
ปรมาณูเพ�่อสันติ

 1-2557.pdf   1   8/18/57 BE   7:57 PM



จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 2

ารสารของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ฉบับท่ี 1 ประจ�าปี 2557 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อจาก วารสาร

นิวเคลียร์ปริทัศน์ (Nuclear Review) เป็น “จดหมายข่าวปรมาณู

เพ่ือสนัต”ิ (Office of Atoms for Peace Newsletter) ซึง่ก็เป็นชือ่เดมิเมือ่คร้ังท่ี

มกีารตพิีมพ์วารสารประจ�าของส�านกังานพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิในปีแรกๆ

เมือ่ 26 ปีมาแล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ได้เปลีย่นชือ่เป็นนวิเคลยีร์ปรทัิศน์เพ่ือ

ให้นักศึกษาประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจว่า พลังงานปรมาณูนั้น ที่จริงแล้ว 

คือพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งได้แก่ พลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแยก

และหรือหลอมรวมนิวเคลียสซึ่งเป็นแก่นของอะตอม

ในปี 2549 ทางราชการได้แบ่งส่วนงานส�านักงานพลังงานปรมาณู 

เพ่ือสันติเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและ

นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นหน้าท่ีของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และภาคปฏิบัติการ 

และงานด้านวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยนีวิเคลยีร์ ซึง่ตัง้เป็น

สถาบนัเทคโนโลยีนวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) แต่ส�านักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ ยังคงใช้ชื่อวารสารประจ�าของหน่วยงาน ว่า “นิวเคลียร์ปริทัศน์”  

ด้วยความตั้งใจว่า วารสารนี้จะเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงาน  

ให้ตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความสารคดีร่วมกัน

ด้วยเหตุผลในการบริหารหน่วยงานที่แตกต่างกัน ท�าให้ความประสงค์ 

ท่ีจะร่วมจัดท�าวารสารกันระหว่าง ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติกับสถาบัน 

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ไม่สัมฤทธิผล สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  

ได้ใช้ช่องทางอื่นในการสื่อข่าวสารของตน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงเสนอต่อเลขาธิการ

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอปรับปรุงชื่อวารสารให้สอดคล้องชื่อของ 

ส�านักงานฯ คือ “จดหมายข่าวส�านักงานปรมาณูสันติ” หรือ Office of  

Atoms for Peace Newsletter เพ่ือสะท้อนการสื่อข่าวสารของส�านักงานฯ  

ต่อสาธารณะ โดยจดหมายข่าวฯ จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข่าวสารและข้อมูล 

การปฏิบตังิานของส�านกังานฯ และบทความสาระวิชาการต่างๆ ด้านพลงังาน

นิวเคลียร์และรังสี โดยจะเน้นถึงความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  

ในการท�างานเป็นหลัก และเป็นเอกสารสี่สี ทั้งเล่มมีความหนา 24 หน้า 

กองบรรณาธิการฯ ยินดีรับบทความตามเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์

นิวเคลียร์และรังสีตามนัยข้างต้นจากผู้สนใจท่ัวไปอีกด้วย ท่านผู้สนใจ

สามารถประสานงานส่งบทความของท่านได้ ทางจดหมาย โทรสาร และ 

เมล์อเีลก็ทรอนกิส์ ณ งานเผยแพร่และการประชาสมัพันธ์ ส�านกังานปรมาณู

เพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1126
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จดหมายข่าวปรมาณูเพ่ือสนัต ิ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดอืน เพ่ือเผยแพร่ภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงานฯ  รวมท้ังบทความวิชาการและข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขว้างยิ่งขึ้น         

บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่อง และไม่ส่ง
ต้นฉบับคืน **ข้อคิดเห็น หรือ บทความในเอกสารฉบับนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติแต่อย่างใด**

ผู้สนใจส่งข้อเขียน	หรือ	ข้อเสนอแนะ
สามารถติดต่อได้ที่ งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2579 5230, 0 2596 7600 ต่อ 1126 
โทรสาร 0 2579 2888 E-mail : pratoms4peace@gmail.com
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นปัจจุบันเทคโนโลยีส่ือสารเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ�าวันจนกลายเป็นส่ิงจ�าเป็นในการ
ด�ารงชีวิตและการท�างาน ข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลถูกส่งผ่านไปตามสายเคเบิล  
สายโทรศพัท์ ผ่านไปในชัน้บรรยากาศและในชัน้อวกาศในรปูของคลืน่โทรทศัน์วทิยุ บ้านพักอาศยั  
และสถานท่ีท�างานต่าง ๆ มีจานรับสัญญาณดาวเทียม ท�าให้ดาวเทียมเข้ามามีบทบาทกับ 

วิถีชีวิตเราอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ทั้งนี้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ 
ดังกล่าว การส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแต่ละครั้งนั้นใช้ทุนจ�านวนมาก เพ่ือความคุ้มค่า ดาวเทียมจึง 
ได้รับการออกแบบมาให้สามารถท�างานอยู่ได้นับสิบ ๆ ปี และการท�างานของระบบต่าง ๆ จ�าเป็นต้อง 
อาศัยพลังงาน ถึงแม้ว่าอาจใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้บ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอเนื่องจากดาวเทียม 
ไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งที่จะได้รับแสงอาทิตย์ได้ตลอดเวลา และพ้ืนผิวของดาวเทียมที่จะท�าหน้าท่ีรับ 
แสงอาทิตย์ก็ยังมีอย่างจ�ากัด เทคโนโลยีท่ีเป็นค�าตอบต่อปัญหาดังกล่าวคือ radioisotope  
thermoelectric generator (RTG) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนจากการ 
สลายตัวของวัสดุกัมมันตรังสีที่เหมาะสมมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าโดยใช้ thermocouples

เรื่อง :  พงศ์พันธ์	นาคแก้ว	/	
	 พงศ์กฤษณ์	ศิริภิรมย์

ส�านักก�ากับดูแล
ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

เทคนิคนิวเคลียร์
ในงานด้านอวกาศ

ใ

เรื่องจากปก
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RTG ได้รบัการพัฒนาขึน้ในสหรฐัอเมรกิาในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1950 
การออกแบบ RTG นั้นถือว่าเรียบง่าย เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์อื่น ๆ   
ชิ้นส่วนหลักคือกล่องที่แข็งแรงบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี เพ่ือใช้เป็นต้นก�าเนิด
พลังงาน โดยจะตดิ Thermocouples ไว้กบัผนังของกล่อง โดยอกีด้านหน่ึงของ  
thermocouple จะต่อกับตัวระบายความร้อน (heat sink) การสลายตัว 
ของสารกัมมันตรังสีท่ีเป็นต้นก�าเนิดพลังงานน้ันจะท�าให้เกิดความร้อนซ่ึงจะ
ไหลผ่าน thermocouples ไปยังตัวระบายความร้อน ในขณะเดียวกันท�าให้
มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

วัสดกัุมมนัตรงัสท่ีีจะใช้ในการท�า RTG ได้น้ัน 
จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มีรังสีพลังงานสูง เช่น รังสีแอลฟา ซึ่งการ 
สลายตัว โดยท่ัวไปจะให้พลังงานมากกว่าการ
สลายตัวของรังสีสีเบตานับ 10 เท่า

2. เป็นรังสีชนิดท่ีดูดซับและเปล่ียนเป็นรังสี
ความร้อนได้ง่าย

3. มีค ่าครึ่ งชี วิตที่ยาว ท�าให ้สามารถ 
ปลดปล่อยพลังงานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน

4. มีการให้พลังงานสูงเมื่อเทียบกับขนาด
ของยานอวกาศหรือดาวเทียม

จากปัจจยัต่าง ๆ  ข้างต้น ไอโซโทปทีม่กัใช้เป็น 
ต้นก�าเนดิพลงังานของ RTG ได้แก่ Plutonium-238  
(Pu-238) Strontium-90 (Sr-90) และ Curium-244  
(Cm-244) โดยที่มีการใช้ Pu-238 แพร่หลาย
ที่สุด การที่มีการใช้ Pu-238 เป็นต้นก�าเนิด
พลังงานใน RTG ส�าหรับภารกิจด้านอวกาศ 
เป็นประจ�า เพราะ Pu-238 มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามข้อก�าหนดข้างต้นทุกข้อ โดยมีการแผ่รังสี 
ในปริมาณสูง ให้รังสีแอลฟาเป็นหลัก การท่ีรังส ี
แอลฟามีความสามารถทะลุทะลวงได้ต�่าท�าให้

Fig 1. ภาพ RTG ตัวอย่างโดย DOE Office of Nuclear Energy, Science and Technology
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สะดวกต่อการออกแบบอุปกรณ์ก�าบังรังสี นอกจากนี้ Pu-238 ยังมีค่า
ครึ่งชีวิตยาวนานถึง 88 ปี อีกด้วย

ในส่วนของ thermocouple ซึง่แปลงความร้อนไปเป็นประแสไฟฟ้า
นัน้ เป็นเทคโนโลยท่ีีใช้กันมานานและไม่ซบัซ้อนนกั โดยอาศยัหลกัการง่าย 
เรยีกว่า Seebeck effect ซึง่ค้นพบโดย Thomas Seebeck ในปี 1821 โดย
พบว่าหากปลายสองข้างมอีณุหภูมทิีต่่างกันก็จะท�าให้เกิดความต่างศกัย์
ไฟฟ้าขึน้ ดงันัน้ ถ้าสามารถผลติวัสดุท่ีน�าไฟฟ้าได้ดีแต่ให้ถ่ายเทความร้อน 
ได้ไม่ด ีท�าให้มคีวามต่างของอณุหภูม ิก็จะท�าให้เกิดความต่างศกัย์ไฟฟ้า
จนมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันนี้ วัสดุท่ีใช้ท�า thermocouples ท่ี 
ใช้ใน RTG ได้แก่ 

• bismuth telluride (BiTe),  
• lead telluride (PbTe)  
• telluride (ที่มีส่วนผสมของ antimony  

germanium และเงิน) และ 
• silicon germanium (SiGe) 
ข้อด้อยประการเดียวของการใช้ thermo-

couples คือประสิทธิภาพในการแปลงความร้อน
เป็นกระแสไฟฟ้าต�า่ โดยมปีระสทิธิภาพการแปลง
จะอยู่ในช่วง 5 ถึง 9% เท่าน้ัน ถึงแม้จะมทีางเลอืก
อ่ืนในการแปลงความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้า ก็ยัง
ไม่มีวิธีใดที่จะเทียบกับ thermocouples ได้ในแง่
ราคา น�้าหนัก และความเรียบง่ายในการใช้งาน

การใช้งาน
การออกแบบท่ีเรยีบง่ายของ RTG น�าไปสูก่าร 

ใช้งานหลายๆ อย่าง ทั้งบนพื้นโลกและในอวกาศ 
RTG จะเหมาะที่สุดในสถานการณ์ต่อไปนี้

1. ไม่สามารถบ�ารุงรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
2. ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสง

