
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารความรู้/คู่มือความรู้ 

เรื่อง การเผชิญอันตรายจากสารรังสีทางทหาร 
จัดท าเมื่อ  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

รายชื่อคณะผู้จัดท า 
พ.อ.สมพงษ์   คนคล่อง อจ.หน.ผรน.กศ.รร.วศ.ทบ. 
พ.อ.พิศุทธิ์  ดารารัตน ์ หน.ผวพ.กวก.วศ.ทบ. 
พ.ท.ทนง จุ้ยรอด ประจ าแผนก ผตท.กวก.วศ.ทบ. 
พ.ท.หญิง โชติพร มุลาลินน์ หน.ผวก.กวก.วศ.ทบ. 
พ.ท.หญิง ศุจิรัตน ์ ปุยะกุล ประจ าแผนก ผวพ.กวก.วศ.ทบ. 
นางสาว ลดัดาวัลย ์ อรุณเลิศ ประจ าแผนก ผวพ.กวก.วศ.ทบ. 
จ.ส.อ.มนตรี อ่ าเอี่ยม  
จ.ส.อ.ธนชัย เอมเอ่ียม  
ส.ต.พฤทธนาตฐ ์ เนตรแหน  
นางสาว สวุรรณ ี กลีบฉว ี  
นายปภณภทั ภากรธนพัฒน์  

     
  ผู้ทบทวน/ผู้อนุมัต:ิ ...................................................    



ค าน า 
 

การเผชิญอันตรายจากสารรังสีทางทหาร  หมายความถึงการปฏิบัติการทางทหารท่ีเกี่ยวกับอันตราย
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ และจากวัสดุกัมมันตรังสีอื่น ๆ  ท้ังท่ีเป็นการปฏิบัติการรบ  รวมไปถึงการ
ปฏิบัตินอกเหนือการสงคราม ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นการสงครามมีโอกาสท่ีก าลังทหารต้องเผชิญกับการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายข้าศึก  หรือฝ่ายข้าศึกอาจจะเลือกโจมตีแหล่งอุตสาหกรรมท่ีมีวัสดุนิวเคลียร์ หรือใน
ระหว่างสงครามอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเป็นผลทางอ้อมท่ีท าให้วัสดุนิวเคลียร์และสารรังสีเกิดการรั่วไหล
แพร่กระจายสู่ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารได้   

ส าหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม การปฏิบัติการทางทหารอาจเกี่ยวข้องกับการ
บรรเทาสาธารณภัย  การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และการสนับสนุนหน่วยงานพลเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ชาติ  ในการปฏิบัติการดังกล่าวจึงมีโอกาสท่ีก าลังทหารจะได้สัมผัสหรือได้รับอันตรายจากสารรังสี 

เอกสารความรู้ฉบับนี้จึงเป็นแนวทางให้ก าลังทหารท่ีมีภารกิจเข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีมีการเปื้อนพิษ
รังสี ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบหรืออันตรายจากรังสี และให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการได้รับ
รังสีของก าลังพลให้มีน้อยท่ีสุดตามหลัก ALARA  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและก าลังพลท่ี
อาจมีภารกิจต้องปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมท่ีมีภัยคุกคามด้านรังสีและนิวเคลียร์ ตลอดจนผู้ท่ีมีความสนใจ
ท่ัวไป  และหากพบว่าข้อความใดมีความผิดพลาดในการพิมพ์หรือเนื้อหาตอนหนึ่งตอนใดไม่ถูกต้อง มีความ 
เข้าใจคลาดเคล่ือนจากข้อเท็จจริงของคณะผู้จัดท า  กรุณาแจ้งมาท่ีคณะท างานการจัดการความรู้ของ         
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโธยิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐            
จักขอบพระคุณยิ่ง 

 
 
      คณะท างานการจัดการความรู้ 
            พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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สารบญั 
  หน้า 

 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับรังสี  
 ประเภทของสารรังสี  ๑ 
 แหลงก าเนิดรังสี ๒ 
 ผลอันตรายจากรังสี ๓ 
 ความไวต่อรังสีของเซลล์ ๓ 
 พลังงานของรงัสี ๖ 
 การได้รับรังสี ๖ 
 ขนาดรังสีท่ีได้รับ ๖ 
 หน่วยวัดรังสี ๗ 
 การวัดรังสี ๘ 
บทที่ ๒ ภัยคุกคามจากรังสี  
 ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของอาวุธนิวเคลียร์ ๑๒ 
 อาวุธนิวเคลียร์ ๑๒ 
 สงครามนิวเคลียร์ ๑๔ 
 ผลอันตรายจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ ๑๖ 
 ความเสียหายจากคล่ืนกระแทก ๑๗ 
 รังสีความร้อน ๑๗ 
 รังสีนิวเคลียร์   ๑๘ 
 ห้วงคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ๑๙ 
 อันตรายจากรังสี   ๑๙ 
 ภัยจากการก่อการร้าย ๑๙ 
บทที่ ๓ การจัดการกับอันตรายจากรังสี  
 กล่าวน า ๒๑ 
 การจัดการกับสารสนเทศ – เกณฑ์การรับรังสีในระหว่างการปฏิบัติการ ๒๒ 
 การควบคุมการได้รับรังสีและนิวเคลียร์ ๒๓ 
 การได้รับรังสี ๒๗ 
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  หน้า 
บทที่ ๔ หลักการควบคุมและรายงานสถานภาพการรับรังสี  
 กล่าวน า ๓๗ 
 ขั้นสถานภาพการรับรังสี ๓๗ 
 ตารางสถานภาพการได้รับรังสี ๓๗ 
 การค านวณสถานภาพการรับรังสีของหน่วย ๓๙ 
 การใช้เกณฑ์การได้รับรังสีในระหว่างปฏิบัติการ ๔๑ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับระดับความเส่ียง   ๔๑ 
บรรณานุกรม ๔๖ 

 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังส ี

 
๑-๑  ประเภทของสารรังสี  

รังสีคือพลังงานท่ีถูกส่งออกไปในอากาศ  รังสีท่ีพบได้บ่อยในชีวิตประจ าวันมีหลายประเภท ได้แก่    
ความร้อน แสง คล่ืนวิทยุ ไมโครเวฟ (microwave) และรังสีเอ็กซ์ (X-ray) รังสีบางประเภทเกิดขึ้นพร้อมกับ
กระบวนการทางนิวเคลียร์หรือกระบวนการทางปรมณู ซึ่งสามารถเคล่ือน ท่ีทะลุผ่านวัสดุและท าให้เกิด
กระบวนการแตกตัวเป็นไอออน รังสีเหล่านี้จึงเรียกว่า “รังสีก่อไอออน” โดยท่ัวไป รังสีประเภทนี้มักจะหมายถึง
รังสีท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมและในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  แหล่งก าเนิดรังสีประเภทนี้อาจจะมา
จากเครื่องก าเนิดรังสี (เช่น เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์) หรือมาจากวัสดุกัมมันตรังสี  โดยท่ีวัสดุกัมมันตรังสีเกิดขึ้นได้
ตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น  วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในการ
เดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รังสีก่อไอออนมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีอ านาจในการทะลุทะลวงเข้าไปใน
เนื้อวัตถุแล้วก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนท่ีแตกต่างกัน รังสีก่อไอออนซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ รังสีเอ็กซ์  
รังสีแกมมา อนุภาคบีต้า อนุภาคอัลฟา และอนุภาคนิวตรอน  วัสดุกัมมันตรังสีต่างชนิดกันจะปลดปล่อยรังสีท่ีมี
พลังงานและความแรงของรังสีท่ีแตกต่างกัน  วัสดุกัมมันตรังสีมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน (ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปของของแข็ง  ของเหลว หรือเป็นก๊าซ)  และมีคุณภาพทางเคมีแตกต่างกันด้วย  

 นิวไคลท่ีเป็นรังสีมีการสลายตัว (กลายเป็นวัสดุกัมมันตรังสีน้อยลง) อัตราการสลายตัวจะขึ้นอยู่กับ
เวลาครึ่งชีวิตซึ่งเป็นค่าจ าเพาะของแต่ละวัสดุกัมมันตรังสี นั่นคือ เวลาครึ่งชีวิตหมายถึงเวลาท่ีวัสดุกัมมันตรังสี 
สลายตัวให้กัมมันตภาพรังสีลดลงไปครึ่งหนึ่งจากอัตราเริ่มต้น  เวลาครึ่งชีวิตของนิวไคลรังสีแต่ละชนิดแตกต่าง
กัน บางชนิดมีเวลาไม่กี่วินาทีบางชนิดมีเวลานานหลายล้านปี  

เมื่อจ าแนกรังสีตามอันตรกิริยา (Interaction) จึงแบ่งรังสีได้เป็น  ๒ กลุ่ม คือ  
ก. รังสีไม่ก่อไอออน (Non-ionizing radiation) ได้แก่ รังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความร้อน แสง 

เสียง คล่ืนวิทยุ อัลตราไวโอเลตและไมโครเวฟ  
ข. รังสีก่อไอออน (Ionizing radiation) หมายถึง พลังงานในรูปของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ

อนุภาครังสีใดๆ ท่ีสามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ท้ังโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางท่ีรังสี
หรืออนุภาคนั้นผ่านไป ได้แก่ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีต้า รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ และอนุภาคนิวตรอน 

๑. อนุภาคอัลฟา เป็นอนุภาคท่ีมีประจุบวก ถูกหยุดยั้งได้ด้วยกระดาษหรือผิวหนัง จะเป็น
อันตรายก็ต่อเมื่ออนุภาคอัลฟาสามารถทะลุวัสดุกั้นรังสีเข้าสู่ร่างกาย จากการกลืนหรือหายใจเอาต้นก าเนิดรังสี
เข้าไป  

๒. อนุภาคบีต้า เป็นอิเล็กตรอน สามารถทะลุผ่านตัวกลางได้ดีกว่าอนุภาคอัลฟา อนุภาคบีต้า
จะถูกหยุดยั้งได้ด้วยน้ า แกว หรือโลหะ  แต่อนุภาคบีต้ายังคงมีอันตรายเมื่อต้นก าเนิดรังสีเข้าไปอยู่ในร่างกาย 
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๓. รังสีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับแสงหรือคล่ืนวิทยุ  แต่มี
ความยาวคล่ืนส้ันกว่า หรือมีความถี่สูงกว่านั่นเอง รังสีชนิดนี้มีความสามารถในการทะลุผ่านวัสดุต่าง ๆ ได้ดี 
การกั้นรังสีจึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุกั้นรังสีท่ีมีเลขอะตอมสูง ๆ เช่น ตะกั่วหรือคอนกรีต  

๔. นิวตรอนเป็นอนุภาคไม่มีประจุ จึงสามารถเคล่ือนท่ีทะลุผ่านตัวกลางไปได้ไกลกว่า
อนุภาคชนิดอื่น  และไม่ท าใหเ้กิดการแตกตัวเป็นไอออนได้โดยตรง แต่อันตรกิริยาจากการชนของนิวตรอนกับ
อะตอมในตัวกลางท าให้เกิดอนุภาคอัลฟา อนุภาคบีต้า รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ ซึ่งก่อให้เกิดการแตกตัวเป็น
ไอออนตามมา อนุภาคนิวตรอนสามารถกั้นได้ด้วยการหยุดยั้งพลังงานโดยใช้วัสดุท่ีมีองค์ประกอบเป็นพวก
ไฮโดรคาร์บอน เช่น คอนกรีต น้ า ขี้ผ้ึง หรือพาราฟิน  

๑-๒  แหล่งก าเนิดรังสี 
มนุษย์ได้รับรังสีจากแหล่งรังสีธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  และรับเพิ่มจากแหล่งก าเนิดรังสีท่ีมนุษย์สร้าง

ขึ้น ประมาณกันว่าประชากรโลกได้รับรังสีโดยเฉล่ีย ๑ มิลลิซีเวิร์ต (mSv) ต่อปี จากแหล่งรังสีท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ 
และประชากร ๕ ล้านคน ได้รับรังสีจากธรรมชาติโดยเฉล่ียปีละ ๒๔ มิลลิซีเวิร์ต   

ก. แหล่งรังสีธรรมชาติ  มีแหล่งก าเนิดรังสีหลายแหล่งท้ังในช้ันดิน บรรยากาศและตัวเราเอง เช่น 
รังสีคอสมิกในช้ันบรรยากาศ รังสีจากแหล่งแร่ใต้ดิน อาทิ รังสีในวัสดุก่อสร้าง แหล่งน้ าด่ืม  รังสีจากก๊าซเรดอน 
รังสีจากอาหารซึ่งสะสมมากับแร่ธาตุตามธรรมชาติ รงัสีจากธาตุกัมมันตรังสีท่ีสะสมในร่างกาย เป็นต้น 

ข. แหล่งรังสีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นแหล่งท่ีท าให้มนุษย์ได้รับรังสีเพิ่มขึ้น  แต่ยังมีปริมาณรังสีน้อย
กว่าท่ีได้รับจากแหล่งรังสีตามธรรมชาติ  ปริมาณรังสีจากแหล่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีควบคุมได้ เช่น 
รังสีในทางการแพทย์เป็นแหล่งรังสีท่ีท าให้ประชากรได้รับรังสีสูงสุดในบรรดาแหล่งก าเนิดรังสีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
นอกจากนั้นยังอาจได้รับรังสีเพิ่มข้ึนจากการทดลองระเบิดปรมาณู หรือจากอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  

ตารางที่ ๑-๑  แสดงระดับรังสีโดยเฉลี่ยที่มนุษย์ได้รับในรอบป ี

แหล่งก าเนิดหรือ 
ลักษณะการได้รับรังสี 

ปริมาณเฉลี่ยที่ 
ได้รับในแต่ละปี 
(มิลลิซีเวิร์ต) 

ห้วงปริมาณรังสีที่ 
ได้รับในแต่ละปี 
(มิลลิซีเวิร์ต) 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

จากการหายใจ (ก๊าซเรดอน ) ๑.๒๖ ๐.๒ – ๑๐ ปริมาณรังสีในบางบ้านอาจสูงกว่าค่าน้ี   

จากนอกโลก ๐.๔๘ ๐.๓ – ๑ ปริมาณรังสีในบางสถานที่อาจสูงกว่าค่าน้ี 
จากการบริโภคอาหาร ๐.๒๙ ๐.๒ – ๑  

รังสีคอสมิก ๐.๓๙ ๐.๓ – ๑ ปริมาณรังสีสูงข้ึนเมื่อระดับความสูงจากพ้ืน
โลกเพ่ิมข้ึน 

จากแหล่งตามธรรมชาติรวม ๒.๔๒ ๑ – ๑๓ ประชาชนทั่วไปจะได้รับรังสีเฉลี่ยปีละ  
๑๐ – ๒๐ มิลลิซีเวิร์ต 

หมายเหตุ:  ข้อมูลจาก http://www.unscear.org/unscear/en/faq.html 
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ตารางที่ ๑-๒  แสดงระดับรังสีโดยเฉลี่ยที่มนุษย์ได้รับจากกิจกรรมของมนุษย์ในรอบปี 
แหล่งก าเนิดหรือลักษณะการได้รับรังสี ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิร์ต) 

โดยสารเคร่ืองบินนาน ๑๐ ช่ัวโมง ๐.๐๓ 
ฉายรังสีเอกซ์บริเวณทรวงอก ๐.๐๕ 

ถ่ายภาพร่างกายด้วย CT Scan ๑๐ 

จากระดับรังสีตามธรรมชาติ  ๒.๔ 
จากการท างานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางนิวเคลียร์ ๑ 

จากรังสีคอสมิกที่ระดับน้ าทะเล ๐.๔ 

จากรังสีคอสมิกที่กรุงเม็กซิโก ซิต้ี (สูง ๒,๓๐๐ เมตร เหนือระดับน้ าทะเล) ๐.๘ 
คนงานที่ท าหน้าท่ีฟ้ืนฟูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี ค.ศ.๑๙๘๖ ๑๕๐ 

หมายเหตุ:  ข้อมูลจาก http://www.unscear.org/unscear/en/faq.html 

๑-๓  ผลอันตรายจากรังสี 
อาการบาดเจ็บทางรังสีมีสาเหตุหลักมาจากการแตกตัวเป็นไอออนของเนื้อเยื่อในร่างกาย เมื่อรังสีชน

กับเซลล์ในร่างกายจะเกิดการแตกตัวและตื่นตัว  ( Ionization and Excitation) ในโมเลกุลของเซลล์
หรือองค์ประกอบของเซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่มีน้ าเป็นองค์ประกอบ  ผลอันตรายจากรังสีตามลักษณะการเกิด     
อันตรกิริยาของรังสีต่อเซลล์ จึงเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาจากรังสีโดยตรงหรือโดยอ้อม    

ก. ปฏิกิริยาจากรังสีโดยตรง คือ ผลอันตรายจากรังสีท่ีเกิดเมื่อรังสี ท าให้เกิดการแตกตัวเป็น
ไอออนและถูกดูดกลืนในโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecule) ภายในเซลล์ (เช่น DNA, RNA, โปรตีน, 
เอนไซม์เป็นต้น) ท าใหโ้ครงสร้างของโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดความผิดปกติ  แล้วชักน าและเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางชีววิทยา 

ข. ปฏิกิริยาจากรังสีโดยอ้อม คือ ผลอันตรายเมื่อรังสีท าให้โมเลกุลโปรตีนในเซลล์เกิดการแตกตัว 
โมเลกุลท่ีเกิดปฏิกิริยาทางอ้อมนี้มากท่ีสุด คือน้ า ซึ่งท าให้ เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นอนุมูลอิสระและเกิด
สารประกอบ Peroxide การเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้จ านวนมากจะก่อให้เกิดการท าลายต่อเซลล์หรืออวัยวะ เมื่อมี
ปริมาณสารประกอบ Peroxide มากเกินไป 

๑-๔  ความไวต่อรังสีของเซลล์ 
เซลล์บางชนิดมีความไวต่อปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น ไวรัส ท็อกซิน และรังสี อัตราการถูก

ท าลายของเซลล์อันเนื่องมาจากรังสี จะขึ้นอยู่กับความไวต่อรังสีของเซลล์นั้น ๆ 
ผลอันตรายท่ีส าคัญท่ีสุดจากการท าลายเซลล์อันเนื่องมาจากรังสี คือ DNA ในนิวเคลียสจะถูกท าลาย 

ผล ทางชีววิทยาเมื่อ DNA ท่ีถูกท าลายแล้วจะไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมกลับคืนมาได้แต่จะไม่เหมือนเดิม 
DNA ท่ีถูกท าลายไปมาก ๆ มักจะตาย เมื่อเซลล์ท่ีตายมีมากเข้า ก็จะท าให้เกิดการท างานของอวัยวะล้มเหลว
และเสียชีวิตในท่ีสุด DNA ท่ีซ่อมแซมแล้วกลับมาไม่สมบูรณ์มักจะท าใหเ้กิดมะเร็งต่อมน้ าเหลือง (Lymphoma) 
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หรือมะเร็งท่ีอวัยวะต่าง ๆ  ผลอันตรายจากรังสียังสามารถจ าแนกได้ เป็นผลอันตรายรังสีแบบเฉียบพลันและผล
อันตรายในระยะยาว 

 
เซลล์ที่ทนต่อรังสี เซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่  

 เซลล์ตับ   
เซลล์ประสาท    
เซลล์ต่อมใต้สมอง    
เซลล์ต่อมไธรอยด์   
เซลล์กล้ามเน้ือ   
เซลล์กระดูกและกระดูกอ่อน   
เย่ือบุผิวหนัง  
กระจกตา 
เย่ือบุเมือก   
หลอดไต    
เซลล์เน้ือเย่ือปอด   
แก้วตา 
เซลล์รังไข่   
เซลล์ไขกระดูก 

เซลล์ที่ไวรังสี ต่อมน้ าเหลือง 

 
รูปที่ ๑-๑  ระดับความไวของรังสีตามชนิดของเนื้อเยือ่ต่าง ๆ เม่ือได้รับรังสี 

                                 เรียงล าดับความไวต่อรังสีจากน้อยไปหามาก 

ผลอันตรายรังสีแบบเฉียบพลัน (Acute หรือ non-stochastic effects) เป็นผลจากรังสีแบบท่ีมี
ระดับความรุนแรง (ได้รับปริมาณรังสีสูงกว่า ๑๐ แรด (rad) ในครั้งเดียว) เมื่อได้รับรังสีแล้วเริ่มแสดงอาการ 
อาจจะ เป็นต้อกระจกจากรังสี บางครั้งอาจเรียกว่า Deterministic effects (ผลอันตรายจากรังสีท่ีเกิดขึ้น
อย่างชัดเจน)  

ผลอันตรายจากรังสีในระยะยาวหรือเรื้อรัง (Delayed หรือ Stochastic effects) เป็นผลอันตราย
จากการได้รับขนาดรังสีในระดับต่ าต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ต่ ากว่า ๑๐ แรด หรือไม่เกิน ๑๕๐ แรด ในระยะเวลา     
๓๐ ปี) ผลอันตรายแบบนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมโีอกาสหรือมีความเส่ียงจากรังสีมากกว่าระดับปริมาณรังสี เฉลี่ย
ท่ีคนท่ัวไปได้รับ เรามักต้ังสมมติฐานว่าโอกาสเกิดผลอันตรายนี้ เป็นสัดส่วนโดยตรง โดยไม่มีขนาดรังสี
ต่ าสุดท่ีเริ่มแสดงอาการ  ผลอันตรายแบบเรื้อรัง อาจท าให้เกิดผลกระทบด้านพันธุกรรม และอาจก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง   
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ตารางที่ ๑-๓ ตารางแสดงผลอันตรายจากรังสีปริมาณต่าง ๆ กัน เม่ือได้รับรังสีทั้งตัวในคร้ังเดียว 
ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิร์ต ) อาการ 

๐-๒๕๐   ไม่แสดงอาการใด ๆ 
๒๕๐-๕๐๐   เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กน้อย 

ผลอันตรายในระยะยาวมีโอกาสน้อย 
๕๐๐-๑,๐๐๐   เม็ดเลือดขาวลดลงชัดเจน แต่จะค่อย ๆ ฟ้ืนกลับมาเป็นปกติ 

มีอาการคลื่นไส้และอ่อนเพลีย 
ผลอันตรายในระยะยาว อาจท าให้อายุสั้น 

๑,๐๐๐-๒,๐๐๐   มีอาการคลื่นไส้ ออ่นเพลีย อาเจียน ภายในระยะเวลา ๒๔ ช่ัวโมง 
เม็ดเลือดขาวลดลง ผลทีต่ามมาภายใน ๑-๒ สัปดาห์ มีอาการซีด ผมร่วง อ่อนเพลีย  
ส่วนใหญ่แล้วจะค่อย ๆ ฟ้ืนกลับมาเป็นปกติ อาจมีการเสียชีวิตประมาณ ๒-๓%   
อีกประมาณ ๑% หายเป็นปกติ แต่จะมีอายุสั้น 

๒,๐๐๐-๓,๐๐๐   อ่อนเพลีย อาเจียน อาจมีอาการท้องเสียภายใน ๒-๓ ช่ัวโมง เม็ดเลือดขาวลดลง  
ผลกระทบในระยะยาว ผมร่วง เบื่ออาหาร ซีด คอแห้ง มีไข้ในสัปดาห์แรก โดยทั่วไปจะ
กลับมาเป็นปกติใน ๓ เดือน บางคนอาจจะเสียชีวิตภายใน ๒-๖ สัปดาห์  มีโอกาสรอด
ชีวิต ๒-๓ % แต่มักมีอายุสั้น เป็นโรคมะเร็ง 

