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สารพันน่ารู้

รังสี นอกจำกจะมีประโยชน์

อนันต์แล้ว โทษมหันต์ย่อมมีแน่

ส�ำหรับผู้ที่ไม่รู้จักวิธีกำรป้องกัน

หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนกับรังสีที่ถูกต้อง

ดังนั้น โดยพื้นฐำน เรำจึงควรที่จะรู้

ถึงหลัก 3 ประกำรของกำรป้องกัน

อันตรำยจำกรังสี ดังนี้

อันตรายจากรังสี
การป้องกัน

การป้องกันอันตรายจากรังสี ท�าได้อย่างไร?

เวลำ (Time)
ใช้เวลำปฏิบัติงำนหรืออยู่กับรังสีให้สั้นที่สุด

ระยะทำง (Distance)
รักษำระยะทำงให้ห่ำงจำกต้นก�ำเนิดรังสีให้มำกที่สุด

เครื่องก�ำบังรังสี (Shielding)
กำรจัดให้มีเครื่องก�ำบังรังสีให้เหมำะสมกับรังสี

แต่ละชนิด นับเป็นสิ่งส�ำคัญอยำ่งมำก เช่น คอนกรีต

หรือตะกั่ว ใช้ก�ำบังรังสีแกมมำ รังสีเอกซ์ 

แต่ถ้ำจะก�ำบังรังสีนิวตรอน มักนิยมใช้น�้ำ

หรือพำรำฟิน เป็นต้น
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เรื่องเด่นประจ�าฉบับ

โมรีพัฐฐ์ ล�ำเจียกเทศ, กิตติพงษ์ สำยหยุด 
ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี

สืบเนื่องจำกประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้ำร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อเรื่อง Response and 

Assistance Network (RANET) โดยจุดมุ่งหมำย

ในกำรจัดให้มีกำรประชุมครั้งนี้คือ กำรจัดให้ทีม 

ช่วยเหลือจำกแต่ละประเทศเข้ำไปท�ำกำรฝึกปฏิบัติ

ในด้ำนกำรตรวจวัดกำรแพร่กระจำยของรังสี กำร

เก็บตัวอย่ำงดิน กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเป็น

อนัตรำยทำงรงัส ีในบรเิวณใกล้เคยีงโรงไฟฟ้ำนวิเคลยีร์

ฟูกูชิม่ำ ไดอิจิ (Fukushima Daiichi Nuclear Power 

Plant) ช่วงระหว่ำงวันที่ 28-31 พฤษภำคม พ.ศ.

2556 โดยมีประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้ำร่วมจ�ำนวน  

18 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศมำเลเซีย 

ประเทศอนิโดนเีซีย ประเทศเวียดนำม ประเทศศรลีงักำ  

ประเทศเชค็รพีบับลคิ ประเทศฝรัง่เศส ประเทศสวเีดน 

ประเทศสโลเวเนีย ประเทศโรมำเนีย ประเทศรัสเซีย 

การปฏบิตังิานร่วมกบันานาชาตติามอนสุญัญาว่าด้วยความช่วยเหลอื 
ในกรณอีบุตัเิหตทุางนวิเคลยีร์หรอืภาวะฉกุเฉนิทางรงัส ี(Convention  
on Assistance in the case of a Nuclear Accident or Radiological 
Emergency) ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิม่า ไดอิจิ

ประเทศอียิปต์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ

ไนจีเรีย ประเทศปำกีสถำน ประเทศอำเจนติน่ำ และประเทศ

ตุรกี ทั้งนี้เพื่อเตรียมควำมพร้อมและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิด

จำกกำรเข้ำมำท�ำงำนร่วมกันของแต่ละประเทศ และกำรน�ำ

ผลที่ได้จำกกำรตรวจวัดมำเปรียบเทียบกันทั้งในเชิงปริมำณ

และคุณภำพ

ส�ำหรับข้อมูลกำรตรวจวัดน้ัน ก่อนกำรน�ำเสนอข้อมูล 

ผูน้�ำเสนอใคร่ขอชีแ้จงก่อนว่ำ ข้อมลูกำรตรวจวดัมีเป็นจ�ำนวน

มำกไม่สำมำรถน�ำมำลงในบทควำมฉบับน้ีได้ทั้งหมด ท�ำได้

เพียงแต่หยิบยกตัวอย่ำงระดับของรังสีในบริเวณหนึ่งมำให้

ดูเป็นตัวอย่ำงเท่ำนั้น ส�ำหรับค่ำที่ผู้น�ำเสนอได้น�ำมำแสดง

ต่อไปน้ีเป็นค่ำที่ได้จำกกำรตรวจวัดในสนำมฟุตบอลซ่ึงอยู่ใน

บริเวณโรงเรียน A โดยได้มีกำรก�ำหนดจุดที่จะเข้ำไปท�ำกำร

วัดในแต่ละพื้นที่ต่ำงกัน ผู้เขียนได้ท�ำกำรเก็บข้อมูลกำรวัด

ประมำณ 10 ค่ำแล้วจึงน�ำมำหำค่ำเฉลี่ย จำกนั้นจึงได้น�ำคำ่

รูปที่ 1 การเข้าไปตรวจวัดตามบริเวณที่ก�าหนด
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หนังสืออ้ำงอิง
1. Generic procedures for monitoring in a nuclear or radiological  
 emergency: IAEA-TECDOC-1092, IAEA, JUNE, 1999.

