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ในตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงยูเรเนียมแล้วว่า ยูเรเนียมมีสัญลักษณ์ทางเคมี เป็น “U”  และเป็นวัสดุ
กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบด้วย 3 ไอโซโทป คือ U-234, U-235 และ U-238  ส่วนไอโซโทป 
U-232, U-233, U-236 และ U-237 ไม่ได้พบในธรรมชาติ  เรามาทําความรู้จักยูเรเนียมในตอนที่ 2 หรือตอน
สุดท้ายน้ีกันต่อนะคะ โดยเริ่มต้นด้วยหัวข้อ 4 ต่อจากตอนที่ 1 
 

4.   ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือ Depleted Uranium (DU) คืออะไร 
 การผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพือ่ใช้ในโรงไฟฟา้นิวเคลียร์และการทําอาวุธนิวเคลียร์ จะoeยูเรเนียมที่อยู่ใน
ธรรมชาตไิปผา่นกระบวนการที่ทําให้ปริมาณ U-235 เข้มข้นข้ึนจาก 0.72% เป็น 2 - 94% โดยมวล เราเรียกว่า
กระบวน การเสริมสมรรถนะ (enrichment)  เนื่องจาก U-235 สามารถเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน (nuclear 
fission) ได้ แล้วทําให้เกิดพลังงานมหาศาล ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการ “enrichment” นี้ จะมีปริมาณ U-235 
และ U-234 ลดลงจากท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เราเรียกผลผลิตที่ได้นี้วา่ “Depleted Uranium (DU)” หรือยูเรเนียม
ด้อยสมรรถนะ ซ่ึงมีสัดส่วนของ U-235 น้อยกว่า 0.711% โดยน้ําหนัก การนํายูเรเนียมด้อยสมรรถนะไปใชใ้นทาง
ทหาร จะมีความเข้มข้นของยูเรเนียมเป็น 99.8%U-238, 0.2%U-235 และ 0.001%U-234  โดยใช้ เป็นกําบัง
เพื่อปกป้องรถถังและยังใชใ้นส่วนประกอบของกระสุนและอาวุธยุทโธปกรณ์ เน่ืองจากยูเรเนียมมีความหนาแน่นสูง
และเป็นโลหะหนัก และอาจใช้เป็นตัวกําบังรังสีที่มาจากต้นกําเนิดรังสีอ่ืนๆได้ด้วย 
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                         ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ“Depleted Uranium (DU)”ที่ใช้ในทางทหาร 

               (ภาพจาก  http://www.publichealth.va.gov/exposures/depleted_uranium/               

                                               สืบค้นวันที่ 6 มี.ค. 2558) 

 

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนไอโซโทปของยูเรเนียมที่มีอยู่ในธรรมชาติ                               

กับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะทีใ่ช้ในทางทหาร 
 

 Relative isotopic abundance 

Isotope Natural Uranium                           Depleted Uranium 

 By  weight                By  activity              By  weight              By activity 

U-238 99.28%                      48.8%                    99.8%                     83.7% 

U-235  0.72%                        2.4%                      0.2%                      1.1% 

U-234 0.0057%                      48.8%                   0.001%                    15.2% 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก www.iaea.org 
 

