
ที่นอนไอออน



IONTEX (LATEX +ION)
• หมอน IONTEX (LATEX+ION) ที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ที่สามารถน าไอออน

ลบมาผสมกับ "ยางพาราธรรมชาติ 100%ไม่มีกลิ่นเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
จาก Latex good Thai บริษัทตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

• ยางพาราธรรมชาติ100% เพิ่มเทคโนโลยีของประเทศญ่ีปุ่น ทองค า,ไข่มุก,เปลือก
หอย และหินไอออนลบ ที่มีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า “เทคโนโลยี
ไอออน” หรือ Ion Technology

 ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น บรรเทาความอ่อนล้า
 ช่วยด้านระบบประสาทอัตโนมัติ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมการเจริญของเชื้อไวรัสและ

แบคทีเรีย สร้างสมดุลให้กับร่างกาย
 ช่วยท าลายแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา ในอากาศและบริเวณพื้นผิว เพราะเกาะติดอานุภาพ

ฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศและท าให้ตกลงสู่พื้น
 ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และควันบุหรี่ (กลิ่นอับชื้น กลิ่นอาหาร กลิ่นสี กลิ่นจากสัตว์เลี้ยง)
 ท าลายสารที่เกิดเป็นภูมิแพ้ ช่วยลบล้างแก๊สที่เป็นอันตรายในอากาศ



เซรามิคซึ่งมีประโยชน์มากมายต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เส้นใยชนิดนี้นอกจากจะอ่อนนุ่มราวกับทารกแล้วยัง
ประกอบด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ ถึง 30 ชนิด ประกอบด้วยธาตุหายากมากกว่า 30 Rare Earth Elements ชนิด 
เช่น คริสตัล แอเมทิสต์ รูไทล์และแร่ธาตุธรรมชาติอื่นๆ สปาเซรามิคจะปล่อยรังสีฟาร์อินฟราเรดและอิออนประจุ
ลบระดับสูงสุดซึ่งให้ผล ด้านเสริมสุขภาพ แร่ธาตุเหล่านี้จะให้แอนอิออนซึ่งเป็นโมเลกุลออกซิเจนประจุลบชนิด
เข้มข้นให้ ความมีชีวิตชีวา แอนอิออนยังดีต่อสุขภาพและให้ความสดชื่น มีคุณค่าเท่ากับอากาศสะอาดสดชื่น
บริเวณน้ าตกหรือภูเขา!



ล าดับเหตุการณ์

• มีเรื่องร้องเรียนที่ประเทศเกาหล ี 

• 27 สค. 61 กต. แจ้ง วท. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง   

• 12 กย. 61 กรมโรงงาน แจ้งเรื่อง ปส. ลาเท็กส์ซิสเต็มส์ , หลินซิน

• 12 กย. -27 กย. 62 ปส. ประสาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม  เข้า
ตรวจสอบโรงงานผลิต

• ตค. 61 กยท.  ประสานหารอืแนวทางแก้ไข  ขอส่ง ตย. วัดรังสี

• พย.61 สรุปแจ้งผล



“ที่นอนยางพาราของไทย แพร่กระจายสารรังสี”

• Korea Consumer Agency (KCA) ยืนยันการแพร่กระจาย Rn

• ผู้ร้องเรียน 155 กรณี  พค.-กค. 2561  

• Iontex , Original Thai Latex , Crystal Latex

• Korea Times ระบุ  นทท.เกาหลี ของ Hana Tour , Mode Tour  
มี Monazite  

• KFIA ระบุ การแพร่สูงกว่า ICRP ก าหนด 1108 เท่า

• มีหนังสือสนเท่ห์ เรื่องอันตรายที่นอนไอออน ทางการไทยจะจัดการ
อย่างไร 



KFIA : dose  > ICRP standard 1,108 times
1. An anion latex sample 

size of 7 x 7 x 5  cm. 
produced 0.31 uSv/h

2. Queen size mattress 150 
x 200 x 5 cm  assuming 
dose 126.53 uSv/h

3. Sleeping for  8 hr every 
day a year , exposed 
1,108,408 uSv

• 245 cm3
– 0.31 uSv/h

• 150,000 cm3  
– 189.80 uSv/h

• 8 hr x 365 d/y = 2,920 h/y

• 554,204 uSv

• 369,467 uSv

612.2 เท่า

Kim Jae-heun : Report   ,    KFIA : Test



























ส ำนักก ำกับดูแล 
กำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี และ สิ่งแวดล้อม ( สกล.)

