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รังส ีคอื พลังงานในรปูของคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า และกระแสของอนุภาคเลก็ ๆ ทีม่คีวามเร็วสงู 
และมอียูแ่ลว้ในธรรมชาตริอบตัวเรา รังสอีาจจะมผีลตอ่สขุภาพของมนุษยไ์ด ้หากมพีลังงาน
และความเขม้ของรังสสีงู ดังนัน้ การใชป้ระโยชนจ์ากรังส ีและสารกมัมันตรังส ีจงึตอ้งจัดใหม้ี
มาตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัอันตรายตอ่ผูป้ฏบิัตงิานและ
สาธารณชน อยา่งไรก็ตาม ขอ้มลูวชิาการประเมนิว่า มนุษยไ์ดร้ับรังสสีว่นใหญจ่ากธรรมชาต ิ

เน่ืองจากรังสเีป็นพลังงานรปูแบบหนึง่ ดังนัน้ เมือ่กระทบวัสดตุา่ง ๆ และสิง่มชีวีติก็ยอ่มเกดิ
ผลกระทบขึน้ได ้ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจัยหลายอยา่งไดแ้ก ่ชนดิของรังส ีพลังงานของรังส ีปรมิาณ
ของรังส ีและชนดิของอวัยวะทีร่ังสตีกกระทบ ทัง้น้ี โดยทีเ่ซลลเ์น้ือเยือ่และอวัยวะตา่ง ๆ แต่
ละสว่น ในรา่งกายของสิง่มชีวีตินัน้ มปีฏกิริยิาตอบสนองตอ่รังสแีตกตา่งกนัไป รังสทีีแ่ผอ่อก
จากธาตกุมัมันตรังส ีเมือ่ผา่นเขา้ไปในสิง่มชีวีติทัง้หลาย จะทําใหเ้กดิการแตกตัว เป็น
ไอออนของอะตอม ตามแนวทางทีร่ังสผีา่นไป ทําใหเ้กดิผลเสยีตอ่สิง่มชีวีติ 2 แบบ คอื 

ผลชดัเจน (deterministic effect) 

ผลทีเ่กดิขึน้เมือ่รา่งกายไดร้ับรังสปีรมิาณเกนิขดีเริม่เปลีย่น ทําใหเ้ห็นผลกระทบอยา่งชดัเจน 
ผลน้ีจะแปรผันตรงกบัปรมิาณรังสทีีไ่ดร้ับ เชน่ เกดิเป็นผืน่แดงขึน้ตามผวิหนัง ผมรว่ง เซลล์
ตาย เป็นแผลเป่ือย ภาวะเกดิพังผดืทีป่อด (fibrosis of the lung) มะเร็งเม็ดเลอืดขาว 
(leukemia) ตอ้กระจก (cataracts) ซึง่รา่งกายจะเป็นมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิาณของรังสี
ทีไ่ดร้ับ สว่นของรา่งกายทีไ่ดร้ับรังส ีและอายขุองผูไ้ดร้ับรังส ีดังนัน้ผูไ้ดร้ับรังสหีากมอีายุ
นอ้ยแลว้อันตรายเน่ืองจากรังสจีะมมีากกวา่ผูท้ีม่อีายมุาก ในทารกแรกเกดิแลว้อาจไดร้ับ
อันตรายถงึพกิารหรอืเสยีชวีติได ้ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชล้กูระเบดินวิเคลยีรใ์นสงครามโลกครัง้
ที ่2 อบุัตเิหตทุางนวิเคลยีร ์และการใชร้ังสทีางการแพทย ์ทําใหส้ามารถแบ่งกลุม่อาการ
ไดร้ับรังสทีั่วรา่งกายออกไดเ้ป็น 3 กลุม่ โดยตอ้งเกดิภายใตเ้งือ่นไขตา่ง ๆ ดังน้ี 

1. ไดร้ับรังสภีายในระยะเวลาสัน้ ๆ (นาท)ี 
2. ทั่วรา่งกายไดร้ับรังส ี
3. ตน้กําเนดิรังสอียูภ่ายนอกรา่งกายและเป็นรังสชีนดิทีม่อีํานาจทะลทุะลวงสงู 

โดยในกลุม่อาการทัง้ 3 จะมรีะยะของการตอบสนองดังน้ี 

• ระยะเตอืนลว่งหนา้ (prodromal stage) 
– อาเจยีน ผวิหนังเป็นผืน่แดง หายใจไมส่ะดวก ตาอกัเสบ มไีข ้



• ระยะแฝง (latent stage) 
– ไมม่กีารแสดงผล อาการออกมา 

• ระยะแสดงผล (manifest stage) 
– มไีข ้ทอ้งรว่ง ตดิเชือ้ เม็ดเลอืดลดลง โลหติออก ผมรว่ง ผวิหนังพอง บวม และ
เป็นแผลลกึ ปวดทอ้งรนุแรง กลา้มเน้ือไมทํ่าหนา้ทีร่ว่มกนั 

