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ความร ูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบั

พลงังานนิวเคลียรแ์ละรงัสี

ขอบคณุ Power point ธีรพัทธ์  มานุวงศ์

นางสาวโมรีพฐัฐ์ ล าเจียกเทศ นกัฟิสกิส์รังสชี านาญการพิเศษ

เนือ้หา

1. พลงังานนวิเคลยีรแ์ละรังสี

2. รังสใีนสิง่แวดลอ้ม และในชวิีตประจ าวนั

3. การใชว้สัดนุวิเคลยีรแ์ละกมัมนัตรงัสใีหเ้กิดประโยชน ์(ทางสนัต)ิ

4. การใชว้สัดนุวิเคลยีรแ์ละกมัมนัตรงัสใีนทางมชิอบ

5. ผลกระทบของรังสตีอ่สิง่มชีวีิต 
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1. พลงังานนิวเคลียรแ์ละรงัสี

การสรา้งสรรคข์องมนษุย์ธรรมชาติ

รงัสีมาจากไหน ?
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ธาตกุมัมนัตรงัสี

ยเูรเนยีม (U-238 & U-235)

ธอเรียม (Th-232)

ธาตกุมัมนัตรงัสีท่ีมีอย ูใ่นธรรมชาติ
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สารกมัมนัตรงัสีท่ีมนษุยส์รา้งข้ึน

สารรงัสีมาตรฐาน

สารรงัสีในการแพทย์

1. ตน้ก าเนดิรงัสีแบบปิดผนกึ 

(Sealed source)

2. ตน้ก าเนดิรงัสีแบบไมปิ่ดผนกึ 

(Unsealed source)
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เคร่ืองเอกซเ์รยส์ าหรับรงัสวีินจิฉยั เคร่ือง Linac ส าหรับรังสรีักษา

รงัสีท่ีมนษุยส์รา้งข้ึน

รงัสีท่ีมนษุยส์รา้งขึ้น

Synchrotron light source

X-ray
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รงัสี คือ       พลงังานที่แผจ่ากตน้ก าเนดิรังสผีา่นอากาศหรือสสาร

คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า    เชน่      ความรอ้น แสงสว่าง คลืน่วิทย ุรังสเีอกซ์ รังสแีกมมา 

กระแสของอนภุาค ที่เคลือ่นตวัเร็ว เชน่      รังสีคอสมกิ รังสีแอลฟา รังสีบีตา นวิตรอน โปรตอน

รงัสี ?

โครงสรา้งของอะตอม

นวิเคลียส

อะตอม

รศัมีอะตอมเป็นประมาณ 2 หมื่นเท่าของรศัมีนวิเคลียส
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ชนิดของรงัสี
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Daughter
Daughter

Parent
Parent

1 half-life 2 half-life

15

ค่าคร่ึงชวิีต (Half life)

Parent

10 วนั 20 วนัสมมตุ ิค่าคร่ึงชวีิต = 10 วนั

2. รงัสีในสิ่งแวดลอ้ม และในชีวิตประจ าวนั
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17
Source: http://www.mext.go.jp
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Cosmic Radiation

• รังสีคอสมคิ

• C-14

Terrestrial 

Radiation

• รังสีแกมมาจาก

พ้ืนดิน

Radioactivity in the 

body

• เรดอนและทอรอน

• K-40 ในร่างกาย

(โพแทสเซียม-40)

• ยเูรเนยีม ทอเรียม

ในร่างกาย

19

รงัสีจากแหลง่ธรรมชาติ
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3. การใชว้สัดนิุวเคลียรแ์ละกมัมนัตรงัสีใหเ้กิดประโยชน ์       

(ทางสนัติ)

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIperu2cXPAhVHHpQKHfjOACcQjRwIBw&url=https://thefukushimaradiationtreereports.wordpress.com/2014/09/23/strange-growth-on-tree-fukushima-radition-mutation/&bvm=bv.134495766,d.dGo&psig=AFQjCNEh4637ZTeqLGORNZPzgYXG_dsMuQ&ust=1475826913476360
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIperu2cXPAhVHHpQKHfjOACcQjRwIBw&url=https://thefukushimaradiationtreereports.wordpress.com/2014/09/23/strange-growth-on-tree-fukushima-radition-mutation/&bvm=bv.134495766,d.dGo&psig=AFQjCNEh4637ZTeqLGORNZPzgYXG_dsMuQ&ust=1475826913476360
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การใชป้ระโยชนว์สัดนิุวเคลียร ์ (ทางสนัติ)

1. โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลียร์

2. เรือพลงังานนวิเคลียร์

3. ยานส ารวจอวกาศพลงังานนวิเคลียร์

4. ท าน า้บริสทุธ์ิจากพลงังานนวิเคลียร ์

(Nuclear desalination)

23

https://www.nei.org/Knowledge-Center/Other-Nuclear-Energy-Applications/Space-Exploration

โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์
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เรอืขนเครือ่งบินพลงังานนิวเคลียร์

Pressurized water reactors fuel 

เชือ้เพลงิใช ้93% U235

speeds in excess of 33 knots (60 km/h) 

100 เมกะวตัต ์(ก าลงั)

เรอืด าน ้าพลงังานนิวเคลียร์

100 เมกะวตัต ์(ก าลงั)

เชือ้เพลงิใช ้20%-96% U235 ผสมกบั U238
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enriched uranium ~32 กิโลกรัม

https://www.rdmag.com/article/2017/02/nuclear-reactors-power-space-exploration

https://www.nei.org/Knowledge-Center/Other-Nuclear-Energy-Applications/Space-Exploration

พลงังานไฟฟ้า 300 วตัต ์

ยานส ารวจอวกาศพลงังานนิวเคลียร์

Nuclear thermal rocket

ท าน ้าบรสิทุธ์ิจากพลงังานนิวเคลียร ์

https://www.oecd-nea.org/ndd/workshops/nucogen/presentations/8_Khamis_Overview-nuclear-desalination.pdf
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การใชป้ระโยชนว์สัดกุมัมนัตรงัสี  (ทางสนัติ)

1. การแพทย์

2. อตุสาหกรรม

3. อาหารและการเกษตร

4. การศึกษาวิจยั

5. อ่ืนๆ 

29

การแพทย์

รงัสีรกัษา (Radiotherapy)

รังสรีักษาระยะไกล
รังสรีักษาระยะใกล้

30
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การแพทย์

31

► รังสรีักษาระยะใกล้

►รักษามะเร็งตอ่มลกูหมาก


125I  (0.2-0.8 mCi/เม็ด)


103Pd  (0.5-3.0 mCi/เม็ด)


131Cs  (2.5-3.4 mCi/เม็ด)

Brachytherapy

► ใชร้ักษามะเร็ง


137Cs  (30 เม็ดๆ ละ 40 mCi)


60Co   (2 Ci)


192Ir    (12 Ci) 

►โรคต้อตาและมะเร็งตา


90Sr  (50 และ 100 mCi)


106Ru   (1 mCi)

รงัสีรกัษา (Radiotherapy)

เวชศาสตรน์วิเคลียร ์(Nuclear Medicine)

32

การแพทย์

การวนิิจฉัยโรค


99mTc (เทคนีเชียม-99m)


201Tl (แทลเลียม-201)


111In (อินเดียม-111) 


67Ga (แกลเลียม-67) 


133Xe (ซีนอน-133)


125I (ไอโอดีน-125)


131I (ไอโอดีน-131)


18F (ฟลูออรีน-18)
ปริมาณที่ใช้งานตัง้แต่
ระดับไมโครคูรี (µCi) ถึง 
มิลลิคูรี (mCi)
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เวชศาสตรน์วิเคลียร ์(Nuclear Medicine)

33

การแพทย์

การรักษาโรค


131I (ไอโอดนี-131)


153Sm (ซาแมเรียม-153)


89Sr (สทรอนเชียม-89) 


188Re (รีเนียม-188)


186Re (รีเนียม-186) 


90Y (อติเทรียม-90)


32P (ฟอสฟอรัส-32) 


169Er (เออร์เบียม-169)


223Ra (เรเดยีม-223)
 ปริมาณที่ใช้

ไม่เกนิ 200 มิลลคูิรี (mCi)

อตุสาหกรรม

การฉายรงัสีทางอตุสาหกรรม (Irradiation)


60Co  5,000 – 15,000,000 Ci 


137Cs  5,000 – 5,000,000 Ci
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การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย (Non-Destructive Testing) : การถ่ายภาพด้วยรังสี

