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พลังงานนวิเคลียรมีคุณอนันต สามารถนาํไปใชประโยชนไดทั้งทางดานการแพทย ทางการเกษตร 
และทางอุตสาหกรรม อยางไรก็ดีพลงังานนิวเคลยีรก็มีโทษมหนัตหากนําไปใชในทางที่ผิดหรอืใชอยาง
ประมาท  ภาพผูคนบาดเจบ็ลมตายจากการใชระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่2  หรือจากอุบัติเหตุทาง
นิวเคลียร  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากอุบัติเหตุโคบอลท-60 ที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. 
2543 ที่ผานมา ทําใหประชาชนหวาดกลวัตอพลังงานนิวเคลียร   

พลังงานนวิเคลียรมีทัง้คุณและโทษคลายไฟหงุตมหรือมดีซึ่งเรามีและใชกันอยูทุกครวัเรือน  เรารูถงึ
ประโยชนและโทษของไฟและมีด  เราจึงใชมันอยางระมดัระวัง  ใหมกีารใชประโยชนโดยไมทําใหเกิดโทษ 
หากเราใชอยางประมาทหรือนําไปใชในทางที่ผิด  ทั้งไฟและมีดก็สามารถกอใหเกิดความเสยีหายอยางใหญ
หลวงหรือทําใหเกิดอนัตรายถึงชีวิตไดเชนกัน  

การไมเขาใจถงึผลของรังสีอยางแทจริง ทําใหเกิดความสับสน เชน การไมยอมใหเผาศพผูเสียชวีติ
จากการไดรับรังสีแกมมาจากโคบอลท-60 เนื่องจากกลวัสารรังสีแพรกระจาย แมนกัวิชาการจะไดพยายาม
อธิบายใหฟงวารังสีแกมมาจากโคบอลท-60 มีพลังงานไมสูงพอที่จะทาํใหส่ิงใดกลายเปนสารรังส ี  จึงไมมี
สารรังสีตกคางในรางกายของผูเสียชวีิต  และไมสามารถใหรังสีออกมาได  รวมทั้งแพทยก็ไดออกมาให
ความเขาใจวามีการใชรังสีแกมมาจากโคบอลท-60 ในการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง และสามารถทําพิธี
ฌาปนกิจผูปวยที่เสียชีวิตได  อยางไรก็ดีการตอตานก็ไดดําเนนิตอไป 

เอกสาร “อันตรายจากรงัส”ี เลมนีไ้ดเสนอขอมูลอีกดานหนึง่ของการใชพลังงานนวิเคลียรให
ประชาชนไดรับรูถึงอันตรายเกี่ยวกับอาการและพยาธิสภาพตางๆที่อาจเกิดขึ้นจากการไดรับรังส ี  ขอมูล
เหลานี้ไดมาจาก (ก) การใชระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่ 2  (ข) อุบัติเหตุทางนวิเคลียร  (ค) การ
ทดสอบกับสัตวทดลอง  (ง) การใชในทางการแพทยที่ใชปริมาณรังสสูีง  และ (จ) การใชรังสีในยุคตนๆ  
ประมาณกวารอยปลวงมาแลว โดยเริ่มจากการคนพบรังสีเอกซโดยวิลเฮลม คอนราด เรินทเกน ในป พ.ศ. 
๒๔๓๘  ซึ่งผูใชในขณะนัน้ยงัไมทราบถึงอนัตรายของรังสี  

จากขอมูลการใชพลังงานนวิเคลียรในปจจบัุนพบวาหากผูปฏิบัติงานทาํงานอยางถูกตองตามกฏ
ระเบียบอยางเครงครัดและไมประมาท จะไมพบวามีอันตรายจากรังสีแกผูปฎิบัติงานแตอยางใด ทาง
สมาคมนวิเคลยีรแหงประเทศไทยหวังวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอประชาชนทัว่ไปที่จะไดตระหนัก
และรับทราบถงึอันตรายที่เกดิจากรังสีอยางถูกตอง 

  
สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย 

               มิถุนายน 2544    
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อันตรายจากรังสี 
 

ดร. จารุณีย ทองผาสุก 
ดร. สมพร จองคํา 

สํานักงานพลงังานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 

รังสีเหมือนดาบสองคม นัน่คือ รังสีมีคุณอนันต แตในขณะเดียวกนัก็มีโทษมหันต  หากนาํไปใช
ในทางที่ผิดหรอืใชอยางขาดความระมัดระวัง  ในที่นีจ้ะพูดถึงรังสีในแงที่อาจเปนอันตรายกับมนุษย 

 
1. รังสี 
 

 รังสีเปนคํานามหมายถงึแสงหรือแสงสวาง (บาลี = รํสิ ; สันสกฤต = รศฺมี) ตามพจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และภาษาอังกฤษใชคําวา Ray หรือ Radiation 
 รังสีความรอน  =  infrared (อินฟราเรด) 
 รังสีเหนือมวง =  ultraviolet (อัลตราไวโอเลต) 
 รังสีคอสมิก =  คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มพีลังงานสงูยิง่ มีชวงคลืน่สั้นกวารังสีแกมมา 
       องคประกอบสวนใหญเปนโปรตอนประมาณ 90% พบอิเล็กตรอน 
       และอัลฟาดวย 
 รังสิมันตุ =  ผูมีแสงสวาง พระอาทิตย  =  รังสิมา 
 รัศมี  =  แสงสวางทีพ่วยพุงออกจากจุดกลาง 
 รังสีจากปฏิกิริยานวิเคลียร  =   อนุภาคมูลฐาน เชน อนุภาคอัลฟา เบตา นวิตรอน เมซอน 
     และไพออน หรือคลื่นแมเหลก็ไฟฟา เชน รังสีเอกซ   รังสี 
     แกมมา และรังสีเบรมสตราลุง เปนตน 
 
