
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 
รังสีที่มีอยูในธรรมชาติ ซึ่งไดจากการสลายตัวของกัมมันตภาพวัตถุกลายเปนธาตุตาง ๆ ธาตุ
กัมมันตภาพรังสีที่สําคัญมีอยู 2 ตระกูลคือ ยูเรเน่ียม (Uranium) และทอเรี่ยม (Thorium) ธาตุ
ทั้งสองนี้ตางก็สลายตัวเปนธาตุตาง ๆ หลายธาตุที่นาสนใจคือ ตระกูลยูเรเน่ียมใหธาตุเรดอน 
(Radon) และตระกูลทอเรี่ยมใหธาตุโทรอน (Thoron) ทั้งเรดอนและโทรอน มีสภาพเปนกาซ
ลอยขึ้นมาจากพื้นดินขึ้นสูอากาศอยูตลอดเวลา ธาตุทั้ง 2 น้ี จะสงกัมมันตรังสีออกเปนหลาย
ชวง กลายเปนธาตุตาง ๆ ดังน้ันทุกครั้งที่เราหายใจเอากาศเขาปอด ยอมไดรับสวนของรังสีของ
ธาตุตาง ๆ ที่กลาวมาแลวเขาไปดวย จากการติดตามขาว ปรากฎวาทางภาคอีสานมีธาตุ
กัมมันตรังสีอยู ตั้งแตจังหวัดนครราชสีมาจนถึงจังหวัดขอนแกน สวนทางภาคใตก็มีขี้แรดีบุก 
พวกโมโนไซดเปนแรธาตุที่มีกัมมันตรังสีอยูเชนกัน แถวสงขลา นราธิวาส ขณะน้ีทําเปนเม็ดยูเร
เน่ียมไดแลว สวนทางภาคเหนือยังไมมีการสํารวจ คาดวาคงจะพบเชนกัน ดังน้ันโอกาสที่เราจะ
ไดรับรังสีก็ยอมมี นอกจากนั้นสถาบันวิจัยสิ่งแวดลอม ยังไดวิจัยเพื่อวัดปริมาณของเรดอนและ
โทรอน โดยดูดอากาศกลางแจงผานกระดาษกรองเผาเปนเถาเพื่อลดปริมาณของกระดาษกรอง 
แลววัดปริมาณของรังสีมผีลเฉลี่ยที่นาสนใจ คือ ในฤดูหนาวมีลมพัดจากแผนดินใหญจีนเขาสู
ประเทศไทยทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือ จะนําเอากาซทั้งสองชนิดเขามาโดยมี
คาเฉล่ียดังน้ี  

 
เรดอน (Radon) 186 ปโกคูรี่ตอลูกบาศกเมตร  
โทรอน (Thoron) 5 ปโกคูรี่ตอลูกบาศกเมตร  
สวนฤดูรอนและฤดูฝนมีลมพัดมาจากทิศใต ผานทะเลเปนสวนใหญ ผานแผนดินนอย การวัด
พบวา มีกาซทั้งสองนอยกวาฤดูหนาวมีคือ  
เรดอน (Radon) 122 ปโกคูรี่ตอลูกบาศกเมตร  
โทรอน (Thoron) 3 ปโกคูรี่ตอลูกบาสกเมตร  
ผลเฉลี่ยตลอดปของประเทศไทยมีดังน้ี  
เรดอน (Radon) 120 ปโกคูรี่ตอลูกบาศกเมตร  
โทรอน (Thoron) 3 ปโกคูรี่ตอลูกบาศกเมตร  
มวลสารทั้งหลายประกอบไปดวยอนุภาคเล็ก ๆ ที่เราเรียกวา อะตอม (Atom) หรือภาษาราชการ
เรียกวา ปรมาณู แตละอะตอมประกอบดวย นิวเคลียส (Nucleus) เปนแกนกลางมีบริเวณวิ่งรอบ
เรียกวา อีเล็กตรอน (Electron) คลาย ๆ พระจันทรหมุนรอบดวงอาทิตย ตัวอยางเชน คารบอน 12 
แสดงเปนรูปขางลางนี้  
ในแตละธาตุประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอนอยูในนิวเคลียส ซึ่งจํานวนโปรตอนในนิวเคลียสนี้
เรียกวา "เลขอะตอม" (Atomic number) แตละธาตุจะมจํีานวนตางกัน ตัวอยางเชน อะตอมของ
ไฮโดรเจนมีโปรตอน 1 อนุภาค อะตอมของยูเรเน่ียมมีโปรตอน 92 อนุภาค ธาตุเดียวกันมี
โปรตอนเทากัน แตอาจจะมีนิวตรอนตางกันได สิ่งน้ีเองเปนเหตุใหธาตุเดียวกันแบงออกไดอีก
หลายชนิด แตละชนิดมีมวล (Mass) ไมเทากัน เชน โปรเตียม เขียนไดดังน้ี 1H1 (1P + 1N) คิว