๓,๐๐๐-๖,๐๐๐   อ่อนเพลีย อาเจียน และท้องร่วงภายใน ๑-๒ ช่ัวโมง เม็ดเลือดขาวลดลงอย่าง 
รวดเร็ว อาการที่ตามมา ผมร่วง มีไข้  อ่อนเพลีย  อักเสบบริเวณปากและในล าคออย่าง
รุนแรง มีเลือดออก ถ้าได้รับรังสีขนาด ๔,๕๐๐ mSv มีโอกาสเสียชีวิต ๕๐%  
ถ้าได้รับรังสีขนาด ๖,๐๐๐ มิลลิซีเวิร์ต (mSv) จะเสียชีวิตใน ๒ สัปดาห์ 
ส่วนคนที่รอดชีวิตก็จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในเวลาต่อมา 

เกิน ๑๒,๐๐๐   ผิวหนังลอก  เสียชีวิตภายใน ๒-๓ วัน 

ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐   เสียชีวิตภายในไมก่ี่ช่ัวโมง 

ผลอันตรายจากรังสีต่อทารกในครรภ์ ทารกในครรภ์  (Embryo) จะไวต่อรัง สีมากในระยะ   
๓ เดือนแรกภายหลังจากท่ีไ ด้ปฏิสนธิ ในขณะท่ีผู้เป็นแม่อาจยังไม่ทราบว่าตนเอง ต้ังครรภ์  

ตารางที่ ๑-๔  แสดงผลอันตรายจากรังสีต่อทารกในครรภ์ในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ 
ระยะเวลาหลังจากที่ได้ปฏิสนธ ิ ผลอันตราย 

๐-๑ สปัดาห์ (pre-implantation)   ทารกตายในท้อง 

๒-๗ สัปดาห์ (organogenesis)   พัฒนาการผิดปกติหรือไม่เจริญเติบโต หรือเป็นโรคมะเร็ง 
๘-๔๐ สัปดาห์ (fetal stage)   อาการเหมือนข้างต้น และอาจท าให้อวัยวะท างานผิดปกติ 
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๑-๕  พลังงานของรังส ี

พลังงาน (energy) ของรังสี ใช้หน่วยวัดเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ (electronvolts) หรือ eV  ค่าพลังงาน
จ านวน ๑ eV มีค่าน้อยมาก โดยท่ัวไปจะใช้หน่วยเป็นจ านวนเท่าของ eV ได้แก่ กิโลอิล็กตรอนโวลต์ 
[kiloelectronvolts (keV)] และเมกกะอิเล็กตรอนโวลต์ [megaelectronvolt (MeV)] 
            ๑ keV = ๑,๐๐๐ eV, ๑ MeV = ๑,๐๐๐ keV 
     ๖,๒๐๐ พันล้าน MeV = ๑ จูล (joule) 
     ๑ จูลต่อวินาที  = ๑ วัตต์ (watt) 

วัตต์ เป็นหน่วยของก าลัง ซึ่งเป็นหน่วยเทียบเท่าของค่าพลังงานต่อเวลา หรืองานต่อเวลา 

๑-๖  การได้รับรังสี (radiation exposure)  
การได้รับรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา มักใช้หน่วยวัดเป็นเรินท์เก้น (roentgen) หรือ R ซึ่งแสดงถึง

ปริมาณการเกิดการแตกตัวเป็นประจุในอากาศ การได้รับรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา ๑ เรินท์เก้น จะท าให้
เนื้อเยื่อได้รับรังสีประมาณ ๑ แรด (rad) หรือ ๐.๐๑ เกรย์ (gray) 

การวัดความเข้มหรือความแรงของรังสีแกมมาในอากาศ เรียกว่า air dose หรือ absorbed dose 
rate in the air มีหน่วยเป็น เกรย์ต่อช่ัวโมง (Gy/h) ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้แสดงความเข้มของรังสีแกมมาในอากาศ 
ซึ่งเป็นรังสีจากวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมาจากพื้นโลกหรือในอากาศ 

๑-๗  ขนาดรังสีท่ีได้รับ (radiation dose) 
เมื่อรังสีเกิดปฏิกิริยากับร่างกาย จะถ่ายเทพลังงานให้กับเนื้อเยื่อของร่างกาย ปริมาณของพลังงานต่อ

น้ าหนักท่ีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกายดูดกลืนไว้ เรียกว่า absorbed dose มีหน่วยเป็นเกรย์ [gray (Gy)] 
ขนาดรังสี (dose) ขนาด ๑ เกรย์ เทียบเท่ากับพลังงานของรังสี ๑ จูล (joule) ท่ีอวัยวะหรือเนื้อเยื่อของ
ร่างกายน้ าหนัก ๑ กิโลกรัมดูดกลืนเอาไว้ หน่วยวัด แรด ซึ่งเป็นหน่วยเก่าของ absorbed dose ท่ียังคงมีการ
ใช้กันอยู่ โดยท่ีขนาดรังสีท่ีได้รับ ๑ เกรย์ (gray) เทียบเท่ากับ ๑๐๐ แรด 

การได้รับรังสีแต่ละชนิดในปริมาณท่ีเท่ากันจะมีอันตรายไม่เท่ากัน รังสีอัลฟาท าให้เกิดอันตราย
มากกว่ารังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ์ ท่ีมี absorbed dose เท่ากัน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างนี้ จึง
แสดงขนาดรังสีท่ีได้รับเป็น equivalent dose และใช้หน่วยเป็น ซีเวิร์ต (Sv) ขนาดรังสีท่ีได้รับ (dose) ใน
หน่วย Sv มีค่าเท่ากับ absorbed dose คูณด้วยตัวถ่วงน้ าหนักทางรังสี [radiation weighting factor (WR)] 
ซึ่งเดิมเรียกว่า Quality Factor (QF) 
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ตารางที่ ๑-๕ Radiation Weighting Factors ของรังสีแต่ละชนิด 
ชนิดของรังสีและพลังงาน ตัวถ่วงน้ าหนักทางรังสี  (WR) 
รังสีแกมมาและรังสีเอกซ์ ๑ 
รังสีบีตา ๑ 
รังสีนิวตรอน, พลังงาน  
 < ๑๐ keV ๕ 
 > ๑๐ keV ถึง ๑๐๐ keV ๑๐ 
 > ๑๐๐ keV ถึง ๒ MeV ๒๐ 
 > ๒ MeV ถึง ๒๐ MeV ๑๐ 
 > ๒๐ MeV ๕ 
รังสีอัลฟา ๒๐ 

การบอกขนาดรังสี Equivalent dose มักจะเรียกส้ันๆ ว่า dose ซึ่งหน่วยเก่าของ dose 
equivalent หรือ dose คือหน่วย เร็ม (rem ) 

Dose ในหน่วย Sv = Absorbed Dose ในหน่วย Gy x radiation weighting factor (WR) 
Dose ในหน่วย rem = Dose ในหน่วย rad × QF  
๑ Sv = ๑๐๐ rem  
๑ rem = ๑๐ mSv    
๑ Gy ของอากาศเทียบเท่ากับ ๐.๗ Sv ของ dose ของเนื้อเยื่อ  
๑ R (roentgen) exposure เทียบเท่ากับ ๑๐ mSv ของ dose เนื้อเยือ่ 

๑-๘  หน่วยวัดรังสี 
หน่วยวัดรังสีจ าแนกได้เป็น ๒ ประเภทคือ หน่วยวัดความแรงกัมมันตรังสี (radioactivity) และ

หน่วยวัดการได้รับรังสี (exposure)  หน่วยวัดความแรงกัมมันตรังสีเป็นการก าหนดจ านวนรังสีท่ีปล่อยมาจาก
ต้นก าเนิดรังสี ส่วนหน่วยวัดการได้รับรังสีนั้นก าหนดจ านวนรังสีจากต้นก าเนิดรังสีท่ีถูกดูดกลืนในตัวกลาง 
ปัจจุบันนี้มีหน่วยวัดใช้กันอยู่ ๒ ระบบ คือหน่วยวัดในระบบเมตริกแบบด้ังเดิม ได้แก่ Curie, Roentgen, Rad 
และ Rem และหน่วยมาตรฐานสากล SI units (Standard International Units) ได้แก่ Becquerel, Gray 
และ Sievert เป็นตน 

ก. หน่วยคูรี  [Ci (Curie)] 
เป็นหน่วยวัดปริมาณสารกัมมันตรังสีหรือความแรงของกัมมันตรังสี  ปริมาณสารรังสี ๑ Ci เป็น

จ านวนการเปล่ียนแปลงพลังงานในนิวเคลียสหรือจ านวนครั้งของการสลายตัว  ๓.๗ x ๑๐๑๐ ครั้ง 
(Disintegration) ใน ๑ วินาที (dps)  ส าหรับในระบบ SI unit ก าหนดให้การสลายตัว ๑ ครั้ง ใน ๑ วินาที 
(dps)  = ๑ Bq (Becquerel)  

 



- ๘ - 
 

ข. หน่วยเรินท์เก้น [Roentgen (R)] 
เป็นหน่วยวัดปริมาณการได้รับรังสี (exposure)  โดยท่ีปริมาณรังสี ๑ R คือขนาดรังสีท่ีท าให้

อากาศท่ีมีอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ท่ีอุณหภูมิ ๐C ความดัน ๑ บรรยากาศ) แตกตัวมีประจุเกิดขึ้น 
๒.๕๘×๑๐−๔ คูลอมบ์/กก.  หน่วยเรินท์เก้นเป็นหน่วยวัดรังสีท่ีมีนิยามใช้เฉพาะกับรังสีเอ็กซและรังสีแกมมาใน
อากาศท่ีมีพลังงานไม่เกิน ๓ MeV  

ค. หน่วยเกรย์ [Gray (Gy)] 
เป็นหน่วยวัดรังสีท่ีถูกดูดกลืนในตัวกลางใด ๆ (Absorbed Dose) ตามแต่ชนิดและค่าพลังงาน

ของรังสี  ปริมาณรังสี ๑ เกรย์ คือพลังงานของรังสีท่ีถูกดูดกลืนในตัวกลางขนาด ๑ จูล/กก. (Joule/Kg) หรือใน
ระบบวัดเดิม ๑ แรด [Rad (Radiation Absorbed Dose)] เป็นพลังงานของรังสีท่ีถูกดูดกลืนในตัวกลางขนาด 
๑๐๐ เอิร์ก/กรัม (erg/gram) ดังนั้นขนาดรังสี ๑ เกรย์ จึงเท่ากับ ๑๐๐ แรด 

ง. หน่วยซีเวิร์ต [Sievert (Sv)] 
เป็นหน่วยวัดปริมาณรังสีท่ีบุคคลได้รับ  เป็นหน่วยวัดขนาดรังสีเทียบเท่าท่ีท าให้เกิดผลอันตราย

ต่อร่างกาย  

๑-๙ การวัดรังสี 
หัววัดรังสีมีมากมายหลายชนิด ท่ีมีการออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ส าหรับหัววัดรังสี

ท่ีออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดและส ารวจรังสีแบบเคล่ือนท่ี  
ก. Gas-Filled Detectors  ซึ่งหัววัดประเภทนี้ได้แก่   

๑. Ionization Chamber 
๒. Proportional Counter 
๓. Geiger-Muller  (GM) Counter 
หัววัดประเภท Gas-Filled Detectors  เป็นเครื่องมือส ารวจรังสีแบบเคล่ือนท่ี ภายในหัววัด

บรรจุก๊าซ  ซึ่งอาศัยหลักการท่ีว่าเมื่อรังสีท่ีก่อไอออนท าอันตรกิริยา ( interaction) กับก๊าซท่ีบรรจุอยู่ในหัววัด 
จะก่อให้เกิดคู่ไอออน (ion pairs)  ภายในหัววัด เมื่อรังสีผ่านเข้าไปภายในหัววัดท าให้เกิดคู่ไอออน จ านวน
ไอออนท่ีเกิดขึ้นจะแปรผันตามความแรงของรังสี รังสีท่ีมีความแรงมากจะก่อให้เกิดจ านวน คู่ไอออนมาก คู่
ไอออนท่ีเกิดขึ้นจะวิ่งเข้าหาขั้วไฟฟ้า โดยท่ีไอออนบวกจะเข้าหาขั้วคาโทด (cathode) ไอออนลบจะเข้าหาขั้ว
อาโนด (anode) จึงท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร 
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สนามไฟฟ้า (ศักย์ไฟฟ้า) ภายในหัววัดมีขนาดท่ีแตกต่างกันไป หากเป็นหัววัดแบบ Ionization 

Chamber  ต้องการศักย์ไฟฟ้าไม่สูงมาก แต่หากเป็นหัววัดแบบ GM จ าเป็นต้องใช้ศักย์ไฟฟ้าท่ีสูง ดังแสดงใน         
รูปท่ี ๑ -๓  

หัววัดรังสีชนิด Ionization Chamber เป็นเครื่องมือท่ีเหมาะส าหรับการวัดปริมาณรังสี  เพราะ
หัววัดชนิดนี้ต้องการค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระดับต่ า แต่ก็เพียงพอท่ีจะท าให้หัววัดตรวจจับหรือตรวจนับจ านวน
คู่ไอออนท่ีเกิดขึ้นได้ท้ังหมด โดยไม่มีการขยายสัญญาณขึ้นเหมือนกับหัววัดชนิดอื่น ๆ  ดังนั้นขนาดของกระแสท่ี
เกิดขึ้นที่หัววัด จึงสามารถเทียบเป็นหน่วยเรินท์เกนหรือหน่วยซีเวิร์ตได้โดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัววัดรังสีชนิด Proportional Counter  นิยมใช้ในการวัดนิวตรอนในเตาปฏิกรณ์ เนื่องจากมี

สัญญาณท่ีเกิดขึ้นภายในหัววัดสูง ท าให้มีประสิทธิภาพในการวัดสูงขึ้นไปด้วย จึงท าให้สามารถแยกประเภทของ 
รังสีหรืออนุภาคได้  ภายในหัววัดชนิดนี้จะเกิดจ านวนคู่ไอออนเพิ่มทวีจ านวนมากขึ้นเมื่อศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น  ท้ังนี้
เกิดจากการท่ีเพิ่มความต่างศักย์สูงขึ้นเรื่อย ๆ จะท าให้คู่ไอออนมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ยังผลให้เกิดการชน
อนุภาคของอากาศจนท าให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนอีกครั้งหนึ่ง จึงท าให้สัญญาณไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้น  

รูปท่ี ๑ – ๒  ผังแสดงการท างานของหัววัดรังสีประเภท Gas-Filled Detector 

รูปท่ี ๑ – ๓  กราฟแสดงการป้อนสนามไฟฟ้าส าหรับหัววัดรังสีประเภท Gas-Filled Detectors แบบต่าง ๆ 
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ส าหรับข้อเสียของหัววัดชนิด Proportional Counter  คือไวต่อการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้อง
ควบบคุมอย่างระมัดระวังต่อการเปล่ียนแปลงของศักย์ไฟฟ้าในขณะท่ีใช้งาน 

หัววัดรังสีชนิด Geiger-Muller  (GM) Counter  เป็นเครื่องมือส าหรับการส ารวจรังสีท่ีได้รับ
ความนิยมอย่างมาก ภายในหัววัดรูปทรงกระบอกบรรจุด้วยก๊าซฮีเลียม ๙๘% และบิวเทน ๑.๓%  ซึ่งหัววัด
สามารถถอดออกจากตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน  หลักการท างานคล้ายกับหัววัดชนิด Ionization 
Chamber แต่ศักย์ไฟฟ้าท่ีป้อนให้กับหัววัดสูงกว่ามาก ซึ่งค่าศักย์ไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นมากจะท าให้คู่ของไอออน
โดยเฉพาะอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีเร็วมาก ยังผลท าให้ก๊าซทุกโมเลกุลภายในหัววัดจะแตกตัวได้ท้ังหมดเมื่อมีรังสีมา
ตกกระทบ และมีการชนกันแบบต่อเนื่อง ท าให้สัญญาณไฟฟ้าท่ีได้มีค่าคงท่ีหรือเท่ากัน  ดังนั้นหัววัดชนิดนี้จึงไม่
สามารถจ าแนกชนิดของรังสีหรือค่าของพลังงานได้  จึงใช้ในการระบุว่ามีรังสีอยู่เท่านั้น  

ข. หัววัดปริมาณรังสีท้ังส้ินท่ีได้รับ (Integrated Dose Indicator)   เป็นการตรวจวัดปริมาณรังสีท่ี
ได้รับในขณะปฏิบัติงาน 

๑. Thermo-luminescence Dosimeter (TLD) 
๒. Optically stimulatedluminescence (OSL) 
๓. Film Badge 
ที แอล ดี (Thermoluminescence Dosimetry: TLD) มีลักษณะเป็นผลึก โดยใช้ผลึกลิเทียม

ฟลูออไรด์(LiF) หรือ แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF) ซึ่งมีสมบัติท่ีเมื่อได้รับพลังงานจากรังสีแล้วจะสะสมพลังงาน
เอาไว้โดยการเปล่ียนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เมื่อได้รับความร้อนท่ีเหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานท่ีเก็บไว้
ออกมาในรูปของแสง ปรากฏการณ์นี้จึงเรียกว่า Thermoluminescence ปริมาณของแสงนี้จะถูกเปล่ียนให้
เป็น สัญญาณไฟฟ้าซึ่งจะแปรผันตามปริมาณรังสีท่ีผลึกได้รับ อ่านค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ ผลึกนี้จะบรรจุอยู่ใน
ตลับซึ่งจะมีตัวกรองเพื่อแยกความแตกต่างของชนิดและพลังงานของรังสี 

แผ่นวัดรังสีชนิด OSL เป็นผลึกของสารประกอบ Al2O3 : ผลึกมีคุณสมบัติท่ีเมื่อได้รับพลังงาน
จากรังสีแล้วจะสะสมพลังงานเอาไว้โดยการเปล่ียนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เมื่อมีการกระตุนด้วยแสงสีน้ า
เงินท่ีมีความเข้มเหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานท่ีได้รับมาส่วนหนึ่งในรูปของแสงสีน้ าเงินเช่นกัน ปริมาณของ
แสงท่ีปล่อยออกมาจะแปรตามปริมาณรังสีท่ีได้รับเนื่องจากการคายอิเล็กตรอนในขบวนการกระตุ้นแต่ละครั้ง 
จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น ท าให้สามารถท าการกระตุ้นได้หลายครั้ง จึงท าให้มีคุณสมบัติ
ในการอ่านซ้ าได้  ปรากฏการณ์ของ OSL คล้ายกับขบวนการของ TLD ต่างกันด้วยวิธีการกระตุ้น “TLD ใช้
ความร้อน”  ในขณะท่ี “OSL ใช้แสง”ผลึกของ Al2O3 : เมื่อน ามาบรรจุเป็นแผ่นวัดรังสีแล้วต้องใช้คู่กับตลับใส่
แผ่นวัดรังสีซึ่งตัวตลับจะบรรจุแผ่นกรองรังสีชนิดและความหนาแตกต่างกัน เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณรังสีแยก
ความแตกต่างของชนิดและพลังงาน 

Film Badge (ฟิล์มแบดจ์) ประกอบด้วย ฟิล์มวัดรังสีและตลับบรรจุ ตัวฟิล์มวัดรังสี เป็นสาร  
โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย emulsion ท่ีเป็นส่วนประกอบของ AgBr ซึ่งเมื่อได้รับรังสีจะถูก ionized เป็น Ag+ 
และ Br- โดย Ag+ เป็นต าแหน่งของภาพแฝง เมื่อน าไปผ่านกระบวนการล้างฟิล์มจะปรากฏความด าตรง
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ต าแหน่งของภาพแฝงนั้น ฟิล์มวัดรังสีต้องใช้คู่กับตลับใส่ฟิล์มท่ีมีแผ่นกรองรังสี ชนิดและความหนาต่างกัน ท า
ให้เกิดรูปแบบ (pattern) ของการได้รับรังสีท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ชนิด และปริมาณของ   
รังสีชนิดนั้น ได้แก่ Conventional Film ซึ่งตอบสนองต่อรังสีโฟตอนและบีตา  อย่างไรก็ตามหากเลือกใช้ตลับ
บรรจุชนิดมี Cadmium เป็นแผ่นกรองรังสี จะสามารถตอบสนองต่อ Thermal neutron ได้ เนื่องจาก 
Thermal neutron ท าอันตรกิริยากับ Cadmium จะให้รังสีแกมมา ท าให้เกิดความด าท่ีบริเวณแผ่นกรองรังสี 
Cadmium 



บทที่ ๒ 
 ภัยคุกคามจากรังส ี

๒-๑  ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของอาวุธนิวเคลียร์  
แม้ว่ายุคสงครามเย็นได้ยุติไปแล้วนานมากกว่า ๒๐ ปี  ปัจจุบันนี้ยังมีอาวุธนิวเคลียร์หลายพันหัวรบ 

ซึ่งมีท่าทีท่ีจะเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญต่อโลก  แม้จะดูเสมือนว่าโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับรัสเซียจะลดลง  แต่พบว่ามีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ไว้เป็นจ านวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดการใช้
อาวุธท่ีเป็นภัยคุกคามอยู่นั้นโดยไม่ต้ังใจหรือเป็นการใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ  มีหลายประเทศท่ี มีอาวุธ
นิวเคลียร์ขนาดเล็กท่ีสามารถยิงได้จากกระสุนปืนใหญ่ อาทิ อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งในระดับ
ภูมิภาค  ท าให้ข้อวิตกห่วงใยในเรื่องสงครามนิวเคลียร์จึงมีความเป็นไปได้  เกาหลีเหนือลักลอบพัฒนาและ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ รวมไปถึงชาติอื่น ๆ อาทิ อิหร่าน และซีเรีย ได้ละเมิดข้อตกลงความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์ และสงสัยว่าจะมีการลักลอบพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนิวเคลียร์อย่างลับ ๆ  หลังเกิด
เหตุการณ์ ๙/๑๑ (การโจมตีตึกเวิร์ดเทรด ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา)  มีโอกาสท่ีจะเกิดการก่อการร้ายด้วยอาวุธ
นิวเคลียร์ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญ  มีการร่วมมือกันของหลายประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
องค์กรเอกชน ท่ีพยายามลดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ แต่การลดความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้อาวุธ
นิวเคลียร์คือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศอย่างยั่งยืน    

๒-๒  อาวุธนิวเคลียร์ 
อาวุธนิวเคลียร์ เป็นวัตถุระเบิดซึ่งอ านาจท าลายล้างสูงอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไม่ว่าจะ

เป็นปฏิกิริยาแบบแตกตัว (fission reaction) ท่ีเรียกว่า “ระเบิดอะตอม” หรือปฏิกิริยาแบบแตกตัวร่วมกับ
ปฏิกิริยาแบบรวมตัว (fusion reaction) ท่ีเรียกว่า “อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์”  ปฏิกิริยาท้ังสองแบบมีการ
ปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลจากสสารนิวเคลียร์ท่ีมปีริมาณเพียงเล็กน้อย จากการประมาณพบว่าระเบิด
แบบแตกตัว (ระเบิดอะตอม) ลูกแรก พบว่ามีการปลดปล่อยพลังงานออกมาเทียบเท่ากับระเบิดทีเอ็นที
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน และจากการทดสอบระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ (ระเบิดไฮโดรเจน) ลูกแรก พบว่ามีการ
ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากับระเบิดทีเอ็นทีประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัน 

อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์สมัยใหม่ท่ีมีน้ าหนักประมาณ ๑,๑๐๐ กิโลกรัม สามารถก่อให้เกิดแรงระเบิด
เทียบเท่ากับการระเบิดทีเอ็นทีมากกว่า ๑.๒ ล้านตัน ดังนั้น วัสดุนิวเคลียร์ขนาดเล็กๆ ท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่า
ระเบิดธรรมดา ก็สามารถท าลายล้างได้ท้ังเมืองซึ่งเป็นผลมาจากแรงระเบิด ความร้อนและกัมมันตภาพรังสี 
ฉะนั้น อาวุธนิวเคลียร์จึงถูกพิจารณาว่าเป็นอาวุธอานุภาพท าลายสูง  