 ทั้งน้ี Depleted Uranium (DU) มีค่ากัมมันตภาพรังสีตํ่ากว่ายูเรเนียมในธรรมชาติ เพราะมีปริมาณ 
U-234 และ U-235  ต่อน้ําหนักใน DU น้อยกว่ายูเรเนียมในธรรมชาติ    อีกทั้งนิวไคลด์ลูกของ U-234 และ   
Th-231 ถูกกําจัดออกไปในกระบวนการสกัดแยกทางเคมีก่อนเข้าสู่กระบวนการ “enrichment”   โดยที่ค่า 
กัมมันตภาพของยูเรเนียมใน DU และยูเรเนียมในธรรมชาติมีค่าเท่ากับ 14.8 Bq/mg และ 25.4 Bq/mg ตาม 
ลําดับ  เม่ืออัตราการสลายตัวของนิวไคลด์รังสีเท่ากับอัตราการเกิดของนิวไคลด์รังสีนั้นๆในห่วงโซ่ของการสลายตัว 
เราเรียกวา่ถึงสภาวะสมดุล (radioactive equilibrium) ซ่ึงต้องใช้เวลานานมาก ตัวอย่างเช่น การสลายตัวของ  
U-234 ได้นิวไคลด์ลูกของ Th-230 จนถึงสภาวะสมดุล ต้องใช้เวลานานเกือบ 1 ล้านปี เปน็ต้น 
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 5.   การได้รับรังสีจากยูเรเนียมในธรรมชาติ 
 ประชากรทั่วไปได้รับรังสีจากยูเรเนียมที่มีอยู่ในธรรมชาติโดยการกลืนกินหรือจากการหายใจเข้าไปในแต่
ละวันในปริมาณที่น้อยมาก โดยสามารถหายใจฝุ่นละอองในอากาศหรือการบริโภคนํ้าและอาหาร  ข้อมูลจาก 
UNSCEAR 2000 ได้ประมาณการว่า คนเราจะกลืนกินยูเรเนียมเฉลี่ยวันละ 1.3 ไมโครกรัม หรือได้รับค่า
กัมมันตภาพ 0.033 Bq ต่อวัน  ดังนั้นคนเราจะได้รับค่ากัมมันตภาพจากยูเรเนียมโดยการกลืนกินเฉลี่ยปีละ 11.6 
Bq  และคนเราจะหายใจยูเรเนียมเข้าไปประมาณ 0.6 ไมโครกรัมต่อปี (15 mBq ต่อปี)  โดยเฉล่ียคนเราจึงได้รับ
ปริมาณรังสีจากยูเรเนียมท่ีมีอยู่ในธรรมชาติโดยการกลืนกินและหายใจในอัตราที่ต่ํากว่า 1 µSv ต่อปี นอกจากน้ียัง
ได้รับปริมาณรังสีจากนิวไคลดล์ูกของยูเรเนียมเข้าสู่ร่างกายเฉลี่ยคนละประมาณ 120 µSv ต่อปี   เช่น จาก Ra-
226   รวมทั้งนิวไคลด์ลูกหลาน (progeny) ในน้ํา  จาก Rn-222 ในบ้านเรือน และ Po-210 ในบุหรี่ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการดื่มนํ้าท่ีทาํมาจากแหล่งที่มีปริมาณยูเรเนียมค่อนข้างสูง ทําให้คนเราได้รับปริมาณรังสีท่ีมาจากน้าํ
ด่ืมสูงกว่าจากการกินอาหารได้  ตัวอย่างเช่นประชากรในบางส่วนของประเทศฟินแลนด์ ได้รับยูเรเนียมจากการ
บริโภคน้ําและอาหารสูงถึง 10 ไมโครกรัมต่อปี  

ร้อยละ 99 ของยูเรเนียมในนํ้าและอาหารท่ีคนเรากินเข้าไป จะถูกขับถ่ายออกมาในอุจจาระ ส่วนที่เหลือ
จะเข้าสู่กระแสเลือด การดูดซึมของยูเรเนียมในกระแสเลือดจะถูกกําจัดโดยไต และถูกขับถ่ายออกมาในปัสสาวะ
ภายในไม่ก่ีวัน  แต่ยูเรเนียมส่วนที่เหลือเพียงเล็กน้อยในกระแสเลือด จะไปเกาะอยู่ท่ีกระดูกเป็นเวลานานหลายปี  
การหายใจฝุ่นละอองท่ีมียูเรเนียมเข้าไป หากเป็นยูเรเนียมท่ีละลายนํ้าได้ยากจะไปฝังอยู่ที่ปอดเป็นเวลานาน  ดัง 
น้ันปอดจึงได้รับรังสีอยู่ตลอดเวลา  เม่ือยูเรเนียมค่อยๆละลาย ก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด   ส่วนยูเรเนียมที่
ละลายน้าํได้ดีจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว  ประมาณ 10% ของยูเรเนียมเท่าน้ันที่จะไปสะสมอยู่
ท่ีไต  ดังนั้นปริมาณยูเรเนียมที่เข้าไปในร่างกาย สามารถวิเคราะห์ได้ในเลือด ปัสสาวะ และอุจาระ  

