
“อยู่อย่างไร ปลอดภัยจากรังสี”

นางสาวจุไรรัตน์ อตุส่าห์ดี

กองตรวจสอบทางนิวเคลยีร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ



หัวข้อบรรยาย

• รู้จกัรังสี รังสีคืออะไร ?
• หลกัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี
• การใชป้ระโยชน์จากรังสีในประเภทต่างๆ

ส่วนที่ 1



หัวข้อบรรยาย

• การก  ากบัดูแลตามมาตรฐานสากล
• การออกใบอนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบติัการทางรังสี
• การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี
• การเฝ้าตรวจวดัและเฝ้าระวงัรังสีในธรรมชาติ
• ขั้นตอนจดัการกากกมัมนัตรังสี

ส่วนที่ 2



หัวข้อบรรยาย

รู้จักรังสี รังสีคืออะไร ?
ส่วนที่ 1

“รังสี” หมายความว่า คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าหรืออนุภาคใดๆ ทีม่ีความเร็ว ซ่ึงสามารถ
ก่อให้เกดิ การแตกตัวเป็นไอออนได้ในตัวกลางทีผ่่านไป



แสดงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า



1.แหล่งก าเนิดรังสีในธรรมชาติ (Natural sources of radiation)

- แหล่งก  าเนิดรังสีที่อยู่นอกโลก คือ รังสีคอสมิก

- แหล่งก  าเนิดรังสีในพื้นดินที่ก  าเนิดขึ้นมาพร้อมกบัโลก เช่น Th-228, Ra-226, Rn-222 K-40, Rb-87 เป็นตน้

2.แหล่งก าเนิดรังสีท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (Man.made sources of radiation)

แหล่งก าเนิดรังสี

- น ามาใชใ้นทางการแพทย ์อุตสาหกรรม ศึกษาวจิยั เป็นต้น



ชนิดของรังสี
ชนิดของรังสี สัญลักษณ์

1.รังสีแอลฟา (Alpha particles) α

2.รังสีบีตา (Beta particles) β

3.รังสีแกมมา (Gamma rays) γ

4.รังสีเอกซ์ (X-rays) X

5.รังสีนิวตรอน (Neutrons) N



อ านาจในการทะลุทะลวงของรังสีชนิดต่างๆ



การป้องกันอันตรายจากรังสี
ระบบเพ่ือจ ากดัการได้รับปริมาณรังสี

 Justification
ค านึงถงึผลดีในลกัษณะคุ้มค่า (Positive net benefit)

 Optimization
ควบคุมการได้รับรังสีในระต ่าเท่าทีเ่ช่ือว่าจะยอมรับได้ (ALARA)

 Individual dose limitation
ผู้ปฏบัิติงานทางรังสีต้องได้รับปริมาณรังสีไม่เกนิเกณฑ์ทีก่ าหนด



การป้องกนัอนัตรายรังสีภายนอกร่างกาย (External Radiation Protection)
ALARA (As Low As reasonably Achievable)

• Time

• Distance

• Shielding



ตัวอย่างการค านวณเวลาในการท างานบริเวณรังสี

ก  าหนดปริมาณรังสีท่ีผูป้ฏิบติังานรับได้ 80 Sv ภายใน 1วนั
ผูป้ฏิบติังานวดัรังสี 40 Sv/hr จะท างานในบริเวณรังสีไดน้านเท่าไร

เวลาท่ีท างานได้ = ปริมาณรังสีรับได ้80 Sv ต่อวนั
ระดบัรังสีท่ีวดัได4้0 Sv/hr

= 2 hr(ชัว่โมง) ต่อวนั



ถา้เราวดั dose จาก ตน้ก  าเนิดรังสี ที่ระยะ 2 เมตร
ได้ 125 µSv/hr
หากตอ้งการลดปริมาณรังสีให้เหลือ 5 µSv/hr
จะตอ้งอยู่ห่างเท่าใด?

I1d1
2 = I2d2

2

125 x 22= 5 x d2

d = 10 m

inverse square law (เพิม่ระยะห่าง)

ความเข้มรังสี แปรผกผัน (ส่วนกลบั) กบั ระยะห่างก าลงัสอง

X-rays

d



Shielding (การใช้เคร่ืองก าบังรังสี)

ระดับรังสี (1 mSv/h) ระดับรังสี (0.025 mSv/h)

ตะกัว่หนา 0.16 cm



การใช้ประโยชน์จากรังสีในประเภทต่างๆ

•ทางการแพทย์
•ทางอุตสาหกรรม
• ศึกษาวิจยั
• อ่ืนๆ



ลกัษณะการน าวสัดุกมัมันตรังสีไปใช้งานทางด้านการแพทย์

ลักษณะการใช้งาน วัสดุกัมมนัตรังสี
Teletherapy Co-60

Remote Brachy Therapy Co-60,Ir-192 ,Cs-137 

Low dose rate eye applicators 
and permanent implant 
sources 

Sr-90,Ru-106
I-125, Pd-103

เวชศาสตร์นิวเคลยีร์
รังสรัีกษา
รังสวีินิจฉัย

I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89

Ga-67, In-111, Mo,Tc-99m, Tl-201

Standard/Calibration Source Co-60, Cs-137, Sr-90,Ba-133 etc.