ทั้งหมดมำประเมินค่ำโดยรวมว่ำ ในแต่ละพื้นที่มีกำรแผ่รังสี

ออกมำเป็นอัตรำเท่ำใด

จำกผลกำรวัดที่ได้ในตำรำงที่ 1 และเทียบกับค่ำ

มำตรฐำนทีท่ำงทบวงกำรพลงังำนปรมำณรูะหว่ำงประเทศได้

ก�ำหนดไว้ในตำรำงที ่2 จะเหน็ว่ำ ค่ำทีว่ดัได้สงูกว่ำค่ำก�ำหนด 

ดงันัน้ มำตรกำรทีจ่ะน�ำมำใช้คอื ห้ำมบรโิภคอำหำร กัน้บรเิวณ

และอพยพผู้คนไปยังทิศทำงเหนือลม

จำกกำรเข้ำร่วมฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ท�ำให้แต่ละประเทศ

ได้รับทรำบข้อมูลและประสบกำรณ์ต่ำงๆ มำกมำย อำทิเช่น 

กำรชี้แจงจำกผู้รับผิดชอบในกำรเข้ำไปแก้ไขปัญหำเม่ือเกิด

เหตุแผ่นดินไหว กำรเข้ำไปควบคุมพื้นที่ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์

และก�ำหนดเขตหวงห้ำม กำรเก็บตัวอย่ำงในสิ่งแวดล้อม  

กำรตรวจวัดค่ำปริมำณรังสีที่ระดับสูงจำกพื้น 5 ซม. และ 

ระดับ 1 เมตร เหล่ำนี้เป็นต้น ผู้น�ำเสนอสำมำรถน�ำมำใช ้

โดยน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัแิละเตรยีมควำมพร้อมทัง้

ในเรื่องของเครื่องมือและบุคลำกรต่อไป

 บริเวณที่ท�ำกำรตรวจวัด คำ่ที่วัดได้ระยะ 1 เมตร ค่ำที่วัดได้ระยะ 5 เซนติเมตร  สำรรังสีที่พบ

  (ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง,) (ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง)

  โดยเฉลี่ย โดยเฉลี่ย

 โรงเรียน A 5-6  6-7  Cs-137, Cs-134

ตำรำงที่ 1 ผลกำรวัดโดยใช้เครื่อง Radiagem and Identifinder ของประเทศไทย

หมำยเหตุ คำ่ 1 ไมโคร มีค่ำเท่ำกับ 0.000001 หรือ 1×10-6

ตำรำงที่ 2 Operational Intervention Levels in a Reactor Accident*1

 กำรวัดรังสี  ค่ำก�ำหนด  มำตรกำร

ระดับรังสีในอำกำศจำกสำรรังสี 1. ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 1. ห้ำมบริโภคอำหำร

ที่ตกบนพื้น    2. กั้นบริเวณ

    3. อพยพผู้คนไปยังทิศทำงเหนือลม

รูปที่ 2 การตรวจวัดการเปรอะเปื้อนผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงาน
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ความปลอดภัยทางรังสีในงาน 
รังสีรักษา (Radiotherapy) ตอนที่ 2

ตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่ำวถึง ควำมหมำยของกำรบ�ำบัดด้วยรังสีหรือรังสีรักษำ คือ กำรใช้รังสีชนิด

ก่อไอออนฆ่ำเนือ้เยือ่ทีเ่ป็นโรค ต้นก�ำเนดิรงัส ี(radiation soureces) ทีใ่ช้ อำจจะอยูภ่ำยนอกเนือ้เยือ่หรอื

ใช้สัมผัสกับเนื้อเยื่อ โดยที่ต้นก�ำเนิดรังสีรักษำถูกออกแบบให้ส่งปริมำณรังสีสะสมสูงไปยังพื้นที่ที่ต้องกำร

รกัษำ นอกจำกควำมหมำยแล้ว ผูเ้ขยีนยงัได้กล่ำวถงึ อปุกรณ์วดัปรมิำณรงัสสีะสม กำรจบัต้องต้นก�ำเนดิ

รังสี รวมถึงข้อปฏิบัติและข้อหำ้มส�ำหรับรังสีรักษำระยะใกล้ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่จะต้องพึงระหัง

ฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอกลำ่วถึงควำมปลอดภัยทำงรังสีในงำนรังสีรักษำต่อจำกตอนที่แล้ว ว่ำด้วยเรื่อง

กำรรักษำโดยใช้ล�ำรังสีภำยนอก และกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีภำยนอก ว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไร 

จำรุณี ไกรแก้ว กุศล ศรีชม และนิตยำ ศุภฤทธิ์
ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนนิวเคลียร์และรังสี
สมบุญ จิรชำญชัย
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี

การรักษาโดยใช้ล�ารังสีภายนอก (External beam therapy)
กำรรกัษำแบบนีต้้องใช้อตัรำปรมิำณรงัสทีีส่งูมำก ซึง่จะได้จำกต้นก�ำเนดิรงัส ีเช่น โคบอลต์-60 หรอื

เครื่องก�ำเนิดรังสี เช่น เครื่องเร่งอนุภำคเชิงเส้น (linear accelerators)

การป้องกันเชิงลึก (Defence in depth)
กำรป้องกันเชิงลึกหมำยถึงควำมปลอดภัยที่มีอยู่หลำยช้ัน เพื่อที่ว่ำถ้ำระบบควำมปลอดภัยระบบ

หนึ่งล้มเหลว ก็ยังมีกำรป้องกันชั้นอื่นเหลืออยู่

ในกำรรักษำโดยใช้ล�ำรังสีจำกภำยนอก ระบบควำมปลอดภัยเหล่ำนี้ได้แก่

•ห้องท�ำกำรรักษำต้องมีกำรก�ำบังรังสีที่ดี

•ทำงเข้ำห้องท�ำกำรรักษำต้องเป็นแบบเขำวงกต (maze)

•ทำงเข้ำออกใช้ระบบอินเตอร์ล็อก
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•มีสัญญำณในห้องและตรงต�ำแหน่งทำงเขำ้เมื่ออัตรำปริมำณรังสีสูง

•มีสวิตซ์ปิดกรณีฉุกเฉินอยู่ภำยในห้อง

โครงสร้ำงควำมปลอดภัยต้องได้รับกำรออกแบบเพื่อที่ว่ำหำกมีส่วนประกอบบำงส่วนไม่สำมำรถท�ำงำนได้ จะยังส่งผลให้