 เมื่อพูดถงึรังสแีลวโดยทัว่ไปเรามักจะคิดถงึแตรังสีปรมาณู หรือรังสนีิวเคลียร เชน รังสีเอกซ แกมมา 
อัลฟา และคอสมิก เปนตน แตโดยแทจริงแลว ถาเราจะแยกแยะรังสีออกมาในลักษณะของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ก็จะมีหนาตาดังแสดงในตารางที ่1 และพบวาคลื่นรังสีเหลานี้เปนสิ่งทีม่ีอยูในธรรมชาติ ทั้งที่
มีอยูในโลกและในจักรวาลไกลโพน คลื่นเหลานี้มนุษยสามารถรับรูไดโดยประสาทเพยีงบางชนิดเทานัน้ คือ 
คลื่นเสียง ความรอน แสง และคลื่นเหนอืมวง สวนคลื่นชนิดอืน่ตองมีเครื่องรับชนิดพิเศษ มนษุยเราไดใช
ประโยชนจากคลื่นรังสีเหลานี้ เชน การไดยินเสียง การมองเหน็โดยแสง การเจริญเติบโตดวยคลื่นความรอน 
การวิวฒันาการโดยคลื่นเอกซเรย แกมมา และคอสมิกจากนอกโลก เปนตน  
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 คลื่นรังสีเหลานี้ถาเรารับมาจากธรรมชาติเขาสูรางกาย ขนาดพอเหมาะพอดีก็มีประโยชน แตถา
หากมากเกนิขนาดกม็ีโทษ เชน คลืน่เสียงเกิน 120 เดซิเบล (dB) ก็ทําอนัตรายตอแกวหู ขณะเดียวกนั
นักวทิยาศาสตรกําลังทดลองอยูวาคลื่นวิทยุ จากคนที่ชอบใชโทรศัพทมือถือ และคลื่นไมโครเวฟที่ใชอุนแกง 
จะมีโทษตอรางกายของมนษุยหรือไม ความรอนและคลื่นเหนือมวงอาจเผาผลาญเซลลของคนไดขณะที่
แสงหรือเลเซอร (Laser) ทําใหตาบอดไดเชนกนั 

 รังสีที่มพีลังงานสูงเชนเอกซเรย แกมมา และคอสมิก เปนรังสทีี่ทาํรายคนได เมื่อไดรับในปริมาณ
มากเชนเดียวกัน เพราะจะทําใหโมเลกุลในเซลลของรางกายแตกตัวเปนไอออน และมีผลตออวัยวะและชีวิต
ได ผูคนจึงมีความกลวตอรังสีปรมาณูหรือรังสีนิวเคลียรเหลานี้ แตแทที่จริงแลวรังสปีรมาณูเหลานี้ที่มีอยูใน
ธรรมชาติ ขนาดพอเหมาะพอดีจะทาํใหเปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตทีอ่ยูบนโลกนี ้คือ ก) ส่ิงมีชีวิตเจริญเติบโต 
ข) มีอายุยนืยาวขึน้  และ ค) มีวิวฒันาการกลายพันธุ (mutation) ที่ดีข้ึนตลอดมา ยกตวัอยางเชน 
นักวทิยาศาสตรทดลองพบวา ตัวพารามเีซียมแบงตวัและเพิ่มปริมาณมากในสารละลายที่มีรังส ี เมื่อเทยีบ
กบัในสารละลายที่ไมมีรังส ีและผูคนที่อาศัยอยูในที่สูง เชน บริเวณประเทศบราซิล อินเดีย และจีน บริเวณที่
มีปริมาณรังสสูีงกวาปกติถงึ 20 เทา จะมปีริมาณอายุเฉลี่ยมากกวา 90 ป 
 

ตารางที ่1.  รังสีที่แสดงออกมาเปนคลื่นเสียง และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

คลื่น ความยาวคลืน่ λ ความถี ่ ν พลังงาน  E (eV) 

เสียง (Audio) 300 km 1 kHz 40  peV 
วิทย ุ(Radio) 300 m - 1 m 1 - 300 MHz 4 neV - 1 µeV 
ไมโคร (Micro) 3 cm - 1 mm 10 - 300 GHz 40 µeV - 1 meV 
ใตแดง (Infrared) 100 µm - 1 µm  3 - 300 THz 10 meV – 1eV 
แสง (Light) 7000 Å - 4000 Å  400 - 700 THz 1.77 - 3.1 eV 
เหนือมวง (Ultraviolet) 1000 Å - 100 Å 3 - 30 PHz 12 - 124 eV 
เอกซเรย (X-ray) 10 - 0.1 Å 0.3 - 30 EHz 1 - 124 keV 
แกมมา (γ-ray) 1 pm 300 EHz 1 MeV 
คอสมิก (Cosmic) 1 pm - 1 fm 3 x 1023 Hz MeV - GeV 

คําเสริมหนา (prefix) 
 atto (a) = 10-18 , femto (f) = 10-15 , pico (p) = 10-12 ,  nano (n) = 10-9  
 micro (µ) = 10-6, milli (m) = 10-3, kilo (k) = 103, mega (M) = 106,  
 giga (G) = 109, tera(T) = 1012, peta (P) = 1015, exa (E) = 1018 
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มนุษยอาศัยอยูในธรรมชาตทิี่มีรังสีอยูตลอดเวลา  สารรังสีไมใชส่ิงใหมที่เกดิจากการสรางโดย
มนุษยเทานัน้ แตมีอยูแลวในธรรมชาต ิ  Antoine Henri Becquerel (รูปที่ 1) เปนนักวทิยาศาสตรคนแรกที่
ไดรายงานวาพบรังสีออกมาจากธาตุยูเรเนียม  และ Marie Curie (รูปที ่ 1) เปนนกัวิทยาศาสตรคนตอมาที่
ไดรายงานวาธาตุเรเดียมและโพโลเนียมก็สามารถใหรังสีออกมาไดเชนกนั  
 

              Antoine Henri Becquerel                             Marie Curie และสาม ีPierre Curie 
รูปที ่1. นักวทิยาศาสตรผูคนพบสารรังส ี(จาก www.accessexcellence.org) 

 
2. ประเภทของรังสี 
 เราสามารถแบงรังสีออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 รังสีชนิดไมกอใหเกิดไอออน (Non-ionizing radiation) 
คือ รังสีชนิดที่มีพลังงานต่ํากวารังสีเหนือมวง หรืออัลตราไวโอเลต ซึ่งไดแก คลื่นแสง คลื่น

ใตแดง คลื่นไมโคร คลื่นวิทยุ คลื่นเสียง คลื่นเหลานี้มีพลังงานต่ํากวาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนใน
อะตอม จึงไมสามารถไปทําอันตรกิริยาใหอิเล็กตรอนหลุดออกไปจากอะตอมได จึงเรียกวาเปนรังสีชนิดไม
กอใหเกิดไอออน 

2.2 รังสีชนิดกอใหเกิดไอออน 
คือ รังสีพลังงานสูง เชน เอกซเรย รังสีแกมมา รังสีคอสมิก หรืออนุภาคที่มีพลังงานสูง เชน 

อนุภาคแอลฟา บีตา อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน เปนตน 
 รังสีหรืออนุภาคเหลานี้เมื่อวิ่งผานเขาไปในสสาร จะไปทําปฏิกิริยากับอะตอม เชน แรงผลักของ
ประจุไฟฟาหรือแรงคูลอมบ ทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกไป เกิดเปนไอออนคู คือ อิเล็กตรอนเปนไอออนลบ 
และสวนอะตอมที่เหลือเปนไอออนบวกทางไฟฟา 
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3. ผลของรังสีตอโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต 
รางกายของสิง่มีชีวิตโดยเฉพาะมนษุยและสัตวจะประกอบดวยสวนสาํคัญ คือ น้ํา ประมาณ 75%  

