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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



รังสีคืออะไร

รังสี คือ พลงังานที่แผ่จากต้นก าเนิดรังสผี่านอากาศหรือสสารในรูป
ของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ เช่น ความร้อน แสงสว่าง คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์
รังสีแกมมา หรือเป็นกระแสของอนุภาคที่เคลื่อนตัวเร็ว เช่น รังสีคอสมกิ
รังสีแอลฟา รังสีบีตา อนุภาคนิวตรอน อนุภาคโปรตอน
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ท่ีมา: ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ พ.ศ. 2552 ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



สารกัมมันตรังสี คือ สารที่มีนิวไคลด์ที่ไม่เสถียร มีการสลายตัวเพื่อ
ลดระดับพลังงานโดยการปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสี เช่น แอลฟา บีตา 
แกมมา ออกมา สามารถแบ่งออกเป็นสารกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น U-235, U-238, Th-232 และ K-40 และสาร
กัมมันตรังสีที่มาจากการผลติของมนุษย์ เช่น Co-60, Tc-99 และ Am-
241
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สารกัมมันตรังสี
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ไอโซโทป หมายถึง อะตอมของธาตุเดียวกัน ซึ่งในนิวเคลียสมีจ านวนโปรตอนเท่ากัน
แต่จ านวนนิวตรอนต่างกัน รวมถึงมีเลขมวลต่างกันด้วย

ไอโซโทป (Isotope)

ฮีเลียม (He)
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อะตอมที่ไม่เสถียรจะต้องท ำให้ตัวเองเสถียรโดยกำรปลดปล่อยพลังงำนที่เรียกว่ำ รังสี ออกมำ
กระบวนกำรนี้เรียกว่ำกำรแผ่ กัมมันตภาพรังสี

ไอโซโทป (Isotope)
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ไฮโดรเจน
Hydrogen

ดิวเทอเรียม
Deuterium

ทริเทียม
Tritium

อะตอมเสถียร ไอโซโทปเสถียรของไฮโดรเจน ไอโซโทปรังสีของไฮโดรเจน

Proton

Neutron

Electron
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ชนิดของรังสี
ชนิดของรังสีแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
- รังสีไม่ก่อให้เกิดไอออน (Non-Ionizing Radiation)
- รังสีก่อให้เกิดไอออน (Ionizing Radiation)

High Energy Radiation > 30 eV
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ชนิดของรังสี
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รังสีก่อให้เกิดไอออน (Ionizing Radiation)

รังสีก่อใหเ้กดิไอออน สามารถแบ่งได้เปน็ 2 ประเภท คือ

1. อนุภาค : แอลฟา, บีตา และ นิวตรอน
2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : แกมมา, เอกซ์เรย์
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แอลฟา
Alpha

บีตา
Beta

แกมมา
Gamma

กระดาษ
Paper

อลูมีเนียม
Aluminum

ตะก่ัว
Lead

นิวตรอน
Neutron

พาราฟิน
Paraffin

การก าบังรังสี (Radiation Shielding)



ค่าครึ่งชีวิต หมายถึง ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวจนเหลือ
กัมมันตภาพรังสีครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพรังสีตั้งต้น มีหน่วยเป็นหน่วยเวลา เช่น 
ปี วัน ชั่วโมง โดยมีค่าตั้งแต่ระดับหมื่นล้านปีจนถึงระดับเสี้ยววินาที
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1 t1/2 1 t1/2

ค่าครึ่งชีวิต (Half life)
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Parent

One half-life

Daughter

Parent

Two half-life
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ค่าครึ่งชีวิต (Half life)

Parent

ผ่านไป 1 ครึ่งชีวิต ผ่านไป 2 ครึ่งชีวิต

ค่าครึ่งชีวิต ของแต่ละไอโซโทปเป็นค่าเฉพาะของไอโซโทปนั้น ๆ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แม้ปัจจัยภายนอก เช่น อุณหภูมิ ความชื้น จะเปลี่ยนไป หรือ
แม้กระท่ังการเปลี่ยนสถานะเช่น ของแข็ง ของเหลว หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เคมี ก็ไม่มีผลเช่นกัน



Cosmic Radiation

• รังสีคอสมิค
• C-14

Terrestrial 
Radiation

• รังสีแกมมาจาก
พื้นดิน

Radioactivity in 
the body

• เรดอนและทอรอน
• K-40 ในร่างกาย

(โพแทสเซียม-40)
• ยูเรเนียม ทอเรียม

ในร่างกาย
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รังสีจากแหล่งธรรมชาติ
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แร่ยูเรเนยีม แร่ทอเรียม

สารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ



ต้นก าเนิดรังสีชนิดปิดผนึก (Sealed Source) - เป็นวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิด
ผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้ม
หรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหลของสาร
กัมมันตรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้
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ต้นก าเนิดรังสี (แบ่งตามลักษณะการใช้งาน)