•การจัดการกากกัมมันตรังสีทั้งระบบ (Radioactive Waste Management)
•กิจกรรมและกระบวนการที่เกีย่วข้องสง่ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยทางรังสีต่อประชาชน 

•วัสดุกัมมันตรังสีที่ก าเนิดอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (NORM)
•ผลิตภัณฑ์ทางการอุปโภคและบริโภคที่ผลิตขึน้ภายในประเทศ และ น าเข้าจากต่างประเทศ

•กฎหมาย  และ จัดท า/ปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  คู่มือ/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับ  
•การพิจารณาอนุญาตก่อตั้งหน่วยงาน/โรงงาน และ ใบอนุญาตด าเนินงานด้านการจัดการกากกัมมันตรังสี

•วัสดุกัมมันตรังสีที่ก าเนิดในธรรมชาติและผ่านกระบวนการแปรสภาพ   และ  การผลิต/น าเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภค      
•ตรวจสอบและประมินความปลอดภัย  พิจารณาการอนุญาต  การบังคับใช้กฎหมาย   ประสานงานด้านความปลอดภัยในการก่อตั้ง / 

การด าเนินกิจกรรมและกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องการการจัดการกากกัมมันตรังสี  วัสดุกัมมันตรังสีที่ก าเนิดในธรรมชาติและผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ   และ  การผลิต/น าเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภค      

•จัดท าองค์ความรู้  เอกสารวิชาการ   งานวิจัย   มาตรฐาน  กฎระเบียบ  มาตรฐาน  และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารให้แก่สาธารณชน
•ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องทัง้ภายในและต่างประเทศ

•การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม จากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบทางรังสี



กำรจัดกำรกำกกัมมันตรังสี
 Pretreatment  รวบรวมกาก  คัดแยก  ลดขนาด

 Treatment การลดปริมาตร   เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
o การตกตะกอนทางเคมี (Chemical Precipitation)

o การแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange Process)

o การต้มระเหย (Evaporation)

o การบดอัด (Compaction)

o การเผาไหม้ (Combustion)

 การแปรสภาพกากฯ ( Conditioning )
 การผนึกกากกัมมันตรังสี (Immobilization) 

 ซีเมนต์ (Cementation)

 ยางมะตอย (Bitumization)

 แก้วหรือเซรามิค (Vitrification)

 เก็บรักษากากฯ (Storage)

 Treated & Conditioned RadWaste ,     DSRS

 เก็บฝังกากฯ  (Disposal)



Disused SRS RI Waste in 200 L Drums

(Treated Wastes )

Storage No.1(Full) Storage No.2(Full) Storage No.3

อาคารเก็บกากกัมมันตรังสี ( ชั่วคราว )

Treated Waste & Ra-226 Conditioned

souces in 200 L Drums



NORM
Natural Occurring Radioactive Material

• วัสดุกัมมันตรังสีที่ก ำเนิดในธรรมชำติ   - แหล่งแร่ธำตุต่ำงๆ
• วัตถุดิบที่ผ่ำนกระบวนกำรแปรสภำพ

– ปูนซิเมนต์ หินแกรนิต    หินทรำย  และ วัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ
– ปิโตรเลียม    ถ่ำนหิน
– ฟอสเฟต    
– โมนำไซด์
– ปุ๋ยเคมี
– ฯลฯ



NORM  ,  โรงงำนแต่งแร่ดีบุก และ โมนำไซด์



โรงงำนผลิตปุ๋ยเคมี



โรงงำนถลุงแร่แทนทำลัม และ ธำตุหำยำกอื่นๆ



Am-Be กำรส ำรวจปิโตรเลียม ,  NORM



วัสดุกัมมันตรังสี  ในสินค้ำอุปโภค
Radioactive condoms. This is one of the 
most truly bizarre uses of Radium. A 
radioactive condom which was 
supposed to increase sexual 
performance.

Atomic Energy Lab toy. This kit, for kids 
actually came with low level radioacative
elements to play with.

