


เนือ้หา 
การป้องกนัอนัตรายจากรังสี 

oความรู้พืน้ฐาน: รังสี 

o หน่วยวดัทางรังสี 

oหลกัการท างานกบัรังสี 

 ผลกระทบจากรังสี 



รังสี คือ กัมมนัตภาพรังสีหรือพลังงานที่แผ่จากต้นก าเนิดรังสี/อะตอมที่ไม่เสถียร
ผ่านอากาศหรือสสาร ในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเป็นกระแสของอนุภาคที่
เคล่ือนที่เร็ว แบ่งได้เป็นสองประเภท คอื 

 

รังสี (Radiation) 

พลงังานของรังสขีึน้อยู่กบั แหล่งก าเนิด เช่น รังสเีบตา จาก สตรอนเชียม-90 มีพลงังานสูงสุด
เท่ากบั 546 keV รังสแีกมมาจากโคบอลต์-60 มีพลงังาน 1.17 และ 1.33 MeV เป็นต้น 

1.) รังสีไม่ก่อประจุ (non-ionizing radiation) รังสีชนิดนี เ้ป็นรังสีที่มี
พลังงานต ่า  อยู่ในช่วงต ่าของแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic 

spectrum) เช่น แสงอาทิตย์ แสงอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทย ุเป็นต้น 

2.) รังสีก่อประจุ (ionizing radiation) รังสีชนิดนีเ้กิดจากอะตอมหรือธาตทุี่
ไม่เสถียร ซ่ึงเรียกว่า ธาตกุัมมันตรังสี (radioactive element) เช่น ยูเรเนียม 
และทอเรียมที่ใช้เป็นเชือ้เพลิงในการท าปฏิกิริยานิวเคลียร์ 



สเปคตรัมของสนามแม่เหล็กและรังสี 

ที่มา https://churchofthecosmos.wordpress.com/2012/12/05/%EF%BB%BFthe-electromagnetic-radiation-spectrum-and-its-health-risks/electromagnetic-spectrum/ 



การแผ่รังสี (Radiation) คือ การปลดปล่อยหรือการส่งผ่านพลงังานในรูปของ คลื่น (Waves) หรือ อนภุาค (Particles)  

Waves ได้แก่ heat, radio waves, visible light, x-rays, และ gamma radiation (γ) 

Particles ได้แก่ alpha radiation (α), beta radiation (β), และ neutron radiation  

ทีม่า https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation 

คุณสมบตัขิองรังสี 



รังสีในชีวิตประจ าวัน 

ทีม่า http://www.dbcp.gov.hk/eng/safety/knowledge.htm 



หน่วยวัดทางรังสี 

ทีม่า http://www.ned.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=199 

ปริมาณ หน่วยเดมิ หน่วยใหม่ (SI unit) 

กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 

คูรี (Ci) เบคเคอเรล (Bq) 

รังสีที่ถูกดดูกลืน 
(Absorbed dose) 

แรด (Rad) เกรย์ (Gy) 

รังสีที่ท าให้อากาศ
แตกตวั (Exposure) 

เรินท์เกน (R) คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม 
(C/kg) 

รังสีสมมูล 

 (Dose 

Equivalent) 

เรม (Rem) ซีเวิร์ต (Sv) 



ค าถาม ? : การใช้หน่วยวัดทางรังสี 
 

1. ต้องการวัดปริมาณรังสีที่แผ่ออกมา  

2. ต้องการวัดปริมาณรังสีที่คนได้รับหรือที่ดูดซับโดยเนือ้เยื่อของร่างกาย  

3. ต้องการวัดความเส่ียงต่อสุขภาพจากรังสี หรือที่เรียกว่า ‘รังสีสมมลู’  



การบอกปริมาณรังสี Equivalent dose มักจะเรียกสัน้ๆ ว่า dose ซึง่หน่วยเก่าของ dose 

equivalent หรือ dose คอืหน่วย remDose ในหน่วย  
Sv = Absorbed Dose ในหน่วย Gy x radiation weighting factor (WR)  

Dose ในหน่วย rem = Dose ในหน่วย rad x QF  

1 Sv = 100 rem  
1 rem = 10 mSv (millisievert = 1/1000 ของ sievert) 

1 Gy ของอากาศเทียบเท่ากับ 0.7 Sv ของ dose ของเนือ้เยื่อ  

1 R (roentgen) exposure เทียบเท่ากับ 10 mSv ของ dose เนือ้เยื่อ 



ค่าคร่ึงชีวิตของกัมมันตภาพรังสี 
ความเข้มของรังสีที่ออกมาจากต้นก าเนิดรังสี จะลดลงตามเวลา โดยมีอะตอมที่มี
กมัมนัตภาพรังสีสลายตวัไปเป็นอะตอมที่เสถียรตลอดเวลา คร่ึงชีวิต (half-life) 