อาทิตย์ได้อย่างต่อเนื่อง
3. จ�าเป็นต้องท�างานโดยไม่มีผู ้ดูแลเป็น

เวลานาน
4. ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องมากนัก
ในสถานการณ์เหล่านี้ การใช้งานของ RTG 

ท่ีเป็นหลักคือระบบอัตโนมัติท่ีไม่มีมนุษย์เข้าไป 
ยุ่งเก่ียวเป็นเวลานาน นานกว่าที่พลังงานจาก
แหล่งอืน่ อาทิ แบตเตอร่ีและ fuel cell จะสามารถ 

ยานส�ารวจอวกาศวอยเอเจอร์ (หรอืโวยาจเจอร์)  Voyager สร้างขึน้ในช่วงทศวรรษ 70 และ 80 เพือ่ไปส�ารวจดาวพฤหัสฯ ดาวเสาร์ ยูเรนัสและเนปจนู

ยานคิวริออซิตี (Curiosity) ยานส�ารวจดาวอังคาร
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ใช้งานได้ หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จาก 
ธรรมชาติ เช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม ตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็น 
บนโลก มีหอประภาคารกลางทะเล มหาสมุทร หรือฐานเฝ้าตรวจต่าง ๆ ใน
ทวีปอาร์กติก เป็นต้น 

แต่การใช้งานของ RTG ท่ีแพร่หลายท่ีสุดคือการใช้งานในโครงการ
อวกาศต่าง ๆ รวมถึงยานอวกาศต่าง ๆ ที่ไปดวงจันทร์ การส่งยานส�ารวจ
ไปสู่ดาวเคราะห์รอบนอกของระบบสุริยะ อย่างเช่นยาน Pioneer และยาน 
Voyager และล่าสุดคือยานส�ารวจ Curiosity ที่ถูกส่งไปดาวอังคาร

ความปลอดภัย
การใช้งานด้านนิวเคลียร ์ ท่ีมีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีในอุปกรณ์  

ย ่อมมีข ้อพึงระวังเก่ียวกับความปลอดภัยและการปนเปื ้อนของสาร
กัมมนัตรงัส ีแม้ว่า RTG จะได้รบัการออกแบบมาให้ท�างานในสภาพแวดล้อม
ห่างไกลที่มีประชากรอยู่อย่างเบาบางก็ตาม มักมีค�าถามเกี่ยวกับการรั่วไหล
ของต้นก�าเนิดพลังงานหรือหากเกิดการระเบิดขณะที่มีการส่งยานอวกาศ 

กรณีร้ายแรงสุดที่อาจท�าให้มีการปนเปื้อนของรังสีในส่ิงแวดล้อมและ
อาจมผีูท่ี้ได้รบัอนัตรายจากรงัส ีดังน้ัน จงึอาจมข้ีอโต้เถียงในการส่งยานอวกาศ 
ที่มี RTG เสมอ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ผลิตมีมาตรการความปลอดภัยที่จะจ�ากัด 
ความเสีย่งดงักล่าวให้น้อยท่ีสดุ ดงัตวัอย่าง เมือ่ NASA ส่งยานอวกาศสูด่าวเสาร์ 
โดยใช้ยานส�ารวจ Cassini-Huygens ต้นก�าเนิดพลังงานที่เป็นไอโซโทปรังสี

ถูกเก็บไว้ในแท่งที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งท�าจาก 
กราไฟต์และห่อหุ้มด้วยโลหะอิริเดียมอีกชั้นหน่ึง 
เพ่ือท่ีจะลดความเสี่ยงจากการระเบิดเน่ืองจาก
อุบัติเหตุ แท่งกราไฟต์น้ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
สามารถป้องกันการร่ัวไหลของสารกัมมนัตรงัสไีด้
อย่างได้ผล ดงักรณีของการส่งยาน Apollo 13 ในปี 
1970 ท่ีล้มเหลว ท�าให้ยานฯ ตกลงไปในมหาสมทุร
ภายหลงัการกลบัสูผ่วิโลก แต่ไม่มกีารพบว่ามกีาร
ปนเปื้อนของ Plutonium ที่เป็นส่วนประกอบของ 
RIG แต่อย่างไร

สรุป
การใช้ RTG เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช ้

เทคนิคเชิงนิวเคลียร์มีการใช้อย่างกว้างขวางใน
โครงการด้านอวกาศซึ่งจ�าเป็นต้องใช้พลังงาน 
ในขณะทีม่ต้ีนก�าเนดิพลงังานไม่มากนกั นอกจาก
นี้อาจใช้งานบนพ้ืนโลกในบริเวณท่ีห่างไกล  
มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีการใช้งาน RTG  
มากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากเป็นต้นก�าเนิดพลังงานท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวมาข้างต้น 

ยานแคสสินี-ไฮเกนส์ (Cassini – Huygens) ยานส�ารวจดาวเสาร์

References
http://en.wikipedia.org/wiki/Radioisotope_thermoelectric_generator
แหล่งที่มาของภาพประกอบ
http://www.manager.co.th/science/viewnews.aspx?NewsID=9550000096488
http://www.space.mict.go.th/newss.php?id=4 – ยาน vogager
http://www.artsmen.net/content/show.php?Category=spaceboard&No=1803 – ยาน voyager 1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pioneer_10-11_spacecraft.jpg
http://daejeonastronomy.files.wordpress.com/2014/02/cassini_config.jpg
http://astrobiology2.arc.nasa.gov/images/19.jpg
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กัมมันตภาพรังสี
เก่ียวข้องต่อร่างกายมนษุย์อย่างไร???

เรื่องเก่าเล่าใหม่

คอลัมน์เรื่องเก่าเล่าใหม่นี้ เป็นการคัดลอกเน้ือหาบางส่วนของค�าบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงของ 
คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัตท่ีิส�านกังานฯ เคยรวบรวมและจดัท�าเป็นเล่มไว้เมือ่ประมาณกว่า  
50 ปีมาแล้ว เพื่อแจกจ่ายเผยแพร่ไปยังส่วนราชการและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 55 เรื่อง  
กอง บก. เห็นว่า เรื่องราวของปรมาณูที่ถ่ายทอดในยุคสมัยนั้นมิได้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาที่ผ่านไปเลย  
แต่ยังทรงคุณค่าทางด้านวิชาการและเต็มไปเสน่ห์ของภาษาและศิลปะการถ่ายทอดเน้ือหาของ 
ยุคสมัยนั้น ในโอกาสท่ีส�านักงานฯ ได้มีการปรับปรุงวารสารนิวเคลียร์ปริทัศน์ มาเป็นจดหมายข่าว 
ปรมาณูเพ่ือสันติฉบับแรกของปีน้ี จึงขอคัดเลือกบทบรรยายอันมีคุณค่าในด้านความรู้เรื่องต่าง ๆ  
ของพลงังานปรมาณูทีอ่าจจะสูญหายไปตามกาลเวลา น�ากลับมาเผยแพร่อกีครัง้หน่ึง ฉบบัน้ีเปิดคอลมัน์
ด้วยเรื่อง “กัมมันตภาพรังสีเกี่ยวข้องต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร???” เป็นบทบรรยายโดย ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์อ�านวย เสมรสตุ* ซึง่ออกอากาศทางสถานวีทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย วันที ่18 ตลุาคม 
2499 จะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนั้นขอเชิญติดตามกันได้เลยค่ะ

มื่อสมัยก่อนที่จะค้นพบรังสีเอกซ์ หรือ ยุคก่อนปรมาณู ไม่ค่อยมีผู ้ให้ความสนใจในเรื่อง
กัมมนัตภาพรงัสกัีนมากนัก จนกระทัง่ พ.ศ. 2438 ศาสตราจารย์เรินต์เกน ได้ประดษิฐ์รังสเีอกซ์ข้ึน  
และต่อมาอีก 2 – 3 ปี เบคเคอเรล และปิแอร์-มารี คูรีสามีภรรยาก็ได้ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีซึ่งมี

อยู่ในธรรมชาติ คือ ยูเรเนียม เรเดียม และมีผู้ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีอื่น ๆ อีก เช่น ธอเรียม แอ๊กติเนียม 
เ

โดย...Time machine

*หัวหน้าแผนกรงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตร์และศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ และเป็นกรรมการผู้เชีย่วชาญ 
ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต�าแหน่งในขณะนั้น)
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และลูกหลานของมันอีกหลายสิบชนิด การศึกษาทางกัมมันตรังสีก็ได้เริ่มขึ้น
โดยนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่องนี้

รังสีต่างๆ ที่เกิดจากการประดิษฐ์ขึ้นจากธาตุกัมมันตรังสีที่ค้นพบใน
ธรรมชาต ิและจากการผลติขึน้คือ รงัสเีอกซ์ รงัสแีกมมา รังสบีตีา รังสแีอลฟา 
และนิวตรอน

นอกจากกัมมนัตภาพรงัสดัีงกล่าวแล้ว ได้มผีูส้�ารวจพบว่ามีกัมมันตภาพ 
รังสีจ�านวนน้อย ๆ กระจายอยู่ทั่วไปบนพ้ืนโลก อันเนื่องมาจากรังสีคอสมิก 
ซึ่งแผ่มาจากจักรวาลนอกโลก มีพลังงานสูงมากกว่าพลังงานใด ๆ ในโลกนี้ 
แต่กว่าจะผ่านชั้นบรรยากาศมาถึงพ้ืนโลกได้ ก็คงเหลืออยู่แต่พลังงานเป็น
ส่วนน้อย จนนับว่าไม่มอีนัตราย แต่ถึงอย่างไรในขณะนีก็้ยังมผีูใ้ห้ความสนใจ
ค้นคว้าในเรื่องผลของพลังงานของรังสีคอสมิกกันอยู่อีกมาก

ในระยะแรกภายหลังการค้นพบรังสีเอกซ์ ได้มีผู้ถูกรังสีถึงผิวหนังไหม้
และเป็นแผลเนื่องจากถูกรังสีเกินขอบเขต เบคเคอเรล และมาดามคูรี ก็เคย
ผิวหนังไหม้จากเรเดียมมาแล้วเหมือนกัน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนี้จึงได้มีผู้น�า
เอกซเรย์และเรเดียมไปใช้ในการท�าลายโรคมะเร็ง เพราะนอกจากมีอ�านาจ
ท�าลายแล้ว ยังมีอ�านาจทะลุทะลวงเข้าไปในร่างกายได้อีกด้วย ได้มีผู้น�าไป
ใช้รักษากันอย่างเกินขนาดเท่าท่ีควร นอกจากเซลล์มะเร็งจะถูกท�าลายแล้ว 
เซลล์ปกติในร่างกายก็พลอยถูกท�าลายไปด้วย ท�าให้เกิดความเข้าใจกันว่า 
เอกซเรย์และเรเดียมมีอันตรายมากกว่าท่ีจะมีประโยชน์ในการรักษา การใช ้
รักษาโรคได้หยุดชะงักไประยะหน่ึง ต่อมาเมื่อได้มีการค้นคว้าทดลองวาง
ขนาดรงัสใีห้ถูกต้องขึน้ เอกซเรย์และเรเดยีมจงึได้กลบัมาเป็นทีย่อมรบักันใน
วงแพทย์ว่า สามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ผลเป็นอย่างดี และได้น�าไปรักษา
โรคอื่น ๆ อีกหลายโรค