สารอินทรียและสารอนนิทรียประมาณ 25% ของน้าํหนกัรางกาย เมือ่รางกายไดรับรังสีประเภทกอใหเกิด
ไอออน เชน รังสีแกมมา หรือเอกซเรย จะไปทําใหโมเลกุล เชน ของน้าํเปลี่ยนแปลงดังในรูปที ่2 
 

รูปที่ 2. การเปลี่ยนแปลงของน้าํซึ่งเกิดจากการไดรับรังสี (Tubiana et al., 1990) 
 

อนุมูลตางๆ ที่เกิดขึ้นมกัมีคุณสมบัติไวตอการทาํปฏิกิริยาเคมีกับสารประกอบอืน่ๆ จึงสามารถ
กอใหเกิดความเสียหายตอเซลลของรางกายได สําหรบัโมเลกุลของสารประกอบประเภทสารอนิทรีย และ
สารอนินทรีย ก็จะเกิดการแยกตัวเปนอนุมูลอิสระ และสามารถสรางความเสียหายตอเซลลรางกายได
เชนกนั 

 
4. ผลของรังสีตอเนื้อเยื่อและอวัยวะ 

เมื่อโมเลกุลและเซลลไดรับความเสยีหาย ก็จะสงผลใหเกิดการบาดเจบ็ของเนื้อเยื่อและอวัยวะ  
กอใหเกิดอาการตางๆ  อาการจากการไดรับรังสีไมมีลักษณะเฉพาะตวั จะไมสามารถบอกไดวาผูปวยไดรับ
รังสีหากดูจากอาการเพียงอยางเดยีว ตองอาศัยการซกัประวัติรวมดวย  รังสีมีผลตอเนื้อเยื่อและอวยัวะ
ตางๆดังนี ้
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ระบบเลือด 

 ในกระแสเลือดจะมีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลอืดขาวและเกล็ดเลือด (รูปที ่ 3)  เพื่อทาํหนาที่ตางๆดังนี้  
เม็ดเลือดแดงทําหนาที่ขนสงอาหารและออกซิเจนใหกับรางกาย  เม็ดเลือดขาวทําหนาทีก่ําจัดเชือ้โรค เปน
ภูมิคุมกันของรางกาย  และเกล็ดเลือดทําหนาทีท่ําใหเลอืดแข็งตัวในบริเวณที่มีบาดแผล   
 

 

รูปที ่3. เม็ดเลือดแดง (red blood cells; RBCs)  เม็ดเลือดขาว (white blood cells ในรูปม ี2 ชนิด 
ไดแก neutrophil และ lymphocyte) และเกล็ดเลือด (Platelets) ในกระแสเลอืด (จาก  
www.whfreeman.com) 

 

 

รูปที ่4. ผิวหนังมีสีแดงจากการไดรับรังสี (IAEA, 2000) 
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ปริมาณเม็ดเลอืดขาวจะลดลงแมจะไดรับรังสีเพียง 0.1 เกรย  ในขณะที่ตองไดรับปริมาณรังสี
มากกวา 0.5 เกรยเพื่อที่จะใหเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลอืดลดลง  และจะใชเวลา 2-3 อาทิตย จนถึงหลาย
เดือน ข้ึนกับปริมาณรังสีทีไ่ดรับ  ในการที่จะใหเม็ดเลือดกลับมีปริมาณเทาเดิม การลดลงของเม็ดเลือด
กอใหเกิดอาการตางๆ เชน การลดลงของเม็ดเลือดแดงจะทําใหเกิดการออนเพลยีและโลหิตจาง  การลดลง
ของเม็ดเลือดขาวจะทําใหรางกายติดเชื้อไดงาย และการลดลงของเกล็ดเลือดอาจทําใหเกิดอาการเลือดไหล
ไมหยุด 
 
ผิวหนัง 
 ความรุนแรงของอาการหลงัการไดรับรังสี จะคลายกบัการบาดเจ็บที่เกิดจากถกูไฟลวก อาการ
เฉียบพลนัที่อาจเกิดกับผิวหนังหลังจากไดรับรังสีไดแก ผิวแดง (รูปที่ 4) ลอก อักเสบ พุพอง (รูปที่ 5) อาการ
เร้ือรัง ไดแก ผิวบาง พังผืด แผลเปน สีผิวเขมหรือจางลง  นอกจากนี้บริเวณรากผมเปนบริเวณที่ไวตอรังส ี
รังสี ปริมาณปานกลางจะสามารถทําใหผมหรือขนรวงชัว่คราว (รูปที่ 6) ในขณะที่ปริมาณรังสีสูงๆจะทําให
รวงแบบถาวร ปริมาณรังสีตางๆทีท่ําใหเกดิอาการจากการไดรับรังสีเฉพาะที่ไดแสดงในตารางที ่2 
 

 

รูปที ่5. อาการพุพองที่ผิวหนังจากการไดรับรังสี (Mettler et al., 1995) 
 

 

รูปที ่6. อาการผมรวงหลงัจากไดรับรังสี (จาก www.rerf.or.jp) 
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ตารางที ่2 ปริมาณรังสทีี่ทาํใหเกิดอาการทางผิวหนงั (IAEA, 1998) 
อาการ ปริมาณรังสี (Gy) 

ไมมีอาการแดงในระยะแรก 
มีอาการแดง หรือรูสึกผิดปกติ 12-24 ชั่วโมงหลงัไดรับรังส ี
มีอาการแดง หรือรูสึกผิดปกติ 8-15 ชั่วโมงหลงัไดรับรังส ี
มีอาการแดง ภายใน 3-6 ชั่วโมงหลงัไดรับรังสี 

    < 10  
      8-15 
    15-30 
     >30 

 
ระบบทางเดินอาหาร 

 ระบบทางเดินอาหารประกอบดวย ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ ลําไสเล็ก ลําไสใหญ และทวาร
หนกั  โดยลําไสเล็กจะเปนสวนที่ไวตอรังสีที่สุด รังสีจะทําใหเกดิการอักเสบกบัเยื่อบุในทางเดินอาหาร  
เนื้อเยื่อที่ไดรับรังสีปริมาณปานกลางจะสามารถหายจากอาการที่เปนได  ในขณะทีป่ริมาณรังสีสูงๆจะทาํให
เกิดการฝอ พังผืด อุดตัน หรือเปนแผล นําไปสูการเสียชวีิตได 
 

ระบบสืบพันธุ 
 เพศชาย 
 หมันถาวรอาจเกิดขึ้นหลงัไดรับรังสี 5-6 เกรย ในขณะที่ปริมาณรังส ี 2.5  เกรย กอใหเกิดหมนั
ชั่วคราว (ประมาณ 12 เดือน)   