ก. ระเบิดแบบฟิชชัน  ระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิชชัน ได้รับพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน เมื่อ
นิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม หรือ พลูโตเนียม จับเอานิวตรอนเข้าไปรวมอยู่ในนิวเคลียส ท าให้
นิวเคลียสมีพลังงานสูงขึ้นและอยู่ในภาวะท่ีไม่เสถียร จึงคลายพลังงานออกมาด้วยการสลายตัวออกเป็นธาตุท่ี
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เล็กลง  ในกระบวนการนี้จะท าให้มีอนุภาคนิวตรอนเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ซึ่งอนุภาคนิวตรอนท่ีเพิ่มขึ้นนี้จะท าให้ 
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันลูกโซ่ต่อเนื่องไป  ในอดีตเคยเรียกช่ือว่าระเบิดอะตอม หรือ A-bomb ช่ือนี้อาจจะ
ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากพลังงานออกมาจากแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมมักเป็นปฏิกิริยาเคมี ส่วนการเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์นั้น พลังงานท่ีเกิดขึ้นจะมาจากแรงยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสภายในอะตอม แต่เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนจึงยังคงใช้ค าว่าระเบิดอะตอมและยอมรับกันว่าหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ และส่วนใหญ่มักจะหมายถึง
อาวุธจากปฏิกิริยาฟิชชันอย่างเดียว 

 
ยูเรเนียม-๒๓๕ จ านวน ๑ อะตอม ให้พลังงานประมาณ ๒๐๐ ล้านอิเล็กตรอนโวลต์  
ยูเรเนียม-๒๓๕ จ านวน ๑ ปอนด์ (๐.๔๕ กิโลกรัม) ให้พลังงานมากกว่า ๓๖ ล้านล้านวัตต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ข. ระเบิดแบบฟิวชัน   ได้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชัน ซึ่งนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น 

ไฮโดรเจน และฮีเลียม รวมกันเป็นธาตุท่ีหนักกว่าและให้พลังงานออกมา อาวุธนิวเคลียร์แบบฟิวชัน มักจะ
เรียกว่า ระเบิดไฮโดรเจน (H-bomb) เนื่องจากเป็นเช้ือเพลิงชนิดแรกที่น ามาใช้ในการท าเป็นอาวุธ หรือเรียกว่า 
ระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูงมากในการท าให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่  

รูปท่ี ๒ – ๑  การเกิดปฏิกิริยาแบบแตกตัว หรือปฏิกิริยาฟิชชัน 

นิวเคลียสของยูเรเนียม-๒๓๕ ยิงด้วย
นิวตรอน จะแตกออก เป็นนิวเคลียสที่
เล็กลง เรียกว่า ผลผลิตฟิชชัน 
(fission product) โดยให้นิวตรอน 
และพลังงานจ านวนมากออกมา 

รูปท่ี ๒ – ๒  ระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบแตกตัว  
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อาวุธนิวเคลียร์โดยท่ัวไป หมายถึง อาวุธท่ีอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัวฟิชชัน หรือปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบรวมตัวในการปลดปล่อยพลังงานออกมา ความแตกต่างระหว่างพลังงานท้ังสองชนิดนี้ไม่ชัดเจน
นัก เนื่องจากเป็นอาวุธสมัยใหม่ท่ีมีความซับซ้อน โดยมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบแตกตัวท่ีมีขนาดเล็ก ส าหรับ
ท าให้มีอุณหภูมิและความดันสูงมากพอท่ีจะชักน าให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบรวมตัวได้ ในท านองเดียวกัน 
ถ้าใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบรวมตัวเสริมกับอาวุธนิวเคลียร์แบบแตกตัว จะท าให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัว  
มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานออกมาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามลักษณะของอาวุธนิวเคลียร์แบบแตกตัว
ร่วมกับอาวุธนิวเคลียร์แบบรวมตัว คือพลังงานท่ีได้จะถูกปลดปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอม จึงท าให้
ระเบิดลักษณะนี้ทุกประเภทจะเรียกว่า อาวุธนิวเคลียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๒-๓  สงครามนิวเคลียร ์
เกิดจากการน าอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการท าสงคราม ประกอบไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์

และอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี 
ก. อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Nuclear Weapons) เป็นอาวุธนิวเคลียร์ท่ีมีหัวรบ

ขนาดใหญ่ มีความแม่นย า ใช้ส าหรับโจมตีเป้าหมายท่ีอยู่ไกลมากนอกเขตสงคราม (เขตสงคราม หมายถึง  
พื้นท่ีทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ท่ีเกี่ยวพันโดยตรงกับการปฏิบัติการสงคราม รวมท้ังพื้นท่ีส่วนหลัง) ซึ่ง

ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิ และความดันสูงมาก 

นิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน สามารถ

รวมตัวกนั เป็นนิวเคลียสของธาตุที่หนักกว่า 

พร้อมทั้งให้พลังงานออกมา 

รูปท่ี ๒ – ๓  การเกิดปฏิกิริยานิวเคลีย์แบบรวมตัว หรือปฏิกิริยาฟิวชัน 

รูปท่ี ๒ – ๔  ระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบแตกตัวร่วมปฏิกิริยาแบบรวมตัว  
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อาจอยู่คนละทวีป การจัดกองก าลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Nuclear Forces) จะแบ่งออกเป็น ๓ 
ส่วน เรียกว่า “ไตรภาคี” หรือ “ไตรภพ” (Triad) ซึ่งหมายถึงระบบการส่งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ขีปนาวุธข้ามทวีปฐานยิงบก (Land-based Intercontinental Ballistic Missile, ICBM) 
เป็นขีปนาวุธท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาขีปนาวุธน าวิถีท้ังส้ิน มีระยะท าการไกลต้ังแต่ประมาณ ๕,๔๐๐ 
กิโลเมตร จนถึงประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร นั่นคือสามารถยิงจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้ หัวรบ
นิวเคลียร์ของขีปนาวุธข้ามทวีปมีหลายขนาด ต้ังแต่หลายกิโลตันจนถึงกว่า ๑๐ เมกกะตัน และอาจเป็นหัวรบ
เด่ียวหรือหลายหัวรบ แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีหลายหัวรบ ท างานในลักษณะแยกท าลายเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้าโดยอิสระ จึงเรียกว่า “ยานกลับสู่โลกลงหลายเป้าหมายโดยอิสระ” (Multiple Independently 
Targetable Re-entry Vehicle - MIRV) ขีปนาวุธน าวิถีข้ามทวีปเป็นอาวุธท่ีมีความเช่ือถือได้สูงและแม่นย า
ท่ีสุด ยิงจากท่อยิงใต้ดิน (silo) ของฐานยิงถาวร หรืออาจยิงจากฐานยิงเคล่ือนท่ีได้ เช่น บรรทุกรถไฟ หรือ
รถยนต์บรรทุก เพื่อหลีกเล่ียงการถูกตรวจจับจากเครื่องบิน หรือดาวเทียมจารกรรม 

๒. เครื่องบินท้ิงระเบิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Nuclear Bomber) เป็นเครื่องบินท้ิง
ระเบิดขนาดใหญ่ บินรอบโลกได้โดยไม่ต้องลงจอดเติมเช้ือเพลิง เพราะใช้การเติมเช้ือเพลิงกลางอากาศจาก
เครื่องบินบรรทุกเช้ือเพลิง ใช้ส าหรับท้ิงระเบิด ยิงขีปนาวุธระยะยิงส้ัน หรือปล่อยอาวุธปล่อยบิน (cruise 
missile) การใช้เครื่องบินท้ิงระเบิดบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์เป็นการเส่ียงต่อการสูญเสียมากท่ีสุด  แต่มีข้อดีท่ี
สามารถเปล่ียนเป้าหมายการโจมตีในขณะท่ีก าลังบินอยู่หรือเรียกกลับได้เมื่อต้องการ และมีราคาถูกกว่า 

๓. ขีปนาวุธยิงจากเรือด าน้ า (Submarine-launched Ballistic Missile - SLBM) เรือด าน้ า
ทุกล าท่ีใช้เป็นฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์เป็นเรือด าน้ าขับเคล่ือนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ สามารถด าได้ลึก กบดาน
อยู่ใต้น้ าได้นานหลายสัปดาห์ติดต่อกัน มีรัศมีปฏิบัติการไกล  สามารถเข้าไปใกล้ดินแดนข้าศึก ท าให้ย่น
ระยะทางและเวลาในการยิง และยากแก่การตรวจจับ แต่มีความแม่นย าน้อยกว่าขีปนาวุธยิงจากฐานยิงบก 
เนื่องจากเรือด าน้ าต้องเคล่ือนท่ีอยู่ตลอดเวลา จึงต้องยิงขีปนาวุธต่อเนื่องกันหลายลูกเข้าเป้าหมายเดียวกัน 

ข.  อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี (Tactical Nuclear Weapons) ประกอบด้วยระบบอาวุธซึ่งมีระยะ 
ขนาดอาวุธ และการจัดไว้ในหน่วยทหารที่เหมาะส าหรับใช้โจมตีเป้าหมายในเขตสงคราม แต่ในบางครั้งอาจใช้
โจมตีเป้าหมายในเขตสงครามมากกว่า ๑ เขต อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีได้แก่ ลูกกระสุนปืนใหญ่ จรวด 
ขีปนาวุธ ลูกระเบิดอากาศ วัตถุระเบิดท าลาย (Atomic Demolition Munitions - ADM) อาวุธปล่อยบิน 
ตอร์ปิโด จรวดปราบเรือด าน้ า  

๑. ระบบเครื่องส่งภาคพื้นดินมีระยะต้ังแต่ ๑๕ กิโลเมตรโดยประมาณ (ปืนใหญ่) จนถึงหลาย
ร้อยกิโลเมตร (ขีปนาวุธ) ขนาดอาวุธมีต้ังแต่ ๐.๑ กิโลตัน ถึงกว่า ๑๐๐ กิโลตัน 

๒. ขีปนาวุธมีระยะยงิต้ังแต่ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๕,๔๐๐ กิโลเมตร 
(ก) ขีปนาวุธระยะยงิปานกลาง (Intermediate-range Ballistic Missile - IRBM) ซึ่ง

เป็นขีปนาวุธท่ีมีระยะยิงอยู่ในช่วง ๒,๐๐๐ – ๕,๔๐๐ กิโลเมตร 
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(ข) ขีปนาวุธระยะกลาง (Medium-range Ballistic Missile - MRBM) มีระยะท าการอยู่
ในช่วง ๑,๐๐๐ – ๒,๒๐๐ กิโลเมตร 

๓. อาวุธปล่อยบิน มีท้ังท่ียิงจากฐานยิงบก (Ground-launched Cruise Missile - GLCM) 
จากเรือผิวน้ าหรือเรือด าน้ า (Sea-launched Cruise Missile - SLCM) และจากเครื่องบิน (Air-launched 
Cruise Missile - ALCM) 

๒-๔  ผลอันตรายจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ (Effects of a nuclear explosion) 
พลังงานท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากอาวุธนิวเคลียร์ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทหลักๆ ได้แก่  
ก. คล่ืนกระแทกจากการระเบิด (Blast) ประมาณ ๔๐ - ๖๐% ของพลังงานท้ังหมด 
ข. รังสีความร้อน (Thermal radiation) ประมาณ ๓๐-๕๐% ของพลังงานท้ังหมด 
ค. รังสีก่อไอออน (Ionization) ประมาณ ๕% ของพลังงานท้ังหมด 
ง. รังสีตกค้างจากการตกของฝุ่นกัมมันตรังสี (fallout) ประมาณ ๕ - ๑๐% ของพลังงานท้ังหมด 
ปริมาณรังสีแต่ละประเภทอาจจะมากหรือน้อยขึ้นกับลักษณะการออกแบบ และสภาพแวดล้อมท่ีเกิด

การระเบิด รังสีตกค้างจากฝุ่นกัมมันตรังสีเป็นพลังงานท่ีให้ออกมาในภายหลัง ขณะท่ีพลังงาน ๓ ประเภทแรก
จะปลดปล่อยออกมาในทันทีท่ีเกิดการระเบิด   

ผลอันตรายจากการระเบิดจากอาวุธนิวเคลียร์ คือคล่ืนกระแทกและรังสีความร้อน เช่นเดียวกับวัตถุ
ระเบิดแบบธรรมดา แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกันคือ อาวุธนิวเคลียร์จะปลดปล่อยพลังงานออกมามากกว่า ความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานท่ีถูกปลดปล่อยออกมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นกับ
ต าแหน่งท่ีเกิดการระเบิดด้วย  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดอันเป็นผลมาจากการปลดปล่อยพลังงาน
ออกมา ท าให้เกิดผลอันตรายใน ๓ ลักษณะคือ ผลอันตรายจากรังสีความร้อนท่ีให้ออกมาซึ่งเป็นสัดส่วนผกผัน
กับระยะทาง โดยท่ัวไปแล้วอาวุธท่ีมีขนาดใหญ่จะท าให้เกิดความร้อนได้มากกว่า ผลอันตรายลักษณะท่ี ๒ คือ 
รังสีก่อไอออน ซึ่งรังสีก่อไอออนจะถูกดูดกลืนเมื่อผ่านเข้าไปในอากาศ จึงมีผลอันตรายในระยะใกล้ ส่วนผล
อันตรายลักษณะท่ี ๓ คือคล่ืนกระแทก (blast) ส าหรับอันตรายจากคล่ืนกระแทกจะลดความแรงลงเมื่อ
ระยะทางเพิ่มข้ึน โดยมีอัตราลดลงเร็วกว่ารังสีความร้อนแต่จะช้ากว่ารังสีก่อไอออน   

เมื่ออาวุธนิวเคลียร์เกิดการระเบิดขึ้น วัตถุระเบิดจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเวลาประมาณ ๑ มิลลิวินาที  
ณ จุดนี้ พลังงานท่ีถูกปลดปล่อยออกมาประมาณ ๗๕% จะเป็นรังสีความร้อน และรังสีเอ็กซ์ (soft X-rays) 
พลังงานส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานจลน์ ท่ีส่งให้ส่วนประกอบของระเบิดกระจายออกอย่างรวดเร็ว ปฏิกิริยา
ระหว่างรังสีเอกซ์และส่วนประกอบของระเบิด กับส่ิงแวดล้อมจะแสดงถึงพลังงานของการระเบิดในรูปของแรง
กระแทกกับแสงสว่างท่ีเกิดขึ้น โดยท่ัวไปถ้าวัสดุห่อหุ้มระเบิดมีความหนาแน่นสูงขึ้น จะท าให้เกิดคล่ืนกระแทก 
(shockwave) มากขึ้นตามไปด้วย 
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เมื่อเกิดการระเบิดในอากาศใกล้กับพื้นดิน รังสีเอ็กซ์จากรังสีความร้อนจะไปได้ไม่กี่ฟุตก่อนจะถูก
ดูดกลืน พลังงานบางส่วนจะให้ออกมาในรูปของรังสีเหนือม่วง แสง และอินฟราเรด แต่พลังงานส่วนใหญ่ให้
ออกมาในรูปของรังสีความร้อนแผ่ออกไปในอากาศเป็นลูกไฟทรงกลม 

ถ้าเกิดการระเบิดท่ีระดับสูง ซึ่งอากาศมีความหนาแน่นต่ า รังสีเอ็กซ์จะไปได้ไกลก่อนจะถูกดูดกลืน 
ท าให้พลังงานมีความหนาแน่นน้อยกว่า จึงมีแรงกระแทกน้อยกว่า พลังงานจึงกระจายออกไปในรูปของคล่ืน
ความร้อนมากกว่า 

๒-๕  ความเสียหายจากคลื่นกระแทก (Blast damage) 
ความเสียหายจากระเบิดนิวเคลียร์ ส่วนหนึ่งเกิดจากคล่ืนกระแทก (blast effects) อาคารส่วนใหญ่

ท่ีอยู่ในรัศมีของคล่ืนกระแทก ท่ีไม่ได้ออกแบบให้ต้านทานแรงกระแทก จะเกิดความเสียหายอย่างหนัก คล่ืน
กระแทกจะท าให้เกิดลมแรงหลายร้อยกิโลเมตรต่อช่ัวโมง ผลของคล่ืนกระแทกมีค่าสูงขึ้นในระเบิดท่ีมีขนาด
ใหญ่ขึ้น  คล่ืนกระแทกในอากาศจะท าให้เกิดผลลัพธ์ท่ีชัดเจน ๒ อย่าง 

ก. คล่ืนกระแทกแบบคงท่ี (static overpressure) เป็นความกดดันสูงขึ้นเนื่องจากคล่ืนกระแทก 
(shock wave) ความกดดันจะมีค่าสูงแปรผันตามความหนาแน่นของอากาศ 

ข. คล่ืนกระแทกแปรเปล่ียน (dynamic pressure) เป็นความกดดันสูงท่ีเคล่ือนไปตามแรงลม
เนื่องจากคล่ืนกระแทก ท าให้เกิดแรงผลักและดึงวัตถุให้ล้มหรือหลุดออก 

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากท้ังความกดดันสูงจากคล่ืนกระแทกแบบคงท่ี และ
แรงลมเนื่องจากคล่ืนกระแทก ความกดดันสูงจากคล่ืนกระแทกจะท าให้โครงสร้างอาคารล้า และจะถูกแรงลม
ดึงให้หลุดออก ความกดดันจะท าให้เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะดึงส่ิงรอบข้างเข้ามาในเวลาไม่กี่วินาที แรงนี้จะสูงกว่า
พายุเฮอริเคนท่ีแรงท่ีสุดหลายเท่า 

๒-๖  รังสีความร้อน (Thermal radiation) 
อาวุธนิวเคลียร์ให้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจ านวนมาก เช่น แสง รังสีอินฟราเรด รังสีเหนือม่วง 

อันตรายส่วนใหญ่ของรังสีเหล่านี้ คือ การเผาไหม้ ท าอันตรายต่อดวงตา ในวันท่ีสภาพอากาศดี มีท้องฟ้าแจ่มใส 
อันตรายจากส่วนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายและไปได้ไกลกว่าระยะของคล่ืนกระแทก ผลอันตรายจากรังสีความ
ร้อนจะไปได้ไกลมากขึ้นท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธนิวเคลียร์ รังสีความร้อนเดินทางเป็นเส้นตรงออกจาก
ลูกไฟ แต่ก็จะมีการกระเจิงถ้ามีวัตถุทึบตันขวางกั้นอยู่ซึ่งจะท าให้เกิดเงาขึ้น แต่หากอยู่ในบริเวณท่ีมีเมฆหรือมี
หมอกจะท าให้ความร้อนกระจายออกทุกทิศทาง และจะท าให้วัตถุท่ีขวางกั้นอยู่ได้รับรังสีความร้อนท่ีน้อยลง  
เมื่อรังสีความร้อนกระทบกับวัตถุจะเกิดการสะท้อนความร้อนไปบางส่วน แต่บางส่วนสามารถทะลุผ่านไปได้ 
และบางส่วนจะถูกวัตถุนั้นดูดกลืนไว้ ปริมาณรังสีความร้อนท่ีถูกดูดกลืนจะขึ้นอยู่กับสี รูปร่างและชนิดของวัตถุ 
ถ้าเป็นวัตถุแผ่นบางรังสีความร้อนจะทะลุผ่านไปได้ดีกว่า ถ้าวัตถุมีสีอ่อนจะสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีท าให้เกิด
ความเสียหายน้อยลง การดูดกลืนรังสีความร้อนจะท าให้ผิวของวัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการเผาไหม้  หรือ
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อาจลุกไหมห้ากวัตถุนั้นเป็นไม้ กระดาษ หรือผ้า แต่หากวัตถุนั้นไม่น าความร้อน จะท าให้อุณหภูมิสูงอยู่เฉพาะท่ี
ผิวด้านนอกของวัตถุเท่านั้น 

การลุกติดไฟของวัตถุจะขึ้นอยูก่ับระยะเวลาในการได้รับความร้อน อีกท้ังยังขึ้นอยู่กับความหนาและ
ความช้ืนภายในวัตถุ  ท่ีระดับพื้นดินซึ่งเป็นส่วนท่ีแสงมีความเข้มมากท่ีสุดทุกสรรพส่ิงสามารถลุกไหม้ติดไฟได้ 
ในบริเวณท่ีอยู่ห่างออกไปจะมีเฉพาะวัตถุท่ีลุกไหม้ติดไฟได้ง่ายเท่านั้นท่ีจะลุกไหม้ การเกิดเพลิงไหม้มักจะเป็น
ผลกระทบท่ีมาจากคล่ืนกระแทกในตอนระเบิดไปท าให้วัตถุหรืออุปกรณ์อื่นลุกไหม้ติดไฟขึ้นมา เช่น เตาไฟหรือ
เตาอบ   เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีฮิโรชิมามีเพลิงไหม้ท่ัวท้ังเมืองอยู่นานราว ๒๐ นาที หลังจากการระเบิด ความร้อน
จากเปลวไฟท าให้เกิดลมพายุพัดจากทุกทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของกองเพลิง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะท่ีเกิดเนื่องจาก
ระเบิดนิวเคลียร์ แต่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีท่ีไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง หรือการทิ้งระเบิดโจมตีระหว่าง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง 

๒-๗ รังสีนิวเคลียร ์ (Nuclear Radiation)  
พลังงานท่ีปล่อยออกมาจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะท่ีเป็นรังสี คิดเป็น ๑๔% ของ

พลังงานท้ังส้ินท่ีถูกปลดปล่อยออกมา ซึ่งแบ่งตามระยะเวลาท่ีเกิดออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
ก. รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรก (Initial หรือ Prompt Nuclear Radiation) เป็นรังสีนิวเคลียร์ท่ีเปล่ง

ออกมาภายใน ๑ นาทีแรกหลังการระเบิด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเกิดขึ้นขณะเกิดการระเบิด 
คิดเป็นพลังงานจากการระเบิดประมาณ ๔% ประกอบไปด้วยอนุภาคอัลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา และ
อนุภาคนิวตรอน รังสีแกมมาสามารถท าความเสียหายโดยตรงต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ เรดาร์ และ
คอมพิวเตอร์ ผลของรังสีนิวเคลียร์ดังกล่าวเรียกว่า ผลอันตรายช่ัวคราวของรังสีท่ีมีต่อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
(Transient Radiation Effects on Electronics, TREE) โดยจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่ถึง ๑ นาที  แต่
ผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นช่ัวคราวหรือแบบถาวรก็ได้ 

ข. รังสีนิวเคลียร์ตกค้าง (Residual Nuclear Radiation) เป็นรังสีนิวเคลียร์ท่ีเปล่งออกมาภายหลัง 
๑ นาทีแรกของการระเบิด คิดเป็น ๑๐% ของพลังงานท้ังส้ินท่ีปลดปล่อยจากการระเบิด รังสีนิวเคลียร์ตกค้าง
จะอยู่ในรูปของ 

๑. ฝุ่นกัมมันตรังสี (Fallout) ประกอบด้วยผลผลิตจากวัสดุจากปฏิกิริยาแบบแตกตัวท่ีสามารถ
ปลดปล่อยอนุภาคบีตาและรังสีแกมมา วัสดุนิวเคลียร์ท่ีไม่แตกตัวซึ่งปล่อยอนุภาคอัลฟาและส่วนประกอบของ
ดินซึ่งถูกชักน าให้กลายเป็นธาตุกัมมันตรังสีแล้วปล่อยอนุภาคบีตาและรังสีแกมมาออกมา 

๒. รังสีท่ีนิวตรอนชักน า (Neutron Induced Radiation) เกิดจากอนุภาคนิวตรอนท่ีเปล่ง
ออกมาจากการระเบิดบริเวณใกล้กับพื้นโลก  ณ บริเวณศูนย์กลางการระเบิดท่ีผิวพื้น อะตอมของธาตุบางชนิดท่ี
เป็นส่วนประกอบของดินจะจับอนุภาคนิวตรอนไว้แล้วกลายเป็นธาตุกัมมันตรังสี  ซึ่งจะปล่อยอนุภาคบีตาและ
รังสีแกมมาออกมา 
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๒-๘  ห้วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic pulse (EMP) 

