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คานา
การเผชิญอันตรายจากสารรังสีทางทหาร หมายความถึงการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ และจากวัสดุกัมมันตรัง สีอื่น ๆ ทั้ง ที่เป็นการปฏิบัติการรบ รวมไปถึง การ
ปฏิบัตินอกเหนือการสงคราม ในสภาพแวดล้อมที่เป็นการสงครามมีโอกาสที่กาลัง ทหารต้องเผชิญกับการใช้
อาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายข้าศึกอาจจะเลือกโจมตีแหล่งอุตสาหกรรมที่มีวัสดุนิวเคลียร์ หรือใน
ระหว่ า งสงครามอาจเกิ ด อุบั ติเ หตุ หรือ เป็ น ผลทางอ้อ มที่ท าให้ วัส ดุนิ ว เคลี ยร์ และสารรั ง สีเ กิ ดการรั่ วไหล
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารได้
สาหรับการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม การปฏิบัติการทางทหารอาจเกี่ยวข้องกับการ
บรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และการสนับสนุนหน่วยงานพลเรือนเพื่อแก้ไ ขปัญหาของ
ชาติ ในการปฏิบัติการดังกล่าวจึงมีโอกาสที่กาลังทหารจะได้สัมผัสหรือได้รับอันตรายจากสารรังสี
เอกสารความรู้ฉบับนี้จึงเป็นแนวทางให้กาลังทหารที่มีภารกิจเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการเปื้อนพิษ
รังสี ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบหรืออันตรายจากรังสี และให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการได้รับ
รังสีของกาลังพลให้มีน้อยที่สุดตามหลัก ALARA
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเผยแพร่ความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและกาลังพลที่
อาจมีภารกิจต้องปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีภัย คุกคามด้านรังสีและนิวเคลียร์ ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ
ทั่วไป และหากพบว่าข้อความใดมีความผิดพลาดในการพิมพ์ หรือเนื้อหาตอนหนึ่ง ตอนใดไม่ถูกต้อง มีความ
เข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นจากข้ อ เท็ จ จริ ง ของคณะผู้ จั ด ท า กรุ ณ าแจ้ ง มาที่ ค ณะท างานการจั ด การความรู้ ข อง
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ท หารบก ถนนพหลโธยิ น แขวงเสนานิ ค ม เขตจตุ จั ก ร กรุ ง เทพมหานคร ๑๐๙๐๐
จักขอบพระคุณยิ่ง
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บทที่ ๑
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสี
๑-๑ ประเภทของสารรังสี
รังสีคือพลังงานที่ถูกส่งออกไปในอากาศ รังสีที่พบได้บ่อยในชีวิตประจาวันมีหลายประเภท ได้แก่
ความร้อน แสง คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ (microwave) และรังสีเอ็กซ์ (X-ray) รังสีบางประเภทเกิดขึ้นพร้อมกับ
กระบวนการทางนิว เคลีย ร์ หรื อ กระบวนการทางปรมณู ซึ่ ง สามารถเคลื่ อ นที่ ท ะลุ ผ่ า นวั ส ดุแ ละท าให้ เ กิ ด
กระบวนการแตกตัวเป็นไอออน รังสีเหล่านี้จึงเรียกว่า “รังสีก่อไอออน” โดยทั่วไป รังสีประเภทนี้มักจะหมายถึง
รังสีที่เกิดขึ้นพร้อมกับกิจกรรมและในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ แหล่งกาเนิดรังสีประเภทนี้อาจจะมา
จากเครื่องกาเนิดรังสี (เช่น เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์) หรือมาจากวัสดุกัมมันตรังสี โดยที่ วัสดุกัมมันตรังสีเกิดขึ้นได้
ตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น วัสดุกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมีเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในการ
เดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รังสี ก่อไอออนมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีอานาจในการทะลุทะลวงเข้าไปใน
เนื้อวัตถุแล้วก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนที่แตกต่างกัน รังสีก่อไอออนซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดี ได้แก่ รังสีเอ็กซ์
รังสีแกมมา อนุภาคบีต้า อนุภาคอัลฟา และอนุภาคนิวตรอน วัสดุกัมมันตรังสีต่างชนิดกันจะปลดปล่อยรังสีที่มี
พลังงานและความแรงของรังสีที่แตกต่างกัน วัสดุกัมมันตรังสีมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน (ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือเป็นก๊าซ) และมีคุณภาพทางเคมีแตกต่างกันด้วย
นิวไคลที่เป็นรังสีมีการสลายตัว (กลายเป็นวัสดุกัมมันตรังสีน้อยลง) อัตราการสลายตัวจะขึ้นอยู่กับ
เวลาครึ่งชีวิตซึ่งเป็นค่าจาเพาะของแต่ละวัสดุกัมมันตรังสี นั่นคือ เวลาครึ่งชีวิตหมายถึงเวลาที่ วัสดุกัมมันตรังสี
สลายตัวให้กัมมันตภาพรังสีลดลงไปครึ่งหนึ่งจากอัตราเริ่มต้น เวลาครึ่งชีวิตของนิวไคลรังสี แต่ละชนิดแตกต่าง
กัน บางชนิดมีเวลาไม่กี่วินาทีบางชนิดมีเวลานานหลายล้านปี
เมื่อจาแนกรังสีตามอันตรกิริยา (Interaction) จึงแบ่งรังสีได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ
ก. รังสีไม่ก่อไอออน (Non-ionizing radiation) ได้แก่ รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น ความร้อน แสง
เสียง คลื่นวิทยุ อัลตราไวโอเลตและไมโครเวฟ
ข. รังสีก่อไอออน (Ionizing radiation) หมายถึง พลัง งานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ
อนุภาครังสีใดๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่ รังสี
หรืออนุภาคนั้นผ่านไป ได้แก่ อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีต้า รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ และอนุภาคนิวตรอน
๑. อนุภาคอัลฟา เป็นอนุภาคที่มีประจุบวก ถูกหยุดยั้งได้ด้วยกระดาษหรือผิวหนัง จะเป็น
อันตรายก็ต่อเมื่ออนุภาคอัลฟาสามารถทะลุวัสดุกั้นรังสีเข้าสู่ร่างกาย จากการกลืนหรือหายใจเอาต้นกาเนิดรังสี
เข้าไป
๒. อนุภาคบีต้า เป็นอิเล็กตรอน สามารถทะลุผ่านตัวกลางได้ดีกว่าอนุภาคอัลฟา อนุภาคบีต้า
จะถูกหยุดยั้งได้ด้วยน้า แกว หรือโลหะ แต่อนุภาคบีต้ายังคงมีอันตรายเมื่อต้นกาเนิดรังสีเข้าไปอยู่ในร่างกาย

-๒๓. รังสีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับแสงหรือคลื่นวิทยุ แต่มี
ความยาวคลื่นสั้นกว่า หรือมีความถี่สูงกว่า นั่นเอง รัง สีชนิดนี้มีความสามารถในการทะลุผ่านวัสดุต่าง ๆ ได้ดี
การกั้นรังสีจึงจาเป็นต้องใช้วัสดุกั้นรังสีที่มีเลขอะตอมสูง ๆ เช่น ตะกั่วหรือคอนกรีต
๔. นิวตรอนเป็น อนุภาคไม่มีประจุ จึง สามารถเคลื่อนที่ ทะลุผ่านตัวกลางไปได้ไ กลกว่ า
อนุภาคชนิดอื่น และไม่ทาให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนได้โดยตรง แต่อันตรกิริยาจากการชนของนิวตรอนกับ
อะตอมในตัวกลางทาให้เกิดอนุภาคอัลฟา อนุภาคบีต้า รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ ซึ่งก่อให้เกิดการแตกตัวเป็น
ไอออนตามมา อนุภาคนิวตรอนสามารถกั้นได้ด้วยการหยุดยั้งพลัง งานโดยใช้ วัสดุที่มีองค์ประกอบเป็นพวก
ไฮโดรคาร์บอน เช่น คอนกรีต น้า ขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน

๑-๒ แหล่งกาเนิดรังสี
มนุษย์ได้รับรังสีจากแหล่งรังสีธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ และรับเพิ่มจากแหล่งกาเนิดรังสีที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ประมาณกันว่าประชากรโลกได้รับรังสีโดยเฉลี่ย ๑ มิลลิซีเวิร์ต (mSv) ต่อปี จากแหล่งรังสีที่มนุษย์ประดิษฐ์
และประชากร ๕ ล้านคน ได้รับรังสีจากธรรมชาติโดยเฉลี่ยปีละ ๒๔ มิลลิซีเวิร์ต
ก. แหล่งรังสีธรรมชาติ มีแหล่งกาเนิดรังสีหลายแหล่งทั้งในชั้นดิน บรรยากาศและตัวเราเอง เช่ น
รังสีคอสมิกในชั้นบรรยากาศ รังสีจากแหล่งแร่ใต้ดิน อาทิ รังสีในวัสดุก่อสร้าง แหล่งน้าดื่ม รังสีจากก๊าซเรดอน
รังสีจากอาหารซึ่งสะสมมากับแร่ธาตุตามธรรมชาติ รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีที่สะสมในร่างกาย เป็นต้น
ข. แหล่งรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งที่ทาให้มนุษย์ ได้รับรังสีเพิ่มขึ้น แต่ยังมีปริมาณรัง สีน้อย
กว่าที่ได้รับจากแหล่งรังสีตามธรรมชาติ ปริมาณรั งสีจากแหล่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ เช่น
รังสีในทางการแพทย์เป็นแหล่งรังสีที่ทาให้ประชากรได้รับรังสีสูงสุดในบรรดาแหล่งกาเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น
นอกจากนั้นยังอาจได้รับรังสีเพิ่มขึ้นจากการทดลองระเบิดปรมาณู หรือจากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ตารางที่ ๑-๑ แสดงระดับรังสีโดยเฉลี่ยที่มนุษย์ได้รับในรอบปี

จากการหายใจ (ก๊าซเรดอน )
จากนอกโลก
จากการบริโภคอาหาร
รังสีคอสมิก

ปริมาณเฉลี่ยที่
ได้รับในแต่ละปี
(มิลลิซีเวิร์ต)
๑.๒๖
๐.๔๘
๐.๒๙
๐.๓๙

ห้วงปริมาณรังสีที่
ได้รับในแต่ละปี
(มิลลิซีเวิร์ต)
๐.๒ – ๑๐
๐.๓ – ๑
๐.๒ – ๑
๐.๓ – ๑

จากแหล่งตามธรรมชาติรวม

๒.๔๒

๑ – ๑๓

แหล่งกาเนิดหรือ
ลักษณะการได้รับรังสี

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

รายละเอียดเพิ่มเติม
ปริมาณรังสีในบางบ้านอาจสูงกว่าค่านี้
ปริมาณรังสีในบางสถานที่อาจสูงกว่าค่านี้
ปริมาณรังสีสูงขึ้นเมื่อระดับความสูงจากพื้น
โลกเพิ่มขึ้น
ประชาชนทั่วไปจะได้รับรังสีเฉลี่ยปีละ
๑๐ – ๒๐ มิลลิซีเวิร์ต

-๓ตารางที่ ๑-๒ แสดงระดับรังสีโดยเฉลี่ยที่มนุษย์ได้รับจากกิจกรรมของมนุษย์ในรอบปี
แหล่งกาเนิดหรือลักษณะการได้รับรังสี
โดยสารเครื่องบินนาน ๑๐ ชั่วโมง
ฉายรังสีเอกซ์บริเวณทรวงอก
ถ่ายภาพร่างกายด้วย CT Scan
จากระดับรังสีตามธรรมชาติ
จากการทางานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางนิวเคลียร์
จากรังสีคอสมิกที่ระดับน้าทะเล
จากรังสีคอสมิกที่กรุงเม็กซิโก ซิตี้ (สูง ๒,๓๐๐ เมตร เหนือระดับน้าทะเล)
คนงานที่ทาหน้าที่ฟื้นฟูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในปี ค.ศ.๑๙๘๖
หมายเหตุ: ข้อมูลจาก http://www.unscear.org/unscear/en/faq.html

ปริมาณรังสี (มิลลิซเี วิร์ต)
๐.๐๓
๐.๐๕
๑๐
๒.๔
๑
๐.๔
๐.๘
๑๕๐

๑-๓ ผลอันตรายจากรังสี
อาการบาดเจ็บทางรังสีมีสาเหตุหลักมาจากการแตกตัวเป็นไอออนของเนื้อเยื่อในร่างกาย เมื่อรังสีชน
กับเซลล์ในร่างกายจะเกิ ด การแตกตั ว และตื่ น ตั ว (Ionization and Excitation) ในโมเลกุ ล ของเซลล์
หรื อ องค์ ป ระกอบของเซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่มีน้าเป็นองค์ประกอบ ผลอันตรายจากรัง สีตามลักษณะการเกิด
อันตรกิริยาของรังสีต่อเซลล์ จึงเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาจากรังสีโดยตรงหรือโดยอ้อม
ก. ปฏิกิริ ยาจากรั งสีโ ดยตรง คือ ผลอั นตรายจากรัง สีที่เ กิดเมื่อรั ง สี ทาให้ เ กิดการแตกตั ว เป็ น
ไอออนและถูกดูดกลืนในโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecule) ภายในเซลล์ (เช่น DNA, RNA, โปรตีน ,
เอนไซม์เป็นต้น) ทาให้โครงสร้างของโมเลกุลขนาดใหญ่เกิดความผิดปกติ แล้วชักนาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา
ข. ปฏิกิริยาจากรังสีโดยอ้อม คือ ผลอันตรายเมื่อรังสีทาให้โมเลกุลโปรตีนในเซลล์เกิดการแตกตัว
โมเลกุ ล ที่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทางอ้ อ มนี้ ม ากที่ สุ ด คื อ น้ า ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี เ ป็ น อนุ มู ล อิ ส ระและเกิ ด
สารประกอบ Peroxide การเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้จานวนมากจะก่อให้เกิดการทาลายต่อเซลล์หรืออวัยวะ เมื่อมี
ปริมาณสารประกอบ Peroxide มากเกินไป

๑-๔ ความไวต่อรังสีของเซลล์
เซลล์บางชนิดมีความไวต่อปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น ไวรัส ท็อกซิน และรังสี อัตราการถูก
ทาลายของเซลล์อันเนื่องมาจากรังสี จะขึ้นอยู่กับความไวต่อรังสีของเซลล์นั้น ๆ
ผลอันตรายที่สาคัญที่สุดจากการทาลายเซลล์อันเนื่องมาจากรังสี คือ DNA ในนิวเคลียสจะถูกทาลาย
ผล ทางชีววิทยาเมื่อ DNA ที่ถูกทาลายแล้วจะไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือซ่อมกลับคืนมาได้แต่จะไม่เหมือนเดิม
DNA ที่ถูกทาลายไปมาก ๆ มักจะตาย เมื่อเซลล์ที่ตายมีมากเข้า ก็จะทาให้เกิดการทางานของอวัยวะล้มเหลว
และเสียชีวิตในที่สุด DNA ที่ซ่อมแซมแล้วกลับมาไม่สมบูรณ์มักจะทาให้เกิดมะเร็งต่อมน้าเหลือง (Lymphoma)

-๔หรือมะเร็งที่อวัยวะต่าง ๆ ผลอันตรายจากรังสียังสามารถจาแนกได้ เป็นผลอันตรายรังสีแบบเฉียบพลันและผล
อันตรายในระยะยาว
เซลล์ที่ทนต่อรังสี