60Co

โคบอลต์ -60 

11-200 Ci

0.41-7.4 TBq

75Se

ซีลีเนยีม -75

80 Ci

3 TBq

192Ir 

อิริเดียม-192

5-200 Ci

0.19-7.4 TBq

35

อตุสาหกรรม

การตรวจสอบโดยไมท่ าลาย (Non-Destructive Testing) 

: การตรวจสอบดว้ยรงัสี เชน่ การตรวจสอบสภาพการผลิตหรือหาการอดุตนั หักพัง

36


137Cs (ซีเซียม-137)  


60Co (โคบอลต-์60)

อตุสาหกรรม

► ตรวจสอบหอกลัน่

ปิโตรเลียม
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เคร่ืองวดัเชงินวิเคลียร์ (Nuclear Gauge)

 เครื่องวัดความหนา (Thickness Gauges)

37

อตุสาหกรรม


85Kr  (คลปิทรอน-85) 0.05 – 1 Ci


90Sr (สทรอนเชียม-90) 0.01 – 0.2 Ci


241Am (อะเมริเซียม-241) 0.3 – 0.6 Ci


147Pm (โพรมเีทยีม-147) 0.002 – 0.05 Ci


244Cm (คูเรียม-244) 0.2 – 1 Ci 

เคร่ืองวดัความชืน้/ความหนาแนน่ 

(Moisture/Density Gauges) ในดนิ


241Am/Be  0.25 – 2.6 Ci


137Cs   0.001 – 0.01 Ci

38

อตุสาหกรรม

เคร่ืองวดัแบบแท่งส ารวจหลมุลกึ

ดว้ยรังส ี(Well logging gauges) 


241Am/Be 0.5 – 23 Ci


252Cf  0.027 – 0.11 Ci


137Cs 1 – 2 Ci
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อาหารและการเกษตร

การฉายรงัสอีาหาร (Food irradiation) และผลผลติทางการเกษตร

► ก าจดัแมลง และไขแ่มลง ที่ปนเป้ือนใน

พืชผลทางการเกษตรส าหรับสินคา้

ส่งออก อาทิเชน่ มงัคดุ เงาะ ล าไย ลิ้นจี่ 

มะมว่ง สบัปะรด และ มะขามหวาน

► ยบัยัง้การงอก เชน่ หอมหวัใหญ่ และ

กระเทียม มนัฝรัง่

► ฆา่เชือ้จลุินทรีย ์แบคทีเรีย พยาธิใน

อาหาร

► การฉายรังสี เคร่ืองเทศ สมนุไพร

39

การฉายรงัสีทางการเกษตรอ่ืนๆ

► การใชร้ังสีเพื่อการก าจดัแมลงศตัรพูืช

บางชนดิโดยวิธีท าใหต้วัผูเ้ป็นหมนั

► ฉายพนัธุพ์ืช เพื่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง

ทางพนัธกุรรม(Induced Mutation) เชน่ 

ขา้วขาวมะลิ 105 ขา้วพนัธุ ์กข15 ถัว่

เหลือง

► เทคนคิการสะกดรอยดว้ยรงัสีใชศึ้กษา

เกีย่วกบัการดดูซึมแร่ธาต ุและปุ๋ย

40

อาหารและการเกษตร
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การศึกษาวิจยั


63Ni 0.005 – 0.02 Ci

41


55Fe    0.003 – 0.14 Ci


55Cd   0.03 – 0.15 Ci

อปุกรณต์รวจจบัอิเล็กตรอน 

(Electron capture devices) 

อปุกรณวิ์เคราะหแ์บบการเรืองรงัสีเอกซ ์

(X ray fluorescence (XRF) devices)

วัสดกุมัมนัตรงัสีมาตรฐาน (Standard Sources) 

42

การศึกษาวิจยั
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40K    

สินคา้อปุโภคบรโิภค (Consumer Products)

226Ra 

241Am

241Am
226Ra

วัสดกุ่อสรา้ง (Building materials)

 หินแกรนติ และ หินอ่อน มี 40K 226Ra และ 232Th

 ซีเมนต์ มี 40K 232Th 

 คอนกรีต มี 40K 226Ra และ 40K 

 ไม ้ มี 232Th

สินคา้อปุโภคบรโิภค (Consumer Products)
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4. การใชว้สัดนิุวเคลียรแ์ละกมัมนัตรงัสีในทางมิชอบ