เทียม 1H2 (1P + 2N) ทริเตียม 1H3 (1P + 3N) ซึ่งก็เน่ืองมาจากมีจํานวนนิวตรอนตางกัน
น่ันเอง และมีช่ือเรียกแตละชนิดน้ีวาเปน ไอโซโทป (Isotope) ของธาตุน้ัน ๆ ไอโซโทปแบงออก
ไดเปน พวก คือ ไอโซโทปที่อยูตัว (Stable Isotope) และไอโซโทปที่ไมอยูตัว มีการแผรังสี
ออกมาเรียกวา เรดิโอไอโซโทป (Radio Isotope) เพื่อใหเขาใจงายเขา รังสีไอโซโทป 
(Isotope) ก็คือ อะตอมของธาตุที่มีอะตอมมิกนัมเบอร (Atomic number) อันเดียวกัน คุณสมบัติ
ทางนิวตรอน (neutron) ตางกัน และมีนํ้าหนักตางกันดวย คุณสมบัติทางฟสิกสตางกนั แตทาง
เคมีเกือบเหมือนกันทุกประการจะตางกันก็ที่อัตราความเร็วในการทําปฏิกริยาเทาน้ัน ซึ่งเปน
คุณสมบัติของธาตุน้ัน ๆ ตามธรรมชาติ  
ธาตุบางชนิด จะมีการแผรังไอโซโทปออกไปไมหยุดยั้ง เชน ธาตุยูเรเนียม (Uranium) ทอเรี่ยม 
(Thorium) และธาตุเรเดียม (Radium) เปนรังสีที่เรามองไมเหน็ดวยตาเปลา เชน อีเล็กตรอน
ของธาตุเหลาน้ีจะแผรังสีใหรังสีเอกซ (X-ray) รังสีเอกซก็คือ รังสีที่มีคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ประมาณตั้งแต 1016 ถึง 1021 เฮิรตซ (Herzt) (เฮิรตซ ก็คือ คํานวนความถี่ของลูกคล่ืน
ในหนึ่งหนวยเวลา) แตถารังสีที่มีความยาวคลื่นระหวาง 4 x 10-7 = 0.0,000,007 เมตร เปนกลุม
รังสีที่ประสาทตาของเรารับรูได เราเรียกวาแสง (Light) สวนนิวเคลียส (Nucleus) ก็จะแผรังสี
ออกมาเปนรังสีอัลฟา (Alpha rays) รังสีเบตา (Bata rays) และรังสีแกมมา (Gamma rays) ซึ่ง
รังสีแกมมาคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่ประมาณ 1019 ถึง 1022 เฮิรตซ (สวนรังสีอัลฟา
และเบตา ไมมีคล่ืนแมเหล็กไฟฟา) รังสีเหลาน้ีเปนอันตรายตอมนุษยเพราะเปนรังสีที่เกิดจากการ
สลายตัวของสารกัมมันตภาพวัตถุ ซึ่งสามารถทะลทุะลวงผานผิวหนังของคนได บางชนิดสามารถ
ทะลุทะลวงแผนเหลก็หนาหนา 25 เซนติเมตร กระดาษ แผนอลูมิเนียม แผนตะก่ัวที่มีความหนา 8 
เซนติเมตร หรือกําแพงซีเมนตได ซึ่งแสดงวา รังสีเหลาน้ีเปนอันตราย ถาผานรางกายของมนุษย
ก็จะทําลายเซลลในรางกาย (ดูภาพประกอบ)  

อันตรายจากรังส ี 

เมื่อรังสีเขาสูรางกายแลว รางกายจะเกิดอาการผิดปกติทั้งภายนอกและภายใน เชน ผมรวง 
ผิวหนังไหมเกรียม เปนแผลเรื้อรัง เปนมะเร็ง เปนอันตรายตอระบบประสาท หัวใจ เม็ดเลือด และ
ทําใหการไหลเวียนของโลหิตเสียไป ถาไดรับรังสีเขาไป 400 เร็ม-500 เร็ม มีโอกาสตาย 50% 
ถาไดรับ 1,000 เร็ม ตาย 100% อาการหลังจากถูกรังสีเปนปริมาณ 100 เร็ม-250 เร็ม มอีาการ
เวียนศีรษะและอาเจียนเปนอยู 2 สัปดาห ถามากกวา 700 เร็ม ผมรวง เจ็บคอ ตกโลหิตที่อวัยวะ
ภายใน ตกโลหิตที่ผิวหนัง ทางเดินอาหาร มีอาการเปลี่ยนแปลงทางโลหิต  
1. อันตรายของรังสีตอเซลลในรางกาย มีคือ  
   ก. มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) โดยมากมักจะเปนกับเด็กที่รับการรักษาทางดานรังสี พวก
แพทย พยาบาลที่ปฏิบัติงานดานรังสี  
   ข. มะเร็งที่กระดูก โดยเฉพาะเรเดี่ยม มีคุณสมบัติเชนเดียวกับธาตุแคลเซียม จะเกาะ กระดูก
แลวแผรังสีออกมาทําใหเปนมะเร็งที่กระดูก  
   ค. มะเร็งที่ปอด หายใจเอากัมมันตรงัสีเปนกาซปะปนเขาไป ทําใหเกิดเปนมะเร็งที่ปอดได  
   ง. มะเร็งที่ตอมทัยรอยด  
   จ. ผลเสียจากรังสีทําใหคนอายุสั้น เชน แพทยรงัสีมีอายุเฉล่ียนอยกวาแพทยทั่ว ๆ ไป  
   ฉ. ผลเสียตอเซลลสืบพันธุ ทําใหเด็กคลอดกอนกําหนด เด็กออกมาพิการ ออนแอ ไม แข็งแรง 
เปนตน  
2. หนวยวัดปริมาณของรังสี หนวยวัดรังสีเปน เรินตเกน (Roentgen) สําหรับรังสีในราง กายมี
หนวยเปน เร็ม (Rem) ยอมาจากภาษาอังกฤษคือ "Roentgen equivalent man" องคการ
ระหวางประเทศกําหนดวาปริมาณของรังสี โดยเอาอายุคนงานที่ทํางานเกี่ยวกับรังสี คือ มีอายุไม
ต่ํากวา 18 ป บริบูรณมาเปนเกณฑคํานวน คือ ปริมาณรังสีสะสมที่ไดรับสงูสุดแตละบุคคลที่
ทํางานแลวไมเกิดอันตราย-5 (N-18) เร็ม  
N- อายุของบุคคลน้ันโดยถาอายุ 18 ป จะตองไดรับปริมาณรังสี 5 เร็ม เปนคามากที่สุดที่จะไม
เกิดอันตราย  