รังสีแกมมาจากระเบิดนิวเคลียร์ จะท าให้เกิดอิเล็กตรอนพลังงานสูง เนื่องจากปฏิกิริยาการกระเจิง
แบบคอมป์ตัน อิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกกักโดยสนามแม่เหล็กโลกท าให้เกิดการสะท้อนไปมา ท่ีระดับความสูง 
๒๐ – ๔๐ กิโลเมตร ท าให้เกิดการส่ันของกระแสไฟฟ้าและท าให้เกิดคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง ๑ มิลลิวินาที
สุดท้าย  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีก าลังสูงจนท าให้โลหะแท่งยาวอาจจะกลายเป็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เมื่อคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าเคล่ือนท่ีผ่านไป ไฟฟ้าแรงสูงนี้สามารถท าลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่มีระบบป้องกัน แต่ยัง
ไม่มีข้อมูลถึงผลกระทบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านี้ต่อส่ิงมีชีวิต อากาศท่ีแตกตัวเป็นไอออนเนื่องจากคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า สามารถรบกวนการส่งสัญญานวิทยุท่ีสะท้อนจากบรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟียร์  การป้องกัน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าได้โดยการบรรจุไว้ภายในตาข่ายโลหะท่ีน าไฟฟ้า (conductive mesh) หรือ
วัสดุอื่นท่ีเป็น Faraday cage แต่อุปกรณ์นั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคล่ืนวิทยุไม่สามารถผ่านเข้าไป
ได้  การระเบิดกลางอากาศท่ีระดับความสูงท่ีพอเหมาะสามารถท าให้เกิดผลกระทบลักษณะนี้ไปในบริเวณกว้าง 
ผลกระทบชนิดนี้จึงเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ 

๒-๙  อันตรายจากรังสี   
อุบัติเหตุทางรังสี คือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย โดยเกี่ยวข้องกับรังสีหรือต้นก าเนิดรังสี 

และไม่สามารถควบคุมต้นก าเนิดรังสีหรือปริมาณรังสีอยู่ในระดับท่ีก าหนดได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยท่ัวไป 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี 
ก. สารรังสีสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือท้ิงไว้ปราศจากการดูแล 
ข. สารรังสีขาดเครื่องก าบังทางรังสี สารรังสีแพร่กระจายออกไปจากท่ีเก็บ หรือบริเวณควบคุม 
ค. การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และ/หรือวัสดุกัมมันตรังสี 
ง. จากการก่อการร้ายโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีเป็นอาวุธ 
จ. เกิดจากระบบปิดล๊อคไม่ท างานหรือท างานบกพร่อง 
ฉ. ดาวเทียมท่ีมีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีตกลงมายังพื้นโลก 
ช. ความประมาทเลินเล่อ 
ซ. ระบบความมั่งคงปลอดภัยทางรังสีของวัสดุนั้น ๆ บกพร่อง 

๒-๑๐  ภัยจากการก่อการร้าย 
โคฟี่ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ  เคยกล่าวไว้ว่า “การก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ยังมัก

ถูกมองว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์  แต่โชคร้ายท่ีเราอยู่ในโลกท่ีมีวัสดุอันตรายร้ายแรงมากเกินไป และความรู้
ด้านเทคโนโลยีท่ีเพียบพร้อม ซึ่งผู้ก่อการร้ายบางคนกล่าวอย่างชัดเจนว่าต้ังใจจะใช้ส าหรับสร้างหายนะท่ีรุนแรง
ถึงแก่ชีวิต”   
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เขามีเหตุผลท่ีดีท่ีจะกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ทบวงพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศของสหประชาชาติเช่ือว่า "เป็นไปได้สูงมาก" ท่ีหลังจากเหตุการณ์ ๙/๑๑ ผู้ก่อการร้าย
อาจมีเป้าหมายท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ัวโลก เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส าคัญต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ก่อให้เกิด
ผลกระทบท่ีร้ายแรงจากการปล่อยกัมมันตภาพรังสี รวมถึงมีคุณลักษณะท่ีแตกต่างจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดังนั้น
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงเป็นเป้าหมายท่ี "น่าดึงดูด" ส าหรับผู้ก่อการร้าย รวมถึงการโจมตีทางทหาร 

การโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สักแห่งหนึ่งสามารถน าไปสู่การปล่อยกัมมันตภาพรังสีมากกว่าท่ี      
เชอร์โนบิลหลายเท่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจเป็นเป้าหมายในยามสงคราม เมื่อต้องสงสัยว่าถูกน าไปใช้ทาง
การทหาร วิธีท่ีเป็นไปได้ในการโจมตีมีจ านวนมากและหลากหลายมาก การโจมตีอาจกระท าทางอากาศ บน
พื้นดิน หรือ จากทางน้ า หลักฐานมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายจ านวนมากขึ้นก าลังพิจารณาใช้นิวเคลียร์ 
ดังนั้นอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และรัฐบาลท่ีมีแผนเพิ่มจ านวนเครื่องปฏิกรณ์ท่ัวโลกจึงเป็นการไร้ความรับผิดชอบ  

มีเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้าย ดังนี้ 
ก. แผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในอังกฤษ รวมถึงผังรายละเอียดของโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ไซส์เวลถูกพบในรถคันหนึ่ง ซึ่งเช่ือมโยงถึงเหตุการณ์ระเบิดในลอนดอนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ 
ข. การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายท่ีถังเก็บกากกัมมันตภาพรังสีท่ีเซลล่าฟิลด์ สหราชอาณาจักร 

สามารถคร่าชีวิตคนมากกว่า ๒ ล้านคน และกากกัมมันตภาพรังสีท่ีถูกเก็บไว้ท่ีนั่นเป็นประเภทท่ีสามารถท าให้
เกิดผลอันตรายจากการโจมตี เมื่อเทียบเคียงกันแล้วเหตุการณ์ท่ีเชอร์โนบิลจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก 

ค. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ กฎความปลอดภัยเป็นไปได้ว่าถูกละเมิด ๔๐ ครั้ง ท่ีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ของพลเรือนต่างๆ ในสหราชอาณาจักร 

ง. ในพ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ก่อการร้ายต้องสงสัย ๓ คน ถูกจับกุมโดยศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ลูคัส ไฮท์ส 
ใกล้กรุงซิดนีย์ ออสเตรเลีย 

จ. วีดิโอเทปการสัมภาษณ์ท่ีถูกเผยแพร่ในโทรทัศน์ช่องอัล จาซีร่า ในวันท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๔๕ มีค าแถลงการณ์ว่ากลุ่มอัล กออิดะ (al-Qaeda) เป็นผู้เริ่มวางแผนท่ีจะรวมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่ง
เป็นเป้าหมายการโจมตีในพ.ศ. ๒๕๔๔ 

ฉ. จนถึงปัจจุบัน มีการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยตรงท่ีถูกเปิดเผย ๖ แห่ง ในฝรั่งเศส 
แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และ สเปน 

ช. ฐานข้อมูลของสถาบันนโยบายระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายมีข้อมูลเหตุการณ์
การก่อการร้าย ๑๖๗ ครั้ง ท่ีมีเป้าหมายท่ีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๔๒ 
 
  



บทที่ ๓ 
การจัดการกบัอันตรายจากรังสี 

(Management of Exposure to Radiological Hazard) 

๓-๑  กล่าวน า 
ก ำลังทหำรท่ีได้รับรังสีและอันตรำยจำกอำวุธนิวเคลียร์  อำจส่งผลกระทบต่อก ำลังพลได้ทันทีหรือ

อำจส่งผลต่อสุขภำพหรือควำมสำมำรถท่ีจะอยู่รอดได้ในระยะยำวหลังจำกท่ีได้รับรังสี 
ก. กำรควบคุมกำรได้รับรังสี  ค ำแนะน ำกำรได้รับรังสีในระดับนำนำชำติ อีกท้ังกฎ ระเบียบ ของ

หน่วยงำนต่ำง ๆ ในระดับชำติได้รวมถึงกำรจัดกำรกับกำรได้รับรังสีท่ีก่อไอออน นอกจำกนั้นก็ยังมีกฎ ระเบียบ
ต่ำง ๆ ท่ีบัญญัติไปถึงกำรท่ีก ำลังพลจะได้รับอันตรำยจำกวัตถุอุตสำหกรรมอันตรำยอื่น ๆ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับรังสีท่ีก่อไอออนได้ครอบคลุมไว้อย่ำงครบถ้วนแล้ว เกณฑ์กำรรับรังสีในระหว่ำง
ปฏิบัติกำร (operational exposure guide: OEG)  ของ ผบ. จึงควรเตรียมกำรไว้ก่อนท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์จริง 

๑. ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วยรอง ต้องพยำยำมหลีกเล่ียงไม่ให้ก ำลังพลได้รับรังสี 
๒. กำรหลีกเล่ียงไม่ให้ได้รับรังสีเป็นไปไม่ได้ในทำงปฏิบัติ  เนื่องจำกมีกิจเร่งด่วนทำงกำรยุทธ

อย่ำงอื่นมีควำมจ ำเป็นมำกกว่ำ จึงต้องพยำยำมท ำให้ได้รับรังสีน้อยท่ีสุดอย่ำงสมเหตุสมผล  [As Low As 
Reasonably Achievable (ALARA)]  ผบ.หน่วย ในพื้นท่ีจึงต้องหำจุดสมดุลระหว่ำงกำรปฏิบัติภำรกิจให้เป็น
ผลส ำเร็จกับกำรได้รับรังสีตำมหลัก ALARA 

๓. กำรได้รับหรือสงสัยว่ำจะได้รับอันตรำยจำกรังสี จึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรบันทึกไว้  เพื่อช่วย
ในกำรตกลงใจท่ีจะส่งก ำลังพลเข้ำประจ ำกำรในพื้นท่ีท้ังในห้วงระยะเวลำส้ัน ๆ หรือในระยะยำว  

๔. ในกำรรอคอยท่ีจะเข้ำไปในพื้นท่ีท่ีเปื้อนพิษ  โดยปกติแล้ว ระดับกำรเปื้อนพิษจะลดลง 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีผลต่อโอกำสกำรได้รับรังสี  กำรได้รับรังสีอำจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุโดยท่ีก ำลังพลไม่รู้ว่ำ
ยุทโธปกรณ์ท่ีสัมผัสนั้นเปื้อนพิษ  โดยปกติแล้ว ยุทโธปกรณ์ท่ีเปื้อนพิษมักจะมีกำรติดต้ังป้ำยเตือนภัย  แต่
ยุทโธปกรณ์เหล่ำนั้นอำจจะอยู่ในต ำแหน่งท่ีมีกำรสะสมอันตรำยจำกกำรเปื้อนพิษ (เช่น กรองอำกำศ) 
เครื่องยนต์ทุกชนิดจะต้องมีกรองอำกำศซึ่งใช้ดักจับส่ิงปนเปื้อน จึงเป็นแหล่งสะสมของตัวกำรท่ีท ำให้เกิดกำร
เป้ือนพิษ  แม้ว่ำพื้นท่ีท่ีเป้ือนพิษจะมีขนำดเล็กแต่ก็อำจท ำให้เกิดอันตรำยถึงตำยได้ ผู้ท่ีปฏิบัติงำนอยู่โดยรอบ
ยุทโธปกรณ์เหล่ำนี้ควรจะได้ตระหนักถึงอันตรำยท่ีซ่อนเร้นเหล่ำนั้น  กำรก ำจัดกำกยุทโธปกรณ์ท่ีมีกำรสะสมส่ิง
เป้ือนพิษ เช่น กรองอำกำศ ให้ถือว่ำเป็นกำกของเสียท่ีมีอันตรำยจำกกำรเป้ือนพิษ 

๕. แผนท้ังหมดทุกแผนควรผนวกรวมระเบียบปฏิบัติภำยหลังกำรโจมตีเพื่อจ ำกัดอันตรำยจำก
กำรได้รับรังสี  ผู้ท่ีสัมผัสกับกำรเปื้อนพิษเป็นเวลำนำนมีโอกำสท่ีจะเกิดกำรเจ็บป่วยได้ ควรส่งก ำลังพลจ ำนวน
เท่ำท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจให้ส ำเร็จเท่ำนั้นให้เข้ำไปในพื้นท่ีเป้ือนพิษ 

ข. กำรบันทึกข้อมูล  ก ำลังพลท่ีได้รับอันตรำยจำกรังสีต้องมีกำรบันทึกข้อมูลไว้  เนื่องด้วยระดับ
กำรได้รับรังสีจะใกล้เคียงกันท่ัวทั้งหน่วย จึงต้องมีวิธีกำรจัดกำรกับสุขภำพของก ำลังพลในระยะยำว 
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ค. กำรหมุนเวียนใช้หน่วยเข้ำปฏิบัติกำร  หำกมีควำมจ ำเป็นต้องปฏิบัติกำรเพื่อภำรกิจ  ผบ. และ 
ฝอ. จ ำเป็นต้องวำงแผนหมุนเวียนใช้หน่วยอื่น ๆ เข้ำปฏิบัติกำรในพื้นท่ีเพื่อท่ีจะรักษำระดับกำรได้รับรังสีของ
ทุกหน่วยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งเป็นไปตำมหลัก ALARA  กำรหมุนเวียนใช้หน่วยเข้ำปฏิบัติกำร 
จ ำเป็นต้องใช้ควำมพยำยำมในกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบของ ฝอ.ร่วม ในพื้นท่ีอันตรำย ซึ่งอำจเป็นหรือ
เปล่ียนเป็นพื้นท่ีท่ีมีอันตรำยจำกกำรเป้ือนพิษ  อำจจ ำเป็นต้องควบคุมกำรเคล่ือนท่ีเพื่อจ ำกัดไม่ให้กำรเปื้อนพิษ
แพร่กระจำยออกไป  

๓-๒  การจัดการกับสารสนเทศ – เกณฑ์การรับรังสีในระหว่างการปฏิบัติการ 
 (Information Management – Operational Exposure Guide) 

ก. แนวควำมคิดเกี่ยวกับเกณฑ์กำรรับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร (OEG)   คือทุกหน่วยต้องท ำกำร
บันทึกข้อมูลกำรได้รับรังสีอย่ำงสม่ ำเสมอ ตัวอย่ำงเช่น หน่วยระดับหมวดจะต้องรำยงำนข้อมูลกำรได้รับรังสีทุก
วัน หรือหลังจำกท่ีได้เข้ำปฏิบัติภำรกิจในพื้นท่ีท่ีเป้ือนพิษรังสี  ปริมำณรังสีท่ีได้รับจะเป็นค่ำเฉล่ียของค่ำปริมำณ
รังสีท่ีอ่ำนได้จำกเครื่องวัดปริมำณรังสีท่ีก ำลังพลพกติดตัว โดยปกติแล้ว ในหน่วยระดับตอนจะมีเครื่องวัด
ปริมำณรังสีอยู่ ๒ ชุด ดังนั้น จึงอนุมำนว่ำก ำลังพลในหน่วยระดับหมวด ทุกคนจะได้รับปริมำณรังสีเฉล่ียเท่ำ ๆ 
กัน  กำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับรังสีมักก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี คชรน. ของหน่วยระดับกงพัน เมื่อใด
ก็ตำมท่ีก ำลังพลได้ย้ำยออกไปจำกหน่วยท่ีได้รับรังสีมำแล้ว สถำนภำพกำรได้รับรังสีของ หน่วยระดับหมวด ก็
จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติของก ำลังพลผู้นั้นไว้ด้วย และเป็นไปได้ท่ีก ำลังพลผู้นั้นได้ย้ำยกลับมำสังกัดหน่วย
เดิมโดยมสีถำนภำพกำรได้รับรังสีในระดับเดียวกันท่ัวทั้งหน่วย ถึงแม้ว่ำวิธีกำรนี้จะสร้ำงปัญหำควำมยุ่งยำกแก่
กำรจัดกำรก ำลังพล แต่ก็มีเจตนำรมณ์ท่ีจะป้องกันก ำลังพลไม่ให้เกิดกำรไร้สมรรถภำพอันเนื่องมำจำกกำรได้รับ
ปริมำณรังสีมำกเกินในกำรปฏิบัติกำรครั้งถัดไป  ส ำหรับเหล่ำทัพอื่น ๆ อำจจะมีข้อก ำหนดเป็นกำรเฉพำะ
ส ำหรับกำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับปริมำณรังสี  ควรจะได้มีกำรร้องขอเครื่องวัดปริมำณรังสีประจ ำกำยหำกมีส่ิง
บอกเหตุหรือสถำนกำรณ์บ่งช้ี ซึ่งเครื่องวัดปริมำณรังสีประจ ำกำยจะมีส่วนช่วยอย่ำงมำกส ำหรับกำรประเมิน
และกำรจัดกำรผู้ป่วย 

ข. ควำมเช่ือมั่นและควำมไว้วำงใจต่อตัว ผบ. หน่วย จ ำเป็นต้องด ำรงรักษำไว้  ผบ.หน่วย จึงต้องให้
ข้อมูลแก่ก ำลังพลถึงโอกำสท่ีอำจได้รับรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติภำรกิจ  ต้องประเมินควำมเส่ียงตรงตำมสภำพ
ท่ีเกิดขึ้นจริง  ต้องให้ข้อมูลกำรได้รับปริมำณรังสีของหน่วยโดยอำศัยยุทโธปกรณ์ตรวจวัดรังสี  และให้ข้อมูลอื่น 
ๆ เพื่อขจัดควำมคลุมเครือและควำมไม่แน่นอนเมื่อมีสถำนกำรณ์เกิดขึ้น  ผบ.หน่วย ต้องแถลงโดยไม่ละเลยถึง
ข้อวิตกกังวลท่ีแท้จริง  ผบ.หน่วย ควรต้องทรำบถึงเกณฑ์กำรรับรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำร  ส ำหรับกำร
ปฏิบัติกำรเพื่อภำรกิจควรต้องทรำบถึงสถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วย  รวมไปถึงควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติภำรกิจ  ผบ.หน่วย ควรมีควำมเข้ำใจถึงอันตรำยจำกกำรได้รับรังสีขั้นรุนแรงเปรียบเทียบกับ
อันตรำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรบท่ัวไป  ผบ.หน่วย ควรเข้ำใจถึงโอกำสท่ีจะเกิดอันตรำยต่อสุขภำพของก ำลังพลใน
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ระยะยำวจำกกำรได้รับรังสี  ผบ.หน่วย ควรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงวิธีกำรร้องขอควำมช่วยเหลือในกำร
วิเครำะห์ถึงควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรได้รับรังสี 

๓-๓  การควบคุมการได้รับรังสีและนิวเคลียร์  
(Nuclear and Radiological Exposure Control) 

กำรควบคุมกำรได้รับรังสีและนิวเคลียร์  เพื่อให้มั่นใจว่ำก ำลังพลทุกคนมีควำมปลอดภัยในกำร
ปฏิบัติกำรในและใกล้กับสภำพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับรังสีและนิวเคลียร์ 

ก. กำรควบคุมกำรได้รับรังสี  ควรท่ีจะได้เตรียมกำรวำงแผนส ำหรับกำรได้รับรังสีและเกณฑ์กำร
ได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร (OEG) ก่อนท่ีจะมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นจริง  ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลกำรเตรียมสนำม
รบด้ำนกำรข่ำวเกี่ยวกับ คชรน.  และผลท่ีได้จำกกำรลำดตระเวนในเขตยุทธบริเวณ  รวมถึงกำรส ำรวจแหล่ง
นิวเคลียร์ในท้องถิ่นจำกสถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุอุตสำหกรรมอันตรำยท่ีเกี่ยวข้องกับรังสี ท้ังนี้ ผบ. และ ฝอ. 
ต้องมั่นใจว่ำ  

๑. มีกำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับรังสีท่ีอ่ำนได้จำกเครื่องมือวัดปริมำณรังสีประจ ำกำยท่ีได้รับ
กำรแจกจ่ำย และมีกำรรำยงำนใหห้น่วยเหนือในระดับชำติได้รับทรำบด้วย 

๒. มีกำรควบคุมกำรได้รับปริมำณรังสีเป็นหมู่คณะท่ีมีกำรค ำนวณสถำนภำพกำรได้รับปริมำณ
รังสี  และมีกำรควบคุมกำรได้รับปริมำณรังสี เพื่อให้กำรได้รับรังสีเป็นหมู่คณะมีกำรเฉล่ียกันไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนข้อตกลงของกลุ่มประเทศนำโต้ STANAG – 2083   

๓. บันทึกประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำส ำหรับก ำลังพลแต่ละคนหลังจำกได้รับรังสีมำแล้ว ควร
เกบ็รักษำไว้เพื่อดูผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยำว  

๔. แผนทุกแผนควรผนวกรวมเอำมำตรกำรภำยหลังกำรโจมตีเข้ำไว้ด้วย ท้ังนี้เพื่อจ ำกัดกำร
ได้รับอันตรำยจำกรังสี  ปริมำณรังสีท่ีได้รับมีควำมส ำคัญมำกเพรำะทุก ๆนำที ท่ีอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีเปื้อน
พิษจะท ำให้ปริมำณรังสีท่ีได้รับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ฉะนั้น จึงจ ำกัดเฉพำะก ำลังพลท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ
เท่ำนั้นท่ีจะถูกส่งเข้ำไปในพื้นท่ีท่ีเป้ือนพิษ 

ข. รังสีนิวเคลียร์ระดับต่ ำ [Low-Level Radiation (LLR)]  มีควำมแตกต่ำงจำกกำกกัมมันตรังสี ท่ี
เกิดจำกกำรระเบิดของอำวุธนิวเคลียร์ อันตรำยจำกรังสีระดับต่ ำอำจเป็นผลมำจำกวัสดุท่ีแตกต่ำงกันและมี
โอกำสเกิดอันตรำยได้อย่ำงหลำกหลำย แหล่งก ำเนิดรังสีระดับต่ ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ อำจมีดังนี้ 

๑. สถำนประกอบกิจกำรด้ำนนิวเคลียร์ท่ีใช้ในทำงพลเรือน สถำนประกอบกำรเหล่ำนี้อำจ
ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ และสถำนท่ีท่ีเป็นแหล่งวิจัยด้ำนกระบวนกำรทำงนิวเคลียร์ กำรเก็บรักษำ และกำรก ำจัดกำก
นิวเคลียร์ 

๒. สถำนประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนกำรแพทย์ แหล่งท่ีมีกำรใช้รังสีกันอย่ำง
กว้ำงขวำง ได้แก่ กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กำรรักษำและกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์รวมท้ังกำรฆ่ำ
เช้ือกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และในกระบวนกำรผลิตอำหำร 
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๓. อำวุธแพร่กระจำยสำรรังสี อำวุธเหล่ำนี้ออกแบบมำเพื่อปล่อยกระจำยวัสดุกัมมันตรังสีเข้ำ
สู่ในส่ิงแวดล้อม วิธีนี้อำจท ำได้โดยกำรผสมวัสดุรังสีเข้ำกับวัตถุระเบิดหรือวัสดุ ท่ีติดไฟ เพื่อหวังให้เกิดฝุ่น
อนุภำคหรือควันรังสี 

๔. กำรปลดปล่อยอำวุธนิวเคลียร์ เป็นกำรแพร่กระจำยจำกกำรตกของฝุ่นกัมมันตรังสีหรือ
จำกฝนท่ีปนเป้ือนกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรระเบิดอำวุธนิวเคลียร์จำกจุดท่ีอยู่ห่ำงไกล (อยู่นอกเขตยุทธ
บริเวณ) หรือมีกำรใช้ (ภำยในเขตยุทธบริเวณ) อำวุธนิวเคลียร์ อันอำจก่อให้เกิดรังสีนิวเคลียร์ระดับต่ ำ 