• Pu and highly-enriched uranium

• strong gamma-ray emitters 60Co and 137Cs

• beta-emitters such as 90Sr

• Alpha-emitters such as 210Po

ตวัอยา่งสารรงัสีท่ีใช้
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Fat Man

Little boy

ระเบิดนวิเคลยีร ์ท างานดว้ยการเกิดปฏิกิริยาลกูโซ่อย่างรนุแรง สง่ผลใหเ้กิดพลงังาน

จ านวนมหาศาลขึน้ทนัทีทนัใด 

ระเบิดนิวเคลียร์

@ Hiroshima

@ Nagasaki

ระเบิดนิวเคลียร์
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Dirty bomb

ระเบิดที่น าเอาสารกมัมนัตภาพรงัสใีดๆ มาเพิ่มความอนัตราย เชน่การผกูตดิกบัระเบิด

เพื่อใหส้ารกมัมนัตภาพรงัสฟุ้ีงกระจายไปปกคมุพืน้ที่เป้าหมายในวงกวา้ง 

ผลท่ีเกิดคือ

- สารกมัมนัตรังสเีกิดการฟุ้งกระจาย

- ความตืน่ตระหนกตกใจ สง่ผลทางจิตใจ

- ความหวาดกลวั สง่ผลตอ่ประชาชนโดยทัว่

- เกิดความวุ่นวายในวงกวา้ง เชน่ กระทบเศรษฐกิจ

สารพิษ

มีอาการทางรงัสีอยา่งรนุแรง

Alexander Litvinenko 

อดตีสายลบัรัสเซีย

พบเพื่อน KGB ที่รา้นอาหารญ่ีปุ่น Itsu sushi bar  

ไดร้ับรังสจีากสารกมัมนัตรังส ี210Po ประมาณ 10 กรัม

2 วนั: ทอ้งเสยี และ อาเจียน อย่างรนุแรง

2-3 สปัดาห:์ แขนขา อ่อนแรง ไมร่ ูส้กึตวั 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pLaai-rTAhWLWLwKHfK2CeAQjRwIBw&url=http://www.hindustantimes.com/india/what-happens-when-terrorists-drop-dirty-bomb-on-india-expert-answers/story-IJxrcd7AqFecXMFeMn8d4O.html&psig=AFQjCNHr0qenHwYtrRvZLAOajkAPQ7mvWQ&ust=1494656098408214
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1pLaai-rTAhWLWLwKHfK2CeAQjRwIBw&url=http://www.hindustantimes.com/india/what-happens-when-terrorists-drop-dirty-bomb-on-india-expert-answers/story-IJxrcd7AqFecXMFeMn8d4O.html&psig=AFQjCNHr0qenHwYtrRvZLAOajkAPQ7mvWQ&ust=1494656098408214


18/06/61

26

5.ผลกระทบของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 

การไดร้บัรงัสีของมนษุย์

(1) ภายนอกร่างกาย (External Exposure)

รังสทีี่มนษุยไ์ดร้ับจากแหลง่ก าเนดิรงัสทีี่อยู่ภายนอกร่างกายเชน่ รังสี

คอสมกิ และรังสจีากตน้ก าเนดิรงัสชีนดิตา่งๆ

(2) ภายในร่างกาย (Internal Exposure)

รังสจีากตน้ก าเนดิรังสใีดๆ ที่มอียู่ในร่างกายมนษุย ์รวมทั้งที่ร่างกายไดร้ับ

จาก น า้ อาหาร อากาศ การบ าบดัรักษาทางการแพทย ์การปฏิบตังิานทาง

รังส ีและจากอบุตัเิหตทุางรังสี
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External Exposure Internal Exposure

การไดร้บัรงัสีของมนษุย์

Irradiation (การแผร่ังสี)

• ร่างกายไดร้ับรังสีจากการแผ่รังสีของสาร

กมัมนัตรังสี

• The longer you stay, the closer you get, the higher 

your radiation dose.