เซลล์ที่ไวรังสี

เซลล์เม็ดเลือดแดงที่โตเต็มที่
เซลล์ตับ
เซลล์ประสาท
เซลล์ต่อมใต้สมอง
เซลล์ต่อมไธรอยด์
เซลล์กล้ามเนื้อ
เซลล์กระดูกและกระดูกอ่อน
เยื่อบุผิวหนัง
กระจกตา
เยื่อบุเมือก
หลอดไต
เซลล์เนื้อเยื่อปอด
แก้วตา
เซลล์รังไข่
เซลล์ไขกระดูก
ต่อมน้าเหลือง

รูปที่ ๑-๑ ระดับความไวของรังสีตามชนิดของเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ เมื่อได้รับรังสี
เรียงลาดับความไวต่อรังสีจากน้อยไปหามาก
ผลอันตรายรังสีแบบเฉียบพลัน (Acute หรือ non-stochastic effects) เป็นผลจากรัง สีแบบที่มี
ระดับความรุนแรง (ได้รับปริมาณรังสีสูง กว่า ๑๐ แรด (rad) ในครั้งเดียว) เมื่อได้รับรังสีแล้วเริ่มแสดงอาการ
อาจจะ เป็นต้อกระจกจากรังสี บางครั้งอาจเรียกว่า Deterministic effects (ผลอันตรายจากรังสีที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจน)
ผลอันตรายจากรังสีในระยะยาวหรือเรื้อรัง (Delayed หรือ Stochastic effects) เป็นผลอันตราย
จากการได้รับขนาดรังสีในระดับต่าต่อเนื่องเป็นเวลานาน (ต่ากว่า ๑๐ แรด หรือไม่เกิน ๑๕๐ แรด ในระยะเวลา
๓๐ ปี) ผลอันตรายแบบนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสหรือมีค วามเสี่ ย งจากรั ง สี ม ากกว่ า ระดั บ ปริ ม าณรั ง สี เ ฉลี่ ย
ที่ ค นทั่ ว ไปได้ รั บ เรามั ก ตั้ ง สมมติ ฐ านว่ า โอกาสเกิ ด ผลอั น ตรายนี้ เ ป็ น สั ด ส่ ว นโดยตรง โดยไม่มีขนาดรังสี
ต่าสุดที่เริ่มแสดงอาการ ผลอันตรายแบบเรื้อรัง อาจทาให้เกิดผลกระทบด้านพันธุกรรม และอาจก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง

-๕ตารางที่ ๑-๓ ตารางแสดงผลอันตรายจากรังสีปริมาณต่าง ๆ กัน เมื่อได้รับรังสีทั้งตัวในครั้งเดียว
ปริมาณรังสี (มิลลิซีเวิร์ต )
๐-๒๕๐
๒๕๐-๕๐๐
๕๐๐-๑,๐๐๐

๑,๐๐๐-๒,๐๐๐

๒,๐๐๐-๓,๐๐๐

๓,๐๐๐-๖,๐๐๐

เกิน ๑๒,๐๐๐
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐

อาการ
ไม่แสดงอาการใด ๆ
เม็ดเลือดขาวลดลงเล็กน้อย
ผลอันตรายในระยะยาวมีโอกาสน้อย
เม็ดเลือดขาวลดลงชัดเจน แต่จะค่อย ๆ ฟื้นกลับมาเป็นปกติ
มีอาการคลื่นไส้และอ่อนเพลีย
ผลอันตรายในระยะยาว อาจทาให้อายุสั้น
มีอาการคลื่นไส้ อ่อนเพลีย อาเจียน ภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง
เม็ดเลือดขาวลดลง ผลทีต่ ามมาภายใน ๑-๒ สัปดาห์ มีอาการซีด ผมร่วง อ่อนเพลีย
ส่วนใหญ่แล้วจะค่อย ๆ ฟื้นกลับมาเป็นปกติ อาจมีการเสียชีวิตประมาณ ๒-๓%
อีกประมาณ ๑% หายเป็นปกติ แต่จะมีอายุสั้น
อ่อนเพลีย อาเจียน อาจมีอาการท้องเสียภายใน ๒-๓ ชั่วโมง เม็ดเลือดขาวลดลง
ผลกระทบในระยะยาว ผมร่วง เบื่ออาหาร ซีด คอแห้ง มีไข้ในสัปดาห์แรก โดยทั่วไปจะ
กลับมาเป็นปกติใน ๓ เดือน บางคนอาจจะเสียชีวิตภายใน ๒-๖ สัปดาห์ มีโอกาสรอด
ชีวิต ๒-๓ % แต่มักมีอายุสั้น เป็นโรคมะเร็ง
อ่อนเพลีย อาเจียน และท้องร่วงภายใน ๑-๒ ชั่วโมง เม็ดเลือดขาวลดลงอย่าง
รวดเร็ว อาการที่ตามมา ผมร่วง มีไข้ อ่อนเพลีย อักเสบบริเวณปากและในลาคออย่าง
รุนแรง มีเลือดออก ถ้าได้รับรังสีขนาด ๔,๕๐๐ mSv มีโอกาสเสียชีวิต ๕๐%
ถ้าได้รับรังสีขนาด ๖,๐๐๐ มิลลิซีเวิร์ต (mSv) จะเสียชีวิตใน ๒ สัปดาห์
ส่วนคนที่รอดชีวิตก็จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในเวลาต่อมา
ผิวหนังลอก เสียชีวิตภายใน ๒-๓ วัน
เสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมง

ผลอันตรายจากรังสีต่อทารกในครรภ์ ทารกในครรภ์ (Embryo) จะไวต่ อ รั ง สี ม ากในระยะ
๓ เดื อ นแรกภายหลั ง จากที่ ไ ด้ ป ฏิ ส นธิ ในขณะที่ ผู้ เ ป็ น แม่ อ าจยั ง ไม่ ท ราบว่ า ตนเองตั้ ง ครรภ์
ตารางที่ ๑-๔ แสดงผลอันตรายจากรังสีต่อทารกในครรภ์ในห้วงระยะเวลาต่าง ๆ
ระยะเวลาหลังจากที่ได้ปฏิสนธิ
๐-๑ สัปดาห์ (pre-implantation)
๒-๗ สัปดาห์ (organogenesis)
๘-๔๐ สัปดาห์ (fetal stage)

ผลอันตราย
ทารกตายในท้อง
พัฒนาการผิดปกติหรือไม่เจริญเติบโต หรือเป็นโรคมะเร็ง
อาการเหมือนข้างต้น และอาจทาให้อวัยวะทางานผิดปกติ

-๖-

๑-๕ พลังงานของรังสี
พลังงาน (energy) ของรังสี ใช้หน่วยวัดเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ (electronvolts) หรือ eV ค่าพลังงาน
จานวน ๑ eV มีค่าน้อยมาก โดยทั่วไปจะใช้หน่วยเป็นจานวนเท่าของ 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 เป็นหน่วยของกาลัง ซึ่งเป็นหน่วยเทียบเท่าของค่าพลังงานต่อเวลา หรืองานต่อเวลา

๑-๖ การได้รับรังสี (radiation exposure)
การได้รับรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา มักใช้หน่วยวัดเป็นเริน ท์เก้น (roentgen) หรือ R ซึ่ง แสดงถึง
ปริมาณการเกิดการแตกตัวเป็นประจุ ในอากาศ การได้รับรัง สีเอ็กซ์หรือรัง สีแกมมา ๑ เริน ท์เก้น จะทาให้
เนื้อเยื่อได้รับรังสีประมาณ ๑ แรด (rad) หรือ ๐.๐๑ เกรย์ (gray)
การวัดความเข้มหรือความแรงของรังสีแกมมาในอากาศ เรียกว่า air dose หรือ absorbed dose
rate in the air มีหน่วยเป็น เกรย์ต่อชั่วโมง (Gy/h) ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้แสดงความเข้มของรังสีแกมมาในอากาศ
ซึ่งเป็นรังสีจากวัสดุกัมมันตรังสีที่มาจากพื้นโลกหรือในอากาศ