 



                 รังสีที่แผออกมาจากสารกัมมันตรังสี  เมื่อผานสิ่งใดจะทําใหเกิดมีการเปลี่ยนแปลง
ภายในสสารของสิ่งน้ันสําหรับสิ่งที่มีชีวิต  เมื่อไดรับรังสีเปนจํานวนมากก็อาจตายไดทันทีทั้งน้ัน
เพราะรังสีทําลายเซลลของสิ่งมีชีวิตดังจะเห็นไดจากผลของการทิ้งระเบิดนิวเคลียรในตอนปลาย
สงครามโลกครั้งที่ 2  หรือจากการทดลองระเบิดนิวเคลียรในระยะตอ ๆ มาคนเราถาไดรับ
กัมมันตภาพรังสีเปนปริมาณไมมากนักไมทําใหถึงกับเสียชีวิต  แตมีโอกาสเปนมะเร็งแตที่นากลัว
มากก็คือ กัมมันตภาพรังสีสามารถทําใหมีการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมของเซลลสืบพันธุได  
ดังน้ันถาอวัยวะสืบพันธุถูกกัมมันตภาพรังสีปริมาณหนึ่งก็จะมีผลอันนากลัวสืบเน่ืองตอไปยัง
ลูกหลานไดเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงพันธุพืช  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสวนมากมักจะใหผล
ในทางไมพึงปรารถนา    ดวยเหตุน้ีจึงไดมีการลงนามในสนธิสัญญาโดยหลายประเทศ  ในเรื่อง
หามทําการทดลองระเบิดนิวเคลียรในอากาศและพื้นดิน  แตบางประเทศก็ยังคงดําเนินการอยู 
                  
          อันตรายจากรังสีน้ันขึ้นกับหลายสวน  เชน  ปริมาณพลังงานของรังสีตอมวลที่ถูกรังสี  
ความสามารถในการถายเทพลังงานของรังสีใหกับสวนที่ถูกรังสี  และความสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของสวนที่ถูกรังสีดวย  แพทยที่ใชรังสีเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือรักษาจะตองทราบเรื่องน้ีเปนอยาง
ดี 
                    
โดยปกติแลวสิ่งมีชีวิตในโลกไดรับกัมมันตภาพรังสีโดยตามธรรมชาติ   แตก็เปนปริมาณนอยไม
ถึงกับเปนอันตราย  ในปจจุบันไดมีกัมมันตภาพรังสีอยางแพรหลายและมีแนวโนมที่จะใชมาก
ยิ่งขึ้น  เราจําเปนตองหาทางปองกัน  และศึกษาถึงอันตรายทที่จะบังเกิดขึ้นเพื่อนําธาตุ
กัมมันตภาพรังสีมาใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

อันตรายจากกัมมนัตภาพรังส ี

ารกัมมันตรังสี (Radioactivity) 
 

 

           คือ รังสีที่แผออกมาไดจากธาตุบางชนิด สวนหนึ่งอยูในธรรมชาติ และสวนหนึ่งเกิดจาก
ฝมือมนุษย สารกัมมันตรงัสีที่สลายตัวน้ี จะปะปนในสิ่งแวดลอมทั่วไป บางกรณีมาจากรงัสีใน
อวกาศ เชน จากดาว (Star) รวมถึงดวงอาทิตย (Sun) ดังน้ันหวงอวกาศ จึงมีรังสีแผการะจายไป
ทั่วจักรวาลมากมาย เชน รังสีคอสมิก (Cosmic ray) โดยวิ่งเขาสูโลกตลอดเวลา ในลักษณ คล่ืน
แมเหล็กไฟฟาหรือกระแสอนุภาคที่มีความเร็วสงู 



  ทั้งน้ีคําวา กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คือจํานวนของไอโซโทปรังสีซึ่งอยูในสถานะ
ไมคงตัว และมีการสลายตัวใหรังสีออกมาในชวง เวลาหนึ่งวินาที  

สวนคําวา รังสี (Radiation) คือ อนุภาคซึ่งมีพลังงาน โดยมีที่มาจากการสลายตัวของไอโซโทป
รังสี จากรังสคีอสมิค และจากเครื่องเรงอนุภาค พลังงานของรังสีขึ้นอยูกับแหลงกําเนิด เชน 
รังสีเบตา จากสตรอนเชียม-90 มีพลังงานสูงสุดเทากับ 546 keV รังสีแกมมาจาก โคบอลต-60 มี
พลังงาน 1.17 และ 1.33 MeVเปนตน 

ตารางแสดงการสัมผัสรังสี ของมนุษยในชีวติประจําวัน 
ตามหลักเกณฑของ Stephen A. mcGuire - Carol A. Peabody USA 1982 

-------------------------------------------------------------------------------  
โดยท่ัวไปมนุษย อาจมีโอกาสรับรังสจีากสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ  

และจากสิ่งประดิษฐตางๆ ไดดังน้ี  
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แหลงที่มาของรังส ี อัตราการสมัผัส (มิลลเิร็ม/ป) 

รังสีจากอวกาศ (Cosmic ray) 28 

จากวัสดุกอสราง เชน สี โลหะ  4 

จากรางกายมนุษย 25 

จากพื้นดิน สินแร  25 

จากการรักษาทางการแพทย 90 

จากฝุนการทดลอง ระเบิดนิวเคลียร 5 

จากโรงไฟฟาพลังนิวเคลียร 0.3 

จากเครื่องใชไฟฟาในบาน เชน T.V.  1 

  178.3  
 
 