• การลดการไดร้ับปริมาณรังสีนัน้ท าไดโ้ดย 

1)เวลา  2)ระยะทาง 3)เคร่ืองก าบังรังสี

• การแผ่รังสีแอลฟา บีตา แกมมา ของสาร

กมัมนัตรังสี ไม่ท าใหเ้กิดการเปรอะเป้ือนทางรังสี

Contamination (การเปรอะเป้ือนทางรังสี)

• ถา้ร่างกายสมัผสักบัสารกมัมนัตรังสีซ่ึงจะท าให้

เกิดการเปรอะเป้ือนทางรังสีทัง้ภายนอก 

(ผิวหนงั) และภายใน (ปอด กระดกู)

• การเปรอะเป้ือนทางรังสีภายในร่างกายนัน้เกิดได้

ผ่าน1)ทางหายใจ 2)ทางการกิน 3)ทางผิวหนงั

• การแผ่รังสีไม่ท าใหเ้กิดการเปรอะเป้ือนทางรังสีแต่ 

การเปรอะเป้ือนทางรังสีท าใหเ้กิดการแผ่รังสี

Irradiation & Contamination



18/06/61

28

อนัตรายจากการไดร้บัรงัสี

• รังสีทีเป็นคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า รังสีแกมมา รังสีเอ็กซจ์ะเป็นอนัตรายมาก 

หากเป็นการไดร้ับรังสีเมือ่สารรังสอียู่นอกร่างกาย External Exposure

• รังสีที่เป็นอนภุาค แอลฟา เบตา้จะเป็นอนัตรายมาก หากเป็นการไดร้ับ

รังสีเมือ่สารรังสีอยู่ในร่างกาย Internal Exposure

ผลของรงัสีท่ีมีต่อมนษุย์

• อนัตรกิริยา ของรงัสีตอ่เซลล์

• รงัสีอาจท าความเสียหายใหเ้ซลลโ์ดย

• เซลลต์ายก่อนเวลาอนัควร

• การแบ่งตวัลดลงหรือหมดลงไป

• เกิดความผดิปกตใินเซลลซ่ึ์งอาจถ่ายทอดไปยงัลกูหลาน
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 ปฏิกิริยาทางตรง

 จะเป็นผลของรังสทีี่เขา้ไปท าลายเซลลโ์ดยตรง 

โดยการท าใหเ้กิดการแตกตวัภายในเซลล ์หรือ

เพียงแค่ท าใหเ้ซลลน์ัน้เกิดภาวะกระตุน้ ก็

สามารถมผีลตอ่เซลลน์ัน้ๆได้

 สว่นใหญ่แลว้จะเกิดจากรังสทีี่ถ่ายเทพลงังาน

ใหก้บัสสารอื่นๆไดด้ี อาทิเชน่ รังสแีอลฟ่า 

นวิตรอน เป็นตน้

Single DNA break

Double DNA break

อนัตรกริยิาของรงัสีต่อเซลลส์ิ่งมีชีวิต

อนัตรกิริยาที่เกิดกบั DNA ความเสียหายที่เกิดกบั DNA
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ปัจจยัในการเกดิผลกระทบของรงัสี