ระบบส่วนที่เหลืออยู่ในสถำนะที่ปลอดภัย โดยโครงสร้ำงควำมปลอดภัยจะต้องได้รับกำรบ�ำรุงรักษำเป็นประจ�ำ

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามส�าหรับการรักษาโดยใช้ล�ารังสีจากภายนอก  

  ข้อปฏิบัติ   ข้อห้ำม

• ตรวจเช็คกำรท�ำงำนของโครงสร้ำงควำมปลอดภัยทุกวัน • ห้ำมเข้ำห้องถ้ำแสงไฟเตือน “radiation on” ท�ำงำนอยู่

• ซ่อมบ�ำรุงระบบอินเตอร์ล็อก และระบบกำรเตือน • ห้ำมใช้ห้องหำกโครงสร้ำงควำมปลอดภัยอย่ำงใด

 ตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต   อย่ำงหนึ่งเสียหำย

• สวมใส่อุปกรณ์วัดปริมำณรังสีสะสมทุกครั้ง • ห้ำมใช้ห้องถำ้ไม่แน่ใจว่ำปลอดภัย

การป้องกันอันตรายจากรังสีจากรังสีนอกร่างกาย (external exposure)
กำรได้รับรังสีแกมมำและรังสีเอกซ์สำมำรถควบคุมได้โดยกำรพิจำรณำเวลำ ระยะทำง และกำรก�ำบังรังสี

เวลำ เพือ่ลดปรมิำณรงัส ีเวลำทีใ่ช้ในบรเิวณรงัสต้ีองควบคมุให้น้อยทีส่ดุเท่ำทีเ่ป็นไปได้ ยิง่ใช้เวลำในพืน้ทีน่ัน้มำกเท่ำไร ยิง่รบั

ปรมิำณรงัสมีำกขึน้ จำกรปูข้ำงล่ำงนี ้ในพืน้ทีซ่ึง่อตัรำปรมิำณรงัสเีป็น 100 ไมโครซเีวร์ิตต่อชัว่โมง ปรมิำณรงัสทีีไ่ด้รบัจะเป็นดงันี้

ระยะทำง ถ้ำอตัรำปรมิำณรงัสทีี ่1 เมตร จำกต้นก�ำเนดิ 

รังสีเป็น 100 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง อัตรำปริมำณรังสีที่ 

2 เมตร จะเท่ำกับ 25 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

กำรก�ำบังรังสี วัสดุที่ ใช ้

ก�ำบังต้องเหมำะกับชนิดของรังสี  

พลำสติกหนำ 1 เซนติเมตร  

สำมำรถกัน้รงัสบีตีำ ส่วนตะกัว่และ

คอนกรตีสำมำรถก�ำบงัรงัสแีกมมำ 

และรังสีเอกซ์

kwang
Typewritten Text
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ปริมาณรังสี (dose) และผลที่ได้รับ
หน่วยของปริมำณรังสี

หน่วยของปริมำณรังสีดูดกลืนเป็นเกรย์ (gray, Gy) ส่วนหน่วยที่ใช้เพื่อแสดงปริมำณรังสีในกำรป้องกัน

อันตรำยจำกรังสีเป็นซีเวิร์ต (Sv) และ 1 มิลลิซีเวิร์ต (mSv) เท่ำกับ 1/1000 ซีเวิร์ต

•ปริมำณรังสีต่อปี (annual doses) จำกรังสีที่มำจำกรังสีพื้นหลัง (natural background radiation)  

แปรผันตำมค่ำเฉลี่ยอยู่ระหว่ำง 1 mSv  และ 5  mSv ทั่วโลก

•1 ไมโครซีเวิร์ต (μSv) เท่ำกับ 1/1000 มิลลิซีเวิร์ต  

•ปริมำณรังสีจำกกำรเอกซเรย์ปอดเท่ำกับ 20 μSv ต่อครั้ง

อัตรำปริมำณรังสี (dose rate)
อัตรำปริมำณรังสีคือปริมำณรังสีที่ได้รับในช่วงเวลำหนึ่ง หน่วยที่ใช้คือ ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (μSv/h) ถ้ำ

บุคคลใช้เวลำสองชั่วโมงในพื้นที่ที่อัตรำปริมำณรังสีเท่ำกับ 10 μSv/h จะรับปริมำณรังสี 20 μSv

ผลต่อสุขภำพจำกกำรรับรังสี
ถ้ำปริมำณรังสีสูงมำก ผลต่อรำ่งกำยจะปรำกฏไม่นำนหลังจำกกำรรับรังสี อำกำรบำดเจ็บรุนแรงจะปรำกฏ

ถ้ำปรมิำณรงัสดีดูกลนืสงูกว่ำค่ำขดีเริม่เปลีย่น (threshold) ต้นก�ำเนดิรงัสแีละเครือ่งมอืทีใ่ช้ด้ำนรงัสรีกัษำสำมำรถ

ให้ปริมำณรังสีขนำดนี้ได้

ถึงแม้ว่ำปริมำณรังสีไม่มำกพอจะเกิดกำรบำดเจ็บรุนแรง ยังมีควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดผลทำงสุขภำพอื่นๆ  

เช่นมีควำมเสี่ยงจะเป็นมะเร็ง ยิ่งรับปริมำณรังสีสูงเท่ำไร ยิ่งมีโอกำสจะเกิดมะเร็งสูงขึ้นได้ เพื่อลดควำมเป็นไป

ได้ของผลที่จะตำมมำภำยหลัง ให้กำรด�ำเนินกำรใดๆ ในทำงปฏิบัติที่ท�ำให้งำนส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ โดยได้รับ

รังสีชนิดก่อไอออนน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ (as low as reasonably achievable, ALARA)

เรียบเรียงจำก
รำชบัณฑิตยสถำน. (2543). ศัพท์แพทยศำสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหำนคร: 
 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อรุณกำรพิมพ์. 
ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ. (2547). ศัพท์ทำนุกรมนิวเคลียร์. กรุงเทพมหำนคร: ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ.
Radiation Protection of Workers (Last updated: 09 July 2012), http://www-ns.iaea.org/tech-areas/
 communication- networks/norp/radiation-protection-posters.htm. ; [7 Nov 2012].