* ในการใช้งานจะใช้แค่กัมมันตภาพรังสีที่แผ่ออกมาเท่าน้ัน โดยส่วนมากเป็น
รังสีแกมมา



ต้นก าเนิดรังสีแบบไม่ปิดผนึก (Unsealed Source) – เป็นวัสดุกัมมันตรังสีไม่
ว่าจะอยู่ในสถานะใด ๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใด
อย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นก าเนดิรังสีชนิดนี้อาจเกิดการแพร่กระจาย หกเปรอะเปื้อน
ซึมรั่ว ออกจากภาชานะที่บรรจุได้
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ต้นก าเนิดรังสี (แบ่งตามลักษณะการใช้งาน)

* ในการใช้งานจะใช้คุณสมบัติทางเคมีของนิวไคลด์น้ัน ๆ ร่วมกับการแผ่
กัมมันตภาพรังสี



- ทางการแพทย์  เช่น รังสีวินิจฉัย, รังสีรักษา

- ทางอุตสาหกรรม เช่น การวัดความหนากระดาษ การวัดระดับของเหลวใน
ภาชนะบรรจุ การตรวจสอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

- จากการทดลองระเบิดปรมาณูในบรรยากาศ

- วัสดุเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สายล่อฟ้า, เครื่องตรวจจับควัน

- จากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
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รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น
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Source: http://www.mext.go.jp



การป้องกันอันตรายจากรังสี (Radiation Protection)
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- ความสมเหตุสมผล (Justification)

- ความเหมาะสม (Optimization)

- การจ ากัดการได้รับรังสี (Dose Limitation)



การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับรังสีจะต้องถูกกระท าขึ้นเมื่อ
พิจารณาแล้วว่าการใช้ประโยชน์จากรังสีมีประโยชน์กับตัวเองและ
ส่วนรวมมากกว่ามีโทษ
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ความสมเหตุสมผล (Justification)

ความเหมาะสม (Optimisation)

จ านวนประชาชนที่ได้รับรังสี และความเป็นไปได้ของการได้รับรังสี
จะต้องมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยน าปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
และสังคมเข้ามาพิจารณาด้วย

ALARA

As Low As Reasonably Achievable
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การจ ากัดการได้รับรังสี Dose Limitation

การรับปริมาณรังสีจะต้องได้รับการจ ากัด เพื่อไม่ให้มีบุคคลใดได้รับ
ปริมาณรังสีมากเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้

ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ประชาชนทั่วไป

ปริมาณรังสียังผล 20 mSv ต่อปี เฉลี่ย 5 ปี 1 mSv ต่อปี

ปริมาณรังสีสมมูล
เลนส์ตา
ผิวหนัง
มือและเท้า

150 mSv
500 mSv
500 mSv

15 mSv
50 mSv
-



Irradiation (การแผ่รังสี)

• ร่างกายได้รับรังสีจากการแผ่รังสีของ
สารกัมมันตรังสี

• การลดการได้รับปริมาณรังสีนั้นท าได้
โดย 1)เวลา  2)ระยะทาง 3)เครื่อง
ก าบังรังสี

• การแผ่รังสีแอลฟา บีตา แกมมา ของ
สารกัมมันตรังสี ไม่ท าให้เกิดการ
เปรอะเปื้อนทางรังสี

Contamination (การเปรอะเปื้อนทางรังส)ี
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Irradiation & Contamination

• ถ้าร่างกายสัมผัสกับสารกัมมันตรังสีซึ่งจะท า
ให้เกิดการเปรอะเปื้อนทางรังสีทั้งภายนอก 
(ผิวหนัง) และภายใน (ปอด กระดูก)

• การเปรอะเปื้อนทางรังสีภายในร่างกายนั้นเกิด
ได้ผ่าน1)ทางหายใจ 2)ทางการกิน 3)ทาง
ผิวหนัง

• การแผ่รังสีไม่ท าให้เกิดการเปรอะเปื้อนทาง
รังสีแต่ การเปรอะเปื้อนทางรังสีท าให้เกิดการ
แผ่รังสี
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การป้องกันการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย
เวลา

การได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีนั้น ขึ้นอยู่กับอัตรา
ปริมาณรังสีและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางรังสี ตามสมการ 

ปริมาณรังสี = อัตราปริมาณรังสี x เวลา

ดังนั้นเราสามารถควบคุมปริมาณรังสีที่ได้รับจากการควบคุมเวลาที่
ปฏิบัติงานทางรังสี 
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การป้องกันการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย
เวลา