ดังนัน้แมม้นุษยไ์ดร้ับรังสทีั่วรา่งกาย แตผ่ลทีเ่กดิขึน้ตอ่อวัยวะตา่ง ๆ จะไมเ่ทา่กนัดังตาราง
ตอ่ไปน้ี 

คา่ปรบัเทยีบตามชนดิเนือ้เย ือ่ (tissue weighting factor) ของอวยัวะตา่ง ๆ 

 
อวยัวะ tissue weighting factor 

อวัยวะสรา้งเซลลส์บืพันธุ ์(gonad) 0.20 

ไขกระดกู (bone marrow) 0.12 

ลําไสใ้หญ ่(colon) 0.12 

ปอด (lung) 0.12 

กระเพาะ (stomach) 0.12 

กระเพาะปัสสาวะ (bladder) 0.05 

เตา้นม (breast) 0.05 

ตับ (liver) 0.05 

หลอดอาหาร (esophagus) 0.05 

ตอ่มไทรอยด ์(thyroid) 0.05 

ผวิหนัง (skin) 0.01 

ผวิกระดกู (bone surface) 0.01 

อวัยวะอืน่ ๆ (remainder) 0.05 
 

                      ทีม่า: ICRP Publication 60, 1994 

*tissue weighting factor หมายถงึ คา่ปรับเทยีบตามชนดิเน้ือเยือ่ ซึง่แสดงถงึ
ผลกระทบจากรังส ีทีม่ตีอ่เน้ือเยือ่หรอือวัยวะตา่ง ๆ 



    
 

ผลไมช่ดัเจน (stochastic effect) 

เป็นผลของรังสตีอ่สิง่มชีวิติ ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิของผูไ้ดร้บัรังสทีีป่รมิาณ
นอ้ย ๆ ในระยะเวลาทีน่าน ๆ ผลของรังสตีอ่รา่งกายมนุษยใ์นระยะยาวสามารถสรปุไดด้ังน้ี 

1. การเกดิมะเร็ง มะเร็งซึง่เชือ่วา่เป็นผลมาจากรังส ีไดแ้กม่ะเร็งของเม็ดเลอืดขาว 
ผวิหนัง กระดกู ปอด ไทรอยด ์เตา้นม ซึง่จะมรีะยะแอบแฝงประมาณ 20-30 ปี 
ยกเวน้มะเร็งเม็ดเลอืดขาวซึง่จะใชเ้วลาประมาณ 7-12 ปี และหากเกนิ 20 ปีไปแลว้
อบุัตกิารณ์จะสูป่กต ิ

2. อายสุัน้ ผูไ้ดร้บัรังสจีะมอีายสุัน้กวา่ทีค่วร 
3. การถา่ยทอดไปยังลกูหลาน ถา้มกีารผา่เหลา่เกดิขึน้กบัเซลลส์บืพันธุ ์(germ cells) 

ก็มโีอกาสเป็นไปไดท้ีค่วามผดิปกตจิะถา่ยทอดไปยงัลกูหลาน 

จากประสบการณ์ตรวจสอบผลจากรังสจีากการทิง้ลกูระเบดินวิเคลยีร ์และการศกึษาวจิัยและ
ปฏบิัตงิาน เกีย่วขอ้งกบัพลังงานนวิเคลยีร ์รังส ีและ วัสดกุมัมันตรังส ีตลอดชว่งเวลา 100 ปี 
ทีผ่า่นมา ไดม้กีารสรปุผลความเสีย่งและอันตรายของรังสตีอ่มนุษย ์และสรปุเป็นเกณฑ์
อันตรายของรังสดีังน้ี 

 

 

 

 

 

 



        ระดบัความแรงรงัสแีละอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 
ความแรงรังสรีะดับ 10,000 มลิลซิี
เวริต์ ในระยะเวลาสัน้ ๆ 

เกดิการบาดเจ็บทางรังสทีันท ีและทําใหถ้งึแกค่วาม
ตายใน 2-3 สปัดาห ์

ความแรงรังสรีะดับ 1,000 มลิลซิี
เวริต์ ในระยะเวลาสัน้ ๆ 

เกดิการบาดเจ็บทางรังส ีเชน่คลืน่ไส ้อาเจยีน แตไ่มถ่งึ
ตาย และอาจเกดิเป็นมะเร็งในระยะ หลัง 

ความแรงรังสรีะดับ 20 มลิลซิเีวริ์
ตตอ่ปี 

เกณฑค์วามปลอดภัยทางรังส ีสําหรับผูป้ฏบิัตงิาน ใน
สถานปฏบิัตงิานทางรังส ี

ความแรงรังสรีะดับ 2 มลิลซิเีวริ์
ตตอ่ปี ระดับรังสปีกตใินธรรมชาต ิ

ความแรงรังสรีะดับ 0.05 มลิลซิี
เวริต์ 

ระดับรังสสีงูสดุ ทีย่อมใหม้อียู ่ณ รอบบรเิวณสถาน
ปฏบิัตงิานนวิเคลยีร ์

 

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