รังสีบีตำ

รังสีแกมมำและรังสีเอกซ์
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การประเมนิค่าปรมิาณรงัสด้ีวยมาตรวดัรังสี 
ทางชีวภาพ (Biological Dosimetry)                                                 

สุจิตรำ แสนสำคร
ส�ำนักสนับสนุนกำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัย
จำกพลังงำนปรมำณู

กำรประเมินค่ำปริมำณรังสี (Radiation Dose Assessment) ถือได้ว่ำเป็นขั้นตอนแรกๆ ที่มี 

ควำมส�ำคัญต่อกำรรักษำผู้ที่ได้รับรังสีเป็นอย่ำงมำก โดยทั่วไปแล้วกำรประเมินค่ำปริมำณรังสี

ที่ร่ำงกำยได้รับน้ันสำมำรถท�ำได้หลำยวิธี ได้แก่ กำรตรวจวัดด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดปริมำณรังสี 

(Physical dosimetry) โดยตรง กำรประเมินค่ำปริมำณรังสีจำกลักษณะอำกำรที่ผู้ได้รับรังสีนั้น 

แสดงออก (Clinical Dosimetry) นอกจำกนั้นแล้วยังสำมำรถประเมินหำค่ำปริมำณรังสีที่ร่ำงกำย

ได้รับจำกกำรตรวจสอบตัวอย่ำงทำงชีวภำพ เช่น เลือด อุจจำระและปัสสำวะของผู้ที่ได้รับรังสีนั้น 

(IAEA, 2013)

กำรประเมนิค่ำปรมิำณรงัสจีำกตวัอย่ำงทำงชวีภำพของผูไ้ด้รบัรงัส ี(Biological Dosimetry)  

ที่ได้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน ได้แก่ กำรตรวจหำควำมผิดปกติของโครโมโซม เช่น  

กำรเกดิไดเซ็นตรกิโครโมโซม (Dicentric chromosome : โครโมโซมทีม่เีซน็โทรเมยีร์ 2 อนั) และกำร

เกดิวงแหวนโครโมโซม (Chromosome ring) นอกจำกนัน้แล้วยงัสำมำรถตรวจหำควำมผิดปกตอิืน่ๆ  

ที่เกิดขึ้นได้จำกกำรทดสอบไมโครนิวเคลียส (Micronuclei assay), กำรตรวจหำกำรเปลี่ยนแปลง 

ล�ำดับของ DNA บนโครโมโซม (Translocation Frequency) ด้วยเทคนิคกำรติดฉลำกด้วย 

สำรเรอืงแสง (Fluorescence in situ hybridization: FISH) กำรทดสอบหำกำรกลำยพันธุข์องยนีส์ 

(HPRT Mutant Frequency) และ กำรตรวจหำควำมเสยีหำยของ DNA ด้วยเทคนิค COMET Assay  

เป็นต้น

แม้ว่ำกำรประเมนิค่ำปรมิำณรงัสด้ีวยมำตรวดัรงัสทีำงชวีภำพจะสำมำรถท�ำได้หลำยวธิ ีแต่กำร

ประเมินค่ำปริมำณรังสีด้วยกำรตรวจหำไดเซ็นตริกโครโมโซม (Dicentric chromosome assay) 

ก็ถือได้ว่ำเป็นวิธีที่มีควำมถูกต้องแม่นย�ำที่สุด ในกรณีกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีท่ีมีผู้ได้รับรังสีเป็น

จ�ำนวนมำกและไม่มีอุปกรณ์กำรตรวจวัดรังสีอยู่ (Rom metal., 2009) 

กำรประเมินค่ำปริมำณรังสีด้วยวิธีนี้ อำศัยหลักกำรที่เมื่อรังสีผ่ำนเข้ำมำในร่ำงกำยแล้วจะ

เกิดอันตรกิริยำกับโครโมโซมที่อยู่ภำยในนิวเคลียสของเซลล์ ท�ำให้โครโมโซมที่ได้รับรังสีนั้นจะเกิด

กำรแตกหกัเสยีหำยตำมปรมิำณรงัสทีีไ่ด้รบั โดยปกตแิล้วโครโมโซมทีไ่ด้รบัรงัสจีะสำมำรถซ่อมแซม

ส่วนท่ีได้รับควำมเสียหำย และกลับสู่สภำพปกติได้ดังเดิม อย่ำงไรก็ตำมหำกกำรซ่อมแซมนั้น 

มีควำมผิดพลำดเกิดขึ้น ท�ำให้ปลำยด้ำนหนึ่งของโครโมโซมไปเชื่อมต่อกับ โครโมโซมที่แตกหัก  

เกิดเป็นโครโมโซมที่มีจุดเชื่อมต่อกัน 2 ต�ำแหน่ง เกิดเป็นโครโมโซมที่มีเซ็นโทรเมียร์ 2 อัน  

(Centromere) เรียกว่ำ ไดเซ็นตริคโครโมโซม (Dicentric chromosome: DC) ซึ่งปริมำณที่ 

เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับปริมำณรังสีที่ได้รับ ดังนั้นจึงสำมำรถน�ำมำใช้เป็นมำตรรังสีทำงชีวภำพส�ำหรับ 

กำรประเมินค่ำปริมำณรังสีที่ได้รับในปัจจุบัน
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กำรตรวจหำไดเซ็นตริคโครโมโซม สำมำรถท�ำได้โดยกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดจำกผู้ที่ได้รับรังสี แล้วน�ำมำ