  แทจริงแลว สารกัมมันตรงัสีเหลาน้ีที่มีอยูในธรรมชาติ เมื่อมีปริมาณที่หมาะสมทําใหเกิด
ประโยชน คือ สิ่งมีชีวิต\เจริญเติบโต มีอายุยืนยาวขึ้น และมีวิวฒันาการกลายพันธุ (Mutation) ที่
ดีในเชิงบวก 
 
  แหลงที่กอใหเกิดรังสีมากที่สุดจากธรรมชาติ เชน จากสารกัมมันตรังสีที่มีในพื้นดินที่มี
สินแร (Mineral) ซึ่งอากาศที่มนุษยหายใจ อาหารที่มนุษยบริโภคและน้ํามีการเจือปนดวย สาร
กัมมันตรังสีตามธรรมชาติ แตทั้งหมดมีคาเจือจางมักจะไมมีอันตรายตอมนุษย  
 
  แหลงกําเนิดรังสีที่มาจาก การกระทําของมนุษยมีหลายรูปแบบ เชน จากการเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณู โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร รวมทั้งการผลิตสาร
กัมมันตรังสีจาก ปฏิกิริยานิวเคลียรตางๆ 
 
  โดยกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) เปนคุณสมบัติของธาตุและไอโซโทปบางสวนที่
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนธาตุหรือไอโซโทปอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการปลดปลอย 
หรือสงรังสีออกมา ดวยรงัสีที่แผออกมาในขบวนการสลายตัวของธาตุหรือไอโซโทป 
ประกอบดวย รังสีแอลฟา, รังสีเบตาและรังสีแกมมา 
 



  รังสีแอลฟา (Alpha Ray ) ความเร็วต่าํ อํานาจทะลุทะลวงนอย มีพลังงานสูงประกอบดวย
อนุภาคแอลฟาซึ่งเปนอนุภาคที่มีมวล 4 amu มปีระจุ +2 อนุภาคชนิดน้ี จะถูกกั้นไวดวย
แผนกระดาษ หรือเพียงแคผิวหนังช้ันนอกของมนุษยได  
 
  รังสีเบตา (Beta Ray) มคีวามเร็วสูงมากใกลเคียงกับความเร็วแสง ประกอบดวยอนุภาค
อิเลคตรอนหรือโพสิตรอน มีคุณสมบัตทิะลุทะลวงตัวกลางไดดีกวารังสีแอลฟา โดยสามารถทะลุ
ผานน้ําที่ลึกประมาณ 1 น้ิว รังสีเบตาจะตองถูกกั้นไดโดยใชแผนอะลูมิเนียม ชนิดบาง  
 
  รังสีแกมมา (Gamma Ray) ที่เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาพลังงานสูง มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน
กับรังสีเอกซ สามารถทะลุผานรางกายและทําอันตรายเนื้อเยื่อได การกําบังรังสีแกมมา ตองใช
วัสดุที่มีความหนาแนนสูงเชน ตะกั่วหรือยูเรเนียม เปนตน 
 
 

ผลกระทบจากรังสีตอรางกาย  
International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
---------------------------------------------------------------------- 

ขององคการสากลในการปองกันอันตรายจากรังสี  
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ปริมาณรังสี(มิลลิซีเวริต) เกณฑ /แสดงอาการ 

2.2 ระดับรังสีปกติในธรรมชาติ  
ที่มนุษยแตละคนไดรับใน 1 ป 

5 เกณฑสูงสุดที่อนุญาตใหสาธารณชน 
ไดรับใน 1 ป 

50 เกณฑสูงสุดที่อนุญาตใหผูปฏิบัติงาน 
ทางรังสีไดรับใน 1 ป 

250 ไมปรากฏอาการผิดปกติใดๆ  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

500 เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กนอย 

1000 มีอาการคลื่นเหียน และออนเพลีย  
เม็ดเลือดขาวลดลง 

3000 

ออนเพลีย อาเจียน ทองเสีย  
เม็ดเลือดขาวลดลง ผมรวง เบื่ออาหาร 

ตัวซีด คอแหง มีไข อายุสั้น  
อาจเสียชีวิตภายใน 3-6 สัปดาห 

6000 

ออนเพลีย อาเจียน ทองรวงภายใน  
1-2 ช่ัวโมง เม็ดเลือดลดลงอยางรวดเร็ว  

ผมรวง มีไขอักเสบบริเวณปาก 
และลําคออยางรุนแรง มีเลือดออก 

มีโอกาสเสียชีวิตถึง 50% ภายใน 2-6 สัปดาห 

10000 มีอาการเหมือนขางตน ผิวหนังพองบวม  
ผมรวง เสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาห 

 
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) หรือรังส ี(Radiation) 



ผลของรังสตีอโมเลกลุของสิ่งมีชีวติ  
  รางกายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ มนุษยและสัตวประกอบดวยสวนสําคัญ คือนํ้า ประมาณ 
75% สารอินทรียและสารอนินทรียประมาณ 25% ของน้ําหนักรางกาย เมื่อรางกายไดรับรังสี
ประเภทกอให เกิดไอออน เชน รังสีแกมมา หรือเอกซเรย  
จะไปทําใหโมเลกุล เชน ของน้ําเปลี่ยนแปลง  
 