 ยูเรเนียมมีส่วนเก่ียวข้องมากในวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (Nuclear fuel cycle) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การทํา
เหมืองแร่ยูเรเนียม แล้วผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อสกัดยูเรเนียมให้บริสุทธิ์ข้ึน การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม 
(uranium enrichment)  โรงงานผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูในโรงไฟฟา้นิวเคลียร์ 
หรือการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้วและการจัดการกากกัมมันตรังสี คนงานท่ี
ทํางานอยู่ในกระบวนการวัฏจกัรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เหล่าน้ีมีความเสี่ยงสูงในการเป็นมะเร็งปอด  ปัจจุบัน(พ.ศ. 
2558)ประเทศไทยมีส่วนเก่ียวข้องเรื่องการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเท่านั้น จึงเป็นความโชคดีของประเทศ
ไทยที่ประชากรมีส่วนเก่ียวข้องกับวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์น้อยมาก  
 

6.   การป้องกันสุขภาพของมนุษย์ 

 สหรัฐอเมริกามีหลายหน่วยงานท่ีกําหนดค่าขีดจํากัดของยูเรเนียมที่คนเราควรได้รับ เพื่อป้องกันอันตราย
ท่ีจะเกิดกับสุขภาพของมนุษย์ไว้ ได้แก่ หน่วยงานมาตรฐาน EPA (Environmental Protection Agency) ได้
กําหนดระดับสูงสุดของการปนเปื้อน (contaminant level)  ของยูเรเนียมในธรรมชาตกัิบ DU รวมกันในน้ําดื่ม 
ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.03 mgU/L  สําหรับหน่วยงาน OSHA (Occupational Safety and Health Administration)  
ได้กําหนดการได้รับรังสีจากยูเรเนียมของผู้ปฏิบัติงานท่ีทํางาน 8 ชม./วัน โดยขีดจํากัดของยูเรเนียมที่ละลายน้าํได้  
ในอากาศมีค่าเท่ากับ 0.05 mgU/m3 และสําหรับยูเรเนียมที่ละลายน้าํไม่ได้มีค่าขีดจํากัดเท่ากับ 0.25 mgU/m3   
ส่วนหน่วยงาน NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  ได้กําหนดการได้รับรังสี
จากยูเรเนียมของผู้ปฏิบัติงานที่ทํางาน 10 ชม./วัน โดยขีดจํากัดของยูเรเนียมที่ละลายน้าํไดใ้นอากาศมีค่าเท่ากับ 
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0.05 mgU/m3 และสาํหรับยูเรเนียมที่ละลายน้าํไม่ได้มีค่าขีดจํากัดเท่ากับ 0.2 mgU/m3 และมีข้อแนะนําว่าการ
ได้รับรังสีจากยูเรเนียมที่ละลายนํ้าได้ต้องเข้มข้นไม่เกิน 0.6 mgU/m3  ในการทํางานนาน 15 นาที  และหน่วย 
งาน NRC (Nuclear Regulatory Commission)  ได้กําหนดค่าขีดจํากัดของปริมาณยูเรเนียมในอากาศและแต่ละ
ไอโซโทปไว้ เพื่อกําหนดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานและการปลดปล่อยรังสีออกจากสถานปฏิบัติการ 
 

7.   ยูเรเนียม และ DU มีอันตรายต่อประชาชนทั่วไปได้หรือไม ่

 เม่ือยูเรเนียมเข้าสู่ร่างกายของมนุษยใ์นปริมาณมาก จะมีอันตรายเช่นเดียวกับ ปรอท  แคดเมียม  และ
โลหะหนักอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นสารพิษทางเคมีเหมือนกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะมีผลต่อการทํางานของไต ในกรณีที่
ยูเรเนียมเข้าไปในร่างกายในปริมาณสูง ทางการแพทย์จะมองว่าอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากยูเรเนียมเป็นสาร 
พิษทางเคมีก่อนท่ีจะคิดว่ายูเรเนียมให้รังสีออกมา เพราะยูเรเนียมในธรรมชาติให้รังสีท่ีมีกัมมันตภาพต่ํา แม้วา่รังสี
สามารถไปกระตุ้นอวัยวะตา่งๆ ได้ก็ตาม 