ท�ำกำรเพำะเลี้ยงเป็นระยะเวลำประมำณ 48 ชั่วโมง ในสภำวะที่เหมำะสม เมื่อเซลล์เม็ดเลือดเจริญจนถึง

ระยะเมทำเฟส (Metaphase) จึงท�ำกำรเก็บเกี่ยวเซลล์มำท�ำกำรตรวจสอบหำโครโมโซมที่เกิดไดเซ็นตริค 

(Dicentric chromosome) ด้วยกำรย้อมสีจิมซ่ำ (Giemsa) และตรวจสอบควำมผิดปกติของโครโมโซมผ่ำน

กล้องจุลทรรศน์แล้วท�ำกำรค�ำนวณหำควำมถี่ในกำรเกิดไดเซ็นตริคโครโมโมโซม (Dicentric chromosome  

frequency) และท�ำกำรประเมินค่ำปริมำณรังสีที่ร่ำงกำยได้รับโดยกำรเปรียบเทียบกับกรำฟมำตรฐำน 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณรังสีที่ได้รับและควำมถี่ในกำรเกิดไดเซ็นตริคโครโซม (Dose-respond curve) 

(IGCAR, 2004)

COSKUN etal., (2000)  ได้ท�ำกำรทดลองเพือ่หำกรำฟมำตรฐำนแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปรมิำณ

รงัสกีบัควำมถีข่องกำรเกดิไดเซน็ตรกิโครโมโซม โดยท�ำกำรฉำยรงัสเีอก็ซ์ให้กบัตวัอย่ำงเลอืดของอำสำสมคัร

ที่ไม่เคยได้รับรังสีมำก่อน แล้วน�ำตัวอย่ำงเลือดที่ผ่ำนกำรฉำยรังสีนั้นมำเพำะเลี้ยงแล้วตรวจวิเครำะห์หำได

เซ็นตริกโครโมโซมที่เกิดขึ้น จำกผลกำรทดลองท�ำให้สำมำรถหำกรำฟมำตรฐำนแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ปริมำณรังสีที่ได้รับกับควำมถี่ของกำรเกิดไดเซ็นตริกโครโมโซมได้ ดังรูปที่ 1 โดยพบว่ำเมื่อเพิ่มปริมำณรังสี

ที่ฉำยให้กับตัวอย่ำงเลือดเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้ควำมถี่ในกำรเกิดไดเซ็นตริกโครโมโซมเพิ่มสูงขึ้นตำมไปด้วย

รูปที่ 1 ตัวอย่างกราฟมาตรฐานความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรังสีท่ี

ได้รับ (Gy) และความถี่ของการเกิดไดเซ็นตริกโครโมโซม (COSKUN 

eatal., 2000) 
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จำกควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวท�ำให้สำมำรถประเมนิค่ำปรมิำณรงัสขีองผูท้ีไ่ด้รบัได้โดยกำรตรวจหำกำรเกดิ

ไดเซน็ตรกิโครโมโซมทีเ่กดิขึน้ในตวัอย่ำงเลอืดของผูท้ีไ่ด้รบัรงัส ีแล้วน�ำมำเปรยีบเทยีบกบักรำฟมำตรฐำนทีไ่ด้

สร้ำงขึน้ ดงัจะเหน็ได้จำกกำรทดลองของ Amicis etal., (2013) ทีแ่สดงให้เหน็ว่ำ กำรประเมนิค่ำปรมิำณรงัสี

ด้วยกำรตรวจหำไดเซ็นตริกโครโมโซมแล้วเปรียบเทียบกับกรำฟมำตรฐำน ท�ำให้สำมำรถประเมินค่ำปริมำณ

รงัสทีีไ่ด้รบัได้อย่ำงถกูต้องแม่นย�ำ โดยปรมิำณรงัสทีีไ่ด้จำกกำรประเมนิมค่ีำใกล้เคยีงกนัมำกกบัปรมิำณรงัสทีี่

ได้รับจริง ดังแสดงใน ตำรำงที่ 1
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เนื่องจำกปัจจุบันนี้ได้มีกำรน�ำเอำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มำใช้ประโยชน์กันอย่ำงแพร่หลำย ทั้งด้ำน

กำรแพทย์ กำรเกษตร และอุตสำหกรรม อีกทั้งยังมีโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ของประเทศไทย 

และเพื่อนบ้ำน เช่น เวียตนำม และมำเลเซีย หำกมีกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรังสีและนิวเคลียร์เกิดขึ้นอำจ 

ส่งผลกระทบให้ประชำชนได้รับรังสีในวงกว้ำง จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำร

ประเมินค่ำปริมำณรังสี โดยกำรน�ำเอำเทคนิคกำรประเมินค่ำปริมำณรังสีที่มีประสิทธิภำพ เช่น กำรตรวจ

หำไดเซ็นตริกโครโมโซม และกำรสรำ้งฐำนข้อมูลกำรได้รับรังสีของประชำชนทั่วไปมำใช้ เพื่อช่วยให้สำมำรถ 

คัดแยกประเภทของผู้ได้รับรังสีตลอดจนกำรก�ำหนดแนวทำงกำรรักษำเพื่อช่วยชีวิตของผู้ที่ได้รับบำดเจ็บได้

อย่ำงทนัท่วงท ีอกีทัง้ยงัเป็นกำรสนบัสนนุงำนทำงด้ำนมำตรฐำนกำรประเมนิค่ำปรมิำณรงัสด้ีวยมำตรวดัรงัสี

ทำงชีวภำพ และสร้ำงควำมมั่นใจด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีให้แก่ประชำชนอีกทำงหนึ่ง