  อนุมูลตางๆที่เกิดขึ้น มักมีคุณสมบตัิไวตอการทําปฏิกิริยาเคมี กับสารประกอบอื่นๆจึง
สามารถ กอใหเกิดความเสียหายตอเซลลของรางกายได สําหรับโมเลกุลของสารประกอบ
ประเภทสารอินทรีย และสารอนินทรีย ก็จะเกิดการแยกตัวเปนอนุมูลอิสระ และสามารถสรางความ
เสียหายตอเซลลรางกาย ไดเชนกัน 
 
ผลของรังสตีอเนื้อเยือ่และอวัยวะ  
  เมื่อโมเลกุลและเซลลไดรับความเสียหาย ก็จะสงผลใหเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและ
อวัยวะ กอใหเกิดอาการตางๆ อาการจากการไดรับรังสีไมมลัีกษณะเฉพาะตัว จะไมสามารถบอก
ไดวาผูปวยได รับรังสีหากดูจากอาการเพียงอยางเดียว ตองอาศัยการซักประวัติรวมดวย รังสีมีผล
ตอเน้ือเยื่อและ อวัยวะตางๆ 
 
อาการจากการไดรับรังสีทั่วรางกาย  
                ในผูใหญ ขอมูลที่ไดจากการใชระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่ 2 อุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร การทดสอบกับสัตวทดลอง และการใชรังสีทางการแพทย ทําใหสามารถแบงกลุม
อาการจากการไดรับรังสี ทั่วรางออกไดเปน 3 กลุม ไดแก  
  1.กลุมอาการทางระบบเลือด 
  2.กลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร 
  3.กลุมอาการทางระบบประสาทสวนกลาง  
 
โดยกลุมอาการเหลาน้ีจะปรากฏเมื่อการไดรับรังสีอยูภายใต  
เง่ือนไข 3 ประการดังน้ี 
  1.ไดรับรังสีภายในระยะเวลาสั้นๆ (นาที) 
  2. ทั่วรางไดรับรังสี  
  3. ตนกําเนิดรังสีอยูภายนอกรางกาย และรังสีเปนชนิดที่มีอํานาจทะลุทะลวงสูง 

ขีดจํากัดขนาดของรงัสีขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคล 
*กรณีไดรบัสัมผัสรังสตีลอดทั้งรางกาย* 
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ปริมาณรังสี(มิลลิซีเวิรต) อาการที่ปรากฏ 

0-25 ไมปรากฏแนชัด 

25-50 มีการเปลี่ยนแปลงของเม็ดโลหิต 

50-100 เม็ดโลหิตมีการเปลี่ยนแปลง ออนเพลีย  
อาเจียน ไมมีความพิการปรากฏ 

100-200 มีการเจ็บปวยเกิดขึ้น มีความพิการ 



200-400 มีการเจ็บปวยทางรังสี มีความพิการ  
หรืออาจเสียชีวิตได 

400 โอกาสรอดชีวิต 50 เปอรเซนต 

มากกวา 400 โอกาสเสียชีวิตสูง 

 

การปองกันอันตรายจากรังส ี

  การปองกันอันตรายจากรังสีจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายได ขึ้นอยูกบัการบริหาร
องคกรความปลอดภัย (Safety organization) ให มีประสิทธิภาพสูง และประกอบกับผูปฏิบัติงาน
ทางรังสีในหนวยงานนั้น ตลอดจนผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบ จะตองรวมมือกัน ใหการสนับสนุน 
และใหความสนใจอยางตอเน่ือง ตลอดจนติดตามการจัดการในทุกระดับช้ันอยางระมัดระวัง โดย
อาศัยมาตรการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. การประเมินอันตราย (Hazard evaluation) 

  การประเมินอันตรายเปนขั้นตอนสําคัญ ในการกําหนดโครงการความปลอดภัยทางรังสี เรา
จะตองทราบความเปนมาและขอบเขตของอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพ ในการปฏิบัติการใดๆ 
เกี่ยวกับตนกําเนิดรังสี บนรากฐานเกี่ยวกับการประเมินอันตรายจากรังสีน้ี สถานที่ปฏิบัติการทาง
รังสี จะตองมีการวางแผนการปองกันอันตรายจากรังสีเปนอยางดี ตลอดจนวางระเบียบปฏิบัติใน
การทํางานเกี่ยวกับสารรงัสี เพื่อใหแนใจไดวาระดับของปริมาณรังสี (Radiation dose) และความ
เขมขนของสารรังสีที่ปนเปอนอยูในอากาศและในน้ําอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได และไม
วาในกรณีใดๆ จะไมเกินคาสูงสุดที่ยอมรับได (Maximum permissible values) ซึ่งกําหนดโดย
คณะกรรมาธกิารนานาชาติ วาดวยการปองกันอันตรายจากรังสี (International Commission on 
Radiological Protection, ICRP) ไดมีการประชุมปรึกษาหารือ และทบทวนปรับปรุงระดับคาตางๆ 
ของวัสดุกัมมันตรังสีในน้ําและอากาศอยูเสมอเปนระยะๆ ความเจริญกาวหนาของวิชาการตางๆ 
และขอมูลใหมๆ ที่ไดรับมา คาตางๆ เหลาน้ีไดมีการกําหนดคาไวสาํหรับกลุมบุคคลสองกลุม คือ
ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับสารรังสี และประชาชนทั่วไป โดยถือวาถารางกายของคนทั้งสองกลุมน้ี
ไดรับรังสี หรือวัสดุกัมมนัตรังสีเขาไป ไมเกินคาที่ ICRP กําหนดไวสําหรับธาตุทางรังสีแตละตัว
แลว ความเสี่ยงอันตรายตอภัยทางรังสี หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของบคุคลน้ัน ถือ
วาอยูในเกณฑที่ยอมรับกนัได และไดนําคาตัวเลขเหลาน้ีมาใชเปนขอมูลขั้นพื้นฐาน ในการ
ออกแบบสถานที่ปฏิบัติการทางรังสี การพัฒนาระเบียบปฏิบัติการที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม ICRP 
ยังไดแนะนําวา การไดรับรังสีทั้งหลายควรจะรักษาใหอยูในขีดจํากัดต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
ในขณะที่ระดับรังสีสูงสุดอันเปนที่ยอมรับกันได สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผน แตไมควร
ถือวาเปนระดับที่ผูปฏิบัติงานทางรังสีสามารถรับไดเปนประจํา ซึ่งผิดเจตนารมณที่แทจริง ในทาง
ปฏิบัติแลวผูปฏิบัติงานทางรังสีจะตองพยายามใหตัวเองและผูอื่นไดรับรังสี นอยที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได 