 หลายประเทศได้ใช้ค่าขีดจํากัดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานสําหรับสารประกอบยูเรเนียมที่ละลายน้าํได้มี
ค่าเทียบเท่ากับความเข้มข้นสูงสุด 3 µgU/g ของเน้ือเยื่อไต ค่าขีดจํากัดดังกล่าวสามารถป้องกันอันตรายกับคน 
งานในอุตสาหกรรมยูเรเนียมได้เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อเยื่อไตไม่ได้รับยูเรเนียมสูงเกินกําหนด จึงต้องมีกฎ 
ระเบียบกําหนดว่า ในการทํางานติดต่อกันนาน 8 ชม. ความเข้มข้นของยูเรเนียมที่ละลายน้ําได้ในอากาศของ
ห้องปฏิบัติการต้องไม่เกิน 0.2 mgU/m3  และในกรณีทํางานระยะส้ันติดต่อกันนาน 15 นาที ต้องมียูเรเนียมท่ี
ละลายน้าํได้ในอากาศของห้องปฏิบัติการเข้มข้นไม่เกิน 0.6 mgU/m3  

 หน่วยงาน International Commission on Radiological Protection (ICRP) และมาตรฐานความ
ปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวา่งประเทศ (IAEA)  ได้กําหนดขีดจํากัดการได้รับปริมาณรังสีของ
ประชาชนต้องไม่เกิน 1 mSv/Y และของผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 20 mSv/Y  ซ่ึงกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข วิธีการ
ขอรับใบอนุญาต และการดําเนินการเก่ียวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกําลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู 
พ.ศ. 2550 ข้อ 29 และข้อ 31 ภายใต้ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ของประเทศไทย ก็ได้กําหนด 
ค่าขีดจํากัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนตามมาตรฐาน IAEA เช่นเดียวกัน   ความเสี่ยงใน
การเกิดมะเร็งจากการได้รับปริมาณรังสี 1 mSv น้ัน มีค่าประมาณ 1 ใน 20,000  แต่ความเสี่ยงที่คนเราได้รับจาก
แสงแดดแล้วมีโอกาสเป็นมะเร็งมีค่า 1 ใน 5  และการเป็นมะเร็งอาจปรากฏข้ึนหลังจากที่ได้รับรังสีจากวัสดุ
กัมมันตรังสีมานานหลายป ี

การประมาณค่าปริมาณยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (DU) ท่ีคนเราหายใจหรือกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย แล้วทําให้
ได้รับยูเรเนียม 3 µgU/g ของเนื้อเยื่อไต (ขีดจํากัดความเป็นพิษทางเคมี) และได้รับปริมาณรังสีท่ีขีดจํากัด 1 mSv  
ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้ (ข้อมูลจาก www.iaea.org)  ค่าปริมาณ DU เหล่านี้ได้คํานวณจาก biokinetic 
models ที่แนะนําโดย International Commission on Radiological Protection (ICRP)  โดยมีการคํานวณ
จากสารประกอบยูเรเนียม 2 ชนิด คือ สารประกอบยูเรเนียมท่ีละลายน้ําปานกลาง ได้แก่ UO3 และ U3O8   และ
สารประกอบยูเรเนียมที่ไม่ละลายน้ํา เช่น UO2 

 



 
 

��5 ��

 

ตารางแสดงปริมาณ DU ที่คนเราหายใจหรือกลืนกินเข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้ได้รับยูเรเนียมถึงขีดจํากัดความ
เป็นพิษทางเคมี (3 µgU/g ของเน้ือเย่ือไต) และถึงขีดจํากัดการได้รับปริมาณรังสีของประชาชน (1 mSv) 