เอกสำรอ้ำงอิง
1. Amicis, A.D., Amati, A., Cristoaro, S.D., Franchini, V., Franco, M., Regalbuto, E., Lista, F, And Sanctis, S.D. (2013),  
 Biodosimetry Intra-Labooratory Calibration of Dicentric Chromosome Assay: Evaluation among Three Different  
 Scorers. Sezione di Immunologia e Tossicologia Centro Studi e Ricerche di Sanita e Veterinaria, Roma, ITALY
2. International Atomic Energy Agency : IAEA (2013), Biodosimetry, Available Methods And Role in Dose  
 Assessment and Prognosis, Module X., Available on http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/...2/DAY_2-8.pps  
 (June 10, 2013).
3. Indira Gandhi Centre for Atomic Research: IGCAR (2004), Biological Dosimetry, Department of Atomic Energy,  
 Government of India, Available on http://www.igcar.ernet.in/igc2004/sg/biodosimetry.htm (June 7, 2013).
4. Romm, H.; Oestreicher, U.; Kullka, U.(2009), Cytogeneti damage analysed by the Dicentric assay, Ann Ist Super  
 Sanità 45 (3), pp.251-259.
5. CoSkun, M.; Top, A. and Orta, T. (2000), Biological dosimetry following X-ray Irradiation, Turk J. Med. Sci. 30,  
 pp.563-569.

ตำรำงที่ 1 กำรประเมินค่ำปริมำณรังสีเอ็กซ์ด้วยกำรตรวจหำไดเซ็นตริกโครโมโซม จำก 500 เมทำเฟส  
เมื่อ LCL 95% lower confidence limit; UCL : 95% upper confidence limit

 Dose  Cells  No. of  No. of  Dicentrics/cell  Estimated Dose (Gy)

 (Gy)   Slides  Dicentrics   (LCL/UCL)

 0.1 500 2 2 0.004 0.1 (-o.o3/0.13)

 0.7 500 2 58 0.116 0.8 (0.70/0.97)

 1.4 500 2 123 0.246 1.3 (1.21/1.48)

 2.0 500 2 253 0.506 2.1 (1.93/2.17)

 2.6 500 2 256 0.712 2.5 (2.38/2.60)
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กำรวัดค่ำรังสีเพื่อควบคุมหรือประเมินควำมอันตรำยเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเครื่องมือที่ใช้รังสีก็มีหลำย

ประเภท จึงมีหน่วยที่ใช้วัดหลำยหน่วยด้วยกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรวัด

•หำกต้องกำรวัดปริมำณรังสีที่แผ่ออกมำ จะวัดโดยใช้หน่วยเดิมทีเรียกว่ำ คูรี (Ci) หรือหน่วยสำกล

เรียกวำ่ เบคเคอเรล (Bq)

•หำกต้องกำรวัดปริมำณรังสีที่คนได้รับหรือที่ดูดซับโดยเนื้อเยื่อของร่ำงกำย จะวัดโดยใช้หน่วยเดิมที ่

เรียกว่ำ แรด (Rad: Roentgen absorbed dose) หรือหน่วยสำกลเรียกว่ำ เกรย์ (Gr : Gray)

•หำกต้องกำรวัดควำมเส่ียงต่อสุขภำพจำกรังสี หรือที่เรียกว่ำ รังสีสมมูล จะวัดใช้หน่วยเดิมทีเรียกว่ำ 

เรม (Rem: Roentgen equivalent in man) หรือหน่วยสำกลเรียกว่ำ ซีเวิร์ต (Sv: Sievert)

ปริมาณรังสวีัดได้อย่างไร

  หน่วยที่ใช้วัดรังสี หน่วยเดิม หน่วยใหม่

  กัมมันตภำพรังสี (1 คูรี เท่ำกับ 37000 ล้ำนเบคเคอเรล)   คูรี   เบคเคอเรล

  รังสีที่ถูกดูดกลืน (1 เกรย์ เท่ำกับ 100 แรด)  แรด    เกรย์

  รังสีสมมูล (1 ซีเวิร์ต เท่ำกับ 100 เรม)  เรม   ซีเวิร์ต

ปริมาณรังสีจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้รับต่อปี

ที่มาภาพ : http://www.umt.edu/media/research/eh/Materials/Radioactive/primarytypes.ppt

ผลกระทบของกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ 
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ผลกระทบจำกกำรได้รับกัมมันตภำพรังสีในปริมำณที่น้อยแต่ยำวนำน (Stochastic health effects)  

แม้จะมีควำมเป็นไปได้วำ่จะมีผลต่อสุขภำพ แต่ก็ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำผลที่ว่ำนั้นจะมีอำกำรอย่ำงไรและรุนแรง

กองบรรณำธิกำร
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เพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้ว ยอมรับกันว่ำมะเร็งเป็นผลอย่ำงหนึ่งของกำรได้รับรังสีในระยะยำว ในขณะเดียวกัน  

ยังพบวำ่ยังสำมำรถก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมได้อีกด้วย

2. ผลกระทบจำกกำรได้รับกัมมันตภำพรังสีในปริมำณที่มำกในระยะเวลำส้ัน (Non-Stochastic health 

effects) ซึ่งมักแสดงอำกำรอย่ำงเฉียบพลัน

นักวิทยำศำสตร์ชีว่้ำคนแต่ละคนจะได้รบัรงัสจีำกธรรมชำตเิป็นปกตปิระมำณ 2.23 มลิลซิเีวร์ิต (mSV) ต่อปี  

แม้ว่ำจะไม่มีพื้นฐำนที่แน่นอนในกำรก�ำหนดระดับที่ปลอดภัย ในกำรรับรังสีเกินกว่ำท่ีได้รับตำมธรรมชำติ 

จนเกิดผลกระทบที่สะสมขึ้น แต่องค์กำรสำกลในกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี (International commission on 

radiological protection : ICRP) ก็ได้แนะน�ำว่ำคนทั่วไปไม่ควรได้รับรังสีเกินกว่ำ 5 mSv ต่อปี และส�ำหรับ 

ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรังสี ก็ไม่ควรได้รับเกินกว่ำ 50 mSv ต่อปี 