เพศหญิง 
 โดยทั่วไปการเปนหมันในเพศหญิงจะตองเกิดจากการไดรับรังสีสูงกวา 6.25  เกรย  ส่ิงที่ตางจาก
การเปนหมนัในเพศชาย ไดแก รังสีไมกอใหเกิดอาการหมดสมรรถภาพในเพศชาย ในขณะที่การเปนหมนั
จากรังสกีอใหเกิดอาการหมดประจําเดือนในเพศหญิง  ซึ่งจะมีผลตอลักษณะของระบบสืบพนัธุในเพศหญิง 
 

ตา 
 รังสีอาจทาํลายเลนสตาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดตอกระจก ปริมาณรังสปีานกลาง (2 เกรย) จะทาํให
เกิดตอกระจกในผูที่ไดรับรังสีบางทาน ผูทีไ่ดรับรังสีที่ตามากกวา 7 เกรยทุกคนจะมอีาการของตอกระจก ตอ
กระจกจะปรากฏใหเหน็หลงัจากไดรับรังสีไปแลว 1-30 ป 
 

ระบบหัวใจและเสนเลือด 

 เสนเลือด 
 เสนเลือดทีถู่กทําลายอาจเกดิการอุดตัน  การอุดตันของเสนเลือดอาจกอใหเกิดผลรายตออวัยวะ
ตางๆ เนื่องจากเสนเลือดทําหนาทีเ่ปนทางผานของเม็ดเลือดแดง ซึ่งขนสงอาหารและออกซเิจนไปใหกบั
อวัยวะตางๆของรางกาย   การอุดตันอาจทําใหเนื้อเยื่อนั้นๆไดรับความเสียหาย ความสามารถในการทาํงาน
ลดลง  โดยเฉพาะหากไปเกดิในอวัยวะทีม่คีวามสาํคัญมาก เชน หัวใจ สมอง อาจมีผลใหถึงตายไดในที่สุด 
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 หัวใจ 
 ปริมาณรังสีประมาณ 40 เกรยซึ่งใชในการรักษาผูปวยโรคมะเร็งจะกอใหเกิดหวัใจและเยื่อหุมหวัใจ
อักเสบ และอุบัติการเกิดในผูปวยจะมากขึ้นเมื่อปริมาณรังสีเพิ่มข้ึน 
 

กระดูกและกระดูกออน 
 แมวากระดูกและกระดูกออนในผูใหญจะทนตอรังส ี กระดูกและกระดูกออนในเด็กซึง่กําลัง
เจริญเติบโตจะไวตอรังสี ปริมาณรังส ี 20 เกรยอาจทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกของเดก็ที่มีอายุตํ่า
กวา 2 ขวบ  โดยอาจทาํใหรูปรางและขนาดของกระดูกเสียไปหรืองอบดิเบี้ยว  อุบัติการของความผิดปกติจะ
ลดลง ถาปริมาณรังสีลดลง และอายุเด็กมากขึ้น  
 

ระบบทางเดินหายใจ 

 รังสีอาจทาํใหปอดเกิดการอกัเสบ  แตจะกลับคืนเปนปกติไดถาปริมาณรังสีไมสูง ปริมาณรังสีสูงๆ
อาจทาํใหเกิดพังผืด  ซึ่งอาจมีผลใหถงึเสยีชีวิตได พบวาหากปอดทัง้ 2 ขางไดรับปริมาณรังสีสูงถงึ 25 เกรย 
จะทําใหเกิดพงัผืดใน 8% ของผูปวย และหากปรมิาณรงัสีเพิ่มเปน 30 เกรย ก็จะพบอาการใน 50% ของ
ผูปวย  อาการที่พบขึ้นกับปริมาตรของเนือ้เยื่อที่ไดรับรังส ี การที่ปอดเพียงขางเดยีวไดรับรังสีจะทาํใหผูปวย
ทนตอรังสีไดมากกวาการที่ปอดทั้ง 2 ขางไดรับรังสี เพราะถงึแมวาปอดขางที่ไดรับรังสีจะทํางานไมสะดวก 
ปอดขางที่ไมไดรับรังสีจะสามารถชวยทาํงานทดแทนได 
 

ตับ 
 ปริมาณรังส ี 35-45 เกรยซึ่งใชในการรักษาผูปวยโรคมะเร็งอาจกอใหเกิดตับอักเสบหรือตับแข็ง ซึ่ง
อาจสงผลใหมกีารตับวายหรอืดีซาน และเชนเดียวกับปอด ปริมาตรของเนื้อเยื่อที่ไดรับรังสีมีผลตอการเกิด
อาการ 
 

ระบบทางเดินปสสาวะ 

 ถาไตทั้ง 2 ขางไดรับรังสีสูงกวา 26 เกรย คนไขอาจถึงตายไดภายใน 5 อาทิตย และเชนเดียวกบั
ปอดและตับ ปริมาตรของเนื้อเยื่อที่ไดรับรังสีมีบทบาทสําคัญตออาการ ถา 1/3 ของไตถูกกําบังไมใหไดรับ
รังสี  ก็จะลดอาการไตวายลงได โดยไตขางที่ไมไดรับรังสีจะสามารถทํางานทดแทนไตขางที่ไดรับรังสีได 
อาการที่เกิดจากไตไดรับรังสีจะไมเหมือนเนื้อเยื่อสวนใหญที่จะแสดงอาการภายในหนึง่เดือนหลังจากไดรับ
รังสี ไตจะแสดงอาการหลงัจากไดรับรังสีไปแลวอยางนอย 1 ป 
 

ระบบประสาทสวนกลาง 

 ระบบประสาทสวนกลางประกอบดวยสมองและไขสันหลัง โดยทั่วไปเซลลในระบบนี้คอนขางทนตอ
รังสี ปริมาณรังส ี 50 เกรยซึ่งใชในรังสีรักษาอาจกอใหเกิดความเสยีหายของสมอง  สวนความเสยีหายทีจ่ะ
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เกิดกับไขสันหลังขึ้นกับปริมาตรและบริเวณที่ไดรับรังสี  ไขสันหลงับริเวณคอและอกจะไวตอรังสีมากกวา
บริเวณสะโพก  หากบริเวณที่ไดรับรังสีแคบ อาจตองไดรับรังสีสูงกวา 50 เกรย  จึงจะพบอาการอกัเสบของ
เนื้อเยื่อ  ในขณะที่รังสีที่ตํ่ากวา 50 เกรยสามารถทาํใหเกิดอาการไดเชนเดียวกันหากบริเวณของเนื้อเยื่อที่
ไดรับรังสีกวาง  
 อาการที่ไดกลาวขางตนเปนอาการที่เกิดในแตละอวยัวะเมื่อไดรับรังสีเฉพาะที ่  หากทัว่รางไดรับ
รังสี รางกายจะทนตอรังสีไดนอยลง และจะกอใหเกิดกลุมอาการตางๆซึง่เปนผลจากการเสียหายของ
หลายๆอวัยวะรวมกัน 
 