• ปริมาณรงัสีท่ีไดร้บั

• อตัราการไดร้บัรงัสี

• ชนดิเเละพลงังานของรงัสี

• ชนดิของสารกมัมนัตรงัสี

• ความไวของอวัยวะตอ่รงัสี

• ปริมาณ หรือพื้นท่ีของเนือ้เย่ือที่ไดร้บัรงัสี

• ลกัษณะของการไดร้บัรงัสี

• สขุภาพในขณะที่ไดร้บัรงัสี

ความไวของเซลลใ์นรา่งกายมนษุยท่ี์มีต่อรงัสี

มคีวามไวตอ่รังสนีอ้ยท่ีสดุ • เซลลก์ลา้มเนือ้

• เซลลส์มอง เซลลป์ระสาท

• เซลลเ์ม็ดเลือดทีเ่ตบิโตเต็มที่แลว้

มคีวามไวตอ่รังสปีานกลาง • เซลลส์รา้งเมอืกที่อยู่ในท่อตา่งๆในร่างกาย ทัง้ในระบบ

ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ

• เซลลเ์ยื่อบใุนอวัยวะตา่งๆ เชน่ในกระเพาะปัสสาวะ 

มคีวามไวตอ่รังสสีงูที่สดุ • เซลลส์รา้งเม็ดเลือดแดง

• เซลลส์ืบพนัธุ ์ทัง้ของชายและหญิง

• เซลลส์รา้งเม็ดเลือดขาว

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.academic.marist.edu/~jzmz/topics/lymphocytic_leukemia/lympholeukemia8.jpg&imgrefurl=http://www.academic.marist.edu/~jzmz/topics/lymphocytic_leukemia/lympholeukemia8.html&h=335&w=500&sz=14&hl=th&start=20&um=1&tbnid=ZQmttk0IxZhBLM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=bone+marrow&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.academic.marist.edu/~jzmz/topics/lymphocytic_leukemia/lympholeukemia8.jpg&imgrefurl=http://www.academic.marist.edu/~jzmz/topics/lymphocytic_leukemia/lympholeukemia8.html&h=335&w=500&sz=14&hl=th&start=20&um=1&tbnid=ZQmttk0IxZhBLM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=bone+marrow&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/MuscleStriated.gif&imgrefurl=http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/MuscleStriated.html&h=540&w=720&sz=43&hl=th&start=2&um=1&tbnid=ZApMb7-53BVKyM:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images?q=muscle+cell&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/MuscleStriated.gif&imgrefurl=http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/MuscleStriated.html&h=540&w=720&sz=43&hl=th&start=2&um=1&tbnid=ZApMb7-53BVKyM:&tbnh=105&tbnw=140&prev=/images?q=muscle+cell&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pathology.class.kmu.edu.tw/ch03/192-1.jpg&imgrefurl=http://pathology.class.kmu.edu.tw/ch03/Slide192.htm&h=390&w=520&sz=108&hl=th&start=94&um=1&tbnid=58pBMB-iPV-FBM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=mucosa&start=80&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://pathology.class.kmu.edu.tw/ch03/192-1.jpg&imgrefurl=http://pathology.class.kmu.edu.tw/ch03/Slide192.htm&h=390&w=520&sz=108&hl=th&start=94&um=1&tbnid=58pBMB-iPV-FBM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=mucosa&start=80&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=N
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ความไวของรงัสีต่ออวยัวะต่างๆ

– เซลลท่ี์มีความไวตอ่รงัสี : อยู่ในระหว่างการแบ่งเซลล ์มกีารแบ่ง

เซลลเ์ป็นจ านวนมาก  มีการสรา้งทดแทนเซลลเ์ดิมตลอดเวลา

– เซลลท่ี์มีความทนตอ่รงัสี : ไมม่ีการสรา้งทดแทนของเดิม หรือ

สรา้งนอ้ยมาก (เซลลป์ระสาท)

ความไวของรงัสีต่ออวยัวะต่างๆ

อวยัวะในระบบประสาท

กระดกู และฟัน

ผิวหนงั

อวยัวะในระบบสืบพนัธุ์

อวยัวะในการสรา้งเลือดมาก

นอ้ย
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ความไวของรงัสีต่อมนษุย์