๑-๗ ขนาดรังสีที่ได้รับ (radiation dose)
เมื่อรังสีเกิดปฏิกิริยากับร่างกาย จะถ่ายเทพลังงานให้กับเนื้อเยื่อของร่างกาย ปริมาณของพลังงานต่อ
น้าหนักที่อวัยวะหรือเนื้อเยื่อของร่างกายดูดกลืนไว้ เรียกว่า absorbed dose มีหน่วยเป็นเกรย์ [gray (Gy)]
ขนาดรังสี (dose) ขนาด ๑ เกรย์ เทียบเท่ากับพลังงานของรังสี ๑ จูล (joule) ที่อวัยวะหรือเนื้อเยื่อของ
ร่างกายน้าหนัก ๑ กิโลกรัมดูดกลืนเอาไว้ หน่วยวัด แรด ซึ่งเป็นหน่วยเก่าของ absorbed dose ที่ยังคงมีการ
ใช้กันอยู่ โดยที่ขนาดรังสีที่ได้รับ ๑ เกรย์ (gray) เทียบเท่ากับ ๑๐๐ แรด
การได้รับรังสีแต่ละชนิดในปริม าณที่เท่ากันจะมีอันตรายไม่เท่า กัน รัง สีอัลฟาทาให้เกิดอันตราย
มากกว่ารังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีเอ็กซ์ ที่มี absorbed dose เท่ากัน เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างนี้ จึง
แสดงขนาดรังสีที่ได้รับเป็น equivalent dose และใช้หน่วยเป็น ซีเวิร์ต (Sv) ขนาดรังสีที่ได้รับ (dose) ใน
หน่วย Sv มีค่าเท่ากับ absorbed dose คูณด้วยตัวถ่วงน้าหนักทางรังสี [radiation weighting factor (WR)]
ซึ่งเดิมเรียกว่า Quality Factor (QF)

-๗ตารางที่ ๑-๕ Radiation Weighting Factors ของรังสีแต่ละชนิด
ชนิดของรังสีและพลังงาน
รังสีแกมมาและรังสีเอกซ์
รังสีบีตา
รังสีนิวตรอน, พลังงาน
< ๑๐ keV
> ๑๐ keV ถึง ๑๐๐ keV
> ๑๐๐ keV ถึง ๒ MeV
> ๒ MeV ถึง ๒๐ MeV
> ๒๐ MeV
รังสีอัลฟา

ตัวถ่วงน้าหนักทางรังสี (WR)
๑
๑
๕
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๒๐

การบอกขนาดรังสี Equivalent dose มักจะเรียกสั้นๆ 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
หน่วยวัดรังสีจาแนกได้เป็น ๒ ประเภทคือ หน่ วยวัดความแรงกัมมันตรัง สี (radioactivity) และ
หน่วยวัดการได้รับรังสี (exposure) หน่วยวัดความแรงกัมมันตรังสีเป็นการกาหนดจานวนรังสีที่ปล่อยมาจาก
ต้นกาเนิด รังสี ส่วนหน่วยวัดการได้รับรัง สีนั้นกาหนดจานวนรัง สีจากต้นกาเนิดรัง สีที่ถูกดูดกลืนในตัวกลาง
ปัจจุบันนี้มีหน่วยวัดใช้กันอยู่ ๒ ระบบ คือหน่วยวัดในระบบเมตริกแบบดั้งเดิม 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
จานวนการเปลี่ ย นแปลงพลั ง งานในนิ ว เคลี ย สหรือ จ านวนครั้ ง ของการสลายตั ว ๓.๗ x ๑๐ ๑๐ ครั้ ง
(Disintegration) ใน ๑ วินาที (dps) สาหรับในระบบ SI unit กาหนดให้การสลายตัว ๑ ครั้ง ใน ๑ วินาที
(dps) = ๑ Bq (Becquerel)

-๘ข. หน่วยเรินท์เก้น [Roentgen (R)]
เป็นหน่วยวัดปริมาณการได้รับรังสี (exposure) โดยที่ปริมาณรังสี ๑ R คือขนาดรังสีที่ทาให้
อากาศที่มีอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (ที่อุณหภูมิ ๐C ความดัน ๑ บรรยากาศ) แตกตัวมีประจุเกิดขึ้น
๒.๕๘×๑๐−๔ คูลอมบ์/กก. หน่วยเรินท์เก้นเป็นหน่วยวัดรังสีที่มีนิยามใช้เฉพาะกับรังสีเอ็กซและรังสีแกมมาใน
อากาศที่มีพลังงานไม่เกิน ๓ MeV
ค. หน่วยเกรย์ [Gray (Gy)]
เป็นหน่วยวัดรังสีที่ถูกดูดกลืนในตัวกลางใด ๆ (Absorbed Dose) ตามแต่ชนิดและค่าพลังงาน
ของรังสี ปริมาณรังสี ๑ เกรย์ คือพลังงานของรังสีที่ถูกดูดกลืนในตัวกลางขนาด ๑ จูล/กก. (Joule/Kg) หรือใน
ระบบวัดเดิม ๑ แรด [Rad (Radiation Absorbed Dose)] เป็นพลังงานของรังสีที่ถูกดูดกลืน ในตัวกลางขนาด
๑๐๐ เอิร์ก/กรัม (erg/gram) ดังนั้นขนาดรังสี ๑ เกรย์ จึงเท่ากับ ๑๐๐ แรด
ง. หน่วยซีเวิร์ต [Sievert (Sv)]
เป็นหน่วยวัดปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับ เป็นหน่วยวัดขนาดรังสีเทียบเท่าที่ทาให้เกิดผลอันตราย
ต่อร่างกาย

๑-๙ การวัดรังสี
หัววัดรังสีมีมากมายหลายชนิด ที่มีการออกแบบมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สาหรับหัววัดรังสี
ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจวัดและสารวจรังสีแบบเคลื่อนที่
ก. Gas-Filled Detectors ซึ่งหัววัดประเภทนี้ได้แก่
๑. Ionization Chamber
๒. Proportional Counter
๓. Geiger-Muller (GM) Counter
หัววัดประเภท Gas-Filled Detectors เป็นเครื่องมือสารวจรังสีแบบเคลื่อนที่ ภายในหัววัด
บรรจุก๊าซ ซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อรังสีที่ก่อไอออนทาอันตรกิริยา (interaction) กับก๊าซที่บรรจุอยู่ในหัววัด
จะก่อให้เกิดคู่ไอออน (ion pairs) ภายในหัววัด เมื่อรังสีผ่านเข้าไปภายในหัววั ดทาให้เกิดคู่ไอออน จานวน
ไอออนที่เกิดขึ้น จะแปรผันตามความแรงของรังสี รัง สีที่มีความแรงมากจะก่อให้เกิดจานวนคู่ไ อออนมาก คู่
ไอออนที่เกิดขึ้นจะวิ่งเข้าหาขั้วไฟฟ้า โดยที่ไอออนบวกจะเข้าหาขั้ วคาโทด (cathode) ไอออนลบจะเข้าหาขั้ว
อาโนด (anode) จึงทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

-๙-

รูปที่ ๑ – ๒ ผังแสดงการทางานของหัววัดรังสีประเภท Gas-Filled Detector
สนามไฟฟ้า (ศักย์ไฟฟ้า) ภายในหัววัดมีขนาดที่แตกต่างกันไป หากเป็นหัววัดแบบ Ionization
Chamber ต้องการศักย์ไฟฟ้าไม่สูงมาก แต่หากเป็นหัววัดแบบ GM จาเป็นต้องใช้ศักย์ไฟฟ้าที่สูง ดังแสดงใน
รูปที่ ๑ -๓
หัววัดรังสีชนิด Ionization Chamber เป็นเครื่องมือที่เหมาะสาหรับการวัดปริมาณรังสี เพราะ
หัววัดชนิดนี้ต้องการค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระดับต่า แต่ก็เพียงพอที่จะทาให้หัววัดตรวจจับหรือตรวจนับจานวน
คู่ไอออนที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด โดยไม่มีการขยายสัญญาณขึ้นเหมือนกับหัววัดชนิดอื่น ๆ ดังนั้นขนาดของกระแสที่
เกิดขึ้นที่หัววัด จึงสามารถเทียบเป็นหน่วยเรินท์เกนหรือหน่วยซีเวิร์ตได้โดยตรง