5. อาการจากการไดรับรังสีทั่วรางกาย 

ในผูใหญ 

 ขอมูลที่ไดจากการใชระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่ 2   อุบัติเหตุทางนิวเคลยีร  การทดสอบ
กับสัตวทดลอง และการใชรังสีทางการแพทย ทําใหสามารถแบงกลุมอาการจากการไดรับรังสีทั่วรางออกได
เปน 3 กลุม  ไดแก  กลุมอาการทางระบบเลือด  กลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร  และกลุมอาการทาง
ระบบประสาทสวนกลาง  โดยกลุมอาการเหลานีจ้ะปรากฏเมื่อการไดรับรังสีอยูภายใตเงื่อนไข 3 ประการ 
ดังนี ้

1.  ไดรับรังสีภายในระยะเวลาสัน้ๆ (นาท)ี 
2.  ทั่วรางไดรับรังสี 
3.  ตนกําเนิดรังสอียูภายนอกรางกาย และรังสีเปนชนิดที่มอํีานาจทะลุทะลวงสงู 
 

โดยไมวาจะเปนกลุมอาการใดจะแสดงอาการออกมาเปน  3 ระยะ ไดแก 
1.  ระยะเริ่มตน อาการที่จะแสดงออกมา ไดแก คลื่นไส อาเจียร ทองเสีย (ตารางที ่3) 
2.  ระยะแอบแฝง  ระยะนี้ผูปวยจะไมแสดงอาการอะไรออกมา (ตารางที ่4) 
3.  ระยะแสดงอาการ  อาการปวยทีป่รากฏจะสะทอนอวยัวะที่ไดรับความเสียหาย 

 
ตารางที่ 3.  ความสัมพันธระหวางปริมาณรังสีและเวลาในการสงัเกตเห็นอาการอาเจียน 

ของระยะเริ่มตน (IAEA, 1998) 
อาการ ปริมาณรังส ี(Gy) 

ไมพบอาการอาเจียน 
อาเจียนหลงัไดรับรังสี 2-3 ชั่วโมง 
อาเจียนหลงัไดรับรังสี 1-2 ชั่วโมง 
อาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลงัไดรับรังสี 

<1 
1-2 
2-4 
>4 
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ตารางที ่4. ความสมัพนัธระหวางปริมาณรังสีและเวลาในระยะแอบแฝง  (IAEA, 1998) 
ปริมาณรังสี (เกรย) ระยะแอบแฝง (วัน) 

1-2 
2-4 
4-6 
6-8 
>8 

21-35 
18-28 
8-18 
7 หรือส้ันกวา 
ไมมีระยะแอบแฝง 

  
กลุมอาการหลังการไดรับรังสีทั่วรางกาย แบงออกเปน 3 กลุม 

1. กลุมอาการทางระบบเลือด หรือกลุมอาการทางไขกระดกู  ในมนษุยกลุมอาการของระบบ
นี้จะเกิดหลังจากไดรับรังสี 1-10 เกรย  ในระยะเริ่มตนจะมีอาการคลื่นไส  อาเจียรภายในวันที่ไดรับรังสี  
และระยะแอบแฝงจะนานประมาณ 1-3 อาทิตย ซึ่งในระยะนี้จาํนวนของเม็ดเลือดในกระแสเลือดจะยังไม
ลดลงอยางรุนแรง  ผูปวยอาจรูสึกวาไมเปนอะไรและดูไมมีอาการผิดปกติ  อยางไรก็ตามเซลลตัวออนของ
ระบบเลือดซึ่งอยูในไขกระดูกจะตายลงระหวาง 2 ระยะแรกนี ้  ซึ่งจะกระทบถึงปริมาณของเซลลเต็มวัยใน
กระแสเลือดในเวลาตอมา  การลดลงของปริมาณของเซลลเต็มวัยในกระแสเลือดจะปรากฏใหเหน็ใน
อาทิตยที ่3-5 หลังไดรับรังส ี หากไดรับรังสี 1-3 เกรย  เซลลในไขกระดูกจะสามารถเพิ่มจํานวนประชากรจน
สามารถทําใหมีชีวิตตอไปได  ผูปวยสวนใหญจะมีอาการดีข้ึน การกลบัคืนดีจะเกิดภายใน 3 อาทิตย ถึง 6 
เดือนขึ้นกับปริมาณรังสีที่ไดรับ  

 2. กลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร ในมนุษยบางอาการของระบบนี้จะแสดงออกมา
หลังจากไดรับรังสี 6 เกรย และจะแสดงอาการทัง้หมดออกมาหลังไดรับรังสี 10 เกรย  ปริมาณรังสีนี้จะทําให
เสียชีวิตภายใน 3-10 วัน หากไมไดรับการรักษาพยาบาลและภายใน 2 อาทิตยแมจะไดรับการดูแลรักษา
อยางด ี
 อาการในระยะเริ่มตนจะเกดิภายในวนัที่ไดรับรังสี โดยจะมีอาการคลื่นไส อาเจียร ทองเสีย และ
อาจมีตะคริวรวมดวย  จากวนัที ่2-5 ผูปวยจะเขาสูระยะแอบแฝงและจะรูสึกปกติดี  ในระยะสุดทายซึ่งจะ
เร่ิมประมาณวนัที ่5-10  ผูปวยจะแสดงอาการทองรวง คลื่นไสและอาเจียรอยางรุนแรง ตามดวยอาการมีไข 
และจะเสียชวีติในอาทิตยที ่2  อาการที่เกดิในกลุมอาการนี้เกิดจากการถูกทาํลายของอวัยวะ 2 ระบบ ไดแก
ระบบทางเดินอาหารและระบบเลือด จะไมเกิดอาการของกลุมอาการนี้ทัง้หมดหากมีแตทางเดินอาหาร
เทานั้นที่ไดรับรังสี เพราะวาความเสยีหายของไขกระดูกมีบทบาทตอกลุมอาการนี้ดวย 

 3. กลุมอาการทางระบบประสาท อาการทั้งหมดจะแสดงออกมาภายใน 2-3 วัน หลังจากไดรับ
รังสี 50 เกรย ระยะเริ่มตนอาจเริ่มจาก 2-3 นาทหีรือ 2-3 ชั่วโมงขึน้กับปริมาณรังสีที่ไดรับ  อาการที่เกิด
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ไดแก กระวนกระวาย สับสน  คลื่นไสและอาเจียนอยางรุนแรง ไมรูสึกตัว ที่ผิวหนังรูสึกเหมือนถูกไฟลวก  
ระยะแอบแฝงอาจปรากฎอยูเปนเวลาหลายชั่วโมง และระยะสุดทายจะปรากฎใหเห็นภายใน 5-6 ชั่วโมง
หลังไดรับรังสีโดยจะมีอาการลมชัก หมดสติ และเสียชีวติในที่สุด 