 
 

Route of intake 

Intake leading to a kidney 
Concentration of 3 µg/g 

Intake leading to a dose  
of 1 mSv 

 Mass 
(mg) 

Activity 
(Bq) 

Mass 
(mg) 

Activity 
(Bq) 

Inhalation of reference 
‘moderately soluble’ 
DU aerosol 

230 3400 32 480 

Inhalation of reference 
‘insoluble’ DU aerosol 

7400 110000 11 160 

Ingestion of a reference 
‘moderately soluble’ 
DU compound 

400 5900 1500 22000 

Ingestion of a reference 
‘insoluble’ DU 
compound 

4000 59000 8800 130000 

 

จากตารางข้างบนแสดงให้เห็นว่า  ยูเรเนียมท่ีเข้าสู่ร่างกายโดยการกลืนกิน DU เข้าไปจนถึงขีดจํากัด
ความเป็นพิษทางเคมีของยูเรเนียม (3 µg/g) ของเน้ือเยื่อไต จะมีปริมาณน้อยกว่ายูเรเนียมที่เข้าสู่ร่างกายจนถึง
ขีดจํากัดการได้รับรังสีของประชาชน 1 mSv  ในทางกลับกันยูเรเนียมที่เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ DU เข้าไป
จนถึงขีดจํากัดความเป็นพิษทางเคมีของยูเรเนียม จะมีปริมาณมากกว่ายูเรเนียมที่เข้าสู่ร่างกายจนถึงขีดจํากัดการ
ได้รับรังสีของประชาชน 1 mSv 

 อันตรายของรังสีที่มาจากไอโซโทปยูเรเนียมยังมีความเสี่ยงร่วมกับนิวไคลด์รังสีอ่ืนๆท่ีเกิดจากการสลายตัว
ของยูเรเนียมด้วย ซ่ึงสามารถพบในอาหารท่ีเรากินหรือในอากาศท่ีหายใจเข้าไป ข้อมูลในตารางข้างบนได้คํานวณ
จากนิวไคลด์รังสีท่ีอยู่ในร่างกายแต่ไม่รวมนิวไคลด์รังสีท่ีอยู่ในอาหารท่ีเรากินและในอากาศที่หายใจเข้าไป 

 ผลของอันตรายอ่ืนๆที่มาจากการได้รับรังสีภายนอกร่างกายที่มาจากไอโซโทปยูเรเนียม รังสีที่
ปลดปล่อยออกมาส่วนใหญ่คือ อนุภาคแอลฟา (นิวไคลด์ของฮีเลียม) หรือ 2He4  โดยอนุภาคแอลฟาใน
อากาศเดินทางได้ในช่วง 1 ซม. แต่ในกรณีเน้ือเย่ือ อนุภาคแอลฟาจะทะลุทะลวงผ่านผิวหนังช้ันนอกได้ยาก 
ส่วนอนุภาคบีตา (อิเล็กตรอน) จะสามารถทะลุทะลวงเนื้อเยื่อได้ถึง 1 ซม. ในขณะท่ีรังสีแกมมา (โฟตอนพลังงาน
สูง) สามารถทะลุทะลวงผ่านร่างกายเราได้ ดังน้ันความเส่ียงของการได้รับรังสีภายนอกร่างกายจากไอโซโทป
ยูเรเนียมมีปริมาณต่ํามาก เว้นแต่การได้รับยูเรเนียมเข้าสู่ร่างกายโดยตรงเช่น ทางบาดแผล เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น
อนุภาคแอลฟาไม่สามารถเดินทางไปได้ไกลจากต้นกําเนิดรังสี อย่างไรก็ตามเราอาจได้รับรังสีบีตาและแกมมาจาก
นิวไคลด์รังสีที่ได้จากการสลายตัวของยูเรเนียมได้   ในกรณีของ DU มีรังสีบีตาท่ีปลดปล่อยออกมาจาก Th-234 , 
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Pa-234 m และ Th-231  นิวไคลด์รังสีเหล่านี้จะให้รังสีแกมมาที่มีความเข้มรังสีในระดับต่ํา ดังน้ันความเสี่ยงของ
การได้รับรังสีภายนอกร่างกายจาก DU อยู่ในระดับต่ํากว่าการได้รับรังสีจากยูเรเนียมท่ีมาจากธรรมชาติ 

 จากการศึกษากับผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับรังสีจากยูเรเนียมในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับวัฏจักร
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ซ่ึงมีผู้ปฏิบัติงานบางคนได้รับปริมาณยูเรเนียมค่อนข้างสูง พบว่ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ยูเรเนียมในธรรมชาติหรือ DU เป็นสารก่อมะเร็ง และไม่มีหลักฐานว่าการเกิดมะเร็งปอดเกิดจากการหายใจ
ยูเรเนียมเข้าไป อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน ในการประเมินความเสี่ยงจะมีการตั้งค่าขีดจํากัดการได้รับ
ปริมาณรังสีไว้ และให้ DU มีแนวโน้มว่าเป็นสารก่อมะเร็ง แต่ยังขาดหลักฐานที่แน่นอนว่าการได้รับรังสีจาก
ยูเรเนียมมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง 

 จากการศึกษาในยุคนิวเคลียร์และมีการใช้ยูเรเนียมกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเก่ียวข้องกับเหมืองแร่ยูเรเนียม 
การแยก U-235 ให้เข้มข้นข้ึน (enrichment) และการผลิตแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  โรงงานต่างๆเหล่านี้ได้ว่าจ้าง
ประชาชนมากมายมาทํางาน จึงทําให้มีการศึกษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานข้ึน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในเหมืองแร่
ยูเรเนียมมาจากการได้รับรังสีจากก๊าซเรดอน (หลักๆคือ Rn-222) และนิวไคลด์รังสีท่ีเกิดจากการสลายตัวของ
ยูเรเนียม  ผู้ปฏิบัติงานในเหมืองแร่ที่ติดตั้งเคร่ืองดูดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา มีโอกาสได้รับรังสีสูงจากก๊าซ
เรดอน และป่วยเป็นมะเร็งปอดได้มาก และมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงข้ึนเม่ือได้รับรังสีจากก๊าซเรดอนในปริมาณ
สูงข้ึน  จากการศึกษากับผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับรังสีจากยูเรเนียมในกระบวนการวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (nuclear 
fret cycle) มีรายงานบางฉบับกล่าวว่า มีผู้ปฏิบัติงานจํานวนมากที่เป็นมะเร็ง แต่ไม่ได้เก่ียวข้องกับการได้รับ
ปริมาณรังสี  และยังพบอีกว่าสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานดีกว่าประชากรทั่วไปโดยเฉลี่ยอีกด้วย  

 เม่ือพิจารณาการได้รับรังสีจาก DU ก็จะมีการศึกษากับสุขภาพของทหารที่อยู่ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย 
(Gulf War ปี ค.ศ. 1990-1991) และกรณีพิพาท Balkan (ปี ค.ศ. 1994-1999) พบว่ามีจํานวนทหารผ่านศึก
เหล่าน้ีไม่มากนักที่มี DU อยู่ในร่างกาย และมีปริมาณ DU ในปัสสาวะสูงข้ึน  แต่ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพแต่อย่างใด 
เม่ือเปรียบเทียบกับสุขภาพของประชาชนทั่วไปท่ีไม่ได้อยู่ในสนามรบ ผลการศึกษาพบว่าทหารผ่านศึกมีอัตราการ
ตายมากกว่าเล็กน้อย แต่จํานวนส่วนเกินที่ตายไปเกิดจากอุบัติเหตุมากกว่าเป็นโรค จึงสรุปไม่ได้ว่าการได้รับรังสี
จาก DU มีผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่ 

 

กิตติกรรมประกาศ : ผู้เขียนขอขอบคุณ คุณสิริวิทย์ เสมสวัสดิ์ ที่ลงเผยแพร่บทความนี้ทางเว็บไซต์ให้  
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