Revigator Radioactive Water Dispenser. The alchemy-like power of 
Radium created the powerful, mysterious mineral equals healing 
myth, as applied to dangerous radioactive materials. This was 
coupled with the spa water trend which was more popular, at the 
time, with fascists rather than liberals to create the really, really 
bad idea of putting radioactive elements in drinking water. 
Radioactivity could actually cure cancer, but only if you already 
had it. If you ever want to win an argument against people who 
argue that alternative medicine shouldn’t be subject to the rigors 
of science, this is the product to pick.

Radium Watch-Dial. The tale of 
radium watch dials is a sad one. 
To create luminous dials for 
wartime watches, dials were 
painted with radium. Many of 
the women in the paint factories 
received lethal doses of 
radiation.

Radium Paint Kit. Glow in the dark Radium 
paint was made from a mixture of a Radium 
salt, a Phosphor and an adhesive. Some 
more interesting objects after the link.

Tho-Radia Radium beauty 
cream. The history of 
cosmetic creams is 
riddled with disaster. 
From lead face-whitening 
which caused Elizabeth I’s 
hair to fall out, sparking a 
300 year, global, wig-
wearing frenzy to 
blinding shackled bunny 
rabbits with beauty. This 
is no exception.

Polonium spark plugs. You can buy 
these 50 year old spark plugs which 
are no longer dangerous, for $70 
mail order.

http://www.oobject.com/radioactive-products/radioactive-condoms/1255/
http://www.oobject.com/radioactive-products/atomic-energy-lab-toy/1258/
http://www.oobject.com/radioactive-products/revigator-radioactive-water-dispenser/1261/
http://www.oobject.com/radioactive-products/radium-watch-dial/1252/
http://www.oobject.com/radioactive-products/polonium-spark-plugs/1259/
http://www.oobject.com/radioactive-products/radium-paint-kit/1265/
http://www.oobject.com/radioactive-products/tho-radia-radium-beauty-cream/1253/


วัสดุกัมมันตรังสี  น ำมำใช้ในสินค้ำอุปโภค

กระติกน  ำ

สร้อยข้อมือ

เหรียญห้อยคอ

หลอดไฟบ้ำน / 
รถยนต์ / ป้ำยโมษณำ



พัสดุภัณฑ์ถูกตีกลับจำกปลำยทำง

Ra-226 containing Compass

Return from Russia via Parcel Post 25/08/52



Scrap Metal เศษโลหะปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี

• ลักลอบน าเข้าจากต่างประเทศ
• วัสดุกัมมันตรังสีเก่าเก็บ  ก่อนมี พรบ.ปรมาณูเพื่อสันติ
• การทิ้งวัสดุกัมมันตรังสี /  การโจรกรรม
• จงใจซุกซ่อนมากับเศษโลหะน าเข้า 

• กฎระเบียบในการน าเข้าเศษโลหะ
• มาตรการในการเฝ้าระวัง  
• ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
• แนวปฏิบัติในการจัดการ  , งบประมาณด าเนินการเก็บกู้-เยียวยา



Pisit/Scrap210752-12

การตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีในร้านรับซ้ือของเก่า  ,  สระบุรี    ๒๕๔๖ 



Pisit/Scrap210752-15

ตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีที่ปะปนมากับเศษโลหะน าเข้า  โรงงานหลอมเหล็ก , ชลบุรี  ๒๕๔๗



Pisit/Scrap210752-18

ตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีปะปนมากับเศษโลหะ โรงงานหลอมเหล็ก , ระยอง   ๒๕๔๗



Pisit/Scrap210752-20

ระบบเฝ้าระวัง  ตรวจวัดรังสีจากตู้คอนเทนเนอร์
ล้มเหลวในการตรวจสอบ  แต่ระบบเตือนภัย
บนสายพานกอ่นเขา้เตาหลอมตรวจจบัได้

Orphan  Sources no.1 , 
Cs-137  100mCi/02-06-90   Model.7062B   sn.27807

• Orphan  Sources no.2 , 
Cs-137  100mCi/11-80   Model.7062BP   sn.18670

ตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีที่ปะปนมากับเศษโลหะน าเข้า  โรงงานหลอมเหล็ก , ชลบุรี  ๒๕๔๗



Pisit/Scrap210752-24

วัสดุกัมมันตรังสีหลอมละลายในเตาหลอม   ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีจ านวนมาก



Detection of Orphan Sources & Legacy Sources
at Borders  , Private area  and  Public area

25 Jun 2008
Samutprakarn

Cs-137
50 mCi/1981

27 kg.

70mR/h