ตัวอย่างประเภทการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์

Teletherapy

High/medium dose rate brachytherapy 

Blood/tissue irradiators 
Multi-beam teletherapy
(gamma knife) 

เคร่ืองเอกซเรย์



permanent implant sources 

Standard/Calibration Source 

ตัวอย่างประเภทการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ (ต่อ)

Eye Applicator 



ลกัษณะการน าวสัดุกมัมันตรังสีไปใช้งานทางด้านอตุสาหกรรม

ลักษณะการใช้งาน วัสดุกัมมนัตรังสี
Gamma Irradiation Co-60

Gamma Radiography Ir-192 Se-75 Cs-137 Co-60

Coal Logging
Column Scan
Container / Shielding
Density Gauges 
ECD/Elemental Analysis
Fill-level gauges
Ignition Exciter
Level Gauges

Leakage Testing
Moisture Gauges
Oil Well Logging

Am-241/Be, Cs-137
Am-241/Be, Co-60, Cs-137,
Dpt.U
Cs-137, Am-241, Kr-85, Sr-90,
Ni-63
Am-241
Kr-85
Cs-137, Am-241, Co-60
Kr-85
Am-241/Be
Am-241/Be, Cs-137, H-3

Standard/Calibration Source Co-60, Cs-137, Sr-90,Ba-133 etc.



ตัวอย่างประเภทการใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม

Gamma Irradiation

Gamma Radiography



ตัวอย่างประเภทการใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม (ต่อ)

Level Gauges

Thickness Gauges

Standard/Calibration Source 



ตวัอยา่งประเภทการใชป้ระโยชนท์างดา้นศึกษาวิจยั

Gas Chromatography Liquid Scintillation Counter



ตวัอยา่งประเภทการใชป้ระโยชน์ทางดา้นอ่ืนๆ

smoke detector แท่งล่อฟ้า

หาอายวุตัถุโบราณ



การฉายรังสียบัยั้งการงอกหอมหัวใหญ่

การฉายรังสีท  าลายเช้ือทอ้งร่วงในแหนม ปรับปรุงพันธ์พืช

การฉายรังสีถนอมอาหาร

ตวัอยา่งประเภทการใชป้ระโยชนท์างดา้นเกษตร



การฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร
วัตถุประสงค์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงพนัธ์พชื ขา้ว หรือ ผกั ผลไม้

ยบัยั้งการงอก มนัฝร่ัง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ขิง

ควบคุมการแพร่พนัธ์ของแมลง ขา้ว ถัว่เขียว ผลไมส้ดและแห้ง ปลาแห้ง

ท าลายพยาธิ เน้ือหมู แหนม

ลดบกัเตเรียและเชื้อราที่ก่อให้เกิดการเน่า
เสีย

ปลาสด เน้ือสด สตรอเบอร่ี

ชะลอการบาน เห็ด

ท าลายบกัเตรีที่ก่อให้เกิดโรคและลด
ปริมาณจุลินทรีย์

กุง้แช่แข็ง เน้ือไก่แช่แข็ง แหนม
เคร่ืองเทศ



หัวข้อบรรยาย

• การก  ากบัดูแลตามมาตรฐานสากล
• การออกใบอนุญาตและตรวจสอบสถานปฏิบติัการทางรังสี
• การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี
• การเฝ้าตรวจวดัและเฝ้าระวงัรังสีในธรรมชาติ
• การกากกมัมนัตรังสี

ส่วนที่ 2



ICRP

IAEA

OAP

- ระเบียบ
- ประกาศ

- พระราชบัญญตัิ
- กฎกระทรวง

- Safety standards
- IAEA safety series
- Etc.

- IAEA Guidelines
- IAEA Guidance

- ICRP Publication - ICRP Guidance  



- International Commission on Radiological Protection (ICRP) คณะกรรมาธิการระหวา่ง
ประเทศ วา่ดว้ยการป้องกนัอนัตรายจากรังสี
(จดัท  าค  าแนะน าและคู่มือเกี่ยวกบัหลกัการพื้นฐานในการป้องกนัอนัตรายจาก รังสี)

- International Atomic Energy Agency (IAEA) ทบวงการพลงังานปรมาณูเพือ่สันติ
(จดัท  าและเสนอแนวทางเกี่ยวกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี และการก  ากบัดูแลให้กบั
ประเทศสมาชิก)

- ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (OAP)
(พระราชบญัญตัิ  กฎกระทรวง  ประกาศ และระเบียบ เป็นตน้)



• มาตรา ๑๙ ผูใ้ดจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเลขาธิการ
(๑) ผลิต มีไวใ้นครอบครอง หรือใชว้สัดุกมัมนัตรังสี
(๒) น าเขา้ ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุกมัมนัตรังสี

