
โทรศัพท์	 0	2579	5230	และ	0	2596	7600

โทรสาร	 0	2561	3013			

เว็บไซต์	 http://www.oaep.go.th		

โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินทางรังสี			08	9200	6243	(24	ชั่วโมง)			

ข้อมูลโดย	 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

โดยทัว่ไปมนษุย์ทกุคนจะได้รบัรังสทีัง้จากทีเ่กดิขึน้เอง
ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ผลิตขึ้น ปริมาณรังสีที่ได้รับ
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.0015 ถงึ 0.0035 ซเีวร์ิตต่อปี

แก๊สเรดอนจากพื้นดิน
อาคาร
บ้านเรือน/
พื้นดิน

ต้นก�าเนิด
รงัสทีีม่นษุย์
ผลิตขึ้น

อาหาร/เครือ่งดืม่ รังสีคอสมิก

การแพทย์

พลงังานนวิเคลยีร์/ 
การทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์

อื่นๆ

ปริมาณ
รังสีที่บุคคลได้รับ 

วัดในหน่วย 
ซีเวิร์ต (Sv)

เปรยีบเทยีบปรมิาณการได้รบัรงัสี
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เสียชีวิตภายใน 2 - 3 สัปดาห์

ระดับปริมาณรังสีที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเสียชีวิต
ภายในเวลา 1 เดือน

ปริมาณรังสีที่ได้รับในครั้งเดียวที่ท�าให้
ผู้ได้รับรังสีเสียชีวิตร้อยละ 50 ภายใน
เวลา 1 เดือน

ปริมาณรังสีที่ได้รับในครั้งเดียวที่สามารถ
ท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางรังสีและ
มีอาการคลื่นไส้ /คลื่นเหียน

ปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ที่โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟุกุชิมะ (เช้าวันอังคารของ
ประเทศญี่ปุ่นหลังเกิดอุบัติเหตุ)
การได้รับรังสีของผู้ที่พักอาศัย
ในเขตพื้นที่เชอร์โนบิลซึ่งย้าย
ที่อยู่ออกมา   
ขีดจ�ากดัการได้รบัรงัสสี�าหรบั
ผู้ปฏิบัติงานรังสีตลอด
ในช่วง 5 ปี ติดต่อกัน
การตรวจทั้งร่างกายด้วย
เครื่องถ่ายภาพรังสีส่วนตัด
อาศัยคอมพิวเตอร์ต่อครั้ง

รังสีในธรรมชาติ
โดยทั่วไปต่อปี

0.0004

0.0001

0.00001

เอกซเรย์เต้านม
ต่อครั้ง

เอกซเรย์ทรวงอก
ต่อครั้ง

เอกซเรย์ฟันต่อครัง้

การได้รับรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานรังสีโดยเฉลี่ยในช่วง 
5 ปี ตดิต่อกนั ต้องได้รบัไม่เกนิ 

0.02 ซเีวร์ิตต่อปี โดยในแต่ละปีจะรับรังสีได้
ไม่เกนิ 0.05 ซเีวร์ิต ทัง้นีต้ลอดในช่วง 5 ปี ตดิต่อกนั 
จะต้องได้รบัรงัสีไม่เกนิ 0.10 ซเีวร์ิต และการได้รบัรงัสี

ของประชาชนทั่วไปนอกเหนือจากการได้รับรังสี
ในธรรมชาติ ต้องได้รับไม่เกิน 0.001 ซีเวิร์ตต่อปี 

เว้นแต่ผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์

หมายเหตุ : ผู้ปฏิบัติงานรังสี  หมายถึง 
บุคคลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในบริเวณ

รังสีชนิดก่อไอออน

หากกล่าวโดยทั่วไปอาการเจ็บป่วยทางรังสีใดๆ เกิดขึ้นจากการได้รับ

ปริมาณรังสีสูงในเวลาอันสั้น แต่ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากการได้รับรังสี

ติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ก็ได้

ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อาการผิดปกติ
เริ่มแรกท่ีแสดงให้เห็น ระดับปริมาณรังสีท่ี ได้รับ 
และระยะเวลาของการเริม่แสดงอาการผดิปกติ

1-2 Sv 2-6 Sv 6-8 Sv 8-10 Sv

คลื่นไส้/คลื่นเหียน, อาเจียน 6 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 10 นาที

ท้องร่วง - 8 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

ปวดศีรษะ - 24 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง

เป็นไข้ - 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

เวียนศีรษะ สับสน มึนงง - - 1 สัปดาห์ ทันที

อ่อนเพลีย เหนื่อยล้าอิดโรย 4 สัปดาห์ 1-4 
สัปดาห์

1 สัปดาห์ ทันที

ผมร่วง อาเจียนและอุจจาระ
มี เลือดปนออกมา ติดเชื้อ
บาดแผลหายยาก หรือหายช้า
ความดันเลือดต�่า

- 1-4 
สัปดาห์

1 สัปดาห์ ทันที

การได้รับรังสี
ยังเพิ่มโอกาสของการเกิด
โรคมะเร็ง เนื้องอก และ

เกิดความเสียหาย 
ทางพันธุกรรม

ก า ร ไ ด้ รั บ รั ง สี
(Radiation Exposure)

การได้รับรังสีและผลกระทบของรังสีต่อร่างกายมนุษย์

ต่อมไทรอยด์ : มคีวามเสีย่ง
ที่จะท�าให้เกิดโรคมะเร็งสูง 
เนื่องจากไทรอยด์ ได้รับ

สารกัมมันตรังสี
ไอโอดีน -131

ปอด : เกิดการ
อักเสบและติดเชื้อ 
และเกิดแผลในปอด

กระเพาะอาหาร : 
คลื่นเหียน/คลื่นไส้ 

อาเจยีน มีเลือดออกภายใน

เซลล์เม็ดเลือดแดง : 
เกล็ดเลือดต�่า 

มีภาวะเลือดออก

ล�าไส้เล็ก/ล�าไส้ ใหญ่ : 
ท้องร่วง มีเลือดออก
 เยื่อบุล�าไส้ถูกท�าลาย

ไขกระดูก : เม็ดเลือดขาว
ลดลง (ถึง 50% ภายใน 
48 ชั่วโมง) น�าไปสู่ภาวะ

ความเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้

อาการต่างๆ ของการได้รับรังสีรังสพีืน้หลัง (Background Radiation)

อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นถัดมา

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสของ
การเสียชีวิตกับระดับปริมาณรังสีที่ ได้รับ

ไม่ได้รับการ
ดูแลรักษา
ทางการแพทย์

ได้รับการ
ดูแลรักษา
ทางการแพทย์

0-5% 0-5%

5-100%

5-50%

95-100% 50-100% 100% 100%

1-2 Sv 2-6 Sv 6-8 Sv 8-30 Sv
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ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ		

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