รูปที่ ๑ – ๓ กราฟแสดงการป้อนสนามไฟฟ้าสาหรับหัววัดรังสีประเภท Gas-Filled Detectors แบบต่าง ๆ
หัววัดรังสีชนิด Proportional Counter นิยมใช้ในการวัดนิวตรอนในเตาปฏิกรณ์ เนื่องจากมี
สัญญาณที่เกิดขึ้นภายในหัววัดสูง ทาให้มีประสิทธิภาพในการวัดสูงขึ้นไปด้วย จึงทาให้สามารถแยกประเภทของ
รังสีหรืออนุภาคได้ ภายในหัววัดชนิดนี้จะเกิดจานวนคู่ไอออนเพิ่มทวีจานวนมากขึ้นเมื่อศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น ทั้งนี้
เกิดจากการที่เพิ่มความต่างศักย์ สูงขึ้นเรื่อย ๆ จะทาให้คู่ไอออนมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ยัง ผลให้เกิดการชน
อนุภาคของอากาศจนทาให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนอีกครั้ง หนึ่ง จึง ทาให้สัญ ญาณไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้น

- ๑๐ สาหรับข้อเสียของหัววัดชนิด Proportional Counter คือไวต่อการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า จึงจาเป็นต้อง
ควบบคุมอย่างระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้าในขณะที่ใช้งาน
หัววัดรังสีชนิด Geiger-Muller (GM) Counter เป็นเครื่องมือสาหรับการสารวจรังสีที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก ภายในหัววัด รูปทรงกระบอกบรรจุด้วยก๊าซฮีเลียม ๙๘% และบิวเทน ๑.๓% ซึ่งหัววัด
สามารถถอดออกจากตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หลักการทางานคล้ายกับหัววัดชนิด Ionization
Chamber แต่ศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนให้กับหัววัดสูง กว่ามาก ซึ่ง ค่าศักย์ไ ฟฟ้าที่สูง ขึ้นมากจะทาให้คู่ของไอออน
โดยเฉพาะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เร็วมาก ยังผลทาให้ก๊าซทุกโมเลกุลภายในหัววัดจะแตกตัวได้ทั้งหมดเมื่อมีรังสีมา
ตกกระทบ และมีการชนกันแบบต่อเนื่อง ทาให้สัญญาณไฟฟ้าที่ได้มีค่าคงที่หรือเท่ากัน ดังนั้นหัววัดชนิดนี้จึงไม่
สามารถจาแนกชนิดของรังสีหรือค่าของพลังงานได้ จึงใช้ในการระบุว่ามีรังสีอยู่เท่านั้น
ข. หัววัดปริมาณรังสีทั้งสิ้นที่ได้รับ (Integrated Dose Indicator) เป็นการตรวจวัดปริมาณรังสีที่
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) ซึ่งมีสมบัติที่เมื่อได้รับพลังงานจากรังสีแล้วจะสะสมพลังงาน
เอาไว้โดยการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เมื่อได้รับความร้อนที่เหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานที่เก็บไว้
ออกมาในรูปของแสง ปรากฏการณ์นี้จึงเรี ยกว่า Thermoluminescence ปริมาณของแสงนี้จะถูกเปลี่ยนให้
เป็น สัญญาณไฟฟ้าซึ่งจะแปรผันตามปริมาณรังสีที่ผลึกได้รับ อ่านค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ ผลึกนี้จะบรรจุอยู่ใน
ตลับซึ่งจะมีตัวกรองเพื่อแยกความแตกต่างของชนิดและพลังงานของรังสี
แผ่นวัดรังสีชนิด OSL เป็นผลึกของสารประกอบ Al2O3 : ผลึกมีคุณสมบัติที่เมื่อได้รับพลังงาน
จากรังสีแล้วจะสะสมพลังงานเอาไว้โดยการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เมื่อมีการกระตุนด้วยแสงสีน้า
เงินที่มีความเข้มเหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานที่ได้รับมาส่วนหนึ่งในรูปของแสงสีน้าเงินเช่นกัน ปริมาณของ
แสงที่ปล่อยออกมาจะแปรตามปริมาณรังสีที่ได้รับเนื่องจากการคายอิเล็กตรอนในขบวนการกระตุ้นแต่ละครั้ง
จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทาให้สามารถทาการกระตุ้นได้หลายครั้ง จึงทาให้มี คุณสมบัติ
ในการอ่านซ้าได้ ปรากฏการณ์ของ OSL คล้ายกับขบวนการของ TLD ต่างกันด้วยวิธีการกระตุ้น “TLD ใช้
ความร้อน” ในขณะที่ “OSL ใช้แสง”ผลึกของ Al2O3 : เมื่อนามาบรรจุเป็นแผ่นวัดรังสีแล้วต้องใช้คู่กับตลับใส่
แผ่นวัดรังสีซึ่งตัวตลับจะบรรจุแผ่นกรองรังสีชนิดและความหนาแตกต่างกัน เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณรังสีแยก
ความแตกต่างของชนิดและพลังงาน
Film Badge (ฟิล์มแบดจ์) ประกอบด้วย ฟิล์มวัดรังสีและตลับบรรจุ ตัวฟิล์มวัดรังสี เป็นสาร
โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วย emulsion ที่เป็นส่วนประกอบของ AgBr ซึ่งเมื่อได้รับรังสีจะถูก ionized เป็น Ag+
และ Br- โดย Ag+ เป็นตาแหน่งของภาพแฝง เมื่อนาไปผ่านกระบวนการล้ างฟิล์มจะปรากฏความดาตรง

- ๑๑ ตาแหน่งของภาพแฝงนั้น ฟิล์มวัดรังสีต้องใช้คู่กับตลับใส่ฟิล์มที่มีแผ่นกรองรังสี ชนิดและความหนาต่างกัน ทา
ให้เกิดรูปแบบ (pattern) ของการได้รับรังสีที่แตกต่างกัน ซึ่ง สามารถนามาวิเคราะห์ ชนิด และปริมาณของ
รังสีชนิดนั้น ได้แก่ Conventional Film ซึ่งตอบสนองต่อรังสีโฟตอนและบีตา อย่างไรก็ตามหากเลือกใช้ตลับ
บรรจุชนิดมี Cadmium เป็นแผ่นกรองรังสี จะสามารถตอบสนองต่อ Thermal neutron ได้ เนื่องจาก
Thermal neutron ทาอันตรกิริยากับ Cadmium จะให้รังสีแกมมา ทาให้เกิดความดาที่บริเวณแผ่นกรองรังสี
Cadmium