เป็นช่วงเวลาที่ความเข้มของรังสีลดลงคร่ึงหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากอะตอมที่มีกมัมนัตภาพรังสี
สลายตวัไปแล้วคร่ึงหนึ่งในช่วงเวลานัน้ ตวัอย่างเช่น ต้นก าเนิดที่มีกมัมนัตภาพรังสี 50 
Bq จะมีกมัมนัตภาพรังสีลดลงเหลือ 25 Bq เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากบัคร่ึงชีวิต 

ตารางที่ 1 การสลายตวัของกมัมนัตภาพรังสี (Radioactive Decay) 

 จ านวนคร่ึงชีวิต ร้อยละของกมัมันตภาพรังสทีี่เหลอือยู่ 
0 100 

1 50 

2 25 

3 12.5 

4 6.25 



หลักการท างานกับรังสี 

วิธีการ-ปัจจยั ส าหรับลดการได้รับปริมาณรังสีจากภายนอก: 

1. เวลา (Time) 

2. ระยะทาง (Distance) 

3. เคร่ืองก าบงั (Shielding) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation 



หลักการท างานกับรังสี 

http://slideplayer.com/slide/688076/ 

d0      d1      d2 

I 1 /I 2 = d 2 2 /d 1 2 
http://tap.iop.org/vibration/em/315/page_46701.html 

โคบอลต ์60 ที่ระยะ 1 ม. มีความแรงรังสี 160 µSv/h 

ที่ระยะ 2 ม. มีความแรงรังสีเท่าไร ??? 



ระยะทางและการกัน้บริเวณ 
สถานการณ์ ระยะปลอดภยั 

วัสดุกมัมันตรังสแีตกหกัเสยีหายและไม่มี
การป้องกนัใดๆ 

30 เมตร โดยรอบ 

พบการเป้ือนสารกมัมันตรังส ี 100 เมตร โดยรอบ 

เกดิเพลงิไหม้ ระเบิด ท าให้เป็นกลุ่มควัน 300 เมตร โดยรอบ 

เกดิเหตุซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกบัระเบิดที่ผูก
ติดกบัวัสดุกมัมันตรังส ี

400 เมตร โดยรอบ หรือมากกว่า  
เพื่อป้องกนัการระเบิด 



สัญลักษณ์ทางรังสี 

ป้ายเตือนท่ีติดอยู่กับวสัดกุัมมนัตรังสี 
ป้ายเตือนบริเวณท่ีมีการใช้งานวสัดกุัมมนัตรังสีและห้องปฏิบัตการทางรังสี 

ป้ายขนส่งวสัดกุัมมนัตรังส ี

ป้ายเตือนทางรังสีแบบใหม่ 

ท่ีมา http://g-sciences.blogspot.com/2010/12/blog-post_16.html 



ผลกระทบจากรังสี 



ผลกระทบจากรังสี 
ผลกระทบจากรังสีแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1) ผลกระทบจากการได้รับกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่ น้อยแต่
ยาวนาน-ผลไม่ชัดเจน (Stochastic effects) แม้จะมีความเป็นไปได้
ว่าจะมีผลต่อสขุภาพ แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าผลท่ีว่านัน้จะมีอาการอย่างไร
และรุนแรงเพียงใด แต่โดยทัว่ไปแล้ว ยอมรับกนัว่ามะเร็งเป็นผลอย่างหนึ่งของ
การได้รับรังสีในระยะยาว ในขณะเดียวกนั ยังพบว่ายังสามารถก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของพนัธกุรรมได้อีกด้วย 



ผลกระทบจากรังสี 
2) ผลชัดเจน (Deterministic effect)กระทบจากการได้รับ
กัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่มากในระยะเวลาสัน้ ซึ่งมักแสดงอาการ
อย่างเฉียบพลัน เช่น เกิดเป็นผ่ืนแดงขึน้ตามผิวหนัง ผมร่วง เซลล์ตาย เป็น
แผลเป่ือย ภาวะเกิดพังผืดท่ีปอด (fibrosis of the lung) มะเร็งเม็ด
เลือดขาว (leukemia) ต้อกระจก (cataracts) ซึ่งร่างกายจะเป็นมาก
หรือน้อยขึน้อยู่กับปริมาณของรังสีท่ีได้รับ ส่วนของร่างกายท่ีได้รับรังสี และ
อายขุองผู้ได้รับรังสี  

http://www0.tint.or.th/nkc/nkc5004/nkc5004g.html 

http://www0.tint.or.th/nkc/nkc5004/nkc5004g.html


กลุ่มอาการได้รับรังสีทั่วร่างกายแบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยต้องเกิดภายใต้เงื่อนไขตา่ง ๆ ดงันี ้
1.ได้รับรังสีภายในระยะเวลาสัน้ ๆ (นาท)ี 

2.ทั่วร่างกายได้รับรังส ี

3.ต้นก าเนิดรังสีอยู่ภายนอกร่างกายและเป็นรังสีชนิดที่มีอ านาจทะลุทะลวงสูง 
โดยในกลุ่มอาการทัง้ 3 จะมีระยะของการตอบสนองดงันี ้

•ระยะเตอืนล่วงหน้า (prodromal stage)  
– อาเจียน ผิวหนังเป็นผื่นแดง หายใจไม่สะดวก ตาอักเสบ มีไข้ 