มนษุย์ได้รับผลเนือ่งจากกัมมนัตภาพรงัส.ี2.ประการคอื
1. ถูกรังสีฉายจากภายนอกท่ัวร่างกาย หรือเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดของ

ร่างกาย จากรังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และนิวตรอน

2. ถูกรังสีดูดซึมเข้าสู ่ร ่างกาย ทางกาย 
หายใจหรือเข้าทางปาก โดยหายใจหรือดื่มสาร
กัมมันตรังสีซ่ึงสลายรังสีแอลฟาหรือรังสีบีตา  
บางครั้งอาจมีรังสีแกมมาด้วย

รังสีเอกซ์	 และรังสีแกมมา มีก�าลังทะล ุ
ทะลวงสูงมาก สามารถทะลุทะลวงผ่านเข้าใน 
ร่างกายได้ลึก เมื่อเกินขนาดจะท�าลายอวัยวะ 
ภายใน เช่น อวัยวะสร้างโลหิต อวัยวะระบบ 
น�้าเหลือง ท�าให้เม็ดโลหิตแดงและเม็ดโลหิตขาว 
มีจ�านวนผิดปกติ ผิวหนังถ้าถูกรังสีจ�านวนมาก 
จะแดงพองเป็นแผล แต่ถ้าถูกทีละเล็กทีละน้อย 
นาน ๆ  ปี ผวิหนังจะค่อย ๆ  เหีย่วแห้งแตกเป็นแผล  
ในที่สุดจะกลายเป็นแผลมะเร็ง อวัยวะสืบพันธุ์
ถูกท�าลายง่ายจะท�าให้เป็นหมัน เรื่องเหล่าน้ี 
ผูท้�างานเก่ียวกับรงัสจีะต้องเรียนรู้เพ่ือรูจ้กัป้องกัน 
ตนเอง การถูกรังสีอ่อน ๆ  ในเวลานาน ๆ  มาหลาย 
สิบชั่วอายุคน จากรังสีคอสมิก เชื่อกันว่าท�าให้ 
ค่อย ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในการผสมพันธุ์ ทั้งนี้ 
เป็นเรื่องท่ีนักวิจัยก�าลังศึกษาค้นคว้าอยู่โดย
ทดลองในสัตว์และพืชว่าจะค่อย ๆ เปล่ียนพันธุ์
ในชั้นลูกหลานเหลนอย่างไร

รังสีบีตา มีก�าลังทะลุทะลวงน้อย จึงท�าง่าย
แต่เพียงบริเวณผิวหนังเท่านั้น รังสีแอลฟายิ่งมี
ก�าลงัทะลทุะลวงน้อยมาก ไม่สามารถทะลทุะลวง
เลยหนังก�าพร้าไปได้ จึงไม่เกิดอันตรายใดๆ จาก
ภายนอก นิวตรอนมกี�าลังทะลุทะลวงสงูมาก เมือ่
ผ่านร่างกายแล้วพลังงานของมันจะเปลี่ยนเป็น
รังสีแกมมา บีตา และแอลฟา ซึ่งจะท�าอันตราย
แก่ร่างกายดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้ท�างานเก่ียว
กับนิวตรอนตาเป็นต้อกระจกกันมาก

รังสีบีตาและรังสีแอลฟา จะดูดซึมเข้าใน
ร่างกายทางการหายใจและทางปาก และบางครัง้
อาจเข้าทางบาดแผลที่ผิวหนัง ซึ่งจะไปท�าลาย
โลหติท�าให้เกิดโรคโลหติจาง โรคมะเรง็โลหติ และ
โรคมะเร็งปอด

กัมมันตรังสีนอกจากมีประโยชน์หลาย
ประการแล้ว ก็ยังมีอันตรายเกิดขึ้นได้เช่นกัน 
ประเทศท่ีใช้ประโยชน์จากกัมมนัตภาพรงัสเีหล่าน้ี 
จงึได้พยายามวางมาตรฐานว่ารงัสปีรมิาณเท่าใด
จึงจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายได้ ควรจะจ�ากัดให้
ร่างกายได้รบัรงัสไีด้อย่างมากเท่าไร ความคดิน้ีเริม่ 
เมื่อ ค.ศ.1915 โดยมีผู้แนะขึ้นที่สมาคมเรินต์เกน

วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์ กับ ภาพถ่ายด้วยรังสีเอกซ์ภาพแรก  
ที่เรินต์เกนถ่ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1895 เป็นภาพถ่ายมือภรรยาของเขา
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แห่งประเทศอังกฤษ อีก 5 ปีต่อมา จึงได้มีคณะ
กรรมการป้องกันรงัสเีอ๊กซ์และเรเดียมแห่งประเทศ
อังกฤษเกิดข้ึน คณะกรรมการนี้ได้ออกบัญญัติ 
ต่าง ๆ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรังสี
ปฏิบัติตาม สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสได้ด�าเนิน
การเช่นเดียวกันในเวลาต่อมา

ในปี ค.ศ. 1925 ได้มกีารประชมุระหว่างชาติ 
ครั้งแรกทางรังสีวิทยา ที่ประชุมได้พิจารณา
หลักใหญ่ในการป้องกันรังสี และได้ต้ังคณะ
กรรมาธิการระหว ่างชาติในการป ้องกันขึ้น  
ในขณะน้ันได้ก�าหนดหน่วยของรังสีให้เรียกว่า  
r หรือ roentgent (เรินต์เกน) ในปี ค.ศ. 1934  
คณะกรรมาธิการได้แนะน�าว่า จ�านวน 1 เรนิต์เกน  
เป็นจ�านวนท่ีร่างกายทนต่อรังสีได้ในหน่ึงสัปดาห์ 
หรือ 0.2 เรินต์เกน ในหนึ่งวันส�าหรับผู้ท�างาน 
ใกล้รังสี

ในปี ค.ศ.1946 คณะกรรมการแห่งชาติ
ในการป้องกันรังสีแห่งสหรัฐอเมริกาแนะน�าว่า 
ร่างกายควรได้รับรังสีได้ไม่เกิน 0.05 เรินต์เกน 
ต่อหนึ่งวัน หรือ 0.35 เรินต์เกนต่อหนึ่งสัปดาห์ 
อวัยวะเก่ียวกับการท�าโลหิต 0.3 เรินต์เกนต่อ 
หนึ่งสัปดาห์ บริเวณแขนและขา 1.5 เรินต์เกนต่อ
หน่ึงสัปดาห์ อุบัติเหตุจากการได้รับรังสีครั้งเดียว
ถ้าไม่เกิน 25 เรินต์เกนจะไม่มีอันตราย เป็นต้น

เมื่อได้วางหลักเกณฑ์มาตรฐานอันตราย
แล้ว ก็ได ้ก�าหนดการปฏิบัติในการป้องกัน
อันตรายขึ้นเช่น การใช้รังสีเอ๊กซ์ในการตรวจโรค 
ให้ใช้ขนาดรังสีต�่า ให้ใช้ตะก่ัวละลายปนใน
ยางพาราท�าถุงมือและผ้ากันเปื้อนเพ่ือป้องกัน 
รังสี ผนังห้องท�างานเก่ียวกับรังสีต้องท�าด้วย 
คอนกรตีให้หนาพอ หรือบดุ้วยตะก่ัว ท่ีเก็บเรเดียม 
หรือไอโซโทปรังสี ต้องท�าด้วยตะก่ัวบุให้หนาพอ  
เช่น ตู ้เก็บเรเดียมต้องบุด้วยตะก่ัวหนาถึง 10 
เซนติเมตร จึงจะปลอดภัย เป็นต้น

การป้องกันฝุ่นกัมมันตรังสีท่ีจะเข้าทางจมูก  
ทางปากนั้น ท�าโดยจัดให้มีการถ่ายเทอากาศ 
ในห้องปฏิบัติงานให้พอ วางระเบียบในการท�า 
ความสะอาดเครื่องมือและเสื้อผ้าที่อาจเปื ้อน
กัมมันตภาพรังสี  และมีเครื่องมือไว ้ส�ารวจ
กัมมันตภาพรังสีอยู่เสมอว่ากระท�าไปได้ถูกต้อง
หรือไม่ และได้ก�าหนดไว้ว่าในน�้าดื่มจะต้องไม่มี
สารกัมมันตรังสีละลายปนอยู ่เกินมาตรฐาน

อันตราย เช่น เรเดียมละลายอยู่ไม่เกิน 4 x 10-14 คูรีต่อหนึ่งลิตร (หรือเศษ 4  
ส่วนร้อยล้านล้านคูรีต่อหนึ่งลิตร) และในอากาศก็จะต้องไม่สารกัมมันตรังสี
ปนอยู่เกินมาตรฐานอันตรายเช่นกัน เช่น เรดอนจะต้องไม่ปนอยู่เกิน 10-10  

คูรีต่อหนึ่งลิตร (หรือเศษ 1 ส่วนหมื่นล้านคูรีต่อหนึ่งลิตร)
นอกจากนี้ยังได้วางมาตรฐานเวลาท�างานของผู ้ท�างานเก่ียวกับ

กัมมนัตภาพรังสี ให้มเีวลาพักผ่อนประจ�าปีให้อยู่ห่างไกลจากกัมมนัตภาพรงัสี 
ให้มีการตรวจร่างกาย และตรวจโลหิตเป็นประจ�า ในปัจจุบันยังสร้างเคร่ือง
วัดกัมมันตภาพรังสีขนาดจิ๋ว ใช้เสียบกระเป๋าผู้ท�างานเพ่ือวัดดูทุกวันหรือ 
ทุกสัปดาห์ ซึ่งนับว่าช่วยให้ผู้ท�างานเกี่ยวกับรังสีปลอดภัยยิ่งขึ้น และภายใน
บริเวณห้องปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ซึ่งน่าจะมีอันตรายอย่าง
มากมาย กลับไม่มีข่าวอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีเลย

เรื่องการป้องกันคนงานท่ีท�างานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีนั้น องค์การ
กรรมการนานาชาติ (International Labour Organization) ได้เอาใจใส่มาก  
ได้มกีารประชมุกันคร้ังหลังทีเ่จนวีา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2497 และได้ท�ารายละเอียดเสนอต่อท่ีประชุมนานาชาติทางพลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ (International Conference on the Peaceful Uses of 
Atomic Energy) ซึ่งประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2498