อยำ่งไรก็ตำม กำรได้รับรังสีเพิ่มขึ้นก็ย่อมหมำยถึงควำมเสี่ยงสะสมของผลกระทบต่อสุขภำพที่จะได้รับเพิ่ม

ขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมำยควำมวำ่จะต้องกังวลหรือวิตกจนเกินไป เพรำะโอกำสที่เรำจะได้รับรังสีในปริมำณที่

มำกจนเป็นอันตรำยไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ำย ๆ

ผลกระทบต่อสุขภำพจำกกำรรับกัมมันตภำพรังสี

รังสีที่ได้รับ (mSv)  ผลกระทบทำงสุขภำพ  ระยะเวลำที่อำกำรเริ่มแสดง 

    (หำกไม่ได้รับกำรรักษำ)

50-100 ควำมเปลี่ยนแปลงของเคมีในเลือด   

500 คลื่นเหียน  ไม่กี่ชั่วโมง

550 เหนื่อยล้ำ   

700 อำเจียน  

750 ผมร่วง    2-3 สัปดำห์

900 ท้องร่วง  

1,000 ตกเลือด  

4,000 อำจถึงตำย  ภำยใน 2 เดือน 

10,000 เนื้อเยื่อบุผนังล�ำไส้ถูกท�ำลำย 1-2 สัปดำห์

 เลือดตกในตำย    

20,000 ระบบประสำทส่วนกลำงถูกท�ำลำยหมดสติ  ภำยในไม่กี่นำที

 ตำย       ภำยในไม่กี่ชั่วโมงหรือวัน

อ้ำงอิงข้อมูล : เส้นทำงสีเขียวฉบับเสริม
http://www.hss.energy.gov/healthsafety/ohre/roadmap/achre/intro_9_1.html
http://www.umt.edu/media/research/eh/Materials/Radioactive/primarytypes.ppt
Ionizing & Non-Ionizing Radiation : http://www.epa.gov/radiation/understand/ionize_nonionize.htm
http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1950&Itemid=178

ที่มา : องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency)
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อยู่ปลอดภัยกับ อะตอม
ตอน ปรมาณูเพื่อสันติ

โดยส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ www.oaep.go.th         เกิจวรงค์ นูกูลกิจ : บรรยำย   สำคร ข�ำเพชร : ภำพประกอบ
โทร. 0-2596-7600

ดร.เรย์แมนคะ อะตอมอ่ำน
หนังสือสงครำมโลกครั้งที่ 2  
พบวำ่ ระเบิดนิวเคลียร์ เป็น
อำวุธร ้ำยแรงในสงครำม 
ครั้งนั้น จริงเหรอคะ 

จริงจ้ะ และปัจจุบันก็ยังคง
หวำดหวั่นในอำนุภำพของมัน
อยู่ จึงได้มีแนวคิดหยุดกำร
แพร่ขยำยอำวุธนิวเคลียร์

องค์กำรสหประชำชำติได้ผลักดันให้
เกดิกฎ กตกิำ หรอืข้อตกลงระหว่ำง
ประเทศขึ้น เพื่อสร้ำงสันติร ่วม
กัน และหนึ่งในนั้นก็คือสนธิสัญญำ 
NPT (Nuclear Non-Proliferation 
Treaty) หรือสนธิสัญญำไม่แพร่
ขยำยอำวุธนิวเคลียร์ไงล่ะ 

สนธิสัญญำนี้มีวัตถุประสงค์ ซึ่งถือ
เป็นเสำหลัก 3 ประกำร คือ กำรไม่
แพร่ขยำยอำวธุนวิเคลยีร์ กำรลดหรอื
ปลดอำวุธนิวเคลียร์ และกำรมีสิทธิที่
จะน�ำหรือได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้  
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ในกำรใช้
พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อประโยชน์ใน
ทำงสันติ

Radiation protection กำรป้องกันรังสี
หมำยถึง กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎระเบียบ มำตรกำร และวิธีปฏิบัติ ซึ่งก�ำหนดขึ้นตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ควำมปลอดภัย เพื่อควบคุมให้ ผู้ปฏิบัติงำนรังสี และประชำชนทั่วไปได้รับ รังสีชนิดก่อไอออน น้อยที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ 

(ALARA : as long as reasonably achievable)

ศัพ
ท
์น่ารู้

สนธิสัญญำ NPT มีสำระส�ำคัญคือ ห้ำมรัฐที่
ครอบครองอำวุธนิวเคลียร์ (สหรัฐฯ อังกฤษ 
รัสเซยี ฝร่ังเศส และจนี ) ส่งหรือช่วยให้ประเทศ
อื่น ๆ ผลิตหรือครอบครองอำวุธนิวเคลียร์

ห้ำมรัฐที่ไม่ได้ครอบครองอำวุธ
นิวเคลียร์รับ แสวงหำ หรือขอ
ควำมช่วยเหลือในกำรผลิตอำวุธ
นิวเคลียร์

ไม่แพร่ขยำย
ยังไงคะ

ให้รฐัทีไ่ม่ได้ครอบครองอำวุธนวิเคลยีร์ยอมรบัข้อ
ตกลงพิทักษ์ควำมปลอดภัยว่ำจะไม่น�ำพลังงำน
นิวเคลียร์ในทำงสันติไปดัดแปลงใช้เป็นอำวุธ
นิวเคลียร์

จะใช ้กลไกด้ำนกำรพิทักษ์ 
ควำมปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์  
ของ IAEA หรือที่รู้จักกันว่ำ 
Safeguards Agreement เป็น 
เครื่องมือในกำรตรวจสอบ
กิจกรรมด้ำนนิวเคลียร์ในทำง
สันติ

ประเทศไทยเรำเข้ำเป็น
ภำคี NPT ด้วยมั้ยคะ

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศหรือรัฐที่ 
ไม่ได้ครอบครองอำวธุนวิเคลยีร์จ้ะ ไทย
ได้ให้กำรภำคยำนุวัติ (accession) 
เข้ำเป็นภำคีของสนธิสัญญำฯ ตั้งแต่
วันที่ 7 ธันวำคม 2515 และปฎิบัติ
ตำมพันธกรณีของสนธิสัญญำ NPT 
อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะกำรปฏิบัติ
ตำมพันธกรณีของควำมตกลงเรื่อง
มำตรกำรพิทักษ์ควำมปลอดภัยวัสดุ
นวิเคลยีร์ ระหว่ำงรฐับำลไทยกบั IAEA 
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ภาพกิจกรรม
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย เยี่ยมชม ปส.