๕. ส่ิงอุปกรณ์ทำงทหำร กระสุนท่ีใช้ในทำงทหำรบำงชนิด [ตัวอย่ำงเช่น กระสุนยูเรเนียมด้อย
สมรรถนะ (DU)] และยุทโธปกรณ์ทำงทหำรบำงอย่ำงมีรังสีนิวเคลียร์ตกค้ำงอยู่ ซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยจำก
รังสีหำกส่ิงอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์นั้นถูกท ำลำย 

ค.   ผลกระทบจำกรังสีนิวเคลียร์ระดับต่ ำในทำงกำรแพทย์ 
๑. ผลท่ีเกิดจำกกำรได้รับรังสีจะเป็นแบบหน่วงเวลำหรือเกิดผลช้ำ ซึ่งอำจใช้เวลำนำนนับ

เดือนหรือนำนนับปีหลังจำกได้รับรังสีจึงจะเริ่มปรำกฏอำกำรและผลท่ีเกิดขึ้นก็แตกต่ำงกันอย่ำงหลำกหลำย แต่
เกือบท้ังหมดจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเย่ือและอวัยวะ บำงครั้งผลกระทบจำกกำรได้รับรังสีแบบหน่วงเวลำ อำจมี
ดังนี้ 

(ก) อำยุส้ัน 
(ข) เป็นมะเร็ง 
(ค) เกิดโรคต้อกระจก 
(ง) เกิดแผลไหม้เรื้อรังจำกกำรได้รับรังสี 
(จ) อัตรำกำรเกิดลดลง 
(ฉ) เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงพันธุกรรม (กำรผ่ำเหล่ำ) 

ผลกระทบทำงด้ำนพันธุกรรมยังไม่เป็นท่ีประจักษ์ชัด ข้อมูลท่ีได้จำกญี่ปุ่นและจำกรัสเซีย ยัง
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกำรเปล่ียนแปลงทำงพันธุกรรมในมนุษย์อย่ำงมีนัยส ำคัญ 

๒.  รังสีแกมมำท่ีเปล่งออกมำโดยมีขนำดอัตรำรังสีเท่ำกันท่ีมีอัตรำรังสีต่ ำ ๆ หรือมำจำกเศษ
ช้ินส่วนวัสดุรังสีจ ำนวนเล็กน้อย เมื่อเวลำผ่ำนไปท ำให้เนื้อเยื่อมีเวลำท่ีจะซ่อมแซมตัวเอง มีผลท ำให้ระดับกำร
เจ็บป่วยสะสมลดลง ซึ่งพบได้จำกกำรได้รับรังสีขนำดเดียวกันท่ีส่งออกมำครั้งเดียวในระยะเวลำส้ัน ๆ  ส ำหรับ
ควำมเสียหำยจำกนิวตรอนพบว่ำไม่ขึ้นอยู่กับค่ำอัตรำรังสี 

๓. อำกำรท่ีเจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรัง [Chronic radiation syndrome (CRS)]  หมำยถึงอำกำร
เจ็บป่วยที่มีควำมยุ่งยำกในกำรรักษำ อันเนื่องมำจำกกำรได้รับรังสีท่ียำวนำน ท้ังจำกปริมำณรังสีเพียงครั้งเดียว
หรือปริมำณรังสีสะสมซึ่งเกินกว่ำระดับรังสีท่ียอมให้ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน กำรเจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรังมักไม่ค่อยมี
ผลกับก ำลังพลท่ีเป็นทหำรในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร เว้นแต่จะมีกำรส่งก ำลังพลเข้ำประจ ำกำรในพื้นท่ีท่ีมีกำร
เป้ือนพิษรังสีเป็นเวลำนำน หรือมีกำรบริโภคอำหำรและน้ ำด่ืมท่ีมีกำรเป้ือนพิษรังสี จึงจะท ำให้มีลักษณะอำกำร
ท่ีเจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรัง ส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีมีกำรระเบิดของอำวุธนิวเคลียร์ท่ีระดับผิวพื้น กลไกกำรสำด
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กระจำยสำรกัมมันตรังสี (RDD)  และกำรเกิดอุบัติเหตุท่ีแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเหตุกำรณ์ในลักษณะ
ท ำนองนี้ก็ท ำให้เกิดกำรเปื้อนพิษในอัตรำรังสีสูง และท ำให้เกิดกำรได้รับปริมำณรังสีเป็นเวลำนำน ซึ่งจะพันนำ
ไปสู่กำรเจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรังได้ 
 
 
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

   

รูปที่  ๓ – ๑ การตกลงใจด้าน LLR 

เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรข่ำวที่ต้องด ำเนินกำรหรือไม่ ? 

ประเมินต่อให้ส ำเร็จ 
ควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดจำก LLR 

ยืนยันผลประเมินใน          
เขตยุทธบริเวณ 

- พันนำแผนรับมือกับ LLR ที่เกิดข้ึน 
- ทบทวนยุทโธปกรณ์ท่ีมีอยู่ 
- แถลงให้ ฝอ. ทรำบ 
- ด ำเนินกำรฝึกฝนตำมควำมจ ำเป็น 

พิสูจน์ยืนยัน
อันตรำย 

เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ือง 

- เคลื่อนย้ำยจำกพ้ืนที่ที่มีกำรแพร่กระจำย (รัศมี ๑ กม.) 
- รำยงำนข้อมูลข้ันต้น 
- ตรวจสอบค ำแนะน ำกำรรับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร 
- จัดชุดปฏิบัติกำรพิเศษ 
- วำงแผนข้ันต้น 
- ส ำรวจรังสีข้ันต้นโดยใช้เคร่ืองมือที่มีอยู่ 
- บันทึกข้อมูลกำรรับรังสีข้ันต้นส ำหรับก ำลังพลในพ้ืนที่ 
 

มี LLR  
อยู่จริง เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเน่ือง 

- ก ำหนดอันตรำยอันใหม่ 
- ตรวจสอบยืนยันกำรควบคุมปริมำณรังสีที่ได้รับ 
- ตรวจค้นหำรังสีอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- เตรียมปฏิบัติตำมแผนควบคุมกำรได้รับรังสี 
- พิจำรณำกำรปฏิบัติอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- รำยงำนข้อมูลไปยังหน่วยเหนือ 
- ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกผู้เช่ียวชำญ 
- ควบคุมกำรเข้ำพ้ืนที่ 
- เฝ้ำตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เร่ิมควบคุมกำรได้รับรังสีของก ำลังพล 

หลังจากส่งก าลังเข้า
ประจ าการในพื้นที่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ก่อนส่งก าลังเข้า 

ประจ าการ 
 

ที่มำ: STANAG 2473E1 
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ง.  เกณฑ์กำรได้รับรังสี   ผบ. จ ำเป็นต้องได้รับกำรเสนอแนะจำกเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยแพทย์ถึงข้อห่วงใย
เกี่ยวกับผลกระทบจำกรังสีของก ำลังพล ข้อเสนอแนะทำงกำรแพทย์ต้องสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้และอยู่บน
พื้นฐำนตำมควำมจ ำเป็นต่อภำรกิจ รวมไปถึงควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำยในกำรตอบสนองต่อรังสี  กำรมีท่ำที
สนองตอบต่อเหตุกำรณ์กำรเปื้อนพิษรังสีท่ีเข้มแข็ง อำจท ำให้ฝ่ำยข้ำศึกหันไปใช้วิธีกำรสำดกระจำยสำร
กัมมันตรังสี (RDD) แทน  ข้อเสนอแนะทำงกำรแพทย์ต้องไม่น้อยหรือมำกเกินควำมเป็นจริงและควำมเส่ียงด้ำน 
คชรน.  ควรมีกำรจัดล ำดับไว้อย่ำงเหมำะสมเม่ือเทียบกับอันตรำยด้ำนอื่นๆ ในกำรรบ  สภำพกำรเปื้อนพิษรังสี
ท่ีแพร่กระจำยออกไปต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวำงจนเกินไปต่อกำรปฏิบัติกำรเพื่อให้บรรลุภำรกิจ กระนั้นก็ตำม
ยังคงต้องด ำเนินกำรบันทึกกำรได้รับปริมำณรังสีต่อไปแม้จะเป็นรังสีในระดับต่ ำ 

๑. ผบ. จ ำเป็นต้องรับรู้ถึงประวัติกำรได้รับรังสีของก ำลังพลแต่ละคน เพื่อกำรวำงแผน
ปฏิบัติกำรครั้งต่อไปซึ่งอำจมีควำมเส่ียงจำกรังสีในระดับต่ ำ 

๒. ในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรให้บรรลุผลส ำเร็จ  กำรเฝ้ำตรวจสุขภำพของก ำลังพลท่ีผ่ำนกำร
ได้รับรังสีมำแล้วในระยะยำวเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง อีกท้ังเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบระดับชำติ อำจ
จ ำเป็นต้องประเมินผลอันตรำยต่อร่ำงกำยภำยหลังเสร็จส้ินกำรปฏิบัติกำร  

จ.  กำรส่งก ำลังพลกลับออกจำกพื้นท่ีเป้ือนพิษรังสี เมื่อส่งก ำลังพลเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นท่ีเปื้อนพิษ
รังสี ต้องก ำหนดเกณฑ์กำรได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร (OEG)  กำรท่ีต้องสวมยุทธภัณฑ์ป้องกันตนภำยใต้
สภำพ ลภ. เป็นเวลำนำน รวมไปถึงสภำพอำกำศ ภำระงำนท่ีหนัก และกำรสวมเครื่องแบบสนำม ล้วนแต่เป็น
กำรจ ำกัดประสิทธิภำพของก ำลังพล และอำจเป็นอุปสรรคท่ีตำมมำในกำรส่งกลับผู้ป่วยสำยแพทย์ ด้วยปัจจัยท่ี
อยู่บนพื้นฐำนของภำรกิจ ล ำดับควำมเร่งด่วน รวมไปถึงเกณฑ์กำรได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร  เป็นควำม
รับผิดชอบของ ผบ. ท่ีต้องตกลงใจท่ีจะส่งหน่วย (ก ำลังพลและยุทโธปกรณ์) ท่ีมีอยู่เข้ำไปในพื้นท่ีเปื้อนพิษ
หรือไม่ โดยหลักกำรท่ัวไปแล้ว เพื่อเป็นกำรจ ำกัดกำรเปื้อนพิษเมื่อมีกำรเคล่ือนย้ำย ควรท ำลำยล้ำงพิษให้แก่
ผู้ป่วยเสียก่อนท่ีจะด ำเนินกำรส่งกลับสำยแพทย์ 

ฉ. กลไกกำรกระจำยสำรกัมมันตรังสี (RDD)  ผลกระทบด้ำนจิตวิทยำท่ีร้ำยแรงจำก RDD จะขึ้นอยู่
กับธรรมชำติของตัววัสดุหรือสำร RDD รวมถึงวิธีกำรท่ีใช้  แหล่งก ำเนิดรังสีในลักษณะเฉพำะจุดมีผลท ำให้เกิด
กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยเฉพำะทหำรที่อยู่บริเวณใกล้ชิดกับแหล่งก ำเนิดรังสี  โดยท่ี RDD เป็นกำรใช้วัตถุระเบิด
ธรรมดำท ำหน้ำท่ีสำดกระจำยสำรกัมมันตรังสี ซึ่งก่อให้เกิดเกิดผลทำงด้ำนจิตวิทยำแล้ว ยังมีผลกระทบทำงด้ำน
ร่ำงกำยอันเนื่องมำจำกแรงระเบิด นอกจำกนั้นก็มีผลกระทบด้ำนรังสีและอันตรำยจำกโลหะหนักท่ีผสมอยู่ใน
วัสดุรังสีด้วย ด้วยควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคล่ือนท่ีคิดว่ำกำรระเบิดนั้นเหมือนกับกำรระเบิดทำงนิวเคลียร์ อำจท ำให้
เกิดผลทำงจิตวิทยำท่ีอนุมำนเอำว่ำเป็นกำรระเบิดของอำวุธนิวเคลียร์จริงๆ  ผู้บำดเจ็บจ ำนวนมำกจำกแรง
ระเบิดมักจะอยู่ในภำวะสับสนวุ่นวำยและต่ืนตระหนก ยิ่งจะไปเพิ่มควำมเครียดต่อก ำลังพลท่ีเข้ำปฏิบัติกำร
สนองตอบต่อเหตุกำรณ์เข้ำไปอีก 

๑. กำรปรำกฏของ RDD ในศูนย์กลำงท่ีมีประชำกรอยู่อย่ำงหนำแน่นจะท ำให้เกิดผลทำงด้ำน
จิตวิทยำอย่ำงรุนแรงต่อตัวก ำลังพลท่ีเป็นทหำรมำกกว่ำเป้ำหมำยทำงทหำรเสียอีก หน่วยทหำรท่ีปฏิบัติกำรใน
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เขตยุทธบริเวณในห้วงสงครำมมักจะไม่ค่อยได้พบปะกับประชำชนพลเรือนมำกนัก อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำง
ปฏิบัติภำรกิจในภำวะปกติ (กำรปฏิบัติกำรอื่นนอกเหนือกำรสงครำม) จะท ำให้ประชำชน พลเรือนและทหำรมี
ควำมใกล้ชิดกันมำกขึ้น กำรรักษำพยำบำลประชำชนท่ีได้รับบำดเจ็บ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้บำดเจ็บท่ีเป็นเด็ก
จำกกำรระเบิดของ RDD ยิ่งจะสร้ำงผลกระทบทำงด้ำนจิตวิทยำต่อตัวก ำลังพล 

(๒)  สภำนกำรณ์เจ็บป่วยด้ำนจิตวิทยำในหมู่ประชำชนท่ีมคีวำมกลัวว่ำจะมีผลอันตรำยจำกกำก
วัสดุรังสีท่ีเข้ำใจว่ำมีกำรกระจัดกระจำยอยู่ท่ัวไปทุกหนทุกแห่ง อำจจะเป็นภำระหนักเกินไปส ำหรับกำร
ปฏิบัติกำรสนับสนุนและกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 

๓-๔  การได้รับรังสี (Radiological Exposure) 
กำรได้รับรังสีต้องมีกำรควบคุม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำก ำลังพลทุกคนปลอดภัย ระดับกำรได้รับรังสีมี

กำรพันนำแยกประเภทและจัดกำรกับควำมเส่ียงท่ีมีท่ำทีท่ีจะเป็นอันตรำยต่อก ำลังทหำรผู้ท่ีท ำกำรสู้รบซึ่ง
อำจจะได้สัมผัสกับรังสี 

ก. กำรได้รับรังสีในห้วงเกิดสงครำม  ให้ปรึกษำกับผู้เช่ียวชำญทำงกำรแพทย์เพื่อขอรับค ำแนะน ำ
และกำรประเมินทำงกำรแพทย์ หำกได้รับรังสีไม่เกิน ๑๒๕ เซนติเกรย์ (cGy) ประสิทธิภำพในกำรรบของหน่วย
โดยรวมมักจะไม่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม หำกได้รับรังสีเกินกว่ำค่ำนี้ ผบ.ต้องตระหนักว่ำขีดควำมสำมำรถในกำรสู้
รบจะลดลง ค ำว่ำ “ประสิทธิภำพในกำรรบ” จะใช้กับก ำลังพลผู้ซึ่งเจ็บป่วยท่ีแสดงอำกำรได้รับรังสีในระดับท่ี
จ ำกัดและยังคงสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ในระดับ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เทียบกับระดับสมรรถนะก่อนกำรได้รับรังสี 
ส ำหรับก ำลังพลท่ีถูกคำดหมำยว่ำ “สมรรถนะลดลง” จะมีขีดควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ระหว่ำง ๒๕ ถึง ๗๕ 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับระดับสมรรถนะก่อนกำรได้รับรังสี กำรคำดหมำยว่ำ “ด้อยประสิทธิภำพในกำรรบ” ควรได้
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีได้เพียง ๒๕ เปอร์เซ็นต์      (ดีท่ีสุด) เทียบกับระดับสมรรถนะ
ก่อนกำรได้รับรังสี ในตำรำงท่ี ๓–๑  และ ตำรำงท่ี ๓–๒ แสดงตัวอย่ำงของควำมเข้มรังสีและผลอันตรำยจำก
กำรโจมตีด้วยอำวุธนิวเคลียร์ 

ตารางที่ ๓ - ๑  ความเข้มของรังสีที่เปล่งออกมาภายหลังการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ (เซนติเกรย์ต่อ ชม.) 

๑ ชม. ๕ ชม. ๒๕ ชม. ๕๐ ชม. ๑๐๐ ชม. ๓๐๐ ชม. 
๑,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๑ ๙ ๔ ๑ 
๕๐๐ ๗๕ ๑๑ ๕ ๒ <๑ 
๒๕๐ ๓๗ ๕ ๖ ๑ <๑ 
๑๐๐ ๑๕ ๒ ๑ <๑ <๑ 
๕๐ ๘ ๑ <๑ <๑ <๑ 
๑๐ ๒ <๑ <๑ <๑ <๑ 

หมายเหตุ : ในผังน้ีคิดค่ำอัตรำกำรสลำยตัวปกติ ( n= ๑.๒ ) อัตรำกำรสลำยตัวที่แท้จริงอำจจะช้ำหรือเร็วกว่ำน้ี  
อ้ำงอิงจำกคู่มือ ATP-๔๕B ซึ่งจะให้รำยละเอียดเก่ียวกับอัตรำกำรสลำยตัวและกำรพยำกรณ์ทำงด้ำนรังสี 

 

 



- ๒๘ - 
 

ตารางที่ ๓ – ๒ ระยะอันตราย (กม.) จากขนาดของอาวุธนิวเคลียร์จากจุดศูนย์กลางการระเบิด (GZ) 

 ขนำดอำวุธ 
๑ กิโลตัน ๑๐ กิโลตัน ๑๐๐ กิโลตัน ๑ เมกกะตัน 

แรงระเบิด :  ท าให้ตาย     

ขีดเร่ิม   ๓๐-๕๐   psi (แรงดัน) ๐.๑๘ ๐.๓๘ ๐.๘๑ ๑.๘ 
ตำย ๕๐%           ๕๐-๗๕   psi ๐.๑๔ ๐.๓๐ ๐.๖๕ ๑.๔ 

ตำย ๑๐๐%         ๗๕-๑๑๕  psi ๐.๑๒ ๐.๒๕ ๐.๕๕ ๑.๒ 

แรงระเบิด :  ปอดถูกท าลาย     
ขีดเร่ิม                ๘-๑๕   psi ๐.๓๔ ๐.๗๔ ๑.๖๐ ๓.๔ 

มีอำกำรรุนแรง      ๒๐-๓๐  psi ๐.๒๑ ๐.๔๖ ๐.๙๘ ๒.๑ 

แรงระเบิด :  แก้วหแูตก     
ขีดเร่ิม   ๕ psi ๐.๔๔ ๐.๙๖ ๒.๑๐ ๔.๔ 

จ ำนวน ๕๐%       ๑๔ psi ๐.๒๕ ๐.๕๔ ๑.๑๐ ๒.๕ 

รังสีความร้อน     
จ ำนวน ๕๐% เกิดแผลไฟไหม้ระดับ ๑ ๑.๒๐ ๓.๔๐ ๘.๓๐ ๑๗.๐ 

จ ำนวน ๕๐% เกิดแผลไฟไหม้ระดับ ๒ ๐.๘๖ ๒.๕๐ ๖.๕๐ ๑๔.๐ 

จ ำนวน ๕๐% เกิดแผลไฟไหม้ระดับ ๓ ๐.๗๑ ๒.๑๐ ๕.๖๐ ๑๒.๐ 
มีอำกำรตำบอดจำกแสงวำบ ๓.๗๐ ๙.๐๐ ๑๘.๐๐ ๓๑.๐ 

มีอำกำรจอตำ (เรตินำ) เป็นแผลไหม้ ๓๓.๐๐ ๔๙.๐๐ ๖๖.๐๐ ๘๔.๐ 

ตารางที่ ๓ – ๒ ระยะอันตราย (กม.) จากขนาดของอาวุธนิวเคลียร์จากจุดศูนย์กลางการระเบิด (GZ) (ต่อ) 

 ขนำดอำวุธ 
๑ กิโลตัน ๑๐ กิโลตัน ๑๐๐ กิโลตัน ๑ เมกกะตัน 

อันตรายจากรังสีก่อไอออน     
        ๕๐ cGy เร่ิมมีอันตรำยเฉียบพลัน ๑.๑๐ ๑.๖๐ ๒.๒๐ ๓.๑ 
        ๑๐๐ cGy  <๕% ตำย    หลำยปี ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๓.๐ 
        ๔๕๐ cGy  <๕๐% ตำย  หลำยสัปดำห์ ๐.๗๗ ๑.๒๐ ๑.๗๐ ๒.๖ 
        ๑,๐๐๐ cGy ๑๐๐% ตำย  ไม่กี่วัน ๐.๖๕ ๑.๐๐ ๑.๖๐ ๒.๔ 
        ๑๐,๐๐๐ cGy ๑๐๐% ตำย  <๑ วัน ๐.๓๖ ๐.๖๖ ๑.๑๐ ๑.๙ 

ข.  สถำนภำพกำรรับรังสี (RES) 
๑. สถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย  อยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำรเกิน

กว่ำรังสีระดับพื้นหลัง (background) ปกติ ซึ่งถือว่ำก ำลังพลในหน่วยจะได้รับรังสีโดยเฉล่ียเท่ำกันโดยอ่ำนค่ำ
จำกเครื่องมือวัดปริมำณรังสีประจ ำหน่วยและค่ำปริมำณรังสีท่ีอ่ำนได้   และไม่น ำไปใช้ในกำรประเมินกำร
เจ็บป่วยของก ำลังพลแต่ละคน แนวควำมคิดเรื่องระดับควำมเส่ียง (degree-of-risk) จะช่วยให้ ผบ. ก ำหนด
เกณฑ์กำรได้รับรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำร (OEG) เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติกำรครำวหนึ่ง และช่วยลดจ ำนวนผู้
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เจ็บป่วยจำกรังสีลง ด้วยกำรแบ่งขั้นสถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วยรอง  ซึ่งจะท ำให้ ผบ. สำมำรถก ำหนด
เกณฑ์กำรรับได้รังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรโดยอยู่บนพื้นฐำนของระดับควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ 

๒. เจ้ำหน้ำท่ีสำยแพทย์อำจจะปรับสถำนภำพกำรได้รับรังสี หลังจำกท่ีได้ประเมินผลกำรได้รับ
รังสีท่ีแท้จริงจำกก ำลังพลแต่ละคนอย่ำงรอบคอบภำยในหน่วยแล้ว หำกเป็นได้อำจต้องค ำนึงถึงปริมำณรังสีท้ัง
ในเชิงกำยภำพและเชิงชีวภำพ สถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วยควรแสดงในลักษณะท่ีเป็นตัวเลข ซึ่งบ่งบอก
ถึงประวัติกำรได้รับรังสีของก ำลังพลแต่ละคนในห้วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ก ำลังพลในบำงหน่วยอำจได้รับรังสีเกินกว่ำท่ี
จะจัดให้อยู่ในสถำนภำพขั้นหนึ่งขั้นใด ดังนั้นจึงควรจัดให้มีขั้นย่อย ๆ  (หรือมีกำรก ำหนดขั้นย่อยในกำร
ปฏิบัติกำรนอกเหนือกำรสงครำม) หำกเป็นไปได้ควรปรึกษำหำรือกับนักฟิสิกส์ แขนงสุขภำพประจ ำ
กองบัญชำกำร ถ้ำหำกทรำบว่ำอัตรำรังสีน้อยกว่ำค่ำ ๕ เซนติเกรย์ต่อวัน  สถำนกำรณ์กำรเจ็บป่วยจะได้รับกำร
ฟื้นฟูท ำให้พอมีเวลำท่ีเซลล์จะซ่อมแซมตัวเองและสร้ำงขึ้นใหม่ ในภำวะเช่นนี้ ปริมำณรังสีท่ีได้รับควรจะได้รับ
กำรปรับสภำนภำพกำรรับรังสีให้อยู่ในขั้นท่ีต่ ำลง หลังจำกท่ีปริมำณรังสีมำอยู่ในระดับพื้น (ground level) 
แล้ว ๓ เดือน หำกไม่ทรำบปริมำณรังสีท่ีแต่ละคนได้รับ ควรยกระดับสถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วยขึ้นอีก 
๑ ขั้นหรืออีก ๑ ขั้นย่อย สัก ๑ ครั้งในช่วงเวลำประมำณ ๖ เดือน (เนื่องจำกกำรได้รับรังสีครั้งสุดท้ำยมีปริมำณ
รังสีเหนือระดับพื้นหลัง) ในตำรำงท่ี ๓-๓ และท่ี ๓-๔ แสดงให้เห็นถึงกำรแบ่งขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีและผลท่ี
เกิดขึ้น 