การขออนุญาตวสัดุกมัมนัตรังสี



• มาตรา ๒๖ ผูใ้ดจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเลขาธิการ
(๑) ท าเคร่ืองก  าเนิดรังสี
(๒) มีไวใ้นครอบครองหรือใชเ้คร่ืองก  าเนิดรังสี
(๓) น าเขา้หรือส่งออกเคร่ืองก  าเนิดรังสี

การขออนุญาตเคร่ืองก าเนิดรังสี



บทก าหนดโทษ

• มาตรา ๑๑๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๖ วรรค
หน่ึง มาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙ มาตรา 
๘๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๘๒ หรือมาตรา ๘๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรือ
ปรับไม่เกนิสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



การออกใบอนุญาต (2561)
• ใบอนุญาตครอบครองวสัดุกมัมนัตรังสี 431 ฉบบั
• ใบอนุญาตน าเขา้วสัดุกมัมนัตรังสี 387 ฉบบั

• ใบอนุญาตส่งออกวสัดุกมัมนัตรังสี 266 ฉบบั

• ใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองก  าเนิดรังสี 1827 ฉบบั



การตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี

ความปลอดภยัทางรังสี (safety) และการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของ
วสัดุกมัมนัตรังสี(security)

• วสัดุกมัมนัตรังสี ประเภท1: Security level A,  ทุก 1 ปี
• วสัดุกมัมนัตรังสี ประเภท2: Security level B, ทุก 2 ปี
• วสัดุกมัมนัตรังสี ประเภท3: Security level C, ทุก 3 ปี
• วสัดุกมัมนัตรังสี ประเภท 4 และ 5: Basic security, ทุก 3-5 ปี



ภาพการตรวจสอบทางดา้นการแพทย์



ภาพการตรวจสอบทางดา้นอุตสาหกรรม



แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (2553)



การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี



การตรวจวดัและเฝ้าระวงัรังสีในธรรมชาติ



สถานีเฝ้าตรวจนิวไคลดก์มัมนัตรังสี (RN65) 



ขั้นตอนการจัดการกากกมัมันตรังสี และยกเลกิใบอนุญาต

ยื่นหนังสือขอจดัการกากกมัมนัตรังสีที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันติ

ส านักงานส่งเร่ืองให้สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

สทน. ประสานหน่วยงานเพือ่รับกากกมัมนัตรังสี

น าส าเนาหลกัฐานการส่งจดัการกากฯ ท  าเร่ืองถึงส านักงานเพือ่ขอยกเลิกใบอนุญาต 
หรือ เปลี่ยนแปลงแกไ้ขใบอนุญาต

ประชุมคณะท างานฯ

เสนอเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพือ่สันติลงนาม

ยกเลิกใบอนุญาต/น าส่งใบอนุญาต



จบการบรรยาย



การใช้เคร่ืองมือวัดทางรังสี

นางสาวจุไรรัตน์ อตุส่าห์ดี

กองตรวจสอบทางนิวเคลยีร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ



ประเภทเคร่ืองวัดรังสี
1ใช้ในการส ารวจระดบัรังสีและวเิคราะห์ไอโซโทป

หน่วยของเคร่ืองส ารวจรังสี
(Radiation Monitor : Rate)
- Gamma Survey Meter

R/h  Rem/h  Sv/h
-Neutron Survey Meter

Rem/h  Sv/h



2 ใช้ในการวดัปริมาณกมัมนัตภาพของรังสี

เคร่ืองวดัปริมาณกมัมนัตภาพ
(Radio Activity Monitor)
-Contamination Survey Meter
( α β γ emitters )
cpm cps  Bq/cm2



3 ใช้บันทึกการได้รับรังสีประจ าตัวบุคคล

อุปกรณ์บนัทึกการไดร้ับรังสี
ประจ าตวับคุคล(Personal Dosimeter)
-Film Badge    :    indirect reading
- TLD              :    indirect reading
- OSL              :    indirect reading
- Pocket Dosimeter : direct reading

(Rem  Sv)
*** หน่วยไมไ่ดอ้่านค่าต่อชัว่โมง



4 ใช้ส าหรับวดัรังสีประจ าพื้นที่

RADIATION AREA  MONITER



วิธีการตรวจวัด
Direct Monitoring

Indirect Monitoring

• น าเคร่ืองส ารวจรังสีตรวจวดับริเวณหรือพื้นที่ที่ตอ้งการส ารวจระดบั     
รังสีโดยตรง

• เคร่ืองส ารวจรังสี (survey meter, Contamination meter)

• น าวสัดุ เช่น ส าลี หรือ กระดาษซบั เช็ดบริเวณที่ตอ้งการตรวจวดัแลว้
น ามาตรวจวดัดว้ยเคร่ืองตรวจวดัปริมาณรังสี

• เคร่ืองตรวจวดัปริมาณรังสี (Contamination meter)



Direct Monitoring

Indirect Monitoring



จบการบรรยาย