แม้ว่ากัมมนัตภาพรงัสจีะมอีนัตรายร้ายแรงเพียงใดแต่ก็ยังมคีณุอนันต์ 
นักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามน�ามาใช้ในทางที่ให้เกิดประโยชน์และวงการ
วิจัยในเรื่องน้ีทั่วโลกจะต้องลงทุนต่อไปอีกมากมายหลายหมื่นล้านบาทใน
การท่ีจะค้นคิดให้ได้ประโยชน์ในทางสันติย่ิง ๆ ข้ึน ส่วนในด้านการป้องกัน
ก็ได้วางมาตรฐานไว้เป็นอย่างด ีและแก้ไขอยู่เสมอมา เพ่ือให้มัน่ใจได้ในความ
ปลอดภัย ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ากัมมันภาพรังสี จะน�ามาซึ่งคุณประโยชน์แก่โลก
ในทางสันติยิ่งขึ้นในอนาคต 

ท่ีมา	:	บทบรรยายทางวิทยุกระจายเสยีงของคณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ พ.ศ. 2502

เครื่องวัดรังสีชนิดเสียบกระเป๋า สามารถอ่านค่าได้ทันที เหมาะส�าหรับวัดระดับรังสี
ระหว่างการท�างาน



ากปรากฎท่ีเป็นข่าวเมื่อไม่นานมาน้ี 
ว ่ามีผู ้ปฏิบัติงานท่ีท ่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิเกรงว่าจะได้รับ

รังสีจากการท่ีเกิดการบุบหรือฉีกขาดของหีบห่อ 
กระดาษทีบ่รรจอุปุกรณ์ถ่ายภาพทางด้วยรงัสทีาง 
อุตสาหกรรมซึ่งมีวัสดุกัมมันตรังสีอิริเดียม-192
(Iridium-192) บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งโดยข้อเท็จจริง
แล้วผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดจะไม่ได้รับรังสีสูงจนก่อ
ให้เกิดอันตรายได้อย่างเฉียบพลัน หรือต้องได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใด เพียงแค่รับ
การตรวจร่างกายตามปกติเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาท่ัวโลกก็ได้
มีอุบัติเหตุทางรังสีท่ีท�าให้วัสดุกัมมันตรังสีหลุด
ออกมาจากภาชนะบรรจุ เป็นผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทางรังสีหรือประชาชนทั่วไปได้รับรังสีปริมาณสูง

อย่างเฉยีบพลนัทัว่ทัง้ร่างกายหรอืโดยอวัยวะส่วน
ใหญ่ของร่างกาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า
จะเกดิความผิดปกตทิางร่างกายข้ึนได้อย่างไรบ้าง
ในเหตุการณ์เช่นนี้ บทความนี้คงพอจะให้ค�าตอบ
แก่ผู้สนใจได้ไม่มากก็น้อย

ความผิดปกติจากการได้รับรังสีสูงแบบ
เฉียบพลัน (Acute Radiation Syndrome, ARS) 
หรือพิษจากรังสี (Radiation toxicity) หรือ อาการ
เจบ็ป่วยจากรงัส ี(Radiation sickness) เป็นความ 
ผิดปกติทางร่างกายอันเป็นผลมาจากการได้รับ 
รังสีปริมาณสูงๆ ท่ัวทัง้ร่างกายหรือเกือบท้ังร่างกาย 
ในระยะเวลาสัน้ๆ เช่น ผูป่้วยจากการได้รบัรงัสจีาก
ระเบดิปรมาณูท่ีฮโิรชมิาและนางาซากิ หรอืผูป่้วย 
จากการได้รับรังสีแกมมาจากวัสดุกัมมันตรังสี
โคบอลต์-60 ทีส่มทุรปราการ เมือ่ พ.ศ. 2543 เป็นต้น

จ
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เรื่อง :  รุ่งธรรม	ทาค�า
 ส�านักก�ากับดูแล
 ความปลอดภัยทางรังสี

ความผิดปกติจากการ
ได้รับรังสีสูงแบบเฉียบพลัน 
(Acute Radiation Syndrome, ARS)

บทความ



มข้ีอบ่งชีอ้ยู่ 5 ประการท่ีจะน�าไปสูก่ารเกิดความผดิปกตจิากการได้รบัรงัสสีงูแบบเฉยีบพลนั ได้แก่
1. ปริมาณรังสี (dose) ที่ได้รับทั่วท้ังร่างกายจะต้องสูง เช่น มีปริมาณสูงกว่า 0.7 เกรย์ ทั้งนี้  

การได้รับรังสีทั่วร่างกายปริมาณ 0.3 เกรย์ อาจเป็นผลให้มีอาการแสดงของผิดปกติเพียงเล็กน้อย
2. รังสีท่ีได้รับจะต้องมาจากแหล่งก�าเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย (external exposure)  

รงัสทีีแ่ผ่มาจากต้นก�าเนดิรงัสท่ีีสะสมอยู่ภายในร่างกายอาจก่อให้เกิดความผดิปกตจิากการได้รบัรงัสสีงู
แบบเฉียบพลันได้เช่นกัน แต่มีความเป็นไปได้น้อยมาก

3. รังสีที่ได้รับจะต้องเป็นรังสีที่มีพลังงานหรืออ�านาจทะลุทะลวงสูง เช่น รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา  
หรือนิวตรอน เป็นต้น ซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านเข้าไปให้รังสีแก่อวัยวะภายในร่างกายได้

4. จะต้องได้รับรังสีทั่วทั้งร่างกาย (หรือโดยส่วนใหญ่ของร่างกาย) ในคราวเดียวกัน
5. การได้รับรังสีจะต้องเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ (acute/immediate exposure) จากข้อบ่งชี้ 

ดังกล่าวข้างต้น การได้รับรังสีของร่างกายเพียงบางส่วน เช่น ที่แขนหรือขา หรือการรับรังสีของผู้ป่วย 
ในทางรังสีรักษาซี่งแม้ปริมาณรังสีที่ให้แก่ผู้ป่วยจะสูงมาก (อาจถึง 80 เกรย์) แต่ก็แบ่งการให้รังส ี
เป็นหลายๆ ส่วน (fractions) ในช่วงเวลาที่ก�าหนด เช่น 1 – 2 เกรย์ต่อวัน ติดต่อกันหลายสัปดาห์ ซึ่งการ
ได้รับรังสีแบบนี้มีผลในการก่อให้เกิดความผิดปกติจากการได้รับรังสีสูงแบบเฉียบพลันได้น้อย

ความผิดปกติจากการได้รับรังสีสูงแบบเฉียบพลัน อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มอาการ คือ
1. ความผิดปกติอันเก่ียวข้องกับระบบไขกระดูก (Bone marrow syndrome) หรืออาจ 

เรียกว่าความผิดปกติอันเก่ียวข้องกับระบบผลิตเลือด (hematopoietic syndrome) ความผิดปกติ
แบบน้ีสามารถเกิดขึ้นได้เม่ือได้รับรังสีสูงแบบเฉียบพลันทั่วทั้งร่างกายที่ปริมาณรังสี 0.7 เกรย์ โดย
อาจปรากฎอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเมื่อได้รับรังสีปริมาณ 0.3 เกรย์ อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย
ในกลุ่มอาการนี้จะลดลงถ้าหากปริมาณรังสีที่ได้รับสูงขึ้น สาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มน้ี  
คือ การติดเชื้อและการเสียเลือดอันเนื่องมาจากไขกระดูกถูกท�าลาย
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2. ความผิดปกติอันเก่ียวข้องกับระบบ 
ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal syndrome)  
ความผดิปกตโิดยสมบรูณ์จะเกดิขึน้เมื่อได้รบัรงัสี 
เฉียบพลันทั่วร่างกายสูงเกิน 10 เกรย์ โดยความ 
ผิดปกติแบบอ่อนๆ จะเกิดขึ้นเมื่อได ้รับรังสี
ประมาณ 6 เกรย์ อัตราการรอดชีวิตเมื่อได้รับรังสี 
สูงระดับนี้มีน ้อยการเปลี่ยนแปลงและความ 
เสียหาย ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ของระบบทางเดิน
อาหาร เป็นต้น เหตุของการติดเชื้อเสียสมดุลของ
น�า้และเกลอืแร่ โดยผูป่้วยจะเสยีชวิีตภายในระยะ
เวลา 2 สัปดาห์

3. ความผดิปกตอินัเก่ียวข้องกับระบบทางเดนิ  
โลหิตและระบบประสาทกลาง (Cardiovascular  
(CV)/Central  Nervous System (CNS)  
Syndrome) ความผิดปกติโดยสมบูรณ์จะเกิดขึ้น
ถ้าได้รับรังสีโดยเฉียบพลันทั่วร่างกายสูงเกินกว่า 
50 เกรย์ โดยความผิดปกติของระบบ CV และ 
CNS จะเริ่มปรากฎให้เห็นเมื่อได้รับรังสีสูงถึง  
20 เกรย์ โดยทั่วไป ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 3 วัน  

อันเนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบการ 
ไหลเ วียนโลหิตและแรงดัน ท่ีสู ง ข้ึนภายใน 
โพรงกะโหลกอันเน่ืองมาจากการสะสมของ
ของเหลวทีม่สีาเหตมุาจากการบวมหรอืการอบัเสบ 
ของหลอดเลือดและเยื่อหุ้มสมอง (meningitis)

ความผิดปกติจากการได้รับรังสีสูงแบบ
เฉียบพลัน	แบ่งออกได้เป็น	4	ระยะ	คือ

1.	ระยะเริ่มต้น	(Prodromal	stage) โดยมี 
อาการ เช่น วิงเวียนศรีษะ อาเจียน เบื่ออาหาร 
และ/หรือท้องเสีย ข้ึนอยู่กับปริมาณรังสีที่ได้รับ 
โดยอาการจะปรากฎเมือ่ได้รบัรงัสไีปแล้วเป็นเวลา
หลายนาทีหรือหลายวัน และอาการจะปรากฎ 
อยู่เป็นเวลานานหลายนาทีหรือหลายวันเช่นกัน

2.	ระยะพักตัว	 (Latent	stage) ในระยะนี้  
ผู้ป่วยอาจจะไม่แสดงอาการใดๆ หรือรู้สึกว่าไม่มี
ความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ระยะน้ีอาจคงอยู่เป็น
ระยะเวลานานหลายชั่วโมงหรืออาจเป็นหลาย
สัปดาห์
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นอกจากความผิดปกติของระบบ
ต่างๆ	 อันเป็นผลมาจากการได้รับรังส ี
สูงท่ัวร่างกายแบบเฉียบพลันแล้ว	 การ 
ได้รับรังสีสูงยังเป็นผลให้เกิดอาการผิด
ปกติของผิวหนังและระบบท่ีเก่ียวข้อง 
อื่นๆ	อีกด้วย



3.	 ระยะแสดงอาการผิดปกติ	 (Manifest	
illness	 stage) ในระยะนี้ ผู้ป่วยจะแสดงอาการ 
อันเป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการได้รับรังสี (ตารางที่ 1) โดย 
อาการจะปรากฎอยู่เป็นระยะเวลานานหลาย 
ชั่วโมงจนถึงหลายเดือน