ขีดจ ากัดการได้รับปริมาณรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงานมีค่า 50 mSv ต่อปี ซึ่ง
คาดว่าจะท างานจ านวน 50 สัปดาห์ต่อปี ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 1 mSv หรือ 1000
µSv ภายในหนึ่งสัปดาห์ จงหาจ านวนชั่วโมงที่ผูป้ฏิบัติงานสามารถท างานได้ต่อ
สัปดาห์ที่อัตราปริมาณรังสี 50 µSv ต่อชั่วโมง

ปริมาณรังสี = อัตราปริมาณรังสี x เวลา

1000 µSv = 50 µSv/hr x t

t = 20 hr
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การป้องกันการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย
ระยะทาง

ค่าความเข้มของปริมาณรังสี (D) ที่ระยะทางใด ๆ (r) จากต้นก าเนิดรังสี
จะแปรผกผันเท่ากับระยะทางนั้น ๆ ยกก าลัง 2 (r2) ตามสมการ

D1r12 = D2r22 (Inverse Square Law) 

ดังนั้นเมื่ออัตราปริมาณรังสีมีความเกี่ยวข้องกับค่าความเข้มของปริมาณ
รังสี อัตราปริมาณรังสีจึงเข้าสู่ Inverse Square Law ด้วย
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การป้องกันการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกาย
เครื่องก าบังรังสี

ในการปฏิบัติงานทางรังสีบางงานที่ต้องปฏิบัติงานในระยะใกล้ จึงได้มีการใช้
เครื่องก าบังรังสีร่วมในการปฏิบัติงาน โดยขนาดของเครื่องก าบังรังสีนั้นขึ้นอยู่กับ
ชนิดของรังสี ความแรงของต้นก าเนิดรังสีและอัตราปริมาณรังสีที่ยอมรับได้
ภายนอกเครื่องก าบังรังสี
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ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

1. ชนิดและพลังงานของรังสี - แอลฟา นิวตรอน มีผลต่อสิ่งมีชีวิตมาก
ที่สุด

2. อัตราการได้รับรังสี - ยิ่งสูงยิ่งอันตราย

3. ปริมาณรังสีที่ได้รับ - ได้รับยิ่งมากยิ่งอันตราย

4. ความไวต่อรังสีของอวัยวะ - เซลล์เม็ดเลือดแดง ล าไส้ใหญ่ ปอด 
หน้าอกกะเพราะอาหาร ต่อมลูกหมาก คือส่วนที่ไวต่อรังสีที่สุด
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ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
ผลของรังสทีีม่ีต่อมนุษย์มี 2 ลักษณะ คือ

1. ผลการได้รับรังสีแบบชัดเจน (Deterministic Effect)
อาการที่แสดงออกจะชัดและรุนแรงขึ้นตามปริมาณรังสีที่ได้รับ เบื้องต้น 

คือ อ่อนเพลีย ผิวหนังไหม้ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย เมื่อได้รับรังสีมากขึ้น 
โอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะถูกท าลายลง 
เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด และเสียชีวิตในที่สุด

2. ผลการได้รับรังสีแบบไม่ชัดเจน (Stochastic Effect)
ผลของรังสีในกรณีนี้จะไม่มีการแสดงออกที่ชัดเจน การได้รับรังสีเพิ่มขึ้น

จะท าให้มีโอกาสเกิดผลของรังสีแบบนี้เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มโอกาสที่จะเกิดมะเร็ง 
หรือเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม เป็นต้น
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ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
ผลของรังสตีอ่ทารกในครรภ์

การได้รับรังสีขณะอยู่ในครรภ์ท าให้มีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติต่อ
ทารกขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ อาการที่พบมีทั้ง มะเร็ง 
พัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ พิการ หรือแม้กระทั้งเสียชีวิต

ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์จึงควรแจ้งต่อ จนท. ทุกครั้ง ในกรณีที่เข้า
รักษาพยาบาลใด ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้รังสี
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ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
ผลของรังสตีอ่การเป็นหมัน

ในการได้รับรังสีนั้นมีโอกาสท าให้เกิดการเป็นหมันได้ทั้ง 2 เพศ โดยที่
โอกาสที่จะเป็นหมันนั้นจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณรังสีที่ได้รับ ในกรณีที่ได้รับรังสี
ไม่สูงมากอาจท าให้เกิดภาวะอสุจิต่ าหรือเป็นหมันชั่วคราว(4 – 15 เดือน)ได้
ในเพศชาย แต่จะไม่มีผลใด ๆ ในเพศหญิง ส าหรับปริมาณรังสีที่ท าให้เป็น
หมันถาวรในเพศชายนั้น มีโอกาสท าให้เพศหญิงเป็นหมันประมาณ 60%

โดยปริมาณรังสีที่ท าให้เป็นหมันถาวรของเพศหญิงนั้นสูงกว่าเพศ
ชายประมาณ 4 เท่า 
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Thank you