  เพื่อหลีกเล่ียงปญหาขอโตแยงในทางกฎหมาย การใชคําวาระดับสูงสุดที่อนุญาตใหรับได 
(Maximum permissible levels) น้ัน ประกอบกับปญหาในแงของจิตวิทยาแลว ถาใครไดรับรับ
รังสีมีคาเกินคาที่ ICRP ไดกําหนดไว จะตองอยูในสภาวะที่เปนอันตราย ซึ่งจะไมเปนความจริง 
ดังน้ันในการยกรางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางกฎหมาย ใหเล่ียงไปใชคําวา ขีดจํากัดในการปฏิบัติการ



หรือปริมาณรังสีอันเปนที่ยอมรับได (Operational limits or acceptable dose) แทน ดูจะ
เหมาะสมกวา 

2. การออกแบบสถานที่ปฏิบัติการหรืออุปกรณ (Design of installations or devices) 

  ในการออกแบบสถานที่ปฏิบัติการหรืออุปกรณ สําหรับใชเกี่ยวกับตนกําเนิดรังสีดวยความ
ระมัดระวัง กเ็ปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ ในการ ปองกันอันตรายจากรังสี โดยใหมีการผนวกเอา
ระบบของความปลอดภัย และการปองกันอันตรายจากรังสีเขาไวในแผน การออกแบบกอสราง
สถานปฏิบัติการหรืออุปกรณ อนัเปนการลดอิทธิพลความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดที่มนุษยเปนผูกอขึ้น ทําใหมีโอกาสไดรับรังสีจากการปฏิบัติงานสูงกวาปกติ ระบบของ
ความปลอดภัยที่จะใชในการออกแบบจะมากหรือนอย ก็ขึ้นกับลักษณะของงาน ที่ทํา เชน ถาใน
กรณีที่มีการใชตนกําเนิดรังสีที่มีความแรงรังสีสูงมากในทางการแพทย หรืออุตสาหกรรม ระบบ
ของความปลอดภัยก็ยอมตองมีสูงตามไปดวย และจะลดระดับลงถาใชตนกําเนิดรังสีที่มีความแรง
รังสีต่ําลงมา ดังน้ันจึงตองมีการยกรางระเบียบปฏิบัติอยางระมัดระวัง และการควบคุมทางการ
บริหารที่เหมาะสมควบคูกนัไปดวย 

  การออกแบบสถานที่ปฏิบัติการ รวมทั้งทําเลท่ีตั้ง การวางผัง และการกําบังรังสีพื้นที่
บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ในการที่จะบรรลุการออก แบบที่เหมาะสม จะตองมกีารพิจารณาถึง
องคประกอบอื่นๆ อีกหลายองคประกอบ รวมทั้งประเภทและความแรงของตนกําเนิดรังสีที่จะใชใน
ระยะแรก และเผื่อไวสําหรับในอนาคตที่อาจจะมีการขยายการใชเพิ่มขึ้นดวย 

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันภาพรังสีและการปองกัน 

กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ มนุษยเรารับรังสีเขารางกายจากธรรมชาติ 85% และ
จากมนุษย สรางขึ้นเองอีก 15% 85% จากธรรมชาติสวนใหญไดจากดวงอาทิตย 
สวนที่ไดจากโลกของเรา ก็เปนพวกดิน น้ํา หิน เหมืองแร เหมืองน้ํามัน แหลงแกส
ธรรมชาติ เชน โพแทสเซียม - 40 แวนาเดียม-50 รูบิเดียม-87 , อินเดียม-115 , 
ทอเรียม-232, ยูเรเนียม-238 แกสเรดอน-220 แกสเรดอน-222 15% จากฝมือ
มนุษย เชน ตริเทียม คารบอน-14 โพแทสเซียม-40 ทอเรียม-232 ยูเรเนียม-238 

อันตรายจากกัมมันตรังสี  
     กัมมันตภาพรังสีทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิต โดยทําใหอิเล็กตรอนหลุดจากอะตอม
หรือเกิดความเสีย หายตอพันธะเคมีของเซลล การเปลี่ยนแปลงภายในเซลลเปน
เหตุใหเนื้อเยื่อเปลี่ยนแปลงหรือเนื้อ เยื่อ ตายในทันที สวนสําคัญมากไดแก 
เนื้อเยื่อสมอง เนื้อเยื่อเซลลสืบพันธุมีโครโมโซมเปลี่ยนอัน หมายถึงการกลายพันธุ 

 



              จากรณีที่เกดิการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียรในประเทศ
ญ่ีปุน หลายคนคงสงสยัวา กัมมันตรังส ีกับ กมัมันตภาพรังสี ตางกนัอยางไร เนื่องจากที่
ผานมามีผูประกาศขาวหลายชอง ใชทั้งคําวา กัมมันตรังสี กับ กัมมนัตภาพรังส ีจนเกิด
ความสับสนกันวาควรใชคําวาอะไร 