4.	 ระยะฟื้นตัวหรือเสียชีวิต	 (Recovery	
or	death) ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถฟื้นตัว
ได้ก็จะเสียชีวิตภายในระยะเวลาหลายเดือนหลัง
จากได้รบัรงัส ีโดยการฟ้ืนตัวของผูป่้วยอาจใช้เวลา
นานตั้งแต่หลายสัปดาห์จนถึง 2 ปี

ตารางที่.1.อาการอันเป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสี.สูงแบบเฉียบพลัน

ระบบผลิตเลือด เกินกว่า เบื่ออาหาร เวียนศรีษะ อาเจียน มีการตายของเซลล์ต้นก�าเนิด มีอาการเบื่ออาหาร มีไข้ และ ถ้ามีการฟื้นตัว เซลล์ไขกระดูก

(Hematopoietic/Bone 0.7 เกรย์ โดยอาการปรากฎหลังจากได้รับ เม็ดเลือด (Stem cells) ถึงแม้ สับสน จ�านวนเม็ดเลือดลดลงอยู่ จะเริ่มกลับมาเพิ่มจ�านวน โดย

marrow)  รังสีแล้วตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 2 วัน  ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการหรือรู้สึก หลายสัปดาห์ ผู้ป่วยเสียชีวิตจาก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะกลับมาฟื้นตัว

  และอาการปรากฎอยู่นานหลาย ว่าปกติดี อาการอาจปรากฎอยู่ การติดเชื้อหรือเสียเลือด เป็นปกติได้ภายในหลายสัปดาห์

  นาทีถึงหลายวัน นานประมาณ 1 ถึง 6 สัปดาห์ โดยอัตราการรอดชีวิตแปรผกผัน หรือ 2 ปี หลังจากได้รับรังสี

    กับปริมาณรังสีที่ได้รับ และผู้ป่วย การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ถ้า

    มักจะเสียชีวิตภายใน 2-3 เดือน  ผู้ป่วยได้รับรังสีสูงถึง 1.2 เกรย์

    หลังจากได้รับรังสี โดยปริมาณรังสีที่ทา ให้ 50%

     ของผู้ป่วยเสียชีวิตภายในระยะ

     เวลา 60 วัน (LD50/60)

     คือ 2.5 – 5 เกรย์

ระบบทางเดินอาหาร เกินกว่า  มีอาการเบื่ออาหาร เวียนศรีษะ มีการตายของเซลล์ต้นก�าเนิด มีอาการเบื่ออาหาร สับสน ปรมิาณรงัสทีีท่�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติ

(Gastrointestinal, GI) 10 เกรย์ อย่างรุนแรง อาเจียน เป็นตะคริว เม็ดเลือด และเซลล์เยื่อบุ ท้องเสียอย่างรุนแรง มีไข้ ขาดน�้า ทั้งหมด (LD100) คือ 10 เกรย์

  และท้องเสีย โดยอาการจะปรากฎ ทางเดินอาหาร ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่ และสูญเสียสมดุลของเกลือแร่

  หลังจากได้รับรังสีแล้วหลายชั่วโมง  แสดงอาการหรือรู้สึกว่าปกติดี ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน

  โดยอาการจะคงอยู่เป็นระยะเวลา อาการอาจปรากฎอยู่นาน 2 สัปดาห์ จากการติดเชื้อ ขาดน�้า

  ประมาณ 2 วัน ประมาณ 1 สัปดาห์ และเสียสมดุลของเกลือแร่

ระบบไหลเวียนโลหิตและ เกินกว่า ผู้ป่วยมีอาการตื่นตัว สับสน และ อาการอาเจียนและท้องเสีย ผู้ป่วยอาจใช้ชีวิตหรือท�ากิจกรรม ผู้ป่วยกลับมามีอาการท้องเสีย

ระบบประสาทส่วนกลาง 50 เกรย์ เวียนศรีษะอย่างรุนแรง รวมทั้งมี หมดสติและอาจรู้สึก แสบร้อน บางอย่างได้เป็นปกติเป็นระยะ อย่างรุนแรง มีอาการชักและ

(Cardiovascular/Central   ผิวหนัง โดยอาการจะปรากฎ เวลา ได้นานหลายชั่วโมง หมดสติ โดยอาการจะปรากฎขึ้น

nervous system)   ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที  5-6 ชั่วโมง หลังจากได้รับรังสี

   หลังจากได้รับรังสี และอาการจะ  และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน

   คงอยู่นานหลายนาทีถึงหลาย  ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากได้รบัรงัสี

   ชั่วโมง  โอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นตัวมีน้อย

     หรือไม่มีเลย

	 ระบบที่ได้รับผลกระทบ		 ปริมาณรังสี		 ระยะเริ่มต้น		 ระยะพักตัว		 ระยะแสดงอาการผิดปกติ		 ระยะฟื้นตัว

นอกจากความผดิปกตขิองระบบต่างๆ อนัเป็นผลมาจากการได้รับรังสีสูง 
ท่ัวร่างกายแบบเฉยีบพลันแล้ว การได้รับรงัสสูีงยังเป็นผลให้เกิดอาการผดิปกติ 
ของผวิหนงัและระบบทีเ่ก่ียวข้องอืน่ ๆ  อกีด้วย โดยมชีือ่เรยีกเป็นภาษาองักฤษ
ว่า Cutaneous Radiation Syndrome (CRS) ซึง่ หมายถึง กลุม่อาการผิดปกต ิ
ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับรังสีปริมาณสูงอย่างเฉียบพลันของผิวหนัง

โดยท่ัวไป ความผิดปกติจากการได้รับรังสีสูงแบบเฉียบพลัน (ARS)  
ดังอธิบายไว้ข้างต้นนั้นมักจะเกิดข้ึนควบคู่ไปกับความผิดปกติที่เกิดข้ึนกับ
ผิวหนังด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจได้รับรังสีปริมาณสูงพอที่จะก่อให้เกิด
ความเสยีหายต่อผวิหนงัได้โดยทีไ่ม่ปรากฎอาการของความผดิปกตใินระบบ
อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นการได้รับรังสีสูงเฉียบพลันจากรังสีบีตา
หรือรังสีเอ็กซ์ ในบางกรณี ผู้ป่วยอาจได้รับรังสีท่ีผิวหนังอันเป็นผลมาจาก
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รูปที่ 1 (ซ้าย) แสดงลักษณะของบาดแผลที่เรียกว่า wet desquamation อันเกิดจากการได้รับรังสีสูงที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ 
(ขวา) ลักษณะของบาดแผลที่บริเวณขาอันเกิดจากการตายของเซลล์ชั้นผิวหนัง (necrosis) และ wet desquamation (ที่มา: 
The Radiological Accident in Samut Prakarn, IAEA, Vienna, 2002)

การเปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีที่ติดอยู่กับ
ผิวหนังหรือเสื้อผ้าของผู้ป่วย

นอกจากความผิดปกติของระบบต่างๆ  
อนัเป็นผลมาจากการได้รบัรงัสสีงูท่ัวร่างกายแบบ
เฉียบพลันแล้ว การได้รับรังสีสูงยังเป็นผลให้เกิด
อาการผิดปกติของผิวหนังและระบบที่เก่ียวข้อง 
อื่นๆ อีกด้วย โดยมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  
Cutaneous Radiation Syndrome (CRS)  
ซึ่ง หมายถึง กลุ่มอาการผิดปกติซึ่งเป็นผลมา
จากการได้รับรังสีปริมาณสูงอย่างเฉียบพลันของ
ผิวหนัง

โดยทั่วไป ความผิดปกติจากการได้รับรังสี
สูงแบบเฉียบพลัน (ARS) ดังอธิบายไว้ข้างต้น
น้ันมักจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความผิดปกติท่ีเกิด
ขึ้นกับผิวหนังด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยอาจได้รับ 
รงัสปีรมิาณสงูพอทีจ่ะก่อให้เกิดความเสยีหายต่อ 
ผิวหนงัได้โดยท่ีไม่ปรากฎอาการของความผดิปกติ
ในระบบอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการได้รับ
รงัสสีงูเฉยีบพลนัจากรงัสบีีตาหรอืรงัสเีอ็กซ์ ในบาง
กรณี ผู้ป่วยอาจได้รับรังสีท่ีผิวหนังอันเป็นผลมา

ที่มา:	 CDC Fact Sheet. Acute Radiation Syndrome:  
A Fact Sheet for Physicians. Department of Health  
and Human Services, Centers for Disease Control  
and Prevention, USA.

ตารางที่.1.อาการอันเป็นผลมาจากความผิดปกติของระบบที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสี.สูงแบบเฉียบพลัน

ระบบผลิตเลือด เกินกว่า เบื่ออาหาร เวียนศรีษะ อาเจียน มีการตายของเซลล์ต้นก�าเนิด มีอาการเบื่ออาหาร มีไข้ และ ถ้ามีการฟื้นตัว เซลล์ไขกระดูก

(Hematopoietic/Bone 0.7 เกรย์ โดยอาการปรากฎหลังจากได้รับ เม็ดเลือด (Stem cells) ถึงแม้ สับสน จ�านวนเม็ดเลือดลดลงอยู่ จะเริ่มกลับมาเพิ่มจ�านวน โดย

marrow)  รังสีแล้วตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 2 วัน  ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการหรือรู้สึก หลายสัปดาห์ ผู้ป่วยเสียชีวิตจาก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะกลับมาฟื้นตัว

  และอาการปรากฎอยู่นานหลาย ว่าปกติดี อาการอาจปรากฎอยู่ การติดเชื้อหรือเสียเลือด เป็นปกติได้ภายในหลายสัปดาห์

  นาทีถึงหลายวัน นานประมาณ 1 ถึง 6 สัปดาห์ โดยอัตราการรอดชีวิตแปรผกผัน หรือ 2 ปี หลังจากได้รับรังสี

    กับปริมาณรังสีที่ได้รับ และผู้ป่วย การเสียชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ถ้า

    มักจะเสียชีวิตภายใน 2-3 เดือน  ผู้ป่วยได้รับรังสีสูงถึง 1.2 เกรย์

    หลังจากได้รับรังสี โดยปริมาณรังสีที่ทา ให้ 50%

     ของผู้ป่วยเสียชีวิตภายในระยะ

     เวลา 60 วัน (LD50/60)

     คือ 2.5 – 5 เกรย์

ระบบทางเดินอาหาร เกินกว่า  มีอาการเบื่ออาหาร เวียนศรีษะ มีการตายของเซลล์ต้นก�าเนิด มีอาการเบื่ออาหาร สับสน ปรมิาณรงัสทีีท่�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติ

(Gastrointestinal, GI) 10 เกรย์ อย่างรุนแรง อาเจียน เป็นตะคริว เม็ดเลือด และเซลล์เยื่อบุ ท้องเสียอย่างรุนแรง มีไข้ ขาดน�้า ทั้งหมด (LD100) คือ 10 เกรย์

  และท้องเสีย โดยอาการจะปรากฎ ทางเดินอาหาร ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่ และสูญเสียสมดุลของเกลือแร่

  หลังจากได้รับรังสีแล้วหลายชั่วโมง  แสดงอาการหรือรู้สึกว่าปกติดี ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน

  โดยอาการจะคงอยู่เป็นระยะเวลา อาการอาจปรากฎอยู่นาน 2 สัปดาห์ จากการติดเชื้อ ขาดน�้า

  ประมาณ 2 วัน ประมาณ 1 สัปดาห์ และเสียสมดุลของเกลือแร่

ระบบไหลเวียนโลหิตและ เกินกว่า ผู้ป่วยมีอาการตื่นตัว สับสน และ อาการอาเจียนและท้องเสีย ผู้ป่วยอาจใช้ชีวิตหรือท�ากิจกรรม ผู้ป่วยกลับมามีอาการท้องเสีย

ระบบประสาทส่วนกลาง 50 เกรย์ เวียนศรีษะอย่างรุนแรง รวมทั้งมี หมดสติและอาจรู้สึก แสบร้อน บางอย่างได้เป็นปกติเป็นระยะ อย่างรุนแรง มีอาการชักและ

(Cardiovascular/Central   ผิวหนัง โดยอาการจะปรากฎ เวลา ได้นานหลายชั่วโมง หมดสติ โดยอาการจะปรากฎขึ้น

nervous system)   ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที  5-6 ชั่วโมง หลังจากได้รับรังสี

   หลังจากได้รับรังสี และอาการจะ  และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตภายใน

   คงอยู่นานหลายนาทีถึงหลาย  ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากได้รบัรงัสี

   ชั่วโมง  โอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นตัวมีน้อย

     หรือไม่มีเลย

	 ระบบที่ได้รับผลกระทบ		 ปริมาณรังสี		 ระยะเริ่มต้น		 ระยะพักตัว		 ระยะแสดงอาการผิดปกติ		 ระยะฟื้นตัว
การเปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีติดอยู่กับ
ผิวหนังหรือเสื้อผ้าของผู้ป่วย

เมื่อเซลล์ในชั้นล่างของผิวหลังถูกท�าลาย
ด้วยรังสีจะปรากฎอาการอับเสบ เป็นผื่นแดง 
หรือตกสะเก็ดของผิวหนัง ในบางครั้งถ้าราก 
ของเส้นขนถูกท�าลายอาจเป็นผลให้เกิดการหลุด
ร่วงของเส้นขนข้ึนได้ ภายในระยะเวลา 2 – 3 
ชั่วโมง อาจเกิดอาการเป็นผื่นแดงร่วมกับอาการ
คันของผิวหนังขึ้น หลังจากนั้น อาการเหล่านี้อาจ
หายไปเป็นระยะเวลาต้ังแต่ 2 – 3 วัน ถึงหลาย
สัปดาห์ จากนัน้เมือ่ผวิหนังจะมอีาการแดงมากข้ึน  
และตามมาด้วยการแตกและอกัเสบเป็นแผลของ
ผิวหนังบริเวณที่ได้รับรังสี (รูปที่ 1) แสดงลักษณะ
ของบาดแผลอนัเกิดจากการได้รับรงัสสีงูทีผ่วิหนงั
บริเวณมือ

โดยส่วนมากร่างกายจะสร้างผิวหนังขึ้นมา
ใหม่เพื่อรักษาบาดแผลเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม รังสี
ปริมาณสูงๆ อาจท�าให้มีการหลุดร่วงของเส้นขน
อย่างถาวร เกิดความเสียหายขึ้นกับต่อมผลิตไข
มันและเหง่ือ มีการฝ่อหรือปรากฎเป็นพังผืดของ
ชัน้ผิวหนัง สีผิวอาจจางหรอืเข้มข้ึน และมกีารแตก
หรอืปรากฎเป็นเน้ือตายของเน้ือเย่ือทีไ่ด้รับรังส ี
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ห่วงใย.....ใส่ใจ........แบ่งปัน

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 16

“คนส่วนใหญ่มกัคดิและรูส้กึว่าวทิยาศาสตร์เป็นเรือ่งท่ียาก	มีความสลบัซบัซ้อน	เกินกว่าท่ี

จะท�าความเข้าใจได้โดยง่าย.......วิทยาศาสตร์เป็นอะไรที่ยากจริงหรือ??.......

ถ้าต้องการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง	ๆ	โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

หรือต้องการสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มี	แน่นอน!!!	เรื่องนี้ยาก	เพราะต้อง

อาศยัผู้ท่ีมคีวามรู้ความเข้าใจท่ีลกึซึง้	และต้องมคีวามรูท่ี้เก่ียวโยงกันหลายด้าน	รวมท้ัง	ต้องเป็น

ผู้ท่ีมทัีกษะทางด้านน้ี	จึงจะท�าได้ด	ีและสามารถสร้างสิง่หน่ึงสิง่ใดขึน้ได้ส�าเรจ็และเกิดประโยชน์

แต่ถ้าต้องการรูห้รือเข้าใจเรือ่งวทิยาศาสตร์ท่ีผู้อืน่ได้ศกึษาค้นคว้าไว้แล้วหรอืเป็นสิง่ท่ีค้น

พบแล้วนั้น	เรื่องนี้คงไม่ยากเกินจะเรียนรู้และท�าความเข้าใจได้

ในคอลมัน์นี	้ผู้เขยีนมุง่เน้นการน�าเรือ่งวทิยาศาสตร์น่ารูต่้าง	ๆ 		ด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม

มาถ่ายทอดให้กับผู้อ่านทุกท่าน	 โดยเนื้อหาสาระในฉบับแรกน้ี	 เป็นบทความวิทยาศาสตร์ซึ่ง

เขียนโดยนักศึกษาฝึกงาน	นางสาวกฤษณา	นินทกิจ	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

เปลี่ยนความคิด.......ชีวิตก็เปลี่ยน

โดย... อภิสรา	เจริญศรี
 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
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มื่อใครๆ ได้ยินค�าว่า  “ปรมาณู”  จะคิดถึงแต่สิ่งที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็น
ระเบิด อาวุธนวิเคลยีร์ หรอืการใช้สารเคมใีนการก่อการร้าย  แม้แต่ตวั
ดฉินัเองกม็ีความคดิเช่นนัน้ ด้วยเหตเุพราะเรารบัรูข้้อมลูข่าวสารทาง

โทรทัศน์  โดยเป็นการน�าเสนอเหตุการณ์ความรุนแรง  ด้านการทดลอง อาวุธ
นวิเคลยีร์ หรอืเหตกุารณ์ก่อการร้ายต่างๆ ทีม่คี�าว่า ปรมาณู และนวิเคลยีร์ อยู่  
จนท�าให้คล้อยตามไปกับข่าวว่า ปรมาณู เน่ีย เป็นสิง่อนัตราย โดยตัวดฉินัเอง 
ไม่มคีวามรูท้างด้านน้ีและไม่ได้หาข้อเท็จจรงิ จงึมคีวามเชือ่เช่นทีข่่าวน�าเสนอ
มาตลอด

จนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานท่ีส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเมื่อ
บอกเพ่ือนๆ ว่าจะมาฝึกงานท่ีน้ี ความคิดของเพ่ือนตอนนั้นก็เช่นเดียวกัน   
“ไปท�าระเบิดเหรอ ??” “อันตรายนะ!!” นี่คือค�าพูดที่เพ่ือนๆ พูดออกมา  
ดูเหมือนว่าทุกคนมีความคิดคล้ายกันหมด คือ มีทัศนะคติในทางลบกับ 
ค�าว่า  “ปรมาณู”

และเมื่อได้เข้ามาฝึกงานได้อ่านหนังสือคู่มือและได้ฟังบรรยายความรู ้
จากพี่ที่ควบคุมดูแล ท�าให้ได้ทราบว่า แท้จริงแล้ว “ปรมาณู” คือ ส่วนที่เล็ก
ท่ีสุดของสสารทียั่งคงคณุสมบติัของธาตุอยูไ่ด้  หรอืเรยีกอกีอย่างว่า  “อะตอม”  
ก็ถึงบางอ้อเลยทีเดียวว่า อ๋อ!! จริงๆ แล้ว ปรมาณู ก็คืออะตอมนั้นเอง  
ซึ่งเป็นค�าที่ไม่น่ากลัวเลยและคุ้นหูมาก เนื่องจากตัวดิฉันเองศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ จะได้ยินค�าว่า อะตอมอยู่บ่อยๆ จึงท�าให้เกิดประเด็นที่ว่า  
ท�าไม??  สิ่งที่มีความหมายเดียวกัน  แต่ใช้คนละค�าพูด  ท�าให้ทัศนคติผู้ฟัง 
แตกต่างกันมากนัก  นั้นอาจเป็นเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริง จึงท�าให้กลัวกันไป
ก่อน  แต่เมื่อเราทราบแล้วจากค�าที่เคยคิดว่าน่ากลัว  กลายมาเป็นค�าที่คุ้นหู  
ความกลัวที่ดิฉันเคยมีหรือทัศนคติในด้านลบก็ลดลงไปเลย

สิ่งท่ีเห็นบ่อยในส�านักงานนี้คือ ป้ายสัญลักษณ์รูปใบพัดสีด�าบนพ้ืน
เหลือง  ซึ่งเป็นป้ายเตือนว่าบริเวณนี้มีกัมมันตภาพรังสี  ในความคิดของดิฉัน 
เมื่อได้ยินค�าว่า “รังสี” จะคิดถึง รังสี UV เพราะใกล้ตัวท่ีสุดและได้ยินบ่อย  
และคิดว่ารังสีก็คงจะมีแค่บริเวณที่ติดป้ายสัญลักษณ์ที่เห็น อย่าไปเข้าใกล้
ก็พอ อยู่ห่างๆ ก็ปลอดภัยแล้ว

แต่เมื่อได้รับความรู ้จากพ่ีท่ีควบคุมดูแล 
ท�าให้ได้รู ้ว ่าจริงๆ แล้ว รังสีอยู ่รอบๆ ตัวเรา  
มันไม่ได้เกิดขึ้นเอง จะต้องมีต้นก�าเนิดรังสี และ 
แผ่พลังงานออกมา  ซ่ึงเราไม่สามารถสัมผัส 
และจับต้องได้ เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์  
คลื่นไมโครเวฟ ล ้วนแต ่ เป ็นรังสีทั้ ง น้ัน ซึ่ ง 
นักวิทยาศาสตร์ได้น�ามาประดิษฐ์เป็นสิ่งอ�านวย
ความสะดวกให้เราใช้กันจนถึงทุกวันนี้

สิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ส�าหรับตัวดิฉันและคิด
ว่าอาจยังมีอีกหลายๆ คนที่ยังไม่ทราบนั้นคือใน
อากาศที่เราหายใจเข้าไป นอกจากก๊าซออกซิเจน  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วยังมีก๊าซเรดอน   
ฟังจากชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนัก แต่ก๊าซเรดอนน้ี 
เป็นก๊าซกัมมันตรังสี ซึ่งกระจายอยู ่ในอากาศ  
ในอาคารบ้านเรือนเราก็มี เพราะมาจาก หิน อิฐ  
ทีเ่ราเอามาสร้างบ้านนัน้เอง  ดฉินัก็เกิดค�าถามข้ึน
ว่าถ้าเราหายใจเอาก๊าซนีเ้ข้าไปจะไม่เกิดอนัตราย
หรือ??  จงึได้ค�าตอบท่ีท�าให้หมดข้อข้องใจ ว่าเมือ่
เราหายใจเข้าไป แล้วเราก็หายใจออก แค่เพียง
เสี้ยววินาทีเท่าน้ันที่ก๊าซนี้จะเข้าไปในร่างกาย   
จึงไม่เกิดอันตรายต่อตัวเรา แล้วถ้าเช่นนั้นเมื่อไร 
ถึงจะเกิดอันตราย ซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อเราอยู่ใน
บริเวณที่มีปริมาณก๊าซเรดอนสูง เช่น เหมืองแร่ 
และหากได้รับก๊าซเรดอนปริมาณสูงๆ เป็นระยะ
เวลานานๆ อาจเกิดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
ปอดได้

จากความรู้ทั้งหมดท่ีได้รับในการมาฝึกงาน 
ที่ส�านักงานฯ นี้ ท�าให้ดิฉันรู ้ว ่ารังสีอยู่กับเรา 
ตลอดเวลา แล้วเราจะไปกลัวมันท�าไม เปลี่ยน 
จากความกลวั  มาเป็นท�าความรูจ้กั ท�าความเข้าใจ  
และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน เราจะได้ไม่ตื่นตระหนก 
และป้องกันตัวเองได้ อย่าลืมว่ารังสีมีท้ังคุณและ
โทษ ซึ่งมันจะให้คุณหรือโทษนั้น ขึ้นอยู่กับคนเรา
ว่าจะใช้ด้านไหน และอย่ากลัวในสิ่งที่เรายังไม่ได้
ท�าความรู้จักกับเรื่องนั้น 
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น
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รายงานพิเศษ

ายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ได้น�าเสนอแผนการด�าเนินงานของ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งงานในระดับประเทศ
และงานระดับนานาชาติ ในด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูตาม

มาตรฐานสากล การเสนอแนะนโยบายและแผน ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
ปรมาณูแก่ทุกภาคส่วน และในการท�าหน้าท่ีตัวแทนของประเทศในฐานะผู้ก�ากับดูแลความปลอดภัยการ
ใช้ประโยชน์ด้านพลังงานปรมาณู ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ทั้งด้าน Safety  Security และ Safeguard ด้านนิวเคลียร์และรังสี ดังต่อไปนี้

ก.	แผนงานการควบคุมการใช้สารรังสีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน	
ประกอบด้วยโครงการที่ส�าคัญ	ดังนี้

 • การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเครือข่ายปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
ประกอบด้วยโครงงานย่อย คือ

  - โครงการพัฒนาระบบก�ากับดูแลกากกัมมันตรังสีของประเทศ
  - โครงการเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ 
 • โครงการศึกษาป้องกันผลกระทบจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประกอบด้วยโครงการย่อย คือ
  - โครงการศึกษาผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน  
 • โครงการควบคุมการน�าเข้าส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีให้เกิดความปลอดภัย ประกอบด้วย

โครงการย่อย คือ
  - โครงการระบบการขออนญุาต การควบคมุก�ากับดแูลและแลกเปล่ียนข้อมูลกับกรมศลุกากร (NSW)  
 • การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการใช้สารรังสีภายในประเทศ  ประกอบด้วยโครงการย่อย
  - โครงการอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
  - โครงการศูนย์ก�ากับดูแลพลังงานปรมาณูภูมิภาค 

โดย...บุษบา	ยศวังใจ
กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนการด�าเนินงานของ
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ.ปี.2557
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 - โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี 

 - โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ 

 - โครงการมาตรวัดชีววิทยาทางรังสีและ
ประเมินค่าปริมาณรังสีภายในร่างกาย 

 - โครงการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทาง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

การด�าเนินโครงการในกลุม่งานเหล่าน้ีจะท�า 
ให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้

1. การเฝ้าระวังและการป้องกันการลักลอบ
การน�าเข้าวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์
พิเศษ  รวมถึงสินค้าที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ณ 
ด่านท่าเรือแหลมฉบัง

2. ผูข้อรบัใบอนุญาตมคีวามพึงพอใจ การให้
บริการการขอรับใบอนุญาตที่สามารถลดปัญหา
ด้านโลจิสติกส์และสนับสนุนการแข่งขันของ
ประเทศ  

3. ข้อมูลและพารามิเตอร์ต่างๆ เก่ียวกับ
สถานที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ท่ีเหมาะ
กับประเทศไทย รวมทัง้ข้อมลูทางเทคนคิของเครือ่ง 
ปฏกิรณ์ท่ีจะท�าการก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการประเมนิ
ความปลอดภยั  และกระบวนการอนุญาตทีเ่ป็นที่
ยอมรบั โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานสากล

4. ระบบมาตรฐานทางการวัดรงัสขีองประเทศ  
เป็นเครือ่งประกันคณุภาพของอาหารและผลติภณัฑ์ 
ส่งออกซึง่ต้องผ่านการรบัรองทางกัมมนัตภาพรงัสี 
และสามารถลดการเสยีดลุการค้ากับต่างประเทศ 
ด ้านการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีและ
กัมมนัตรงัสกัีบต่างประเทศ และลดการจดัซือ้สาร
รังสีมาตรฐานที่ผ่านการรับรอง เพ่ือน�ามาใช้สอบ
เทียบเอง อีกท้ังจะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
รังสีสูงท่ีสุดในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะสามารถ
เพิ่มการได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศโดยรอบ

5. เครอืข่ายในระดบัประเทศและท้องถ่ิน เพ่ือ
ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายท่ีเก่ียวข้อง
กบัวสัดกุมัมนัตรังสไีมเ่กนิ  20 % ของมูลค่าความ
เสียหายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีทั้งหมด

6. สิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศไทย
ได้รับการป้องกันอันตรายหรือผลกระทบทางรังสี 

จากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ทั้งในสถานการณ์ปกติและอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร์และรังสี

7. มีการก�ากับดูแลกากกัมมันตรังสีและ 
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ท่ีใช้แล้วในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม
และถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข.แผนงานการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วย
แผนด�าเนินการดังนี้

• โครงการการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลากร 
ด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ  
(2555-2561) ระยะที่ 1 (ปีที่ 2) 

• การจัดตั้ งศูนย ์ นิติ วิทยาศาสตร ์ทาง
นิวเคลียร์ (Centre of Excellence for nuclear 
forensics)  

• การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยงานด้านก�ากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)

• โครงการ National Single Window เพื่อ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับ
การอนุญาตส�าหรับวัสดุกัมมันตรังสีและเคร่ือง
ก�าเนดิรังส ีกับกรมศลุกากร และหน่วยงานภาครัฐ 
อื่นผ่าน National Single Window

• โครงการศูนย์พิทักษ์การห้ามทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์ในอาณาบริเวณประชาคมอาเชียน

การด�าเนินโครงงานในกลุม่งานนีจ้ะท�าให้
ประเทศไทยมคีวามพร้อมในการแลกเปลีย่นข้อมลู
และการให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินทาง
นวิเคลียร์และรังสี รวมท้ัง การให้ความร่วมมอืและ 
สนับสนนุการพัฒนาระบบก�ากบัดแูลความปลอดภัย 
จากการใช้พลังงานปรมาณูส�าหรับแต่ละประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน 

เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติชี้แจง
โดยสรุปว่า ส�านักงานฯ จะด�าเนินงานกิจกรรม
เบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับหัวข้องานท้ังสองส่วนให้
แล้วเสร็จภายในปี 2557 นี้ แต่การด�าเนินงานให้
เสรจ็สมบรูณ์จะต้องใช้เวลาด�าเนนิการต่อเน่ืองกัน
อีกสองถึงห้าปี 

ข้อมูลจาก	:	กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู
 ส�านักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู



รื่องอันตรายของรังสีนั้นวงการวิทยาศาสตร์
เป็นที่ตระหนักรู้ตั้งแต่เมื่อครั้งมีการค้นพบรังสี
ขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีแล้ว และได้มีความพัฒนา

กระบวนการตรวจวัดรังสี การประมาณการระดับรังสี
ทีก่่อให้เกิดอนัตราย และกรรมวิธีป้องกันอนัตรายจาก
รังสีต่อบคุคลดว้ย  เมื่อศึกษาคน้คว้าแล้วนกัวชิาการก็
แลกเปลีย่นถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกัน  มกีารตัง้คณะ 
ผู้สนใจด้านอันตรายจากรังสีขึ้น เพ่ือประมวลข้อมูล
ทีม่าจากค้นคว้าต่าง ๆ  (Basic Scientific Studies)  ข้อมลู
ที่ได้ จะต้องมีประเมินผลและกลั่นกรอง (Scientific  
Evaluation) โดยกลุ่มนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และ 
ตีพิมพ์ข้อคิดไว้ เช่นในกลุ่มของ UNSCEAR กลุ่มของ  
BEIR เป็นต้น  กลุม่นกัวิชาการท่ีศกึษาเรือ่งการป้องกัน
อันตรายจากรังสีน้ีได้รวมตัวจัดตั้งเป็น International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) 
และได้มีการปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความรู้กันเป็น
ประจ�า ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)เป็นต้นมา  และ
ได้จัดข้อแนะน�าด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีข้ึน
จากผลของการศึกษาวิจัยที่พัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

ข้อมลูท่ีผ่านการตรวจสอบประเมนิผลแล้ว จะถูก
น�าเข้าสูก่ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการ
ป้องกันอนัตรายจากรงัส ี(International Committee on 
Radiological Protection) ซึ่งจะมีการหยิบยกข้อมูล 
มาตรวจสอบพิจารณาอย่างเคร่งเครียด และจะมี 

ผลสรุปออกมาเป็นครั้ง ๆ   (ตามนัยแห่งข้อมูลทาง
รังสีที่เปลี่ยนแปลงไป) ข้อสรุปที่ปรากฏต่อวงการ
นกัวิชาการท่ัวไป  จะอยู่ในลักษณะของ ค�าแนะน�า 
หรือ Recomendation  

นักวิชาการประเทศต่าง ๆ ได้น�าข้อแนะน�า
ของ ICRP ไปปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ของตน  เพราะเชือ่ถือในข้อแนะน�าเหล่านัน้ ต่อมา
เมือ่มกีารก่อตัง้ทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่าง
ประเทศข้ึน ทบวงการฯ ได้น�าข้อแนะน�าของ ICRP 
มาปรับใช้เป็นมาตรการความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี และ
เรียกเป็น Basic Safety Standards โดยมีพื้นฐาน
จากเอกสารของ ICRP ฉบบัที ่26 ตพิีมพ์เมือ่ปี ค.ศ.
1977 (พ.ศ. 2520)

จากข้อยุติ ที่เป็น”ค�าแนะน�า”ของ ICRP  จะ
ถูกน�าไปใช้ “มาตรฐาน” โดยหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ PAHO,  EC, NEA  ในลักษณะของ 
Regional Standards ในเครือข่ายกลุ่มประเทศ
ของตน และหน่วยงานระหว่างประเทศเช่น ILO, 
WHO, FAO น�าค�าแนะน�าของ ICRP ไปใช้เป็น 
มาตรฐาน Topical ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) น�าค�าแนะน�าของ ICRP  
ไปจัดท�าเป็น International Safety Standards 
และทบวงการฯ ได้แนะน�าให้ประเทศสมาชิก 
น�าข้อมูลและข้อคิดความเห็นไปปรับใช้เป็นกฎ
ระเบียบแห่งชาติ (national regulation)  

ด้วยเหตุท่ีความรู้ความเข้าใจด้านอันตราย
จากรังสี มีเพ่ิมมากขึ้นจากผลการศึกษาของ 
นักวิชาการ ท�าให้ ICRP ได้ปรับปรุงค�าแนะน�า
ของตนให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ใหม่ ๆ เป็น
คร้ังคราวเสมอ  ซึง่ก็ยังผลให้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มีการพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์การป้องกัน
อันตรายจากรังสีให้สอดคล้องกับค�าแนะน�าของ 
ICRP

“เคยมีผู้สนใจใฝ่รู้หลายคน.เคยถามว่า.กฎเกณฑ์.
ความปลอดภัยทางรังสี.มันมีความเป็นมาอย่างไร
และเชื่อถือได้จริงหรือเปล่า..