ตวัอ่อน

ทารกในครรภ์

เด็ก

ผูใ้หญ่

มาก

นอ้ย

กล ุม่อาการจากการไดร้บัรงัสีทัว่รา่งกาย

• กลุม่อาการทางระบบประสาทสว่นกลาง

• กลุม่อาการทางระบบทางเดินอาหาร

• กลุม่อาการทางระบบเลือด

• กลุม่อาการทางระบบผิวหนงั

• ระบบสืบพนัธุ์

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://uplink.space.com/attachments/249360-fetus.jpg&imgrefurl=http://www.blogger.com/profile/5974250&h=450&w=449&sz=16&hl=th&start=17&um=1&tbnid=2o9dNF5_JlP-lM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=fetus&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://uplink.space.com/attachments/249360-fetus.jpg&imgrefurl=http://www.blogger.com/profile/5974250&h=450&w=449&sz=16&hl=th&start=17&um=1&tbnid=2o9dNF5_JlP-lM:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images?q=fetus&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://partofyou.files.wordpress.com/2007/03/fetus3.jpg&imgrefurl=http://partofyou.wordpress.com/2007/03/&h=339&w=397&sz=55&hl=th&start=1&um=1&tbnid=ukazRkXPsA39wM:&tbnh=106&tbnw=124&prev=/images?q=fetus&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://partofyou.files.wordpress.com/2007/03/fetus3.jpg&imgrefurl=http://partofyou.wordpress.com/2007/03/&h=339&w=397&sz=55&hl=th&start=1&um=1&tbnid=ukazRkXPsA39wM:&tbnh=106&tbnw=124&prev=/images?q=fetus&svnum=10&um=1&hl=th&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=G
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jmhomecare.ca/images/img_why_hire_caregiver_child.jpg&imgrefurl=http://jmhomecare.ca/home_care_employers_why_how.php&usg=__ThHMigni6oBk7niqYHCJayC1Kls=&h=336&w=300&sz=29&hl=en&start=112&sig2=cZgzBh4KmOKd68mutwGFdw&um=1&tbnid=x_Qw5_Xn9gb18M:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images?q=child&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:th-TH&sa=N&start=108&um=1&ei=EYlWS9PKHY7c7APQs9GjCg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jmhomecare.ca/images/img_why_hire_caregiver_child.jpg&imgrefurl=http://jmhomecare.ca/home_care_employers_why_how.php&usg=__ThHMigni6oBk7niqYHCJayC1Kls=&h=336&w=300&sz=29&hl=en&start=112&sig2=cZgzBh4KmOKd68mutwGFdw&um=1&tbnid=x_Qw5_Xn9gb18M:&tbnh=119&tbnw=106&prev=/images?q=child&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:th-TH&sa=N&start=108&um=1&ei=EYlWS9PKHY7c7APQs9GjCg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.xarj.net/wp-content/uploads/2007/06/jennifer-aniston.jpg&imgrefurl=http://authentic-fashion.blogspot.com/2008/12/when-jennifer-aniston-looks-terrible.html&usg=__uQ5Owz95YR7GVwW9jT-pbStsAi8=&h=1174&w=945&sz=166&hl=en&start=43&sig2=jbowe-26FP1suWxKLVtSMg&um=1&tbnid=2LFFiR0wLOit4M:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=jennifer+aniston&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:th-TH&sa=N&start=36&um=1&ei=04pWS6iCMI7c7APWs9GjCg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.xarj.net/wp-content/uploads/2007/06/jennifer-aniston.jpg&imgrefurl=http://authentic-fashion.blogspot.com/2008/12/when-jennifer-aniston-looks-terrible.html&usg=__uQ5Owz95YR7GVwW9jT-pbStsAi8=&h=1174&w=945&sz=166&hl=en&start=43&sig2=jbowe-26FP1suWxKLVtSMg&um=1&tbnid=2LFFiR0wLOit4M:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=jennifer+aniston&ndsp=18&hl=en&rls=com.microsoft:th-TH&sa=N&start=36&um=1&ei=04pWS6iCMI7c7APWs9GjCg
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อาการเจ็บป่วยทางรงัสีในระบบต่างๆ 

• กลุม่อาการทางระบบประสาทสว่นกลาง

– ช็อค

– คลื่นเหียนรนุแรง

– สบัสน มึนงง

– ลมชกั

– โคมา่

อาการเจ็บป่วยทางรงัสใีนระบบตา่งๆ

• กลุม่อาการทางระบบทางเดินอาหาร

– คลื่นไส้

– อาเจียน

– ทอ้งเสีย

– ขาดน า้
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อาการเจ็บป่วยทางรงัสีในระบบต่างๆ

• กลุม่อาการทางระบบเลือด

– เป็นไข ้หนาวสัน่           

– ตกเลือด

– แผลเป่ือย

– ตดิเชื้อ

– โลหิตจาง

From Andrews GA, Auxier JA, Lushbaugh CC. The Importance of Dosimetry

to the Medical Management of Persons Exposed to High Levels of 

Radiation. In Personal Dosimetry for Radiation Accidents. Vienna : 

International Atomic Energy Agency; 1965.

อาการเจ็บป่วยทางรงัสีในระบบต่างๆ

• กลุม่อาการทางระบบผิวหนงั

– ผมร่วง

– การหลดุลอกของผิวหนงั

– แผลผผุอง/ตดิเชื้อ
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อาการเจ็บป่วยทางรงัสีในระบบต่างๆ

• การแสดงอาการทางผิวหนงักบัปริมาณรงัสีท่ีไดร้บั

ปริมาณรังสี อาการที่พบ เวลาหลงัจากไดร้ับรังสี

3 ซีเวิรต์ เร่ิมมกีารหลดุร่วงของผม

และขน

14-21 วัน

6 ซีเวิรต์ ผวิหนงัเกดิผืน่แดง เกดิขึน้ชัว่คราวในตอนตน้ ผืน่แดงจะ

เกดิขึน้ 14-21 วัน หลงัจากไดรับรังสี

10-15 ซีเวิรต์ ผวิหนงัลอกแบบแหง้ 2-3 สปัดาห์

20-50 ซีเวิรต์ ผวิหนงัลอกแบบเปียก 2-3 สปัดาห์

> 50 ซีเวิรต์ การตายของผวิหนงัและ

ผวิหนงัพพุองเป็นหนอง

> 4 สปัดาห์

อาการเจ็บป่วยทางรงัสีในระบบต่างๆ

• ระบบสืบพนัธุ ์

– ภาวะการเป็นหมนั

– ในเพศชาย การไดร้ับรังสี “ไม่ท าใหห้มดสมรรถนะทางเพศ”