ปส. ปลืม้ ได้รบั ISO 9001:2008 เพิม่ความเชือ่มัน่ด้านก�ากบัดแูลความปลอดภยั
ทางนิวเคลียร์ของประเทศ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr. Shin Sung Chul ที่ปรึกษำเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐเกำหลีประจ�ำประเทศไทย เดินทำงเข้ำพบ  

นำยสุพรรณ แสงทอง เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และร่วมหำรือพิจำรณำร่ำง

ควำมตกลงเพือ่ควำมร่วมมือในกำรใช้พลงังำนนวิเคลยีร์ในทำงสนัตริะหว่ำงรฐับำลแห่งรำชอำณำจกัรไทยกบัรฐับำลแห่งสำธำรณรฐั

เกำหลี ณ ห้องเลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ เพื่อหำข้อสรุปก่อนท�ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำง 2 ประเทศในอนำคต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้มีพิธีรับมอบใบรับรองมำตรฐำน 

ระบบบริหำรคุณภำพ จำกผู้อ�ำนวยกำรสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ (MASCI) ทั้งนี้ ส�ำนักก�ำกับดูแลควำมปลอดภัย 

ทำงนิวเคลียร์ ปส. ได้เริ่มด�ำเนินกำรโครงกำรประกันคุณภำพงำนก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์เชิงบูรณำกำร  

โดยด�ำเนินกำรสอดคล้องตำมข้อก�ำหนดของทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (IAEA) และข้อก�ำหนดของกำรประกัน

คุณภำพและกำรบริหำรกระบวนกำรต่ำงๆ ในองค์กร (ISO 9001:2008) โดยได้เริ่มด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวตั้งแต่ปีงบประมำณ 

2552 ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นระบบ มีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำกระบวนกำรก�ำกับดูแล 

ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์บรรลุวัตถุประสงค์ควำมปลอดภัย มีกำรด�ำเนินงำนที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งในปัจจุบัน

ระบบงำนก�ำกบัดแูลควำมปลอดภยัทำงนวิเคลยีร์ของส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัตไิด้ผ่ำนกำรตรวจสอบประกนัคณุภำพ และให้กำร

รับรองจำกสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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โครงการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์
(Nuclear Forensics Kick off Meeting)

ค่ายเยาวชนนิวเคลียร์สัมพันธ์ “รักอะตอม” จ. อุดรธานี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้จัดกำรประชุมโครงกำรศูนย์นิติวิทยำศำสตร์ทำงนิวเคลียร์ (Nuclear 
Forensics Kick off Meeting) ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อำคำร 4 ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ โดยนำยสุพรรณ แสงทอง 
เป็นประธำนเปิดกำรประชุม

โครงกำรดงักล่ำว เริม่ด�ำเนนิกำรโดยประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงในกำรจดัตัง้ศนูย์นติวิทิยำศำสตร์ทำงนวิเคลยีร์ในแถบภมิูภำค
อำเซียน ในกำรนี้ CBRN Centres of Excellence ได้ส่งผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำน Joint Research Centre สถำบัน Institute 
for Transuranium Elements ฝำ่ย Nuclear Safeguards and Forensics เพื่อเป็นที่ปรึกษำโครงกำร และเดินทำงมำประชุม
หำรอืกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร เพือ่ให้เกดิควำมสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของ ปส. ในควำมเป็นเลศิด้ำนนวิเคลยีร์และรงัสใีนภมูภิำค
อำเซียน นอกจำกนี้ ยังมีผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมกำรประชุม อำทิเช่น กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ในฐำนะผู้ประสำนงำนกลำงฝ่ำยไทย กรมศุลกำกร ส�ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต�ำรวจ และส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ เป็นต้น

เมือ่เรว็ ๆ  นี ้ส�ำนกังำนปรมำณเูพือ่สนัต ิ(ปส.) จดัค่ำยเยำวชนนิวเคลยีร์ 
สมัพนัธ์ “รกัอะตอม” เพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมข้ำใจเกีย่วกบัพลงังำนนวิเคลยีร์
และรังสีให้กับเยำวชน ณ โรงเรียนสตรีรำชินูทิศ จังหวัดอุดรธำนี โดยมี  
นำยพนิิจ ช่ำงไม้ พลงังำนจงัหวดัอดุรธำน ีเป็นผูก้ล่ำวต้อนรบั นำยอธัยำศยั 
โฮมวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสตรีรำชินูทิศ จังหวัดอุดรธำณี กล่ำวเปิด 
ซึ่งนำงสิริวรรณ เรืองรอง ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมเผยแพร่และควำม
ร่วมมือระหวำ่งประเทศ เป็นผู้กล่ำวรำยงำน และ นำยสุพรรณ แสงทอง  
เลขำธิกำรส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึก
แก่หน่วยงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม จำกนั้นเลขำธิกำรฯ ให้เกียรติบรรยำย
ควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนพลงังำนนวิเคลยีร์และรงัส ีรวมถงึบทบำทภำรกจิของ ปส. แก่ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมค่ำย “รกัอะตอม” ซึง่เป็น 
นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนต่ำง ๆ จ�ำนวน 10 โรงเรียน ประมำณ 137 คน ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเป็นอย่ำงมำก

ภาพกิจกรรม