                ทั้งน้ี ที่ถูกตองใชคําวา สารกัมมันตรงัสี  ซึ่งเปน สสาร เปนวัตถุจับตองไดที่สามารถ
ปลอยรังสีออกมาได  แตหากมีการแผรังสีออกมาจากสารนั้นอีกตอจึงจะเรียกกวา กัมมนัตภาพรังสี 

สวน สารกัมมันตภาพรังสี  คือ พลังงาน ที่จับตองไมได เปนปรากฏการณที่สารกัมมันตรังสีปลอย
รังสีออกมา ดังน้ัน หากเปนเปนสสาร จะไมตองใชคําวา ภาพ 

                  สําหรับธาตุกัมมันตรงัสี คือธาตพุลังงานสูงกลุมหนึ่งทีส่ามารถแผรังสี แลว
กลายเปนอะตอมของธาตุใหมได 

1. รังสีเอกซ ถูกคนพบโดย Conrad Röntgen อยางบังเอิญเมื่อป ค.ศ. 1895 
2. ยูเรเนียม คนพบโดย Becquerel เมื่อป ค.ศ. 1896 โดยเมื่อเก็บยูเรเนียมไวกับฟลมถายรูป ใน
ที่มิดชิด ฟลมจะมีลักษณะ เหมือนถูกแสง จึงสรุปไดวานาจะมีการแผรังสีออกมาจากธาตุยูเรเนียม 
เขาจึงตั้งช่ือวา Becquerel Radiation 
3. พอโลเนียม ถูกคนพบและตั้งช่ือโดย มาร ีกูรี ตามชื่อบานเกิด (โปแลนด) เมื่อป ค.ศ. 1898 
หลังจากการสกัดเอายูเรเนียมออกจาก Pitchblende หมดแลว แตยังมีการแผรังสีอยู สรุปไดวามี
ธาตุอื่นที่แผรังสีไดอีกแฝงอยูใน Pitchblende นอกจากนี้ กูรียังไดตั้งช่ือเรียกธาตุที่แผรังสีไดวา 
ธาตุกัมมันตรังสี และเรียกรังสีน้ีวา กัมมันตภาพรังสี 
4. เรเดียม ถกูตั้งช่ือไวเมื่อป ค.ศ. 1898 หลังจากสกัดเอาพอโลเนียมออกจากพิตชเบลนด
หมดแลว พบวายังคงมีการแผรังสี จึงสรุปวามีธาตอุื่นที่แผรังสีไดอีกใน Pitchblende ในที่สุดกูรีก็
สามารถสกัดเรเดียมออกมาไดจริง ๆ จํานวน 0.1 กรัม ในป ค.ศ. 1902 

ประโยชนจากรังสี ปจจุบัน ไดมีการนํารังสีและสารกัมมันตรังสีมาใชงานตางๆ กันเชน ในทาง
การแพทยมีการใชในการตรวจวินิจฉัย และบําบัดอาการโรคของผูเจ็บปวยจากโรครายตางๆ เชน 
การฉายรังสีเอกซ การตรวจสมอง การตรวจกระดกู และการบําบัดโรคมะเร็ง เปนตน นอกจากนี้ ก็
มีการใชงานทางรังสีในกิจการอุตสาหกรรม การเกษตร และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร อาทิ
เชน การใชรังสีตรวจสอบรอยเชื่อม รอยราวในชิ้นสวนโลหะตางๆ การใชปายเรืองแสงในที่มืด การ
ตรวจอายุวัตถุโบราณ การถนอมอาหารดวยรังสี และการฆาเชื้อโรคในเครื่องมือแพทย 

ขณะเดียวกนั ก็ยังมีการนํามาเปนพลังงานเชื้อเพลิงในรูปแบบโรงงานไฟฟานิวเคลียร แตที่ไม
เปดเผยก็คือ มีบางประเทศกําลังวิจัยเพื่อใชเปนอาวุธนิวเคลียร รวมถึงพัฒนาเปนอาวุธทาง
ชีวภาพ 

อันตรายจากรังสี 

แมรังสีจะมีอยูลอมรอบตัวเรา และมนุษยทุกคนก็สามารถใชประโยชนจากรังสีได แตรังสีก็นับได
วามีความเปนพิษภัยในตัวเองเชนกัน รังสีมีความสามารถกอใหเกิดความเสียหายของเซลล
สิ่งมีชีวิต และถาไดรับรังสีสูงมากอาจทําใหมีอาการปวยทางรังสีได ดังน้ันผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับรังสีจะตองกระทําดวยความรอบคอบ เพื่อปองกันตัวเองและสาธารณชนไมใหไดรับอันตราย
จากรังสีเลย 



               กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คือ คุณสมบัตขิองธาตุและไอโซโทปบางสวน ที่
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเปนธาตุหรือไอโซโทปอื่น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการปลดปลอย
หรือสงรังสีออกมาดวย ปรากฏการณน้ีไดพบครั้งแรกโดย เบคเคอเรล เมื่อป พ.ศ. 2439 ตอ มา
ไดมีการพิสูจนทราบวา รังสีที่แผออกมาในขบวนการสลายตัวของธาตุหรือไอโซโทปนั้น
ประกอบดวย รังสีแอลฟา, รังสีเบตา และรังสีแกมมา 