ค. เกณฑ์ควำมเส่ียงจำกนิวเคลียร์ แบ่งควำมเส่ียงออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับควำมเส่ียงเล็กน้อย 
ระดับควำมเส่ียงปำนกลำง และระดับควำมเส่ียงขั้นวิกฤต ในตำรำงท่ี ๓-๔ แสดงให้เห็นถึงระดับควำมเส่ียง
เทียบกับสถำนภำพกำรรับรังสีในแต่ละขั้น ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝงเป็นเกณฑ์ควำมสูญเสียด้วยขนำดรังสีต่ ำ
ท่ีสุดท่ีท ำให้ประสิทธิภำพลดลง (เช่น ควำมสำมำรถเหลือ ๒๕ – ๗๕%) ภำยใน ๓ ชม. จนกระท่ังตำย หรือ
ฟื้นฟูคืนสภำพขึ้นมำใหม่  หรือกลำยเป็นก ำลังรบท่ีขำดประสิทธิภำพเมื่อใดก็ได้ภำยใน  ๖ สัปดำห ์

๑. ระดับควำมเส่ียงเล็กน้อย (ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง ๑%) เป็นระดับควำมเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ เมื่อหน่วยจ ำเป็นต้องปฏิบัติภำรกิจในสภำพแวดล้อมท่ีมีกำรเป้ือนพิษ อย่ำงไรก็ตำม ก็ไม่ควรจะได้รับ
รังสีเกินไปกว่ำนี้ เว้นแต่จะมีข้อได้เปรียบอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

๒. ระดับควำมเส่ียงปำนกลำง (ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง ๒.๕%)  โดยปกติก็เป็นระดับ
ควำมเส่ียงท่ียอมรับได้ส ำหรับกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนโดยใกล้ชิด ในควำมเส่ียงระดับนี้ไม่ควรจะได้รับรังสี
เกินไปกว่ำนี้ หำกไม่ได้คำดหวังให้หน่วยปฏิบัติกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

๓. ระดับควำมเส่ียงขั้นวิกฤต (ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง ๕%) ขนำดรังสีท่ียอมรับได้ 
ส ำหรับควำมเส่ียงในระดับนี้จะเป็นสถำนกำรณ์ท่ีไม่ค่อยเกิดขึ้น เช่น กำรเกิดภัยพิบัติ มี ผบ. ผู้เดียวเท่ำนั้น ท่ี
จะมีอ ำนำจตัดสินใจเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ซึ่งมีภำวะควำมเส่ียงจำกรังสีอย่ำงมำกหลำยลักษณะ 
 
 
 



- ๓๐ - 
 

ตารางที่ ๓ – ๓ การเจ็บป่วยจากรังสีและผลอันตรายจากการได้รับรังสีของก าลังพล 

สถานภาพ      
การได้รับ
รังสี(RES) 

ปริมาณรังส ี 
ท่ีได้รับ 
สะสม๑ 

ผลกระทบต่อสุขภาพใน 
ระยะยาว 

ข้อสังเกตทางการแพทย์ การด าเนินการทางการแพทย์ 

0 
 

<๐.๐๕ cGy มีควำมเสี่ยงปกติ จำกพื้นฐำนของคนอเมริกัน
ประมำณ ๒๐% มีควำมเสี่ยงที่จะ
ตำยด้วยโรคมะเร็ง 

 บนัทึกกำรได้รับรังสีด้วยเคร่ืองวัด
รังสีประจ ำบุคคล 

1 
 

≤ ๗๕ cGy ควำมด้อยประสิทธิภำพ                       
แฝง (LI) เพิ่มขึ้น ๑% ๓ 

  

1A ๐.๐๕ ถึง 
๐.๕ cGy 

มีควำมเสี่ยงที่จะตำยด้วย 
โรคมะเร็ง เพิ่มขึ้น ๐.๐๔% 

ไม่มี (คนทั่วไปจ ำกัด ให้ได้รับรังสี
ประมำณ ๐.๑ cGy ต่อปี) 

 บันทึกกำรได้รับรังสีของแต่ละคน 
 เร่ิมเฝ้ำตรวจเป็นห้วง(ทั้งในอำกำศ

และในน้ ำ) 
1B ๐.๕ ถึง ๕ 

cGy 
มีควำมเสี่ยงของผู้ปฏิบัติ 
งำน มีควำมเสี่ยงเป็นมะเร็ง
เพิ่มขึ้น ๐.๐๔ ถึง ๐.๔% 

ให้ท ำกำรประเมินซ้ ำ (ผู้ปฏิบัติงำน
ยอมให้ได้รับรังสี ๕ cGy ต่อปี) 

 บันทึกกำรได้รับรังสีของแต่ละคน 
 เฝ้ำตรวจรังสีอย่ำงต่อเน่ือง 
 ริเร่ิมด ำเนินกำรส ำรวจรังสี 
 จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน 
 ก ำหนดมำตรกำรควบคุมรังสี 

1C ๕ ถึง ๑๐ 
cGy 

มีควำมเสี่ยงจะตำยด้วยโรค 
มะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๔ ถึง 
๐.๘% 

 แนะน ำให้ค ำนึงถึงควำม               
เสี่ยงในระยะยำวให้มำกขึ้น   

 ไม่ควรให้วัคซีนที่มีเช้ือไวรัส               
ภำยในระยะเวลำ ๓ เดือน 

 บันทึกค่ำปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ 
 เฝ้ำตรวจรังสีต่อเน่ืองไป 
 ส ำรวจรังสีให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ใช้มำตรกำรควบคุมรังสีต่อเน่ืองไป 
 ปฏิบัติกิจเฉพำะที่ส ำคัญเท่ำนั้น๒ 

1D ๑๐ ถึง ๒๕ 
cGy 

มีควำมเสี่ยงจะตำยด้วยโรค             
มะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๘ ถึง ๒% 

 มีโอกำสที่จะเจ็บป่วยจำกสำเหตุ
อ่ืนหรือจำกอุบัติเหตุมำกขึ้น         

 มีโอกำสตำยจำกโรคมะเร็ง 
<๒% 

 บันทึกค่ำปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ  
 เฝ้ำตรวจรังสีต่อเน่ืองไป  
 ส ำรวจรังสีให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ใช้มำตรกำรควบคุมรังสีต่อเน่ืองไป 
 ปฏิบัติกิจเฉพำะที่ส ำคัญเท่ำนั้น๓ 

1E  ๒๕ ถึง ๗๐ 
cGy 

มีควำมเสี่ยงจะตำยด้วยโรค         
มะเร็งเพิ่มขึ้น ๒ ถึง ๕.๖% 

 มีโอกำสที่จะเจ็บป่วยจำกสำเหตุ
อ่ืนหรือจำกอุบัติเหตุมำกขึ้น        

 มีโอกำสตำยจำกโรคมะเร็ง 
<๖% 

 บันทึกค่ำปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ 
 เฝ้ำตรวจรังสีต่อเน่ืองไป 
 ส ำรวจรังสีให้มีข้อเป็นปัจจุบัน 
 ใช้มำตรกำรควบคุมรังสีต่อเน่ืองไป 
 ปฏิบัติกิจเฉพำะที่ส ำคัญเท่ำนั้น๓ 

2 >๗๕ ถึง 
๑๒๕ cGy  

ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง 
 (LI) เพิ่มขึ้น ๕%๔ 

ดูในตำรำงที่ ๓-๕ ดูในตำรำงที่ ๓-๕ 

3 > ๑๒๕ 
cGy 

ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง 
 (LI) มำกกว่ำ ๕% 

ดูในตำรำงที่ ๓-๕ ดูในตำรำงที่ ๓-๕ 

หมายเหตุ 
๑  กำรเจ็บป่วยหรือกำรได้รับอันตรำยจำกสำรเคมี ชีวะ อำจส่งผลกระทบต่อกำรตอบสนองต่อรังสี  
๒  ตัวอย่ำงของกิจที่มีควำมส ำคัญอย่ำงย่ิง ได้แก่ภำรกิจเก่ียวกับช่วยรักษำชีวิต 
๓ ตัวอย่ำงของกิจที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำยต่อก ำลังพลหรือป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรแพร่กระจำยของรังสี 
๔  ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง เป็นเกณฑ์ควำมสูญเสียด้วยขนำดรังสีต่ ำที่สุด ซึ่งท ำให้ประสิทธิภำพลดลง (เช่น ควำมสำมำรถเหลือ ๒๕ – 

๗๕%) ภำยใน ๓ ชม. จนกระทั่งตำยหรือฟื้นฟูคืนสภำพมำใหม่หรือกลำยเป็นก ำลังรบที่ขำดประสิทธิภำพเมื่อใดก็ได้ภำยใน ๖ สัปดำห์ 

 

 



- ๓๑ - 
 

ตารางที่ ๓ – ๔ สถานภาพการรับรังสีนิวเคลียร์ในหน่วย cGy และระดับความเสี่ยงในการได้รับรังส ี

ขั้นสถานภาพการรับรังสี (A) ระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับรังสีในการปฏิบัติการครั้งเดียว 
แต่ได้รับรังสีในขนาดไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด (B) 

ข้ันสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-0 
(ไม่เคยได้รับรังสีมำก่อน) 
 

ควำมเสี่ยงเล็กน้อย :               ≤   ๗๕ 
ควำมเสี่ยงปำนกลำง :             ≤  ๑๐๐ 
ควำมเสี่ยงข้ันวิกฤต :              ≤  ๑๒๕ 

ข้ันสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-1 
(เคยได้รับรังสีคร้ังก่อน >๐ ถึง ≤ ๗๕ cGy) 

ควำมเสี่ยงเล็กน้อย :      A + B     ≤   ๗๕ 
ควำมเสี่ยงปำนกลำง :    A + B      ≤  ๑๐๐ 
ควำมเสี่ยงข้ันวิกฤต :     A + B      ≤  ๑๒๕ 

ข้ันสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-2 
(เคยได้รับรังสีคร้ังก่อน >๗๕ ถึง ≤ ๑๒๕ cGy) 

หำกได้รับรังสีขนำดใดก็ตำม จะท ำให้ได้รับรังสีเกินกว่ำระดับควำม
เสี่ยงเล็กน้อยและอำจเกินระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง 
ควำมเสี่ยงเล็กน้อย:             >   ๐ 
ควำมเสี่ยงปำนกลำง:  A + B  ≤  ๑๐๐ 
ควำมเสี่ยงข้ันวิกฤต:   A + B  ≤   ๑๒๕ 

ข้ันสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-3 
(เคยได้รับรังสีคร้ังก่อน > ๑๒๕ cGy) 

หำกได้รับรังสีขนำดใดก็ตำม จะท ำให้ได้รับรังสีเกินกว่ำระดับควำม
เสี่ยงข้ันวิกฤต 

หมายเหตุ :  
1. ขั้นสถำนภำพกำรรับรังสี (RES) จะขึ้นอยู่กับกำรได้รับรังสีคร้ังก่อน ระดับควำมเสี่ยงมีกำรแบ่งย่อยในขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีเพื่อให้มีกำร

ก ำหนดเกณฑ์กำรได้รับรังสีสะสมเข้มงวดมำกขึ้นก่อนที่จะได้รับรังสีจนเกิดเหตุขั้นร้ำยแรง 
2. กำรจัดขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีขึ้นใหม่ โดยมีระดับลดลงหน่ึงระดับท ำได้โดย ผบ. ทั้งน้ีต้องได้รับค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่ 

ฝ่ำยแพทย์ และจำกกำรเฝ้ำสังเกตสุขภำวะของก ำลังพลที่ได้รับรังสีเป็นเวลำนำนมำกพอ 
3. กำรได้รับรังสีทุกประเภทถือว่ำเป็นกำรได้รับรังสีทั่วทั้งร่ำงกำย ไม่ถือว่ำมีส่วนหน่ึงส่วนใดของร่ำงกำยฟื้นฟูจำกกำรเจ็บป่วยจำกรังสี 
4. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรได้รับรังสีของหน่วยเป็นขั้น RES-1 และ RES-2 น้ัน  มีกำรใช้เมื่อไม่ทรำบค่ำปริมำณรังสีสะสมของหน่วยที่ผ่ำนมำ 
5. แต่ละระดับควำมเสี่ยงสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับอันตรำยจำกรังสีที่เป็นผลมำจำกอำวุธนิวเคลียร์ทั้งจำกฝ่ำยเรำหรือจำกฝ่ำยข้ำศึก หรือ

จำกทั้งสองฝ่ำย นอกจำกน้ันก็สำมำรถใช้ได้กับรังสีเร่ิมแรกจำกกำรยิงสนับสนุนของฝ่ำยเรำ 



ตารางที่ ๓ – ๕ ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย ๑ 

กำรประมำณค่ำ
รังสีสะสม(cGy) ๒ 

ควำมสำมำรถใน 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

อำกำรที่ปรำกฏ 
ช่วงระยะเวลำท่ีเร่ิมปรำกฏอำกำร ๓ เจ็บป่วยโดยไม่จ ำเป็นต้องให้

กำรรักษำ ๔ จ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ ๔ 

เร่ิมปรำกฏ เกิดอำกำรเต็มที่ 

< ๐.๐๕          CE โดยพ้ืนฐำนแล้ว ในช่วงชีวิตของประชำชนชำวสหรัฐ มีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็ง ๒๐% 
๐.๐๕ – ๐.๕          CE ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึน ๐.๐๔ % 

๐.๑          CE เป็นระดับกำรรับรังสีที่ยอมรับได้ส ำหรับประชำกรทั่วไปในแต่ละปี 

๕          CE เป็นระดับกำรรับรังสีที่ยอมรับได้ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับรังสีในแต่ละปี 
๕ - ๑๐          CE ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึน ๐.๔ – ๐.๘ % 

๑๐ - ๒๕          CE ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึน ๐.๘ – ๒% 

๒๕ - ๗๕          CE ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพ่ิมข้ึน ๒ – ๖ % 
๓๕ - ๗๕          CE ปวดศีรษะเล็กน้อย,คลื่นไส้ อำเจียน ในหมู่ก ำลัง

พล มำกสุดถึง ๕% 
๖ ๑๒ ปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไม่มีกำรรักษำ 

๗๕ - ๑๒๕           CE อำกำรช่ัวครำว คลื่นไส้เล็กน้อยและอำเจียนใน
หมู่ก ำลังพล ๕-๓๐ % 

๓ - ๕ 
 

๑ วัน ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงจ ำกัด ๕ ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงจ ำกัด ๕ 

๑๒๕ – ๓๐๐ 
LD5  - LD10 

DT: PD ๔ ชม.จนกว่ำจะ
ฟ้ืนตัว 

UT:  
 PD ๖-๒๔ ชม. 
 ฟ้ืนตัวได้ใน ๖ 

สัปดำห์ 

อำกำรช่ัวครำว คลื่นไส้เล็กน้อยถึงปำนกลำง
และอำเจียนในหมู่ก ำลังพล ๒๐–๗๐% 
 
เกิดภำวะท้อแท้และอ่อนแรงเกิดระดับเล็กน้อย
ถึงปำนกลำงในหมู่ก ำลังพล ๒๕-๖๐ % 

๒ – ๓ ๒ วัน ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงจ ำกัด ๕ ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงจ ำกัด ๕ 

กำรรักษำพยำบำลอำจต้องใช้เวลำ ๓-๕ 
สัปดำห์ ส ำหรับก ำลังพล ๑๐-๕๐% ซึ่ง
ต้องระวังกำรติดเช้ือ อำกำรเลือดออก 
และเป็นไข้ 

 

 

- ๓๒ - 



- ๓๓ - 
 

ตารางที่  ๓ – ๕ ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย ๑ (ต่อ) 
กำรประมำณค่ำ
รังสีสะสม(cGy) ๒ 

ควำมสำมำรถใน 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

อำกำรที่ปรำกฏ 
ช่วงระยะเวลำท่ีเร่ิมปรำกฏอำกำร ๓ เจ็บป่วยโดยไม่จ ำเป็นต้องให้

กำรรักษำ ๔ จ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ ๔ 

เร่ิมปรำกฏ เกิดอำกำรเต็มที่ 
๓๐๐ – ๕๓๐ 
LD10 – LD50 

DT: PD ๓ ชม.จนกว่ำจะ
ตำยหรือฟ้ืนตัว 

UT:  
 PD ๔ ชม. ถึง ๒ วัน 
 PD ๒ สัปดำห์ตำยหรือ

ฟ้ืนตัว 

อำกำรช่ัวครำว คลื่นไส้และอำเจียนในหมู่
ก ำลังพล ๕๐–๑๐๐% 
เกิดภำวะท้อแท้และอ่อนแรง ระดับเล็กน้อย
ถึงปำนกลำง ในหมู่ก ำลังพล ๖๐-๙๐% 
ใน ๒-๕ สัปดำห์: ในหมู่ก ำลังพล ๒๐-๖๐% มี
ภำวะติดเช้ือ, เลือดออก,และมีไข้ เป็นแผล
พุพอง, เบื่ออำหำร และท้องร่วง 

๒ ๓-๔ วัน ผู้รอดชีวิตอำจกลับไป
ปฏิบัติงำนเบำ ๆ มำกกว่ำ๕
สัปดำห์ 
 
อำจจ ำเป็นต้องส่งกลับ 
สำยแพทย์ 

ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงจ ำกัด ๕ 
 
 
อำจจ ำเป็นต้องส่งกลับสำยแพทย์ 

๕๓๐ – ๘๓๐ 
LD50 – LD90 

DT : 
 PD ๑ ชม.ถึง ๓ 

สัปดำห์ 
 CI จนกระทั่งตำย 
UT :  
 PD ๒ ชม. ถึง ๒วัน 
 CE ๔–๗ วัน 
 PD ๗วัน–๔ สัปดำห์ 
 CI ๔ สัปดำห์จนกระทั่ง

ตำยหรือฟ้ืนตัว 
 

คลื่นไส้ระดับปำนกลำงไปจนถึงรุนแรงและ 
อำเจียนในหมู่ก ำลังพล ๕๐-๑๐๐% 
 
เกิดภำวะท้อแท้และอ่อนเพลีย ระดับปำน
กลำงถึงรุนแรงในหมู่ก ำลังพล ๙๐-๑๐๐%  
 
 
ในระยะ ๑๐ วันถึง ๕ สัปดำห์ ในหมู่ก ำลังพล
๕๐-๑๐๐%  จะเกิดภำวะติดเช้ือ เลือดออก 
ท้องเสีย คลื่นไส้อำเจียน เกิดภำวะเสียสมดุล
ของของเหลวและเกลือแร่ในร่ำงกำยและ              
ควำมดันสูง 

<๑   หลำยวันจนถึง 
  หลำยสัปดำห์ 

อำกำรสุดท้ำยไม่รุนแรง๕ 

- อำจตำยได้ในระยะ ๖
สัปดำห์ 

อำกำรสุดท้ำยรุนแรง๕ 

- อำจตำยได้ในระยะ ๓-๕
สัปดำห์ 

ส่งกลับสำยแพทย์ไปยังศูนย์กำรแพทย์ 
ระดับตติยภูมิที่มีควำมพร้อมโดยด่วน 
ก่อนที่จะเร่ิมมีอำกำรเจ็บป่วย 

 

 



- ๓๔ - 
 

ตารางที่  ๓ – ๕ ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย ๑ (ต่อ) 
กำรประมำณค่ำ
รังสีสะสม(cGy) ๒ 

ควำมสำมำรถใน 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

อำกำรที่ปรำกฏ 
ช่วงระยะเวลำท่ีเร่ิมปรำกฏอำกำร ๓ เจ็บป่วยโดยไม่จ ำเป็นต้องให้

กำรรักษำ ๔ จ ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ ๔ 

เร่ิมปรำกฏ เกิดอำกำรเต็มที่ 
๘๓๐ – ๓,๐๐๐+ 
LD90  - LD100 

DT: 
 PD ๔๕นำที ถึง             

๓ ชม         
 CI ๓ ชม.จนกระทั่ง           

ตำย                  
UT :                                        
 PD ๑-๗ ชม.  
 CI ๗ – ๒๔ ชม.  
 PD ๑ - ๔ วัน   
 CI ๔ วันจนกระทั่งตำย 

คลื่นไส้รุนแรง อำเจียน เกิดภำวะท้อแท ้   
อ่อนเพลีย มึนงง ทรงตัวไม่ได้ อำจมีไข้สูง 
และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 

< ๓ นำที       ตำย คำดว่ำเสียชีวิตแน่นอน รังสีระดับ ๑,๐๐๐ cGy จะตำยภำยใน  
๒-๓  สัปดำห์                    
 
รังสีระดับ ๓,๐๐๐ cGy จะตำยภำยใน   
๕-๑๐ วัน 

หำกมีทรัพยำกรพร้อม ให้ส่งกลับสำย         
แพทย์ไปยังศูนย์กำรแพทย์ระดับตติย
ภูมิโดยเร่งด่วน  ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมัก
ไมร่อดชีวิต 

อธิบายค าศัพท ์
CE (combat Effective)  ประสิทธิภำพในกำรสู้รบ – ต้ังแต่ ๗๕% ข้ึนไปของขีดควำมสำมำรถเต็ม 
PD (Performance Decrement or Partially Degraded) ควำมสำมำรถด้อยประสิทธิภำพลงไป –  ๒๕% - ๗๕% ของขีดควำมสำมำรถเต็ม 
CI (combat Ineffective) ควำมด้อยประสิทธิภำพในกำรสู้รบ – น้อยกว่ำ ๒๕% ของขีดควำมสำมำรถเต็ม 
DT (Demanding Task) มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจทีต้่องกำร – สภำพร่ำงกำยที่ทนต่อสภำวะตรำกตร ำได้ 
UT (Undemanding Task) ไร้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจทีต้่องกำร – น่ังน่ิงอยู่กับที่หรือไม่รับรู้สิ่งรอบตัว) 
    ๑  ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติม ให้ศึกษำจำกคู่มือ Treatment of Nuclear and Radiological Casualties 
    ๒  ในภำวะปกติ (ยำมสงบ) กำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนจ ำกัดไว้ไม่เกินปีละ ๕ cGy ซึ่งเท่ำกับชีวิตมีควำมเสี่ยงที่จะตำยด้วยโรคมะเร็ง ๐.๘% 
    ๓  เวลำในหน่วย ชม.  เว้นแต่จะแสดงในหน่วยอื่นๆ 
   ๔   เป็นรำยกำรที่ต้องศึกษำในรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
   ๕   ไม่อนุญำตให้ได้รับรังสีเพ่ิมข้ึนอีกต่อไป ก ำลังพลที่มีควำมไวต่อรังสีและเจ็บป่วยแต่ไม่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรสู้รบ 

 