บทที่ ๒
ภัยคุกคามจากรังสี
๒-๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของอาวุธนิวเคลียร์
แม้ว่ายุคสงครามเย็นได้ยุติไปแล้วนานมากกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันนี้ยังมีอาวุธนิวเคลียร์หลายพันหัวรบ
ซึ่งมีท่าทีที่จะเป็นภัยคุกคามที่สาคัญต่อโลก แม้จะดูเสมือนว่าโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับรัสเซียจะลดลง แต่พบว่ามีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ไว้เป็นจานวนมากซึ่งอาจก่อให้เกิดการใช้
อาวุ ธที่เ ป็นภั ยคุก คามอยู่ นั้นโดยไม่ตั้ง ใจหรือ เป็น การใช้โ ดยไม่ไ ด้รับ การอนุมั ติ มีห ลายประเทศที่ มีอ าวุ ธ
นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่สามารถยิงได้จากกระสุนปืนใหญ่ อาทิ อินเดีย และปากีสถาน ซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งในระดับ
ภูมิภาค ทาให้ข้อวิตกห่วงใยในเรื่องสงครามนิวเคลียร์จึง มีความเป็ นไปได้ เกาหลีเหนือลักลอบพัฒนาและ
ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ รวมไปถึงชาติอื่น ๆ อาทิ อิหร่าน และซีเรีย ได้ละเมิดข้อตกลงความปลอดภัยด้าน
นิว เคลี ยร์ และสงสั ย ว่า จะมี การลั ก ลอบพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางด้ า นนิ วเคลี ย ร์อ ย่ า งลับ ๆ หลั ง เกิ ด
เหตุการณ์ ๙/๑๑ (การโจมตีตึกเวิร์ดเทรด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) มีโอกาสที่จะเกิดการก่อการร้ายด้วยอาวุธ
นิวเคลียร์ซึ่ง ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่สาคัญ มีการร่วมมือกันของหลายประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และ
องค์กรเอกชน ที่พยายามลดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ แต่การลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ ต่อการใช้อาวุธ
นิวเคลียร์คือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศอย่างยั่งยืน

๒-๒ อาวุธนิวเคลียร์
อาวุธนิวเคลียร์ เป็นวัตถุระเบิดซึ่งอานาจทาลายล้างสูงอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไม่ว่าจะ
เป็นปฏิกิริยาแบบแตกตัว (fission reaction) ที่เรียกว่า “ระเบิดอะตอม” หรือปฏิกิริยาแบบแตกตัวร่วมกับ
ปฏิกิริยาแบบรวมตัว (fusion reaction) ที่เรียกว่า “อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ ” ปฏิกิริยาทั้งสองแบบมีการ
ปลดปล่อยพลังงานปริมาณมหาศาลจากสสารนิวเคลียร์ที่มีปริมาณเพียงเล็กน้อย จากการประมาณพบว่าระเบิด
แบบแตกตัว (ระเบิด อะตอม) ลู ก แรก พบว่า มีก ารปลดปล่ อยพลั ง งานออกมาเที ยบเท่ า กับ ระเบิ ดที เอ็ น ที
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน และจากการทดสอบระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ (ระเบิดไฮโดรเจน) ลูกแรก พบว่ามีการ
ปลดปล่อยพลังงานออกมาเท่ากับระเบิดทีเอ็นทีประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ตัน
อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์สมัยใหม่ที่มีน้าหนักประมาณ ๑,๑๐๐ กิโลกรัม สามารถก่อให้เกิดแรงระเบิด
เทียบเท่ากับการระเบิดทีเอ็นทีมากกว่า ๑.๒ ล้านตัน ดังนั้น วัสดุนิวเคลียร์ขนาดเล็กๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่า
ระเบิดธรรมดา ก็สามารถทาลายล้ างได้ทั้งเมืองซึ่งเป็นผลมาจากแรงระเบิด ความร้อนและกัมมันตภาพรัง สี
ฉะนั้น อาวุธนิวเคลียร์จึงถูกพิจารณาว่าเป็นอาวุธอานุภาพทาลายสูง
ก. ระเบิดแบบฟิชชัน ระเบิดนิวเคลียร์แบบฟิชชัน ได้รับพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน เมื่อ
นิวเคลีย สของธาตุหนัก เช่น ยู เรเนียม หรือ พลูโตเนียม จับ เอานิว ตรอนเข้ าไปรวมอยู่ในนิ วเคลีย ส ทาให้
นิวเคลียสมีพลังงานสูงขึ้นและอยู่ในภาวะที่ไม่เสถียร จึงคลายพลังงานออกมาด้วยการสลายตัว ออกเป็นธาตุที่

- ๑๓ เล็กลง ในกระบวนการนี้จะทาให้มีอนุภาคนิวตรอนเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า ซึ่งอนุภาคนิวตรอนที่เพิ่มขึ้นนี้จะทาให้
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันลูกโซ่ต่อเนื่องไป ในอดีตเคยเรียกชื่อว่าระเบิดอะตอม หรือ A-bomb ชื่อนี้อาจจะ
ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากพลังงานออกมาจากแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมมักเป็นปฏิกิริยาเคมี ส่วนการเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ นั้น พลังงานที่เกิดขึ้นจะมาจากแรงยึดเหนี่ ยวของนิวเคลียสภายในอะตอม แต่เพื่อไม่ให้ เกิดความ
สับสนจึงยังคงใช้คาว่าระเบิดอะตอมและยอมรับกันว่าหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ และส่วนใหญ่ มักจะหมายถึง
อาวุธจากปฏิกิริยาฟิชชันอย่างเดียว
ยูเรเนียม-๒๓๕ จานวน ๑ อะตอม ให้พลังงานประมาณ ๒๐๐ ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
ยูเรเนียม-๒๓๕ จานวน ๑ ปอนด์ (๐.๔๕ กิโลกรัม) ให้พลังงานมากกว่า ๓๖ ล้านล้านวัตต์
นิวเคลียสของยูเรเนียม-๒๓๕ ยิงด้วย
นิวตรอน จะแตกออก เป็นนิวเคลียสที่
เล็กลง เรียกว่า ผลผลิตฟิชชัน
(fission product) โดยให้นิวตรอน
และพลังงานจานวนมากออกมา

รูปที่ ๒ – ๑ การเกิดปฏิกิริยาแบบแตกตัว หรือปฏิกิริยาฟิชชัน

รูปที่ ๒ – ๒ ระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบแตกตัว
ข. ระเบิดแบบฟิวชัน ได้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชัน ซึ่งนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น
ไฮโดรเจน และฮีเลียม รวมกันเป็นธาตุที่หนักกว่าและให้พลัง งานออกมา อาวุธ นิวเคลียร์แบบฟิวชัน มักจะ
เรียกว่า ระเบิดไฮโดรเจน (H-bomb) เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงชนิดแรกที่นามาใช้ในการทาเป็นอาวุธ หรือเรียกว่า
ระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ เนื่องจากต้องใช้อุณหภูมิสูงมากในการทาให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ลูกโซ่

- ๑๔ อาวุธนิวเคลียร์โดยทั่วไป หมายถึง อาวุธที่อาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัว ฟิชชัน หรือปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แบบรวมตัวในการปลดปล่อยพลังงานออกมา ความแตกต่างระหว่างพลังงานทั้งสองชนิดนี้ไม่ชัดเจน
นัก เนื่องจากเป็นอาวุธสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน โดยมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบแตกตัวที่มีขนาดเล็ก สาหรับ
ทาให้มีอุณหภูมิและความดันสูงมากพอที่จะชักนาให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบรวมตัว ได้ ในทานองเดียวกัน
ถ้าใช้ระเบิดนิวเคลียร์แบบรวมตัวเสริมกับอาวุธนิวเคลียร์แบบแตกตัว จะทาให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัว
มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานออกมาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามลัก ษณะของอาวุธ นิว เคลียร์ แบบแตกตั ว
ร่วมกับอาวุธนิวเคลียร์แบบรวมตัว คือพลังงานที่ได้จะถูกปลดปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของอะตอม จึงทาให้
ระเบิดลักษณะนี้ทุกประเภทจะเรียกว่า อาวุธนิวเคลียร์
ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิ และความดันสูงมาก
นิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ไฮโดรเจน สามารถ
รวมตัวกัน เป็นนิวเคลียสของธาตุที่หนักกว่า
พร้อมทั้งให้พลังงานออกมา