            ในป ค.ศ. 1896 นักฟสิกสชาวฝรั่งเศส ช่ือ อองตวน อองรี แบ็กเกอแรล (Antoine 
Henri Becquerel, 1852-1908) ไดคนพบการแผรังสีของนิวเคลียสขึ้น จากการศึกษาเกี่ยวกับ
การแผรังสีฟสิกสนิวเคลียรตอมาทําใหทราบถึง ธรรมชาติของธาตุ และสามารถนําเอาไปใชให
เปนประโยชนไดมาก อาทิ นําไปใชเพื่อการบําบดัรักษามะเรง็ การทํา CT SCANNERS เปนตน 

 

ชนิดและอนัตรายจากกัมมันตภาพรังสี 

1.  รังสีแกมมา มีอํานาจการทะลุทะลวงมากและสามารถทําลายเนื้อเยื่อของรางกายได 

2.  รังสีแอลฟาและรังสีเบตา เปนรังสีที่มีอนุภาคสามารถทําลายเนื้อเยื่อไดดี ถึงแมจะมีอํานาจการ
ทะลุทะลวงเทากับรังสีแกมมา แตถาหากรังสีชนิดน้ีไปฝงบริเวณเน้ือเยื่อของรางกายแลว ก็มี
อํานาจการทําลายไมแพรังสีแกมมา 

3.  รังสีเอ็กซ สามารถปลอยประจุไฟฟาแรงสูงในที่สุญญากาศ อันตรายอาจจะเกิดขึ้น ถาหากรังสี
เอ็กซรั่วไหลออกจากเครื่องมือและออกสูบรรยากาศ สัมผัสกับรังสีเอ็กซมากเกินไป เชน จาก
หลอดเอ็กซเรยก็จะเกิดโรคผิวหนังที่มือ มีลักษณะหยาบ ผิวหนังแหงมีลักษณะคลายหูด แหงและ
เล็บหักงาย ถาสัมผัสไปนาน ๆ เขา กระดูกก็จะถกูทําลาย 

4.  รังสีที่สามารถมองเห็นและรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสีเหนือมวง รังสีชนิดน้ีจะไมทะลุ ทะลวง
ผานชั้นใตผิวหนัง รังสีอัลตราไวโอเลตจะมีอันตรายรุนแรงกวารังสีอินฟราเรด และจะทําใหผิวหนัง
ไหมเกรียม และทําอันตรายตอเลนซตา คนทั่ว ๆ ไปจะไดรับรังสีอัลตราไวโอเลตจาก
แสงอาทิตย ฉะน้ันคนที่ทํางานกลางแสงอาทิตยแผดกลาติดตอกันเปนระยะเวลานาน โอกาสที่
จะเปนเนื้องอกตามบริเวณผิวหนังที่ถูกแสงแดดในทีสุ่ดก็จะกลายเปน เนื้อรายหรือมะเร็ง
ได รังสีอัลตราไวโอเลตจะมีอันตรายตอผิวหนังมากขึ้น ถาหากผิวหนังของเราไปสัมผัสกบัสารเคมี
บางอยาง เชน ครีโซล ซึง่เปนสารเคมีที่มีความไวตอแสงอาทิตยมาก 



 

 

อันตรายจากกัมตภาพรังสีเทียบปริมาณรังสี มอลลีซีเวิรต 

1,000 มีอาการคลื่นเหียนและออนเพลีย 

3,000 ออนเพลีย อาเจียน ทองเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง ผมรวง เบื่ออาหาร ตัวซีด คอแหง มีไข 
อายุสั้น อาจเสียชีวิตใน 3-6 สัปดาห 

6,000 ออนเพลีย อาเจียน ทองรวงภายใน 1-2 ช่ัวโมง เม็ดเลือดลดลงอยางรวดเร็ว ผมรวง มีไข 
อักเสบบริเวณปาก และลําคออยางรุนแรง มีเลือดออก มีโอกาสเสียชีวิต 50% 4kp.o 2-6 สัปดาห 

10,000 มีอาการเหมือนขางตน ผิวหนังพองบวม เสียชีวิต เสียชีวิตใน 2-3 สัปดาห 

อน่ึง การปองกันตัวจากสารกัมมันตภาพรังสี คือ การใสชุดปองกันกัมมันตภาพรังสีหากตองอยูใน
พื้นที่ที่มการแพรสารดังกลาว ผูใดไมมีชุดใสไมควรเขาไปในบริเวณมีกัมมันตภาพรังสี เพราะจะ
ไดรับอันตรายถึงชีวิต 

อยางไรก็ตาม การกินไอโอดีนใน เวลามีเหตุรังสีรั่วไหลก็เพื่อปองกันมะเร็งไทรอยดเทาน้ัน โดย
การกินไอโอดีนเขาไปจะไปทําใหรางกายจับไอโอดีนไวเต็มที่ เมื่อไอโอดีนรังสีเขารางกายมา 
รางกายก็จะบอกวาพอแลว ก็จะขับออกไป 

ทวา ไอโอดีนไมสามารถตานสารกัมมนัตรังสีซีเซียมที่รั่วไหลออกมาจากโรงไฟฟานิวเคลียรได 
โดยประชาชนก็สามารถปองกันสารกัมมันตรังสีไดดวยตัวเอง ดวยการปดประตูหนาตางใหสนิททั่ว



บาน ไมเปดแอร บริโภคอาหารและดื่มนํ้าจากภาชนะที่ปดแนน หามอยาออกนอกอาคารเด็ดขาด 
ถาจําเปนตองออกนอกอาคารก็ควรใชผาปดจมูกหรือสวมหนากากปองกันใหเรียบรอย หล่ีกเล่ียง
การถูกน้ําฝนหากในพื้นที่น้ันมีการเผยแพรของสารกัมมันตรังสี 

 

---------------------------------------------------------------------------- 