ง. กำรได้รับรังสีระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนหน่วยงำนพลเรือน   สมำคมฟิสิกส์สุขภำพเช่ือ
ว่ำกำรได้รังสีท่ีก่อไอออนในหมู่ผู้สนองตอบต่อเหตุกำรณ์จำกกำรก่อกำรร้ำยไม่อำจท่ีจะหลีกเล่ียงได้ และ
เป็นเรื่องท่ีสมเหตุสมผล ดังนั้นก ำลังพลแต่คนอำจได้รับรังสีเกินค่ำปกติส ำหรับผู้ท่ีมีหน้ำท่ีใช้รังสีท่ัวไป (เช่น 
คนท ำงำนเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนรังสี ผู้ท ำหน้ำท่ีฉำยรังสีให้แก่ผู้ป่วย) ในขณะท่ีมีกฎระเบียบใช้บังคับส ำหรับ
จ ำกัดกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสีไว้อย่ำงแน่ชัดในกำรปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้กัมมันตภำพรังสี
และวัสดุรังสี แต่ข้อก ำหนดส ำหรับกำรได้รับรังสีของผู้ท่ีปฏิบัติงำนสนองตอบต่อเหตุฉุกเฉินยังมิได้ก ำหนดไว้  

๑. ขีดจ ำกัดกำรได้รับรังสีส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสีเทียบกับผู้ท่ีสนองตอบต่อเหตุฉุกเฉิน 
ในข้อก ำหนดส ำหรับกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำน ค่ำขีดจ ำกัดกำรได้รับรังสีพิจำรณำจำกกำรได้รับรังสีของ
สำธำรณชนท่ัวไปและของผู้ปฏิบัติงำน สมมติฐำนเบื้องต้นในกำรก ำหนดค่ำขีดจ ำกัดนี้ได้ด ำเนินกำรโดย
ค ำนึงถึงกำรถ่วงดุลระหว่ำงควำมเส่ียงของสำธำรณชนท่ัวไปเทียบกับประโยชน์ท่ีได้รับกับกำรยอมให้บำงคน
ได้รับรังสีเพิ่มข้ึน (ท้ังต่อบุคคลและต่อสังคม)  อย่ำงไรก็ตำม ในเหตุกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก่อกำรร้ำย ข้อ
สันนิษฐำนท่ีจะก ำหนดค่ำขีดจ ำกัดในกำรได้รับรังสีอย่ำงสมเหตุสมผลคงจะน ำมำใช้ในกรณีนี้ไม่ได้  ดังนั้น 
ขีดจ ำกัดในกำรได้รับรังสีจึงไม่มีเหมำะกับสำธำรณชนท่ัวไป รวมท้ังกับผู้ท่ีต้องปฏิบัติหน้ำท่ีตอบสนองต่อ
เหตุกำรณ์ท่ีเป็นกำรก่อกำรร้ำย 

๒. ค ำแนะน ำในกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีตอบสนองต่อเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำย 
กำรใช้กัมมันตภำพรังสีหรือวัสดุรังสีซึ่งเป็นวิธีกำรของกลุ่มผู้ก่อกำรร้ำย มีผลท ำให้ ได้รับอัตรำรังสีสูงกว่ำ
ระดับรังสีพื้นหลัง (background)  ตำมธรรมชำติอย่ำงมีนัยส ำคัญ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำย กำร
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยต้องรีบด ำเนินกำรทันทีเพื่อบรรเทำผลกระทบ เพื่อรักษำชีวิต เพื่อ
ปกป้องทรัพย์สิน และเพื่อฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบให้กลับคืนสภำพมำโดยเร็ว   โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นท่ี
ท่ีได้รับผลกระทบนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจ หรือเป็นพื้นท่ีท่ีมีสัญลักษณ์เชิงเศรษฐกิจ
หรือของประเทศ  เมื่อจ ำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำท่ีเช่นนั้นท ำให้มีโอกำสได้รับรังสีในอัตรำท่ีสูงขึ้นกว่ำระดับปกติ
อย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ ค่ำขีดจ ำกัดในกำรได้รับรังสีส ำหรับผู้ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อเหตุกำรณ์ แสดงไว้ใน
ตำรำงท่ี ๓ – ๖ ส ำหรับค ำแนะน ำในกำรรับรังสีท่ีน ำมำประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำย มีดังนี้ 

(ก) ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อเหตุกำรณ์ต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๕๐ เร็ม (REM) 
(ข) ต้องเตรียมมำตรกำรเฝ้ำระวังทำงกำรแพทย์ (MEDSERV) ในระยะยำว ส ำหรับผู้

ปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อเหตุกำรณ์ท่ีได้รับรังสีเกินกว่ำ ๒๕ เร็ม 
(ค) ก ำลังพลท่ียอมให้ได้รับรังสีสูงกว่ำในระดับปกติ  มักจะเป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี

สนองตอบต่อเหตุกำรณ์มืออำชีพ (ได้แก่ นักดับเพลิง เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ ชุดแพทย์กู้ชีพฉุกเฉิน)  ซึ่งเป็นผู้ท่ีมี
ท่ำทีท่ีจะมีควำมเส่ียงอย่ำงมำกในกำรปฏิบัติกำรกู้ภัย 

(ง) ผลมักจะเกิดข้ึนเมื่อได้รับรังสีประมำณ ๕๐ เร็ม บำงคนอำจจะมีควำมผิดปกติของ
เม็ดเลือดเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ภำวะปกติได้ นอกจำกนั้น ผู้ท่ีได้รับรังสีอำจเผชิญกับโอกำสท่ีเป็น
โรคมะเร็งเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

- ๓๕ - 



- ๓๖ - 
 

(จ) ระดับควำมเส่ียงขนำดนี้เทียบได้กับปัจจัยเส่ียงอื่น ๆ ท่ีพบได้ท่ัวไปในกำรด ำเนิน
ชีวิต (เข่น กำรสูดดมควัน กำรเกิดบำดแผล กำรออกก ำลังกำยอย่ำงหนัก) 

(ฉ) ประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรท่ีบำงคนจะได้รับรังสีสูงขึ้นคือ กำรบรรเทำ
สภำพแวดล้อมหรือสถำนกำรณ์ท่ีจะเกิดผลอันตรำยด้ำนรังสีต่อสำธำรณชน หรือเป็นภัยคุกคำมด้ำน
สำธำรณสุขและควำมปลอดภัยของสำธำรณชน (ตัวอย่ำงเข่น กำรบรรเทำผลกระทบท่ีเกิดเพลิงไหม้ท่ีขยำย
เป็นวงกว้ำง หรือกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีส ำคัญท่ีจ ำเป็นต่อกำรจัดกำรอพยพผู้คนจ ำนวนมำก) 

(ช) กำรได้รับอัตรำรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีปกติไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยชีวิต หรือ
กำรดับเพลิง ต้องไม่เกิน ๕ เร็ม  

(ซ) กำรได้รับรังสีของสำธำรณชนท่ัวไป ไม่ควรเกิน ๐.๑ เร็ม 

ตารางที่ ๓ – ๖ ค่าขีดจ ากัดของการได้รับรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองตอบต่อเหตุการณ์ 
ต าแหน่ง ขีดจ ากัดการได้รับรังสี ข้อก าหนด 

เขตรอบนอกของพ้ืนที่เกิดเหตุ ๐.๐๒ cGy/ชม. พ้ืนที่น้ีถูกจ ำกัดไว้ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อ
เหตุกำรณ์เท่ำน้ัน สำธำรณชนทั่วไปต้องกันออกไป 

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์,  พ้ืนที่
รวมพล  ฯลฯ 

๐.๑๐ cGy/ชม. ศูนย์บัญชำกำร,  พ้ืนที่รวมพล, ฯลฯ  จ ำเป็นต้องจัดต้ัง
ข้ึนใกล้กับเหตุกำรณ์  พ้ืนที่น้ีควรเป็นพ้ืนที่ที่มีค่ำอัตรำ
รังสีต่ ำกว่ำค่ำน้ี 

เขตอันตรำย (hot zone) ๑.๐๐ cGy/ชม. ปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อเหตุกำรณ์จะเข้ำไปในพ้ืนที่น้ี
ก็ต่อเมื่อมีกิจที่จ ำเป็นต้องปฏิบัติให้ส ำเร็จเท่ำน้ัน 

ขีดจ ำกัดที่ต้องถอนตัว  ๑๐๐.๐๐ cGy/ชม. อัตรำรังสีในพ้ืนที่น้ี เป็นระดับรังสีที่ต้องวำงแผนอย่ำง
รอบคอบในกำรที่จะเข้ำไปในพ้ืนที่ กำรผ่ำนเข้ำไปต้อง
รับอนุมัติจำกผู้ทีม่ีอ ำนำจพิเศษ และปฏิบัติกิจตำมท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดเท่ำน้ัน 

ขีดจ ำกัดที่จ ำเป็นเพ่ือกำรกู้ชีพ ๑,๐๐๐.๐๐ cGy/ชม. ที่ระดับอัตรำรังสีระดับน้ี โอกำสที่จะช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยเป็นผลส ำเร็จต้องมีผลลัพธ์มำกกว่ำ
ผลกระทบจำกรังสีที่มีต่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อ
เหตุกำรณ์ได้รับ  ค ำแนะน ำน้ี อำจเป็นระดับรังสีที่ไม่
เหมำะส ำหรับปฏิบัติกำรกู้ภัยมำกนัก กำรเข้ำไปในพ้ืนที่
ต้องประเมินแล้วว่ำประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำโอกำส
เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสนองตอบต่อเหตุกำรณ์ 

 
 
 
 



บทที่ ๔ 
หลักการควบคุมและรายงานสถานภาพการรับรังส ี

(Fundamentals of Radiation Exposure Reporting and Control) 

๔-๑ กล่าวน า 
เกณฑ์การได้รับรังสีในระหว่างปฏิบัติการ (OEG) ขึ้นอยู่กับข้อมูลการรับรังสีของทุกหน่วย ข้อมูลการ

รับรังสีในระดับหมวดจะถูกต้องเป็นจริงมากกว่าข้อมูลในระดับกองร้อย เนื่องจากหน่วยระดับหมวดจะอยู่ใน
พื้นท่ีท่ีได้รับอัตรารังสีในขนาดแตกต่างกันอย่างหลากหลาย หน่วยระดับหมวดยังคงอยู่ในพื้นท่ีในห้วงเวลาท่ี
แตกต่างกัน เพื่อท่ีจะบันทึกข้อมูลสถานภาพการรับรังสีได้อย่างถูกต้อง ต้องท าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  

ก. ความหมายของล าดับข้ันสถานภาพการรับรังสี 
ข. วิธีการใช้ตารางสถานภาพการรับรังสี 
ค. วิธีการค านวณสถานภาพการรับรังสี 

๔-๒ ขั้นสถานภาพการรับรังสี (Categories of Exposure) 
ข้อมูลการรับรังสีของหน่วยในระดับหมวด จะน ามาใช้เป็นหลักในการค านวณสถานภาพการรับรังสี 

การรับรังสีแบ่งออกเป็นขั้น ๆ ตามเกณฑ์ปริมาณรังสีท่ีได้รับ เกณฑ์การได้รับรังสีแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น เกณฑ์การ
ได้รับรังสีอยู่บนหลักการประมาณท่ีดีท่ีสุดในการคาดคะเนถึงผลกระทบจากการได้รับรังสีดังท่ีได้แสดงไว้ใน
ตารางท่ี ๔-๑  ขั้นสถานภาพการได้รับรังสีช่วยให้สามารถประมาณการถึงศักยภาพของหน่วยนั้นได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะบ่งบอกถึงความสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีท่ีเป้ือนพิษได้หรือไม่ 

ตารางที่ ๔ – ๑ ขั้นสถานภาพการรับรังสี 
RES – 0 หน่วยไม่เคยได้รับรังสีมาก่อน 
RES – 1 หน่วยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๐ cGy แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗๕ cGy 
RES – 2 หน่วยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๗๕ cGy แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๕ cGy 
RES – 3  หน่วยได้รับรังสีมากกว่า ๑๒๕ cGy 

 
๔-๓  ตารางสถานภาพการได้รับรังสี (Radiation Exposure Status Chart) 

 แนวความคิดในเรื่องเกณฑ์การได้รับรังสี ก็เพื่อท่ีจะด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพการได้รับรังสี
ของหน่วยระดับหมวด  ข้อมูลการได้รับรังสีต้องมีการรวบรวมและแปลงให้เป็นข้อมูลท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
วิธีการประเมินค่าข้อมูลการได้รับรังสีในหน่วยระดับหมวดอย่างรวดเร็วนั้น จะอาศัยตารางแสดงสถานภาพการ
รับรังสี ดังได้แสดงไว้ในรูปท่ี ๔-๑ เนื่องจากว่าสถานภาพการได้รับรังสีมีการเปล่ียนแปลงทุกวัน ดังนั้นจึงควรใช้
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แผ่นอะซิเตต (acetate) ปิดทับตารางนี้ไว้ ก็จะช่วยลดจ านวนแผ่นตาราง RES ซึ่งจ าเป็นส าหรับใช้ในการบันทึก
การได้รับรังสีในขณะนั้น 

ก. หน่วยระดับหมวดในอัตราของกองร้อยรวมท้ังหมวดท่ีมาขึ้นสมทบ ต้องน ามาใส่ไว้ในคอลัมน์ 
“มว.” ตัวอย่างท่ีแสดงในรูป  ๔-๑ แสดงเพียงกองร้อย A  ส าหรับกองร้อยอื่นๆ ภายในกองพันก็น ามาคิดได้ใน
ท านองเดียวกัน กองร้อยอิสระอื่นๆ เช่น กองร้อยทหารปืนใหญ่ก็จ าเป็นท่ีจะต้องจัดท าตารางสถานภาพการ
ได้รับรังสีด้วยตนเอง 
 

มว. ร้อย. 
มิถุนายน ๑ 

RES หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๓๐ 

A1  II II    I III  RES-2 
RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค. 
RES-0 เมื่อ ๑ มิ.ย. 
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย. 

A2  II I     IIII  RES-2 
RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค. 
RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย. 
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย. 

A3  III I II III   II  RES-2 

RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค. 
RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย. 
RES-2 เมื่อ ๔ มิ.ย. 
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย. 

A4  I I  I   I  RES-1 
RES-0เมื่อ ๓๑ พ.ค. 
RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย. 
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย. 

มว. ช.     I I II   RES-1 

RES-0 เมื่อมาสมทบใน
วันที่ ๒ มิ.ย. 
RES-1 เมื่อ ๔ มิ.ย. 
RES-1 เมื่อ ๗ มิ.ย. 

 A         RES-2 
RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค. 
RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย. 
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย. 

๑ เคร่ืองหมายจ านวนขีดต้ังในคอลัมน์วันที่ แต่ละขีดต้ังแทนค่าปริมาณรังสีที่วัดได้  ๑๐ cGy (rad) 

รูปที่ ๔ – ๑ ตารางสถานภาพการรับรังสี (RES) เดือนมิถุนายน 

ข. การได้รับรังสีถูกน ามาพลอตในตารางทุกวันหรือจากได้รับรังสีในแต่ละครั้ง การได้รับรังสีแสดงโดย
ใช้เครื่องหมายขีดต้ัง ซึ่ง ๑ ขีด แทนปริมาณรังสี ๑๐ cGy ตัวอย่างเช่น II แทนค่าปริมาณรังสี ๒๐ cGy, IIII 
ส าหรับปริมาณรังสี ๔๐ cGy,  IIII I  แทนค่าปริมาณรังสี ๖๐ cGy และเช่นนี้เรื่อยไป ในตารางท่ี ๔-๑ แสดงถึง
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วิธีการใช้เครื่องหมายขีดต้ังในการแสดงค่าปริมาณรังสี โดยมีการก าหนดเกณฑ์การได้รับรังสีในตารางท่ี ๔-๑ ท า
ให้สามารถก าหนดสถานภาพการรับรังสี (RES) ออกเป็น RES-0, RES-1, RES-2 และ RES-3 ของแต่ละหมวด
ได้ แล้วน าไปลงในคอลัมน์ “RES” 

๔-๔   การค านวณสถานภาพการรับรังสีของหน่วย   
        (Determining a Unit’s Radiation Exposure Status) 

ก. สถานภาพการรับรังสีของหน่วยระดับหมวด (มว.) เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของ มว. ท่ี ๒ ใน 
ร้อย.A ดังแสดงไว้ในรูปท่ี ๔-๑ เมื่อเริ่มแรก สถานภาพการรับรังสีของ มว. มี RES-0 เนื่องจากยังไม่เคยได้รับ
รังสีมาก่อน  มว. ได้รับรังสีในวันท่ี ๑ มิ.ย.ขนาด ๒๐ cGy จึงมีสถานภาพเป็น RES-1 ต้ังแต่วันนั้น เมื่อถึงวันท่ี 
๒ มิ.ย.  มว. ได้รับรังสีเพิ่มอีก ๑๐ cGy สถานภาพของ มว. ยังคงจัดให้อยู่ในขั้น RES-1 หลังส้ินสุดวันท่ี ๒ มิ.ย.  
ซึ่งได้รับรังสีสะสมน้อยกว่า ๗๕ cGy แต่พอถึงวันท่ี ๗ มิ.ย.  มว. ได้รับรังสีเพิ่มอีก ๕๐ cGy จึงท าให้ได้รับรังสี
สะสมเป็น ๘๐ cGy หลังจากวันท่ี ๗ มิ.ย.  สถานภาพการรับรังสีจะจัดอยู่ในขั้น RES-2 

ข.   สถานภาพการรับรังสีของหน่วยระดับ ร้อย. ต่อไปจะพิจารณาสถานภาพการรับรังสีของ ร้อย.A 
เมื่อเริ่มแรก สถานภาพของกองร้อยจะอยู่ในขั้น RES-0 อย่างไรก็ตาม หลังจากวันท่ี ๑ มิ.ย. สถานภาพการรับ
รังสีของกองร้อย จะจัดอยู่ในขั้น RES-1 เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสถานภาพของ ร้อย.A ให้พิจารณาจากตารางในรูป
ท่ี ๔-๒ 

 
RES ของ

กองร้อย หรือ
กองพัน 

จ านวนหมวดในกองร้อย หรือจ านวนกองร้อยในกองพัน 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ผลรวมของ RES ของทุกหมวดหรือของทุกกองร้อย  

RES - 0 ๐ ๐ - ๑ ๐ - ๑ ๐ - ๒ ๐ - ๒ ๐ - ๓ 

RES - 1 ๑ - ๒ ๒ - ๔ ๒ - ๕ ๓ - ๗ ๓ - ๘ ๔ - ๑๐ 
RES - 2 ๓ - ๔ ๕ - ๗ ๖ - ๙ ๘ - ๑๒ ๙ - ๑๔ ๑๑ - ๑๗ 

RES - 3 ๕ - ๖ ๘ - ๙ ๑๐ - ๑๒ ๑๓ - ๑๕ ๑๕ - ๑๘ ๑๘ - ๒๑ 

รูปที่ ๔ - ๒  ตาราง RES  ของ ร้อย. หรือ พัน. ในวันที่ ๑ มิ.ย. 

(๑)  ใช้ล าดับข้ันตอนต่อไปนี้และผังในรูป ๔-๓ ส าหรับการค านวณหา RESของ ร้อย.A  ในวันท่ี 
๑ มิ.ย.   
 ขั้นที่๑   จากในรูปท่ี  ๔-๑  จ านวน มว. ใน ร้อย.A มีท้ังหมด ๔ มว. 
หมายเหตุ :  ไม่นับรวม มว.ช.  เนื่องจาก มว.ช. มาขึ้นสมบทกับ ร้อย.A ในวันที่ ๒ มิ.ย. 
 ขั้นที่ ๒   รวมจ านวน RES ของทุก มว. ใน ร้อย.A ซึ่งเท่ากับ ๔  เมื่อดูในรูปท่ี  ๔-๓  จ านวน RES ท่ี
ตรงกับคอลัมน์จ านวน มว.  ร้อย.A 
 ขั้นที่ ๓   อ่านค่า RES ซึ่งอยู่ในบรรทัดเดียวกับจ านวน RES ท้ังส้ิน (๒-๕) 
 ขั้นที่ ๔  RES ของ ร้อย.A  จึงเป็น RES-๑ 
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RES ของ

กองร้อย หรือ
กองพัน 

จ านวนหมวดในกองร้อย หรือจ านวนกองร้อยในกองพัน 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ผลรวมของ RES ของทุกหมวดหรือของทุกกองร้อย  

RES - 0 ๐ ๐ - ๑ ๐ - ๑ ๐ - ๒ ๐ - ๒ ๐ - ๓ 
RES - 1 ๑ - ๒ ๒ - ๔ ๒ - ๕ ๓ - ๗ ๓- ๘ ๔ - ๑๐ 

RES - 2 ๓ - ๔ ๕ - ๗ ๖ - ๙ ๘ - ๑๒ ๙ - ๑๔ ๑๑ - ๑๗ 

RES - 3 ๕ - ๖ ๘ - ๙ ๑๐ - ๑๒ ๑๓ - ๑๕ ๑๕ - ๑๘ ๑๘ - ๒๑ 

รูปท่ี ๔ – ๓ ตาราง RES ของ ร้อย. หรือ พัน.  ในวันที่ ๑ มิ.ย. 
 

(๒) ใช้ล าดับขั้นตอนในท านองเดียวกัน ท าให้สามารถค านวณหา RES ของ ร้อย.A ในวันท่ี ๗ 
มิ.ย. ได้ (รูปท่ี ๔-๔)  จากรูปท่ี ๔-๑ จะพบว่า มว.ช. มีสถานภาพอยู่ในขั้น RES-0 ซึ่งมาขึ้นสมทบกับ ร้อย.A ใน
วันท่ี ๒ มิ.ย. เนื่องจากว่าสถานภาพของ มว.ช. อยู่ในขั้น RES-0 ดังนั้น จ านวน RES รวมของ ร้อย.A ยังคงเท่า
เดิม แต่จ านวน มว. เปล่ียนเป็น ๕ ต้ังแต่วันท่ี ๒ มิ.ย. 

(๓) ในวันท่ี ๔ มิ.ย.  มว. ท่ี ๓ มีสถานภาพกลายเป็น RES-2 และ มว.ช. อยู่ในขั้น RES-1 ท า
ให้ผลรวม RES ของทุก มว. ในร้อย.A เท่ากับ ๖ ในรูปท่ี ๔-๒ สถานภาพของกองร้อยยังอยู่ในขั้น RES-1 แต่
เมื่อถึงวันท่ี ๗ มิ.ย. ร้อย.A จะมี มว. ท่ีอยู่ในขั้น RES-2 จ านวน ๓ มว. และอยู่ในขั้น RES-1 จ านวน ๒ มว. 
ดังนั้น ผลรวมของ RES จึงเท่ากับ ๘ [๓(RES-2) + ๒(RES-1) = ๘ หรือ (๒+๒+๒+๑+๑=๘)] ดังท่ีแสดงไว้ใน
รูปท่ี ๒-๔ RES ของ ร้อย.A ในวันท่ี ๗ มิ.ย. จึงจัดอยู่ในขั้น RES-2 

 
RES ของ

กองร้อย หรือ
กองพัน 

จ านวนหมวดในกองร้อย หรือจ านวนกองร้อยในกองพัน 
๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

ผลรวมของ RES ของทุกหมวดหรือของทุกกองร้อย  

RES - 0 ๐ ๐ - ๑ ๐ - ๑ ๐ - ๒ ๐ - ๒ ๐ - ๓ 
RES - 1 ๑ - ๒ ๒ - ๔ ๒ - ๕ ๓ - ๗ ๓ - ๘ ๔ - ๑๐ 

RES - 2 ๓ - ๔ ๕ - ๗ ๖ - ๙ ๘ - ๑๒ ๙ - ๑๔ ๑๑ - ๑๗ 

RES - 3 ๕ - ๖ ๘ - ๙ ๑๐ - ๑๒ ๑๓ - ๑๕ ๑๕ - ๑๘ ๑๘ - ๒๑ 

                           รูปท่ี ๔ – ๔ ตาราง RES ของ ร้อย. หรือ พัน.  ในวันที่ ๗ มิ.ย. 
 

