกันอันตราย
จากรังสี ความสามารถในการถายทอดแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับผูปฏิบัติงาน  ความสามารถในการ
ติดตามความกาวหนาใหม ๆ พบวามีประสบการณสูงในระดับมาก (รอยละ 50-53.4) และปานกลาง
(รอยละ44.7-50) คาเฉล่ีย 3.4-3.8 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.8-0.9 
ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาในการปฏิบตัิงานทั่วไป  คําตอบเปน นอยท่ีสุด (1) นอย (2)  ปานกลาง (3) 
มาก (4) มากที่สุด (5) และไมตอบ จะขอแสดงรอยละท่ีสูงท่ีสุด คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(standard deviation, S.D.) 
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ตารางท่ี 1  ปญหาในการปฏิบัติงานท่ัวไป 
การปฏิบัติงาน รอยละที่สูงที่สดุ คาเฉลีย่ S.D. 

1. จัดทําโปรแกรมการปองกันอันตรายจากรังสีเพื่อการปฏิบัติงาน
ทางรังสี การเก็บรักษาการใชงาน และการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี 
วัสดุนิวเคลียร และเครื่องกําเนิดรังสีอยางปลอดภัย 

ปานกลาง 
รอยละ 44.2 

 

2.9 1.3 

2. จัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพใหกับผูปฏิบัติงานทางรังสี ปานกลาง 
รอยละ 34.6 

3.0 1.4 

3. จัดแบงบริเวณรังสีออกเปน “พื้นท่ีควบคุม” และ “พื้นท่ีตรวจ
ตรา” 

ปานกลาง 
รอยละ 29.7 

3.1 1.5 
 

4. ระบุประเภทของหองปฏิบัติการ และบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ ปานกลาง 
รอยละ 30.1 

3.0 1.6 
 

5.จัดใหมีการวดัปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน
ทางรังสีทุกคนท่ีปฏิบัติงานใน “พื้นท่ีควบคุม” 

นอยท่ีสุด 
รอยละ 20.5 

3.1 1.7 
 

6. ดูแลในการจัดหาเครื่องวัดรงัสีบุคคล ตรวจสอบบันทึกการไดรับ
รังสี เพื่อเฝาสังเกตการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามข้ันตอน ทําใหมั่นใจ
วาการไดรับปรมิาณรังสีถูกจํากัดใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
และทุกคนไดรับทราบผลการตรวจวัดรังสีของตน 

มาก 
รอยละ 24.1 

3.1 1.6 
 
 
 

7. ทดสอบเครื่องมือท่ีใชตรวจวัดรงัสีเปนประจํา เพื่อใหมั่นใจไดวา
เครื่องมือสามารถตรวจวัดไดอยางถูกตอง 

ปานกลาง 
รอยละ 24.1 

มากรอยละ 24.1 

3.2 1.8 
 
 

8. ใหคําแนะนําแกผูรับใบอนุญาตในการรับผูปฏิบัติงานทางรังสี 
และอบรมเจาหนาท่ีเหลานั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของพวกเขา
อยางปลอดภัย 

ปานกลาง 
รอยละ 36.8 

3.0 1.5 
 
 

9. จัดทําวิธีปฏิบัติในการเผชิญกับเหตุการณไมปกติ หรือการไดรับ
ปริมาณรังสีสูงผิดปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 

ปานกลาง 
รอยละ 36.3 

3.0 1.6 
 

10. จัดใหมีแนวปฏิบัติ และการฝกอบรมท่ีเพียงพอสําหรับบุคลากร
ทุกคนท่ีอาจจะไดรับรังสี 

ปานกลาง 
รอยละ 36.5 

3.0 1.5 

 
ตอนท่ี 4 แบบแสดงความคิดเห็น / ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  เจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติหนาท่ี ใหคําปรึกษา แนะนํา อบรมความรูใหกับบุคคลอ่ืน  ไดรับความไววางใจให
กํากับดแูลความปลอดภัยทางรังสี  เสนอแนะใหจัดอบรมฟนฟูวิชาการกอนการสอบ  ให ปส. เปน
แหลงวิชาการและท่ีปรึกษา สามารถติดตอไดท้ังทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ต ขอให ปส. จดัทํา
โปรแกรมการปองกันอันตรายจากรังสี แผนฉุกเฉิน เผยแพรใหโรงพยาบาลและหนวยงานเกี่ยวของ 
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5. สรุปและวิจารณ 
 

การดําเนนิการไดรับความรวมมือดวยดี โดยเฉพาะการตอบกลับทางไปรษณียท่ัวประเทศจาก
ผูสอบผานเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ระดับตน กลาง และสูง (ท้ังผูสอบผานแตภาคทฤษฎี  
และสอบผานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)  จากจํานวนท่ีสงออกทางไปรษณียท้ังส้ิน 692 ชุด มี
จํานวนผูตอบกลับ 55.1% (381 ชุด) ท้ังนีร้วมแบบสอบถามท่ีตอบทางอีเมลและจากผูเขาสอบเพ่ิมเติม 
เปนจํานวนท้ังส้ิน 468 ชุด 

ท้ังนี้ผูตอบกลับท่ีผานการสอบเพ่ือรับรองเปนเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสีระดบักลางมี
มากท่ีสุด 72.6% การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด 73.9% ดูแลเคร่ืองกําเนิดรังสีมากท่ีสุด 69.4% 
ประสบการณทํางานเกีย่วของกับรังสี 1-5 ป มากท่ีสุด 24.4% สําหรับประสบการณในการปฏิบัติงาน
ท่ัวไป มีประสบการณสูงในระดับมาก (50-53.4%) และปานกลาง (44.7-50%) คาเฉล่ีย 3.4-3.8  S.D. 
0.8-0.9 สวนปญหาในการปฏิบัติงานท่ัวไป มีปญหาสวนใหญในระดับปานกลาง (24.1-44.2%) 
คาเฉล่ีย 2.9-3.2  S.D.1.3-1.8 

ตําแหนงเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี เปนตําแหนงใหมทางกฎหมายท่ีตองรับผิดชอบ
ดานเทคนิคเกีย่วกับรังสี จากแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ หลายคนยังไมเห็นดวยกับการ
สอบและข้ึนทะเบียนเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี  ไมพอใจการทํางานของ ปส. ยังมีปญหาใน
การปฏิบัติงาน  จึงเปนส่ิงท่ีควรปรับปรุงการทํางาน ปรับปรุงการสอบเพ่ือรับรองและข้ึนทะเบียน 
รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรฟนฟูความรูในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสี เพื่อ
พัฒนามาตรฐานของเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสีซ่ึงนําไปสูความปลอดภัยทางรังสีขององคกร
และประชาชนท่ีใชบริการองคกรเหลานั้น 
 

6. เอกสารอางอิง 
 

1. กฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546. 

2. กฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดําเนนิการเก่ียวกับวสัดุ
นิวเคลียรพิเศษ วัสดุตนกําลัง วัสดุพลอยได หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550. 

3. ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพือ่สันติ เร่ืองมาตรฐานการรับรองเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยทางรังสี  ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ.
2549. 
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4. แนบทายกฎกระทรวง กําหนดเง่ือนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546, คุณสมบัติและหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีความปลอดภยัทางรังสี, พ.ป.ส. 11 ปส.-2-01. 
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