•ระยะแฝง (latent stage)  
– ไม่มีการแสดงผล อาการออกมา 

•ระยะแสดงผล (manifest stage)  
– มีไข้ ท้องร่วง ตดิเชือ้ เม็ดเลือดลดลง โลหิตออก ผมร่วง ผิวหนังพอง บวม และเป็นแผลลึก ปวดท้อง

รุนแรง กล้ามเนือ้ไม่ท าหน้าที่ร่วมกัน 

ดงันัน้แม้มนุษย์ได้รับรังสีทั่วร่างกาย แตผ่ลที่เกิดขึน้ตอ่อวัยวะตา่ง ๆ จะไม่เท่ากันดงัตารางตอ่ไปนี  ้

การแบ่งกลุ่มอาการการได้รับรังสี 



อวัยวะ Tissue weighting factor 

อวยัวะสร้างเซลล์สืบพนัธุ์  (gonad) 0.20 

ไขกระดกู (bone marrow) 0.12 

ล าไส้ใหญ่ (colon) 0.12 

ปอด (lung) 0.12 

กระเพาะ (stomach) 0.12 

กระเพาะปัสสาวะ (bladder) 0.05 

เต้านม (breast) 0.05 

ตบั (liver) 0.05 

หลอดอาหาร  (esophagus) 0.05 

ต่อมไทรอยด์ (thyroid) 0.05 

ผิวหนงั (skin) 0.01 

ผิวกระดกู (bone surface) 0.01 

อวยัวะอ่ืนๆ (remainder) 0.05 

ท่ีมา: ICRP Publication 60, 1994 

ค่าปรับเทียบตามชนิดเนือ้เย่ือ (Tissue weighting factor) ของอวัยวะต่าง ๆ  



ระดับความแรงรังสีและอันตรายท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

ความแรงรังสีระดบั 10,000 มิลลซีิเวิร์ต 
ในระยะเวลาสัน้ ๆ 

เกิดการบาดเจ็บทางรังสีทนัที และท าให้
ถึงแก่ความตายใน 2-3 สปัดาห ์

ความแรงรังสีระดบั 1,000 มิลลซีิเวิร์ต ใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ 

เกิดการบาดเจ็บทางรังสี เช่นคลื่นไส้ 
อาเจียน แตไ่ม่ถึงตาย และอาจเกิดเป็น
มะเร็งในระยะ หลงั 

ความแรงรังสีระดบั 20 มิลลซีิเวิร์ตตอ่ปี เกณฑ์ความปลอดภยัทางรังสี ส าหรับ
ผู้ปฏิบตังิาน ในสถานปฏิบตังิานทางรังสี 

ความแรงรังสีระดบั 2 มิลลซีิเวิร์ตตอ่ปี ระดบัรังสีปกตใินธรรมชาต ิ

ความแรงรังสีระดบั 0.05 มิลลซีิเวิร์ต ระดบัรังสีสงูสดุ ที่ยอมให้มีอยู่ ณ รอบ
บริเวณสถานปฏิบตังิานนิวเคลียร์ 

ท่ีมา: "Radioactivity and Risk", University of Michigan, August 1996. 



อุบตัเิหตุทางรังสีในประเทศไทย 

ท่ีมา: https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1463050881 

https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1463050881
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1463050881
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1463050881


Unauthorized removal of a  
60Co source - dismantled 

for scrap 

 

10 people highly exposed - 

3 of whom died 



            ประมาณกลางเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 บคุคลที่เกี่ยวข้องกับการแยกชิน้ส่วนของโลหะนี ้
เกิดเจ็บป่วยและได้ไปพบแพทย์ แพทย์ผู้ รักษาสงสัยว่าผู้ ป่วยมีอาการคล้ายการได้รับรังสีสูงจากต้น
ก าเนิดรังสีและได้รายงานข้อสงสัยของตนตอ่ สนง. พลังงานปรมาณเูพื่อสันติ (พปส.) เจ้าหน้าที่จาก 
สนง. พปส. และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ช่วยกันติดตามค้นหาต้นก าเนิดรังสี
และพบว่าที่บริเวณหน้าร้านรับซือ้ของเก่ามีระดบัรังสีสูงมากจึงได้กัน้บริเวณเพื่อป้องกันการผ่านเข้า
ออก ตอ่มามีการระดมผู้ปฏิบตังิานฉุกเฉินทางรังสี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 สามารถกู้ ต้น
ก าเนิดรังสีได้และได้น าต้นก าเนิดรังสีมาเก็บรักษาไว้ที่ สนง. พปส.  
             จากการตรวจสอบพบว่าต้นก าเนิดรังสียังอยู่ในแคปซูล ไม่มีการเปรอะเป้ือนทางรังสีใน
สิ่งแวดล้อมและต้นก าเนิดรังส ีคอื โคบอลล์-60 (Co-60) ความแรงรังสีประมาณ 15.7 เทระเบก็เคอ
เรล (425 ครีู) 



ขอบคุณครับ 