ค.  การขึ้นสมทบข้ามหน่วย ในบางครั้งชุดปฏิบัติการของหน่วยอาจได้รับมอบหมายให้ไปสมทบกับ
หน่วยอื่น หน่วยที่ได้รับหน่วยข้ึนสมทบก็ต้องรักษาสถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยท่ีมาขึ้นสมทบไว้ด้วย เมื่อ
หน่วยท่ีมาขึ้นสมทบกลับไปยังหน่วยแม่ หน่วยแม่ต้องได้รับข้อมูลประวัติการได้รับรังสีและสถานภาพการรับ

ขั้นที่ ๑ 
จ านวน มว. ใน ร้อย.A 

ขั้นที่ ๒ 
ผลรวมของ RES  

จ านวน ๔ มว. เท่ากับ ๔ 

ขั้นที่ ๓ 

RES ของ ร้อย. A เมื่อ ๑ 
มิ.ย. คือ RES - 1 

ขั้นที่ ๑ 
จ านวน มว. ท้ังหมด ใน ร้อย. A 

ขั้นที่ ๒ 
ผลมรวม RES จาก ๕ มว. เท่ากับ ๘ 

ขั้นที่ ๓ 

RES ของ ร้อย.A เมื่อ ๗ มิ.ย. คือ RES-2 
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รังสีในขณะนั้นด้วย หากหน่วยแม่ต้องการทราบ RES ของหน่วยท่ีแยกไปสมทบ ก็ต้องประสานกับ บก.หน่วย
ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยที่ไปข้ึนสมทบ 

ง.  การได้รับปริมาณรังสีของแต่ละคน เมื่อก าลังพลได้รับการบรรจุมอบในหน่วยใหม่หรือถูกส่งกลับ
สายแพทย์ สถานภาพการรับรังสีจะถูกบันทึกในลักษณะการบันทึกการรักษาพยาบาล หรือในรูปแบบเอกสารท่ี
เหมาะสมและจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยรับหรือหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

๔-๕  การใช้เกณฑ์การได้รับรังสีในระหว่างปฏิบัติการ 
      (Use Operational Exposure Guidance) 

ก. ระบบเครื่องส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อส่วนก าลังรบมีมากมายและหลายรูปแบบ   และ
สามารถขยายสนามรบด้านนิวเคลียร์ไปยังท่ัวทั้งพื้นท่ีเขตหลังของยุทธบริเวณ   ผบ.หน่วยทุกระดับในเขตยุทธบิ
เวณต้องค านึงผลกระทบจากสงครามนิวเคลียร์ต่อการปฏิบัติการของหน่วยตนไว้ด้วย  การตกของฝุ่น
กัมมันตรังสีเป็นข้อวิตกกังวลท่ีส าคัญส าหรับ ผบ. หน่วย เนื่องจากการตกของฝุ่นกัมมันตรังสีสามารถท าให้เกิด
การบาดเจ็บล้มตายได้  พื้นท่ีเป้ือนพิษที่เกิดจากการตกของฝุ่นกัมมันตรังสีอาจจะกินอาณาบริเวณขนาดเล็ก ๆ 
จนไปจนถึงพื้นท่ีขนาดหลายพันตารางกิโลเมตร   ผบ.หน่วย ต้องสามารถควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของ
ก าลังพลหากต้องการรักษาประสิทธิภาพในการรบของหน่วยไว้ 

ข. การใช้เกณฑ์การได้รับรังสีระหว่างปฏิบัติการ (OEG)  จะช่วยลดจ านวนผู้เจ็บป่วยจากรังสี
นิวเคลียร์ลงไปได้  การใช้ OEG ควรมีความอ่อนตัวและสามารปรับเปล่ียนให้เหมาะกับการปฏิบัติการในการรบ
ในแต่ละครั้งได้  ท่ีระดับ บก.หน่วยเหนือ ค่า OEG มักจะแสดงถึงระดับเส่ียงท่ียอมรับในการปฏิบัติการท่ี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง  ในหน่วยระดับกองพันหรือกองร้อยมักจะแสดงค่า OEG ในรูปแบบท่ีเป็นตัวเลข 

๔-๖  แนวความคิดเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง  (Degree-of-Risk Concept) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับระดับความเส่ียง จะเป็นแนวทางช่วยให้ ผบ. ก าหนดค่า OEG  ระดับความเส่ียง
ประกอบด้วยระดับท่ีไม่มีอันตราย อันตรายปานกลาง และอันตรายข้ันวิกฤต ในแต่ละระดับความเส่ียงสามารถ
ประยุกต์ให้เข้ากับอันตรายจากรังสีซึ่งเป็นผลมาจาการใช้อาวุธนิวเคลียร์ 

ก. ระดับความเส่ียง อธิบายได้ในรูปของการตอบสนองทางร่างกายของก าลังพลท่ีได้รับรังสี  การ
ตอบสนองทางร่างกายจะมีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้มีอาการป่วยหรือมีสมรรถนะท่ีด้อยลง การเกิดอาการ
อาเจียนถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของสมรรถนะท่ีด้อยลง  

ข. เป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องเข้าใจและจดจ าเป็นอย่างดีว่า ขนาดของรังสีในระดับท่ีไม่มีอันตรายคือ 
ขนาดรังสีไม่เกิน ๗๕ cGy ขนาดรังสีท่ีมีอันตรายเส่ียงปานกลางคือ ขนาดรังสีไม่เกิน ๑๐๐ cGy และขนาดรังสี
ท่ีมีอันตรายข้ันวิกฤตคือ ขนาดรังสีไม่เกิน ๑๒๕ cGy ส าหรับหน่วยที่ไม่เคยได้รับรังสีมาก่อน ดังแสดงในตาราง
ท่ี ๔ – ๒ สถานภาพการรับรังสีนิวเคลียร์ในหน่วย cGy และระดับความเส่ียงในการได้รับรังสี   
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ค. ผบ. หน่วย สามารถก าหนด OEG โดยการใช้ตารางระดับความเส่ียงท่ีได้รับรังสี ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการเช่นนั้น ผบ.หน่วย ต้องพิจารณาถึงสถานภาพการได้รับรังสี RES ของหน่วยรอง และระดับความ
เส่ียงท่ียอมรับได้ 

(๑)   การใช้ข้อมูลระดับความเส่ียง การได้รับรังสีขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติการเพียงครั้งเดียว 
และเกณฑ์การได้รับรังสีขั้นต่ าส าหรับการระบุความเส่ียงแสดงไว้ในตารางท่ี ๔ – ๒ เกณฑ์ความเส่ียงส าหรับ
หน่วยที่มี RES-1 และ RES-2 อยู่บนสมมติฐานว่าหน่วยจะได้รับรังสีเฉล่ียเท่ากันท่ัวท้ังหน่วย เกณฑ์การได้รับ
ขั้นต่ าจะใช้ก็ต่อเมื่อ ค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับสะสมครั้งก่อนไม่ทราบ  แต่หากทราบค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับสะสม 
เกณฑ์การได้รับรังสีขั้นต่ าได้จากการน าค่าไปลบออกจากค่าขนาดรังสีท่ีอยู่ในขั้น RES-0   

(ก) การค านวณเกณฑ์การรับรังสีขั้นต่ า เมื่อทราบขนาดรังสีสะสมครั้งก่อน เช่น หน่วย
เคยได้รับรังสีสะสมมาแล้ว ๓๐ cGy หน่วยจะต้องได้รับรังสีอีกเท่าไรจึงจะไม่อยู่ในขั้นที่ไม่มีอันตราย 

ตารางที่ ๔-๒ สถานภาพการรับรังสีนิวเคลียร์ในหน่วย cGy และระดับความเสี่ยงในการได้รับรังสี 

ขั้นสถานภาพการรับรังสี (A) ระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับรังสีในการปฏิบัติการครั้งเดียว 
แต่ได้รับรังสีในขนาดไม่เกินเกณฑ์ที่ก าหนด (B) 

ข้ันสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-0 
(ไม่เคยได้รับรังสีมาก่อน) 
 

ความเสี่ยงเล็กน้อย :               ≤   ๗๕ 
ความเสี่ยงปานกลาง :             ≤  ๑๐๐ 
ความเสี่ยงข้ันวิกฤต :              ≤  ๑๒๕ 

ข้ันสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-1 
(เคยได้รับรังสีคร้ังก่อนมากกว่า  ๐ แต่ไม่เกิน 
๗๕ cGy) 

ความเสี่ยงเล็กน้อย :      A + B      ≤   ๗๕ 
ความเสี่ยงปานกลาง :    A + B      ≤  ๑๐๐ 
ความเสี่ยงข้ันวิกฤต :     A + B      ≤ ๑๒๕ 

ข้ันสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-2 
(เคยได้รับรังสีคร้ังก่อนมากกว่า ๗๕ แต่ไม่เกิน 
๑๒๕ cGy) 

หากได้รับรังสีขนาดใดก็ตาม จะท าให้ได้รับรังสีเกินกว่าระดับ
ความเสี่ยงเล็กน้อยและอาจเกินระดับความเสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยงเล็กน้อย:             >   ๐ 
ความเสี่ยงปานกลาง:  A + B  ≤  ๑๐๐ 
ความเสี่ยงข้ันวิกฤต:   A + B  ≤   ๑๒๕ 

ข้ันสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-3 
(เคยได้รับรังสีคร้ังก่อนมากกว่า ๑๒๕ cGy) 

หากได้รับรังสีขนาดใดก็ตาม จะท าให้ได้รับรังสีเกินกว่าระดับ
ความเสี่ยงข้ันวิกฤต 

หมายเหตุ :  
๑. ขั้นสถานภาพการรับรังสี (RES) จะขึ้นอยู่กับการได้รับรังสีคร้ังก่อน ระดับความเสี่ยงมีการแบ่งย่อยในขั้นสถานภาพการรับรังสี

เพื่อให้มีการก าหนดเกณฑ์การได้รับรังสีสะสมเข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะได้รับรังสีจนเกิดเหตุขั้นร้ายแรง 
๒. การจัดขั้นสถานภาพการรับรังสีขึ้นใหม่ โดยมีระดับลดลงหน่ึงระดับท าได้โดย ผบ. ทั้งน้ีต้องได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่     

ฝ่ายแพทย์ และจากการเฝ้าสังเกตสุขภาวะของก าลังพลที่ได้รับรังสีเป็นเวลานานมากพอ 
๓. การได้รับรังสีทุกประเภทถือว่าเป็นการได้รับรังสีทั่วทั้งร่างกาย ไม่ถือว่ามีส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยจาก

รังสี 
๔. การก าหนดเกณฑ์การได้รับรังสีของหน่วยเป็นขั้น RES-1 และ RES-2 น้ัน  มีการใช้เมื่อไม่ทราบค่าปริมาณรังสีสะสมของหน่วยที่

ผ่านมา 
๕. แต่ละระดับความเสี่ยงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับอันตรายจากรังสีที่เป็นผลมาจากอาวุธนิวเคลียร์ทั้งจากฝ่ายเราหรือจากฝ่าย

ข้าศึก หรือจากทั้งสองฝ่าย นอกจากน้ันก็สามารถใช้ได้กับรังสีเร่ิมแรกจากการยิงสนับสนุนของฝ่ายเรา 
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 ขั้นที่ ๑  ต้องทราบก่อนว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมไว้แล้ว ๓๐ cGy 
 ขั้นที่ ๒  ต้องทราบเจตนารมณ์ของ ผบ. หน่วย ให้ได้รับรังสีไม่เกินระดับข้ันท่ีไม่มีอันตราย 
 ขั้นที่ ๓  ลบค่ารังสีสะสมครั้งก่อนออกจากเกณฑ์การได้รับรังสีขั้นต่ าในระดับท่ีไม่มีอันตราย ซึ่งมี
สถานะเป็น RES-0  
 ขั้นที่ ๔ ส าหรับค าตอบในขั้นท่ี ๓ คือ ๔๕ cGy ดังนั้นหน่วยต้องได้รับรังสีได้อีกไม่เกิน ๔๕ cGy 
จึงจะได้รับรังสีท่ีอยู่ในขั้นที่ไม่มีอันตราย 

(ข) การค านวณระดับความเส่ียง เมื่อ ไม่ทราบขนาดรังสีสะสมครั้งก่อน หน่วยมี
สถานภาพการรับรังสีอยู่ในระดับ RES-1 แต่ไม่ทราบว่าหน่วยมีปริมาณรังสีสะสมอยู่เท่าไร และหน่วยสามารถ
รับรังสีเพิ่มได้อีกเท่าไรจึงจะไม่เกินระดับข้ันท่ีไม่มีอันตราย 
 ขั้นที่ ๑  ยังไม่ทราบว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมไว้เท่าไร 
 ขั้นที่ ๒  ต้องทราบเจตนารมณ์ของ ผบ. หน่วย ให้ได้รับรังสีไม่เกินระดับข้ันท่ีไม่มีอันตราย 
 ขั้นที่ ๓  พิจารณาจากตารางระบุระดับความเส่ียงในตารางท่ี ๔-๒ ซึ่งพบว่าหน่วยมีสถานภาพ
การรับรังสีอยู่ในขั้น RES-1 ไม่ควรได้รับรังสีเพิ่ม จึงจะไม่เกินระดับข้ันท่ีไม่มีอันตราย 

(๒) ใช้แนวทางเพิ่มเติมส าหรับการได้รับรังสี แนวทางท่ีจะกล่าวต่อไปนี้จะช่วยให้ ผบ. 
บัญชาการรบในสงครามนิวเคลียร์ได้ 

(ก) รังสีทุกชนิดมีโอกาสท่ีจะท าให้เกิดอันตราย หากท าได้ควรหลีกเล่ียง อย่างไรก็ตาม 
ในทางยุทธวิธีอาจต้องยอมให้มีการได้รับรังสีบ้าง ผบ. จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญในการได้รับรังสี การท่ี
ยอมให้ก าลังพลได้รับรังสีต้องช่ังน้ าหนักระหว่างประโยชน์ท่ีจะได้รับในระยะปานกลางหรือในระยะยาว ส่ิง
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตกลงใจของ ผบ. ในการเลือกหนทางปฏิบัติและการส่งหน่วยเข้ าปฏิบัติการ  การ
ประเมินถึงสถานภาพการรับรังสีของหน่วยอย่างต่อเนื่องจะช่วยในการตกลงใจของ ผบ.  

(ข) การได้รับรังสีควบมีการควบคุมให้ครอบคลุมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และต้อง
สอดคล้องกับภารกิจ บางครั้งข้อก าหนดนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มไปจ ากัดการปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม หากละเลย
การควบคุมการได้รับรังสีก็จะเกิดผลร้ายแรงตามมา การก าหนดเกณฑ์การได้รับรังสี (OEG) จะช่วยให้การรักษา
สภาพการรับรังสีของหน่วยให้มีน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

(ค) การบันทึกสถานภาพการรับรังสีอาจใช้เพื่อการจ าแนกหาหน่วยที่ได้รับปริมาณรังสีต่ า
ท่ีสุด ซึ่งหน่วยอาจถูกเลือกให้ไปปฏิบัติภารกิจท่ีจ าเป็นต้องได้รับรังสีเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หน่วยท่ีไม่เคยได้รับ
รังสีมาก่อน หน่วยเช่นนี้อาจก าหนดให้มี OEG เป็น ๒๐, ๓๐ หรือ ๕๐ cGy ส าหรับการปฏิบัติการครั้งหนึ่ง 
ภาวการณ์เจ็บป่วยจากรังสีจะไม่เกิดขึ้นกับหน่วยนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหน่วยนี้เคยได้รับรังสีมาแล้ว ๑๒๕ cGy 
หากได้รับเพิ่มอีก ๒๕ cGy ก็จะท าให้หน่วยนี้ด้อยประสิทธิภาพลงทันที ดังนั้นการบันทึกข้อมูลการรับรังสีอย่าง
ต่อเนื่องก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยได้อย่างถูกต้อง 

(ง) การก าหนดเกณฑ์การได้รับรังสี (OEG) จะขึ้นอยู่กับประวัติการได้รับรังของหน่วย ค่า 
OEG ควรมีการก าหนดส าหรับการปฏิบัติในแต่ละครั้ง ค าแนะน าในการรับรังสีนี้จะอยู่บนพื้นฐานด้าน
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สถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยและบนพื้นฐานด้านภารกิจของหน่วย ค่า OEG เพียงค่าเดียวไม่สามารถใช้ได้
กับทุกหน่วยในสนามรบ 

(๓)  การก าหนดค่า OEG  ค่า OEG อาจจะนิยามให้หมายถึงปริมาณรังสีสูงสุดท่ีคาดว่าหน่วย
จะได้รับ ซึ่งก าหนดโดย ผบ. ส าหรับการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะเป็นการเฉพาะ   ส าหรับหน่วยระดับกองร้อย  
ผบ.ร้อย. มักจะก าหนดค่า OEG เป็นตัวเลข  ผบ. เองก็ต้องค านึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยในการพิจารณา
ก าหนด OEG  เป็นต้นว่า ภารกิจ  สถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยรอง  และระดับความเส่ียงท่ี ผบ. ยอมรับ
ได้  กระบวนการในการก าหนด OEG มี ๒ กระบวนการ  คือเมื่อทราบปริมาณรังสีสะสมท้ังส้ินของหน่วย และ
เมื่อไม่ทราบปริมาณรังสีสะสมท้ังส้ินของหน่วย หากหน่วยได้รับรังสีเกินกว่า OEG ต้องด าเนินการรายงานไปยัง 
บก.หน่วยเหนือโดยไม่ชักช้า  

(ก) การก าหนดค่า OEG  เม่ือทราบปริมาณรังสีสะสมท้ังส้ินของหน่วย   ผบ. วางแผนให้
กองร้อย B เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีมีการเปื้อนพิษรังสี  โดย ผบ. ยอมให้ ร้อย. B รับรังสีได้ในระดับขั้นท่ีมี
อันตรายปานกลาง ขณะท่ี ร้อย.B ได้รับรังสีสะสมท้ังส้ิน ๒๐ cGy  แล้ว ผบ. จะก าหนดค่า OEG เป็นเท่าไร
ส าหรับการปฏิบัติการของ ร้อย.B 

ขั้นที่ ๑  ทราบแล้วว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมมาแล้ว ๒๐ cGy 
ขั้นที่ ๒  ทราบเจตนารมย์ของ ผบ. ยอมให้หน่วยรับรังสีได้แต่ไม่เกินระดับข้ันอนัตรายปานกลาง 
ขั้นที่ ๓  น าเอาค่าปริมาณรังสีสะสม ๒๐ CGy ลบจากเกณฑ์การรับรังสีใน RES-0  ในตารางท่ี 

๓-๑ สถานภาพการรับรังสีในการปฏิบัติการและเกณฑ์ความเส่ียง ตามตัวอย่างนี้ ขนาดรังสีท่ีมีความเส่ียงปาน
กลางไม่เกิน ๑๐๐ cGy 

ขั้นที่ ๔  ค าตอบส าหรับในขั้นท่ี ๓ จึงเท่ากับ ๘๐ cGy (๑๐๐ – ๒๐ cGy) หมายว่า หน่วย
สามารถรับรังสีได้อีกไม่เกิน ๘๐ cGy จึงไม่ท าให้ได้รับรังสีไม่เกินขั้นอันตรายปานกลาง 

ขั้นที่ ๕  จากข้อมูลในข้างต้น ผบ. ต้องก าหนดค่า OEG ให้แก่กองร้อย B ต้องไม่เกิน ๘๐ cGy 
ส าหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ 

(ข) การก าหนดค่า OEG  เมื่อไม่ทราบปริมาณรังสีสะสมท้ังส้ินของหน่วย ท้ังนี้  ผบ. 
วางแผนให้กองร้อย D เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีมีการเปื้อนพิษรังสี โดยท่ี ร้อย.D มีสถานภาพการรับรังสีเป็น 
RES-1 แต่ไม่ทราบว่า ร้อย.D มีปริมาณรังสีสะสมอยู่เท่าไร ซึ่ง ผบ.ยอมให้ ร้อย.D รับรังสีได้ในระดับขั้นท่ีมี
อันตรายปานกลาง แล้ว ผบ. จะก าหนดค่า OEG เป็นเท่าไรส าหรับการปฏิบัติการของ ร้อย.D 

ขั้นที่ ๑  ไม่ทราบแล้วว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมเท่าไร 
ขั้นที่ ๒  ทราบเจตนารมย์ของ ผบ.ยอมให้หน่วยรับรังสีได้แต่ไม่เกินระดับข้ันอันตรายปานกลาง 
ขั้นที่ ๓  พิจารณาจากตารางท่ี ๔-๒ สถานภาพการรับรังสีในการปฏิบัติการและเกณฑ์ความ

เส่ียง พบว่าหน่วยท่ีมีสถานภาพ RES-1 สามารถรับรังสีได้อีกไม่เกิน ๑๐๐ cGy จึงไม่เกินระดับรังสีในขั้น
อันตรายปานกลาง 
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ขั้นที่ ๔  จากข้อมูลในข้างต้น ผบ. ต้องก าหนดค่า OEG ให้แก่กองร้อย D ต้องไม่เกิน ๑๐๐ cGy 
ส าหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ 

(๔)  การใช้ OEG 
(ก) สมมติว่าวันนี้เป็นวันท่ี ๖ ต.ค.  ผบ. มีแผนว่าจะส่ง ร้อย.B เข้าปฏิบัติการในพื้นท่ีท่ีมี

การเป้ือนพิษรังสีในวันท่ี ๗ ต.ค.  ท้ังนี้ ผบ. ยอมให้หน่วยได้รับรังสีไม่เกินขั้นระดับอันตรายปานกลาง ตาราง
แสดงสถานภาพการรับรังสีดังแสดงในรูปท่ี ๔ – ๕   

หมวด กองร้อย 
ตุลาคม ๑ 

RES ในขณะน้ัน หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๓๑ 

B1   II II     RES – 1  
B2   II II     RES – 1  

B3         RES – 0  

B4         RES – 1  
 B        RES – 1  

๑ เคร่ืองหมายจ านวนขีดต้ังในคอลัมน์วันที่ แต่ละขีดแทนค่าปริมาณรังสีที่วัดได้  ๑๐ cGy (rad) 

รูป ๔ – ๕ ตาราง RES 

(ข)  RES ของกองร้อย B เป็น RES-1 ซึ่ง ผบ.พิจารณาจากตารางท่ี ๓.๑ พบว่า หน่วยท่ี
สถานภาพการรับรังสีเป็น RES-1 สามารถรับรังสีได้อีกไม่เกิน ๑๐๐ cGy จึงจะท าให้ได้รับรังสีไม่เกินขั้น
อันตรายปานกลาง  ดังนั้น ผบ. ก าหนด OEG ส าหรับการปฏิบัติการของ ร้อย.B ไม่เกิน ๑๐๐ cGy แล้วให้ ผบ. 
ประเมินผลอันตรายจากตารางแสดงการเปื้อนพิษท่ีศูนย์ คชรน. ของกองพลก าหนด หรือกองร้อยจะมี
ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบยืนยันถึงปริมาณรังสีท่ีจะได้รับท้ังส้ินของกองร้อย B เมื่อเข้า-ออกจากพื้นท่ีเปื้อนพิษ
ตามห้วงเวลาท่ีแน่นอน ควรมีการปรึกษาหารือกันระหว่าง ฝอ.๓ และ ฝ่ายแพทย์ เพื่อไม่ให้ได้รับรังสีเกินค่า 
OEG ท้ัง ฝอ.๓ และฝ่ายแพทย์ ควรให้ข้อเสนอแนะแก่ ผบ. เพื่อให้ก าลังพลของกองร้อย B มีศักยภาพพอท่ีจะ
ปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ควรจะได้มีการถกแถลงกันจนมีเข้าใจตรงกันในห้วง
การท าแผนยุทธการและควรด าเนินการให้เป็นเรื่องปฏิบัติปกติในฝ่ายอ านวยการ 
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