ในฐานะบุคคลที่สนใจใฝ่รู้คนหนึ่ง.ผมได้พยายามค้นคว้า
เอกสาร.และไล่เรียงเรื่องราวออกมาตามภาษาง่ายๆ.
ที่พอจะเข้าใจบ้าง”

เ
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เรื่อง :  “โปรมีเธียม	147”
ปกิณกะ	ปรมาณู

มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับ
การป้องกันอันตรายจากรังสี



คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี (ICRP) ได้มีค�าแนะน�า 
ครั้งส�าคัญจากผลการศึกษาถึงผลกระทบของ 
รังสีกรณีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูท่ีประเทศ 
ญ่ีปุ่น และกรณีเพ่ิมเติมจากอุบัติภัยนิวเคลียร์ 
ท่ีเชอร์โนบิล ประเทศสหภาพรัสเซีย ในปี 2529  
ท�าให้ ICRP ปรับแก้ค�าแนะน�าใน ICRP 60  
ในปี คศ. 1991 (พ.ศ. 2535) และทบวงการปรมาณู 
ระหว่างประเทศ ได้ปรบัปรงุเอกสาร International 
Basic Safety Standards ในปี ค.ศ. 1996 ซึ่ง
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้น�ามาเป็นพ้ืนฐาน
กฎเกณฑ์ความปลอดภัยทางรงัสขีองประเทศไทย
ในขณะนี้

ปัจจุบันนี้ ICRP ได้ปรับปรุงข้อแนะน�าฯ  
อีกครั้งหนึ่ง เป็น ICRP 109 ในปี 2007 ซึ่งในครั้งนี้  
มไิด้มนัียส�าคญัในเรือ่งค่าระดับรงัสท่ีีเป็นอนัตราย 
เพียงแต่ยืนยันความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 
การป้องกันอันตรายจากรังสีท่ีแนะน�าไว้เดิม  
ทบวงการฯ จงึมไิด้ปรบัปรงุเอกสาร Basics Safety 
Standard

ผมอ่านเอกสาร Basic Safety Standards  
ของ IAEA มา 20 ปี แล้ว ตระหนักดีว่าการที่จะ 

เรียนรู ้ เ ก่ียวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังส ี
ได้อย่างซาบซึ้งจนสามารถน�าความรู้ความเข้าใจ 
นั้น มาก�ากับดูแลให้มีการท�างานทางรังสีอย่าง 
ปลอดภัย เป็นเร่ืองยาก เพราะต้องเรียนรู้วิชาการ  
เช่น Basic Nuclear Physics ; Basic Mathematics; 
Cell and Human Biology; Basic Statistics;  
Interaction of Radiation with Matter; Rasioisotope  
in Medicine ; Accidents with Radiation Source;  
Radioactive Waste Management; Safety Culture  
และอื่นๆ อีกมากมาย 

จึงต้องแสดงความคารวะชื่นชม นักวิชาการ
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่มีความสามารถเรียนรู้
ศาสตร์และศิลป์ในการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่าง
แท้จริง  

วงการปรมาณูเมืองไทยก็คงต้องเดินหน้าต่อไป 
เพียงแต่ต้องเพ่ิมความเข้มข้นในการท�างานให้มากข้ึน  
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ต้องพยายาม อัพตัวเอง 
ทั้ง update และ upload วิทยาการความรู้ต่าง ๆ ให้
ทันสมัยเสมอ ต้องออกกฎระเบียบความปลอดภัย 
ทางนิวเคลียร์และรังสีให้ทันองค์การความปลอดภัย
ของโลกเพ่ือให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับอารยประเทศ
ต่อไปครับ 
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รอบรั้ว	ปส.

วันที่.24.กุมภาพันธ์.2557
นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา“โครงการตรวจวัดและเก็บข้อมูล

ปริมาณรังสีท่ีผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัย” ณ โรงแรมมารวย การ์เดน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันที่  
24 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางรังสี ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และรบัทราบแนวทางในการก�าหนดค่าปรมิาณรงัสีอ้างองิมาตรฐานของประชากรไทย เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนถ่ายทอด
เทคโนโลยอีงค์ความรูร้ะหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงการสนับสนนุการพัฒนาระบบการก�ากับดแูลความปลอดภยัทางรงัสใีห้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นประโยชน์ต่อการออกข้อก�าหนดหรอืมาตรการต่างๆ ในการก�ากับดแูลความปลอดภยัทางรังสีจาก 
เครื่องก�าเนิดรังสีเอกซ์ พร้อมท้ังมุ่งหวังในการสร้างความตระหนักทางด้านความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้รับบริการ ...

วันที่.5.มีนาคม.2557
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้ในการ

จดัการกากกัมมนัตรงัสแีละการก�ากับดแูลความปลอดภัยทีถู่กต้อง” ระหว่างวันที ่5-6 มนีาคม 2557 ณ โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวัน 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
การจดัการกากกัมมนัตรงัสเีมือ่เลกิใช้งานและการก�ากับดแูลความปลอดภัยอย่างถูกต้องเพ่ือสร้างความมัน่ใจด้านความปลอดภยั
ให้ประชาชน การสมัมนาครัง้น้ีได้รบัเกียรตจิากท่านผูว่้าราชการจงัหวัดเชยีงใหม่ นายวิเชยีร พุฒวิญิญ ูให้เกียรตเิป็นประธานพิธีเปิด 
และกล่าวต้อนรับแก่คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการสัมมนา ...

โดย : งานเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
	 กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ
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วันที่.11.มีนาคม.2557
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร“การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉิน ในเขตจังหวัดตาก ระหว่างวันท่ี 11 – 13 มีนาคม 2557 โดยมุ่งหวังให้ปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้องรวดเร็ว ประชาชนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย ณ โรงแรมภูอินน์ จังหวัดตาก การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรต ิ
จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวดัตาก นายสุวฒัน์ พรมสวุรรณ ให้เกยีรติเป็นประธานพธิเีปิดและกล่าวตอ้นรับแก่คณะผูจ้ัดงานและ
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ...

วันที่.29.มีนาคม.2557
นายสพุรรรณ แสงทอง เลขาธิการส�านักงานปรมาณเูพ่ือสนัต ิเป็นประธานเปิดการประชมุสมัมนา “การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 

การขอรบัใบอนญุาตเก่ียวกับวัสดุพลอยได้ วัสดุนิวเคลยีร์ และเครือ่งก�าเนดิรงัส ีณ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร กรงุเทพฯ” เมือ่วันท่ี  
29 มีนาคม 2557 เพ่ือแนะแนวทางในการเขียนขอรับใบอนุญาตฯ ที่ถูกต้อง วิธีรวบรวมเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ  
ให้ครบถ้วน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์ ขอรับใบอนุญาตฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับ
การขอรับใบอนุญาตฯ ด้วย โดยหวังว่าผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม 
และสถานประกอบการทางรังสีทั่วประเทศจะมีความเข้าใจในขั้นตอน หลักเกณฑ์การเขียนค�าขอรับใบอนุญาตฯ สามารถกรอก 
แบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ มากย่ิงข้ึน ซึ่งจะส่งผลท�าให้ได้รับใบอนุญาตฯ  
เร็วขึ้น ...



	 ห้าสบิปีคอืวัยอาวุโส	 ที่เตบิโตผ่านกาลนานสมัย

เมื่อเวลาหมุนเวยีนเปลี่ยนไป	 ประสบการณ์สั่งสมไว้ตลอดมา

	 จากส�านักงานเล็กเล็กเหมอืนเด็กน้อย	 แล้วค่อยค่อยขยับขยายได้คุณค่า

เผยผลดิอกออกช่อรอเวลา	 สร้างวชิชามฐีานะบารมี

	 จากเตาะแตะแต่งเตมิเสรมิรากฐาน	 มาแตกกอขยายงานสถานที่

หนึ่งรอบรู้การวจิัยได้ผลด	ี เป็นผู้น�าเทคโนโลยสีู่มวลชน

	 อกีหน่วยหนึ่งมหีน้าที่รักษากฎ	 ข้อก�าหนดการท�างานประสานผล

ตรวจระวังอันตรายให้ทุกคน	 เฝ้าฝึกฝนก�ากับความปลอดภัย

	 ส�านักงาน	ปส.มาถงึนี่	 ครบเวลาห้าสบิปีอย่างยิ่งใหญ่

ยังเป็นหลักปกป้องผองชาวไทย	 ปราศจากภัยรังสมีาบฑีา

	 ด้วยความรักสามัคคเีป็นที่ตั้ง	 ชาว	ปส.รวมพลังอย่างหาญกล้า

รวมหยาดเหงื่อร่วมใจให้เวลา	 ด้วยมจีติอาสาประชาชน

	 ส�านักงาน	ปส.ต่อไปนี้	 พร้อมจะมสีายทางที่สร้างผล

ต่อเตมิงานคุณค่าสู่สากล	 สร้างความรู้-สร้างคนก�ากับงาน

	 งานนวิเคลยีร์ก้าวไกลไปข้างหน้า	 ต้องรักษากฎเกณฑ์มาตรฐาน

ชาว	ปส.	แน่นตระหนักในหลักการ	 จักเป็นฐานความรู้คู่ชาตไิทย...

 ประพันธ์โดย “ธมกรก”

ที่มา : จดหมายเหตุ 50 ปี กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย

50	ปี	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2562 0123, 0 2596 7600  โทรสาร 0 2561 3013
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