การเปลี่ยนแปลงของไขกระดูกและทางเดนิอาหาร ไมมีผลตอกลุมอาการนี้ เพราะผูปวยไมมชีีวิต
นานพอที่ความเสียหายของอวัยวะทัง้ 2 จะแสดงผลออกมา อันตรายที่เกิดกับระบบประสาทสวนกลาง
อาจจะเปนผลจากการที่เสนเลือดในระบบนี้ไดรับอันตรายสงผลใหเกิดการบวมน้ําในสมอง เกิดการอักเสบ
ของเสนเลือด และการอักเสบของเยื่อหุมสมอง คาดวาการตายเกิดจากความดนัทีเ่พิ่มข้ึนในสมองซึ่งเปนผล
มาจากการเพิม่ของของเหลวในสมอง 

 
ตัวออนและทารก 
 อันตรายของรงัสีที่มีตอตัวออนและทารก ข้ึนกับอายุการตั้งครรภในระหวางที่ไดรับรังสี โดย
พัฒนาการของทารก แบงออกไดเปน 3 ระยะ คือ  

1. ระยะกอนการฝงตัว   
2. ระยะสรางอวยัวะ  
3. ระยะทารกหรอืระยะเจริญเติบโต  
ในมนษุยระยะกอนการฝงตวัเกิดขึ้นตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงวนัที ่ 10 กอนที่ตัวออนจะฝงตัวในผนงั

มดลูก (รูปที่  7) ระยะนีไ้ขที่ถูกผสมจะแบงตัวเปนกลุมเซลล การฝงตัวของกลุมเซลลหรือตัวออนในผนัง
มดลูกจะเปนสัญญานการเริ่มระยะที ่2   ซึ่งจะเปนระยะที่ตัวออนจะสรางอวยัวะตางๆของรางกาย (รูปที่ 8) 
และทายของอาทิตยที ่ 6 ตัวออนจะถูกเรียกวาทารกและเขาสูระยะเจริญเติบโต  การไดรับรังสีในระยะ
ตางกนัจะกอใหเกิดอันตรายแกตัวออนตางกัน 
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รูปที ่7.  ระยะกอนการฝงตวั  ซึ่งเริ่มต้ังแตการปฏิสนธ ิ(fertilization ) จนถึงการฝงตัวของตัวออน
ในมดลูก (implantation) (จาก Tortora et al., 1987) 

 

            1 เดือน                       2 เดือน                       3 เดือน                       4 เดือน 
รูปที ่8. ระยะสรางอวยัวะและระยะเจริญเติบโตของตัวออนในครรภ (จาก www.w-cpc.org) 

  
ผลของรังสีตอทารก 
การไดรบัรังสีในระยะกอนการฝงตัว - การไดรับรังสีสูงกวา 0.1 เกรย ในระยะนีจ้ะมีผลให

อุบัติการของการตายในครรภเพิ่มข้ึน  แตมีอุบัติการณของความผิดปกติตํ่าในเด็กซึง่รอดชีวิต 
การไดรบัรังสีในระยะสรางอวัยวะ - ถาตัวออนไดรับรังสีขณะอยูในระยะนี ้ จะทาํใหพบความ

ผิดปกติหรือพกิาร (รูปที่ 9)  เนื่องจากเนือ้เยื่อตางชนิดกันจะถูกเริ่มสรางทีว่ันตางๆกัน การไดรับรังสีในวนั
ตางๆจึงกอใหเกิดความผิดปกติตางๆกนั เชน การฉายรงัสีตัวออนของสัตวแทะในวันที ่ 9 จะสงผลใหมีการ
เพิ่มข้ึนของการผิดปกติตอตา หู จมูก (รูปที ่ 10) ในขณะเดียวกนัการฉายรังสีในวนัที ่10 จะทาํใหเกิดความ
ผิดปกติในกระดูก  ความหลากหลายของความผิดปกติในครรภจะเพิ่มข้ึนถาไดรับรังสีระหวางวันที ่ 23-27  
และการไดรับรังสีระหวางอาทิตยที ่11-16 ของการตั้งครรภ มักทําใหเกิดสมองเล็กและปญญาออน  
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รูปที ่9. ความผิดปกติในหน ูจากการไดรับรังสีขณะอยูในทองแม (จาก Travis LA, 1989) 
 

รูปที ่10. ความผิดปกติที่เกดิกับตาในหนจูากการไดรับรังสีขณะอยูในทองแม  หนตัูวซายไมมีตา  
หนูตัวขวาตาขางขวาปกติแตตาขางซายเลก็ (จาก Travis LA, 1989) 

 

การไดรบัรังสีในระยะทารก - การไดรับรังสีในชวงนีจ้ะไมคอยเหน็ความผิดปกตอิยางชัดเจน และ
อุบัติการของการตายทัง้แบบตายในครรภหรือตายระหวางคลอดจะลดลง อยางไรก็ตามการไดรับรังสีใน
ระยะนี้อาจกอใหเกิดการทํางานของรางกายผิดปกติหลงัคลอดหรือมผีลในบ้ันปลายของชีวิต เชน การเกิด
มะเร็ง  
 เนื่องจากระยะที่ไวตอรังสทีีสุ่ดของทารกคอื 6 อาทิตยแรกของการตั้งครรภ ซึ่งผูหญิงอาจไมทราบ
ถึงการตั้งครรภของตน ปริมาณรังสีแมเพียง 0.1 เกรยก็สามารถทาํอันตรายกับทารกในระยะนี้ได ดังนัน้ 
National Commission on Radiation Protection and Measurement (NCRP) ไดแนะนําใหใช  “กฎ 
10 วัน (10-day rule)”  กฎนี้แนะนําวา การวนิิจฉัยซึ่งจะตองทําการฉายรังสีบริเวณกระดูกเชงิกรานของ
สตรีวัยมีบุตร (11-50 ป) ในกรณีที่ไมฉุกเฉิน ควรกระทําระหวาง 10 วันแรกของการมีรอบเดือน (วันแรกที่
ประจําเดือนมาถือเปนวนัแรกของการมีรอบเดือน) และหากพบในภายหลงัวาตวัออนไดรับรังสีมากกวา 0.1 
เกรย ในชวงนีก้็แนะนําใหทาํแทง 
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6. ผลของรังสีในระยะยาว 
 ผลของรังสีในระยะยาวแบงออกเปน 3 ประเภท 

1. การเกิดมะเร็ง  รังสีจะทําใหอุบัติการของการเกิดโรคมะเร็งสูงขึน้  แตไมเพิ่มความรนุแรงของ
อาการที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งตางจากอนัตรายที่เกิดกับอวัยวะตางๆ ที่ไดกลาวมาแลว  ความเสยีหายซึ่งเกิดกับ
อวัยวะตางๆตองการปริมาณรังสีระดับหนึ่งกอน จึงจะกอใหเกิดอันตรายกับอวยัวะนั้นๆ ปริมาณรังสีที่ตํ่า
กวานัน้จะไมกอใหเกดิอาการ  และปริมาณรังสีที่เพิม่ข้ึนจะทําใหความรุนแรงของอาการเพิ่มข้ึน  

จากการติดตามผูไดรับรังสีจากระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่ 2 พบวามีอุบัติการของมะเร็งใน
ผูที่ไดรับรังสี 4687 ราย ในขณะที่มีอุบัติการณของมะเร็งในผูปวยที่ไมไดรับรังสี 4306 (ตารางที ่ 5)  โดย
พบวาผูที่เปนมะเร็งจะตรวจพบมะเรง็หลงัจากไดรับรังสปีระมาณ 20-30 ป  สวนมะเร็งเม็ดเลือดขาวใชเวลา
ประมาณ 7-12 ป  

 
ตารางที ่5. อุบัติการณของมะเร็งในผูไดรับรังสีจากระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่2  
                  ระหวางป พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2533 

  ปริมาณรงัส ี      จํานวนผูปวยโรคมะเรง็      จํานวนที่เพิ่มข้ึน     จํานวนรอยละที่เพิม่ข้ึน 
_______________________________________________________________________ 
  0.005-0.2 Sv            3391                 63                     2% 
  0.2-0.5 Sv                 646         76                  12% 
  0.5-1 Sv                   342                 79                  23% 
  >1 Sv                     308              121                  39% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  รวมทัง้หมด                       4687                339                             7% 
_______________________________________________________________________ 

 

 2.  อายุสั้น การศึกษาในสัตวทดลองพบวาสัตวที่ไดรับรังสีจะมีอายุส้ันกวาสัตวที่ไมไดรับรังสี  

3.  ผลทางกรรมพนัธุ ถามีการผาเหลาเกิดขึ้นกบัเซลลสืบพันธุ  ก็มีโอกาสเปนไปไดที่ความผิด
ปกติจะถายทอดไปยังลูกหลาน  โดยรังสีจะเพิ่มอุบัติการของการผาเหลาซึง่เกิดตามธรรมชาติอยูแลว ไมทํา
ใหเกิดการผาเหลาใหมๆ และผลเหลานี้สามารถลดลงโดยการขยายเวลาระหวางการไดรับรังสีและการ
ปฏิสนธ ิอยางไรก็ตาม ไมพบวามกีารผาเหลาจากการไดรับรังสีจากระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่2 

 จากที่ไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาปริมาณรังสีที่เพิ่มข้ึนจะทาํใหอันตรายจากรังสีเพิ่มข้ึน  แตผล
ของรังสีจะขึ้นกับปจจัยอืน่ๆดวย 
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7. ปจจัยที่มีผลตออันตรายจากรังสี 
 อันตรายที่เกิดขึ้นจากการไดรับรังสีจะขึ้นกบัปจจัยตางๆ ไดแก 

1. ปริมาณรังส ียิ่งปริมาณรังสีที่ไดรับสูง ก็จะมีอันตรายจากรงัสีสูงขึน้ ปริมาณรังสีจะขึ้นกับความ
แรงของตนกําเนิดรังส ีระยะเวลาของการไดรับรังสี และระยะทางระหวางผูไดรับรังสแีละตนกําเนิดรังสี  
  2. ชนิดของรงัส ีรังสีชนิดนัน้ๆ มีอํานาจทะลุทะลวงสงูหรือตํ่า (รูปที ่9) 
 

รูปที ่9. ความสามารถในการทะลุทะลวงขึ้นกับชนิดของรังสี (จาก www.uic.com) 
 

 3. ชนิดของสารรังส ีถาไดรับเขาไปในรางกายสารรังสีนัน้ๆ จะไปสะสมอยูที่ใดและนานเทาไร เชน 
แคลเซียมมักไปสะสมทีก่ระดูก 

4. แหลงกาํเนิดรังสีอยูภายนอกหรือภายในรางกาย ถาสารรังสทีี่ใหรังสทีี่มีอํานาจทะลทุะลวง
ตํ่าอยูภายนอกรางกาย ก็จะไมกอใหเกิดความเสยีหายมากหรืออาจไมกอใหเกิดอันตรายเลยหากอยูหาง
จากสารรังสพีอควร แตหากสารรังสนีัน้เขาไปในรางกายจะกอใหเกดิความเสียหายอยางรุนแรงแกเนื้อเยื่อ
บริเวณที่สารรงัสีเขาไปสะสม  สําหรับสารรังสีที่ใหรังสทีี่มีอํานาจทะลุทะลวงสูง จะกอใหเกิดอันตรายไมวา
สารรังสีนัน้จะอยูภายนอกหรือภายในรางกาย  แมวาสารรังสีที่เขาไปภายในรางกายจะไมทาํลายเนื้อเยื่อใน
บริเวณที่สารรงัสีเขาไปสะสมเทารังสีทีม่ีอํานาจทะลุทะลวงต่ํา  แตทั่วรางอาจไดรับอันตรายจากรังสทีี่มี
อํานาจทะลุทะลวงสงูนัน้  ดังนัน้จะเห็นไดวารังสทีี่มีอํานาจทะลทุะลวงต่ํามักทําใหเกิดอันตรายในบริเวณที่
สารรังสีไปสะสม ขณะที่รังสทีี่มีอํานาจทะลุทะลวงสูงจะกอใหเกิดอนัตรายทัง้เฉพาะที่และทัว่รางกาย 

5. การไดรับสารรังสีเขาไปภายในรางกายตองคํานงึถงึครึ่งชีวิตทางฟสิกสของสารรังสี (สารรังสีนัน้ๆ
ใชเวลาเทาใดในการที่จะลดความแรงลงครึ่งหนึง่) และครึ่งชีวิตทางชวีวิทยา (เมื่อสารรังสีนั้นๆเขาสูรางกาย
จะใชเวลานานเทาใดในการลดปริมาณในรางกายลงครึ่งหนึง่) และสารรังสีนัน้ๆ ไปสะสมที่อวัยวะใด  