• หมนัถาวร เกดิขึน้หลงัจากไดร้ับรังสี 5-6 ซีเวิรต์

• หมนัชัว่คราว เมือ่ไดร้ับรังสีประมาณ 2.5 ซีเวิรต์ ซ่ึงการเป็นหมนัชัว่คราวจะเกดิขึน้

ในระยะเวลา 12 เดือน

• หมนัชัว่คราว เมือ่ไดร้ับรังสีมากกว่า 0.5 ซีเวิรต์ และจะเกดิขึน้ในระยะประมาณ 1

เดือน

– ในเพศหญิง

• จะเป็นหมนัถาวรเมือ่ไดร้ับรังสีสงูกว่า 6.5 ซีเวิรต์
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ผลของรงัสีท่ีมีต่อมนษุย์

• ผลการไดร้บัรงัสีแบบตอ่เนือ่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป (Stochastic Effect)

– ปริมาณรังสนีอ้ยๆ สรปุไดใ้นลกัษณะของความเสีย่ง

– การเกิดมะเร็ง ใชเ้วลาตัง้แต ่10-15 ปี หรือมากกว่า

• ผลทางพนัธกุรรม

– จาก คณะกรรมการการป้องกนัอนัตรายจากรังสนีานาชาต ิ(ICRP) กลา่ววา่

ปริมาณรังส ี1 ซีเวิรต์ มคี่าความเสีย่งตอ่การเกิดการกลายพนัธุ ์เท่ากบั 

1x10-2 หนว่ยตอ่ซีเวิรต์

(เมือ่คน 1,000,000 คนไดร้ับรังสี 1 mSv จะกลายพนัธุ ์10 คน)

ผลของรงัสีท่ีมีต่อมนษุย์
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ผลของรงัสีท่ีมีต่อมนษุย์

ผลของรงัสีท่ีมีต่อมนษุย์
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ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัการป้องกนัอนัตรายจากรงัสี

• Justification of Practices

พิจารณาถึงผลประโยชนใ์นการใชง้าน ใหผ้ลคุม้ค่ามากที่สดุ

• Optimization

วิเคราะห ์ประเมนิ หาทางเลอืกที่ดทีี่สดุเพื่อใหไ้ดป้ระโยชนม์ากที่สดุ และท าใหเ้กิด

อนัตรายนอ้ยท่ีสดุ

• Individual Dose Limits

การก าหนดค่าระดบัรังสทีี่ยอมรบัได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสองขอ้แรกขา้งตน้

As Low As Reasonably Achievable : ALARA

• Time เวลาในการปฏิบตังิาน

• Distance ระยะห่างในการปฏิบตังิาน

• Shielding มเีคร่ืองก าบงัรังสใีนการปฏิบตังิาน

การลดปริมาณรงัสีที่จะสง่ผลกระทบตอ่บคุคล
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เวลาในการปฏิบตังิาน

ปริมาณรงัสี =เวลา X อตัราการแผร่งัสี

ระยะทาง (ระยะห่างจากตน้แหลง่ก าเนดิ)

อตัราปริมาณรังสีจะเขา้สู่กฎแปรผกผนั (Inverse Square Law)

D
1
r
1

2 = D
2
r
2

2

ยกตวัอย่างเชน่  ที่ระยะ 1 เมตร อตัราปริมาณรังสีเท่ากบั  

16 mSv/hr ที่ระยะ 2 เมตรจะมคี่าเท่ากบั 16/22 = 4 mSv/hr
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เคร่ืองก าบงัรงัสี

อตัราปริมาณรังสีจะเขา้สู่กฎแปรผกผนั (Inverse Square Law)

D
1
r
1

2 = D
2
r
2

2

ขอบคณุที่ใหค้วามสนใจฟังครบั

มคี าถาม? ครบั