รูปที่ ๒ – ๓ การเกิดปฏิกิริยานิวเคลีย์แบบรวมตัว หรือปฏิกิริยาฟิวชัน

รูปที่ ๒ – ๔ ระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาแบบแตกตัวร่วมปฏิกิริยาแบบรวมตัว
๒-๓ สงครามนิวเคลียร์
เกิดจากการนาอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการทาสงคราม ประกอบไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์
และอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี
ก. อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Nuclear Weapons) เป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีหัวรบ
ขนาดใหญ่ มีความแม่นยา ใช้สาหรับโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลมากนอกเขตสงคราม (เขตสงคราม หมายถึง
พื้นที่ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ที่เกี่ยวพันโดยตรงกับการปฏิบัติการสงคราม รวมทั้งพื้นที่ส่วนหลัง) ซึ่ง

- ๑๕ อาจอยู่คนละทวีป การจัดกองกาลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Nuclear Forces) จะแบ่งออกเป็น ๓
ส่วน เรียกว่า “ไตรภาคี” หรือ “ไตรภพ” (Triad) ซึ่งหมายถึงระบบการส่งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
ดังต่อไปนี้
๑. ขีปนาวุธข้ามทวีปฐานยิงบก (Land-based Intercontinental Ballistic Missile, ICBM)
เป็นขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาขีปนาวุธนาวิถีทั้งสิ้ น มีระยะทาการไกลตั้งแต่ประมาณ ๕,๔๐๐
กิโลเมตร จนถึงประมาณ ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร นั่นคือสามารถยิงจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้ หัวรบ
นิวเคลียร์ของขีปนาวุธข้ามทวีปมีหลายขนาด ตั้งแต่หลายกิโลตันจนถึงกว่า ๑๐ เมกกะตัน และอาจเป็นหัวรบ
เดี่ยวหรือหลายหัวรบ แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีหลายหัวรบ ทางานในลักษณะแยกทาลายเป้าหมายที่กาหนดไว้
ล่วงหน้าโดยอิสระ จึงเรียกว่า “ยานกลับสู่โลกลงหลายเป้าหมายโดยอิสระ” (Multiple Independently
Targetable Re-entry Vehicle - MIRV) ขีปนาวุธนาวิถีข้ามทวีปเป็นอาวุธที่มีความเชื่อถือได้สูงและแม่นยา
ที่สุด ยิงจากท่อยิงใต้ดิน (silo) ของฐานยิงถาวร หรืออาจยิงจากฐานยิงเคลื่อนที่ได้ เช่น บรรทุกรถไฟ หรือ
รถยนต์บรรทุก เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากเครื่องบิน หรือดาวเทียมจารกรรม
๒. เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Nuclear Bomber) เป็นเครื่องบินทิ้ง
ระเบิดขนาดใหญ่ บินรอบโลกได้โดยไม่ต้องลงจอดเติมเชื้อเพลิง เพราะใช้การเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจาก
เครื่องบินบรรทุกเชื้อเพลิง ใช้สาหรับทิ้งระเบิด ยิงขีปนาวุธระยะยิงสั้น หรือปล่อยอาวุธปล่อยบิน (cruise
missile) การใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์เป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียมากที่สุด แต่มีข้อดีที่
สามารถเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีในขณะที่กาลังบินอยู่หรือเรียกกลับได้เมื่อต้องการ และมีราคาถูกกว่า
๓. ขีปนาวุธยิงจากเรือดาน้า (Submarine-launched Ballistic Missile - SLBM) เรือดาน้า
ทุกลาที่ใช้เป็นฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์เป็นเรือดาน้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ สามารถดาได้ลึก กบดาน
อยู่ใต้น้าได้นานหลายสัปดาห์ติดต่อกัน มีรัศมีปฏิบัติการไกล สามารถเข้าไปใกล้ดินแดนข้าศึก ทาให้ย่น
ระยะทางและเวลาในการยิง และยากแก่การตรวจจับ แต่มีความแม่นยาน้อยกว่าขีปนาวุธยิงจากฐานยิงบก
เนื่องจากเรือดาน้าต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา จึงต้องยิงขีปนาวุธต่อเนื่องกันหลายลูกเข้าเป้าหมายเดียวกัน
ข. อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี (Tactical Nuclear Weapons) ประกอบด้วยระบบอาวุธซึ่งมีระยะ
ขนาดอาวุธ และการจัดไว้ในหน่วยทหารที่เหมาะสาหรับใช้โจมตีเป้าหมายในเขตสงคราม แต่ในบางครั้งอาจใช้
โจมตีเป้าหมายในเขตสงครามมากกว่า ๑ เขต อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีได้แก่ ลูกกระสุนปืนใหญ่ จรวด
ขีปนาวุธ ลูกระเบิดอากาศ วัตถุระเบิดทาลาย (Atomic Demolition Munitions - ADM) อาวุธปล่อยบิน
ตอร์ปิโด จรวดปราบเรือดาน้า
๑. ระบบเครื่องส่งภาคพื้นดินมีระยะตัง้ แต่ ๑๕ กิโลเมตรโดยประมาณ (ปืนใหญ่) จนถึงหลาย
ร้อยกิโลเมตร (ขีปนาวุธ) ขนาดอาวุธมีตั้งแต่ ๐.๑ กิโลตัน ถึงกว่า ๑๐๐ กิโลตัน
๒. ขีปนาวุธมีระยะยิงตั้งแต่ประมาณ ๑,๐๐๐ ถึง ๕,๔๐๐ กิโลเมตร
(ก) ขีปนาวุธระยะยิงปานกลาง (Intermediate-range Ballistic Missile - IRBM) ซึ่ง
เป็นขีปนาวุธที่มีระยะยิงอยู่ในช่วง ๒,๐๐๐ – ๕,๔๐๐ กิโลเมตร

- ๑๖ (ข) ขีปนาวุธระยะกลาง (Medium-range Ballistic Missile - MRBM) มีระยะทาการอยู่
ในช่วง ๑,๐๐๐ – ๒,๒๐๐ กิโลเมตร
๓. อาวุธปล่อยบิน มีทั้งที่ยิงจากฐานยิงบก (Ground-launched Cruise Missile - GLCM)
จากเรือผิวน้าหรือเรือดาน้า (Sea-launched Cruise Missile - SLCM) และจากเครื่องบิน (Air-launched
Cruise Missile - ALCM)