6. อัตรารังส ีไดแก ปริมาณรังสีที่ไดรับตอหนวยเวลา เชน ถาเรายนือยูในครัว ปริมาณความรอนที่
ไดรับทั้งวนัอาจเทากับการทีเ่อานิว้แหยเขาไปในเปลวไฟเพยีงประเดีย๋วเดียว แตการเอานิ้วแหยเขาไปใน
เปลวไฟเพียงประเดี๋ยวเดียวจะกอใหเกิดอันตรายมากกวา รังสีก็เชนกนั การไดรับปริมาณรังสทีั้งหมดใน
เวลาสัน้ๆจะกอใหเกิดความเสียหายมากกวาการไดรับปริมาณรังสีทัง้หมดในเวลาทีน่านกวา 
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7. ลักษณะของการไดรบัรังส ี รางกายสามารถซอมแซมเซลลและเนื้อเยื่อที่ไดรับความเสยีหาย
จากรังสีได หากอัตรารังสีตํ่า หรือไดมีการเวนชวงของการไดรับรังสี เปรียบไดกับการตองทํางานหนักใหเสร็จ
ส้ินทัง้หมดภายในครั้งเดียว และการใหมีการพกัครึ่งเวลาและมาทาํงานตอ การพักจะทําใหรางกายมีการ
ซอมแซมปรับตัวทําใหไมเหนื่อยเทาการตองทาํงานทั้งหมดใหเสร็จภายในครั้งเดียว รังสีก็เชนกนั แมดวย
อัตรารังสีที่เทากัน การแบงฉายรังสจีะกอใหเกิดความเสยีหายนอยกวาการที่ไดรับปริมาณรังสีทัง้หมด
ภายในครั้งเดยีว 

8. เนื้อที่ของรางกายที่ไดรับรังส ี การไดรับทั่วรางจะกอใหเกิดอนัตรายมากกวาการที่รางกายแต
เพียงบางสวนไดรับรังสี  เนื่องจากไขกระดกูในบริเวณที่ไมไดรับรังสีจะสามารถผลิตเม็ดเลือดมาทดแทนได  

9.   ความไวตอรังสีของเนื้อเยื่อที่ไดรบัรังส ี 
10. สุขภาพในขณะไดรับรังส ี ในรางกายของเรามีทัง้สารที่ตานอนัตรายจากรงัสแีละทําใหไวตอ

รังสี ดังนั้นสภาพของรางกายขณะไดรับรังสีจะมีอิทธิพลตอผลของรังสีดวยเชนกัน 
 

ถึงแมรังสีจะมโีทษมหนัตหากถูกนําไปใชในทางที่ผิดหรอืใชอยางขาดความระมัดระวัง แตอยางไรก็
ตามรังสีก็มีคุณอนันต  ขอมูลอันตรายจากรังสทีี่ไดกลาวมาขางตนไดจากการทดสอบในสัตวทดลอง  การใช
ระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที ่2  อุบัติเหตุทางนิวเคลียร  การใชรังสีในทางการแพทย  และการใชรังสี
ในยุคตนๆ  เนือ่งจากผูปฏิบัติในยุคนัน้ไมไดตระหนักถึงอันตรายของรงัส ีแมแตมารี คูรี และลูกสาวไอรีน คูรี 
ซึ่งไดรับรางวัลโนเบลเชนกนั ก็เสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว  

ในเหตุการณปกติโดยทัว่ไป  ผูที่ทาํงานกบัรังสีจะไมไดรับอันตรายเหลานี ้  อันตรายที่ไดรับจากการ
เกิดอุบัติเหตุมกัเกิดจากความประมาทเลินเลอของบุคลากรซึ่งสามารถปองกันได จากหลกัฐานตางๆพบวา
ไมมีอันตรายกบัผูปฏิบัติงานทางรังสหีากปฏิบัติตามกฏและระเบียบขอบังคับของการปฏิบัติงานกับรังสี
อยางเครงครัด  
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ภาคผนวก 1 
 

หนวยวัดทางรงัส ี
ปริมาณ หนวยเดิม หนวยใหม 

กัมมันตภาพรงัส ี(Radioactivity) คูรี (Ci) เบคเคอเรล (Bq) 
รังสีที่ถกูดูดกลืน (Absorbed dose) แรด (rad) เกรย (Gy) 
รังสีที่ทาํใหอากาศแตกตัว (Exposure) เรินทเกิน ( R ) คูลอมบตอกิโลกรัม (C/kg) 
รังสีสมมูล (Dose equivalent) เรม (rem) ซีเวิรต (Sv) 

 
1 คูรี (Curie; Ci) คือ การเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลยีรของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ซึ่งเทากับ 

3.7x1010 disintegration per second (dps) 
 

 1 Ci = 3.7x1010 Bq 
 
 1 แรด (rad = radiation absorbed dose) ซึ่งเทากบัพลังงานของรังสีที่ถกูดูดกลืนปริมาณ 100 
ergs ในวัตถทุีม่ีมวล 100 กรัม 
 
 1 rad = 100 ergs/gm 
 
 1 Gy = 100 rad 
 
 1 เรินทเกน (R) คือปริมาณรังสีที่ทาํใหอากาศเกิดการแตกตัวและทาํใหเกิดประจ ุ 1 e.s.u. ใน
อากาศแหง 1 ลูกบาศกเซนติเมตรที่ NTP หรือ อากาศมวล/ .293x10-3 กรัม 
 
 1 R = 2.58x10-4 C/kg 
 
 1 e.s.u.                                     = 3.335x10-10 C 
 1 เรม (rem) คือ รังสีทีถู่กดูดกลืนคูณกับผลทางชีววิทยาของรังสี (quality factor. Q) โดยที ่
  Q (รังส ีX, γ, β)   =   1 
  Q (thermal neutron) =   2.3 
  Q (fast neutron. P) =   10 
  Q (α, heavy ion) =   20 

1 rem                            =  rad x Q 
1     Sv                           = Gy x Q 
1     Sv                                       =  100 rem 
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ภาคผนวก 2 
 

ผลกระทบจากรังสีตอรางกาย 
รวบรวมโดย International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
ปริมาณรังส ี
(มิลลิซีเวิรต) อาการ 

2.2 เปนระดับรังสปีกติในธรรมชาติ ที่มนษุยแตละคนไดรับใน 1 ป 
5 เกณฑสูงสุดทีอ่นุญาตใหสาธารณชนไดรับใน 1 ป 
50 เกณฑสูงสุดทีอ่นุญาตใหผูปฏิบัติงานทางรงัสีไดรับใน 1 ป 

250 ไมปรากฎอาการผิดปกติใดๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
500 เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กนอย 

1,000 มีอาการคลืน่เหียน และออนเพลีย เม็ดเลือดขาวลดลง 
3,000 ออนเพลยี อาเจียน ทองเสีย เม็ดเลือดขาวลดลง ผมรวง เบื่ออาหาร ตัวซีด 

คอแหง มีไข อายุส้ัน อาจเสยีชีวิตภายใน 3-6 สัปดาห 
6,000 ออนเพลยี อาเจียน ทองรวงภายใน 1-2 ชั่วโมง เม็ดเลือดลดลงอยางรวดเร็ว ผม

รวง มีไข อักเสบบริเวณปาก และลําคออยางรนุแรง มีเลือดออก มีโอกาส
เสียชีวิตถงึ 50% ภายใน 2-6 สัปดาห 

10,000 มีอาการเหมือนขางตน ผิวหนังพองบวม ผมรวง เสียชวีิตภายใน 2-3 สัปดาห 
 

 
 