๒-๔ ผลอันตรายจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ (Effects of a nuclear explosion)
พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอาวุธนิวเคลียร์ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทหลักๆ ได้แก่
ก. คลื่นกระแทกจากการระเบิด (Blast) ประมาณ ๔๐ - ๖๐% ของพลังงานทั้งหมด
ข. รังสีความร้อน (Thermal radiation) ประมาณ ๓๐-๕๐% ของพลังงานทั้งหมด
ค. รังสีก่อไอออน (Ionization) ประมาณ ๕% ของพลังงานทั้งหมด
ง. รังสีตกค้างจากการตกของฝุ่นกัมมันตรังสี (fallout) ประมาณ ๕ - ๑๐% ของพลังงานทั้งหมด
ปริมาณรังสีแต่ละประเภทอาจจะมากหรือน้อยขึ้นกับลักษณะการออกแบบ และสภาพแวดล้อมที่เกิด
การระเบิด รังสีตกค้างจากฝุ่นกัมมันตรังสีเป็นพลังงานที่ให้ออกมาในภายหลัง ขณะที่พลังงาน ๓ ประเภทแรก
จะปลดปล่อยออกมาในทันทีที่เกิดการระเบิด
ผลอันตรายจากการระเบิดจากอาวุธนิวเคลียร์ คือคลื่นกระแทกและรังสีความร้อน เช่นเดียวกับ วัตถุ
ระเบิดแบบธรรมดา แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ อาวุธนิวเคลียร์จะปลดปล่อยพลังงานออกมามากกว่า ความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นกับ
ตาแหน่งที่เกิดการระเบิดด้วย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการปลดปล่อยพลังงาน
ออกมา ทาให้เกิดผลอันตรายใน ๓ ลักษณะคือ ผลอันตรายจากรังสีความร้อนที่ให้ออกมาซึ่งเป็นสัดส่วนผกผัน
กับระยะทาง โดยทั่วไปแล้วอาวุธที่มีขนาดใหญ่จะทาให้เกิดความร้อนได้มากกว่า ผลอันตรายลักษณะที่ ๒ คือ
รังสีก่อไอออน ซึ่งรังสีก่อไอออนจะถูกดูดกลืนเมื่อผ่านเข้าไปในอากาศ จึง มีผลอันตรายในระยะใกล้ ส่วนผล
อันตรายลักษณะที่ ๓ คือคลื่นกระแทก (blast) สาหรับอันตรายจากคลื่นกระแทกจะลดความแรงลงเมื่ อ
ระยะทางเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราลดลงเร็วกว่ารังสีความร้อนแต่จะช้ากว่ารังสีก่อไอออน
เมื่ออาวุธนิวเคลียร์เกิดการระเบิด ขึ้น วัตถุระเบิดจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเวลาประมาณ ๑ มิลลิวินาที
ณ จุดนี้ พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาประมาณ ๗๕% จะเป็นรังสีความร้อน และรังสีเอ็ กซ์ (soft X-rays)
พลัง งานส่วนหนึ่งจะเป็นพลังงานจลน์ ที่ส่งให้ส่วนประกอบของระเบิดกระจายออกอย่างรวดเร็ว ปฏิกิริยา
ระหว่างรังสีเอกซ์และส่วนประกอบของระเบิด กับสิ่งแวดล้อมจะแสดงถึงพลังงานของการระเบิดในรูปของแรง
กระแทกกับแสงสว่างที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปถ้าวัสดุห่อหุ้มระเบิดมีความหนาแน่นสูงขึ้น จะทาให้เกิดคลื่น กระแทก
(shockwave) มากขึ้นตามไปด้วย

- ๑๗ เมื่อเกิดการระเบิดในอากาศใกล้กับพื้นดิน รัง สีเอ็กซ์จากรังสีความร้อนจะไปได้ไ ม่กี่ฟุตก่อนจะถูก
ดูดกลืน พลังงานบางส่วนจะให้ออกมาในรูปของรังสีเหนือม่วง แสง และอินฟราเรด แต่พลังงานส่วนใหญ่ให้
ออกมาในรูปของรังสีความร้อนแผ่ออกไปในอากาศเป็นลูกไฟทรงกลม
ถ้าเกิดการระเบิดที่ระดับสูง ซึ่งอากาศมีความหนาแน่นต่า รังสีเอ็กซ์จะไปได้ไกลก่อนจะถูกดูดกลืน
ทาให้พลังงานมีความหนาแน่นน้อยกว่า จึงมีแรงกระแทกน้อยกว่า พลังงานจึงกระจายออกไปในรูปของคลื่น
ความร้อนมากกว่า

๒-๕ ความเสียหายจากคลื่นกระแทก (Blast damage)
ความเสียหายจากระเบิดนิวเคลียร์ ส่วนหนึ่งเกิดจากคลื่นกระแทก (blast effects) อาคารส่วนใหญ่
ที่อยู่ในรัศมีของคลื่นกระแทก ที่ไม่ได้ออกแบบให้ต้านทานแรงกระแทก จะเกิดความเสียหายอย่างหนัก คลื่น
กระแทกจะทาให้เกิดลมแรงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ผลของคลื่นกระแทกมีค่าสูงขึ้นในระเบิดที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น คลื่นกระแทกในอากาศจะทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ๒ อย่าง
ก. คลื่นกระแทกแบบคงที่ (static overpressure) เป็นความกดดันสูงขึ้นเนื่องจากคลื่นกระแทก
(shock wave) ความกดดันจะมีค่าสูงแปรผันตามความหนาแน่นของอากาศ
ข. คลื่นกระแทกแปรเปลี่ยน (dynamic pressure) เป็นความกดดันสูง ที่เคลื่อนไปตามแรงลม
เนื่องจากคลื่นกระแทก ทาให้เกิดแรงผลักและดึงวัตถุให้ล้มหรือหลุดออก
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากทั้ง ความกดดันสูงจากคลื่นกระแทกแบบคงที่ และ
แรงลมเนื่องจากคลื่นกระแทก ความกดดันสูงจากคลื่นกระแทกจะทาให้โครงสร้างอาคารล้า และจะถูกแรงลม
ดึงให้หลุดออก ความกดดันจะทาให้เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะดึงสิ่งรอบข้างเข้ามาในเวลาไม่กี่วินาที แรงนี้จะสูงกว่า
พายุเฮอริเคนที่แรงที่สุดหลายเท่า

๒-๖ รังสีความร้อน (Thermal radiation)
อาวุธนิวเคลียร์ให้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจานวนมาก เช่น แสง รัง สีอินฟราเรด รัง สีเหนือม่วง
อันตรายส่วนใหญ่ของรังสีเหล่านี้ คือ การเผาไหม้ ทาอันตรายต่อดวงตา ในวันที่สภาพอากาศดี มีท้องฟ้าแจ่มใส
อันตรายจากส่วนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายและไปได้ไกลกว่าระยะของคลื่นกระแทก ผลอันตรายจากรังสีความ
ร้อนจะไปได้ ไกลมากขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธนิวเคลียร์ รังสีความร้อนเดินทางเป็นเส้นตรงออกจาก
ลูกไฟ แต่ก็จะมีการกระเจิงถ้ามีวัตถุทึบตันขวางกั้นอยู่ซึ่งจะทาให้เกิดเงาขึ้น แต่หากอยู่ในบริเวณที่มีเมฆหรือ มี
หมอกจะทาให้ความร้อนกระจายออกทุกทิศทาง และจะทาให้วัตถุที่ ขวางกั้นอยู่ไ ด้รับรังสีความร้อนที่น้อยลง
เมื่อรังสีความร้อนกระทบกับวัตถุ จะเกิดการสะท้อนความร้อนไปบางส่วน แต่ บางส่วนสามารถทะลุผ่านไปได้
และบางส่วนจะถูกวัตถุนั้นดูดกลืนไว้ ปริมาณรังสีความร้อนที่ถูกดูดกลืนจะขึ้นอยู่กับสี รูปร่างและชนิดของวัตถุ
ถ้าเป็นวัตถุแผ่นบางรังสีความร้อนจะทะลุผ่านไปได้ดีกว่า ถ้าวัตถุมีสีอ่อนจะสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีทาให้เกิด
ความเสียหายน้อยลง การดูดกลืนรังสีความร้อนจะทาให้ผิวของวัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเกิดการเผาไหม้ หรือ

- ๑๘ อาจลุกไหม้หากวัตถุนั้นเป็นไม้ กระดาษ หรือผ้า แต่หากวัตถุนั้นไม่นาความร้อน จะทาให้อุณหภูมิสูงอยู่เฉพาะที่
ผิวด้านนอกของวัตถุเท่านั้น
การลุกติดไฟของวัตถุจะขึ้นอยูก่ ับระยะเวลาในการได้รับความร้อน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความหนาและ
ความชื้นภายในวัตถุ ที่ระดับพื้นดินซึ่งเป็นส่วนที่แสงมีความเข้มมากที่สุด ทุกสรรพสิ่งสามารถลุกไหม้ติดไฟได้
ในบริเวณทีอ่ ยู่ห่างออกไปจะมีเฉพาะวัตถุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ง่ายเท่านั้นที่จะลุกไหม้ การเกิดเพลิงไหม้มักจะเป็น
ผลกระทบที่มาจากคลื่นกระแทกในตอนระเบิดไปทาให้วัตถุหรืออุปกรณ์อื่นลุกไหม้ติดไฟขึ้นมา เช่น เตาไฟหรือ
เตาอบ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมามีเพลิงไหม้ทั่วทั้งเมืองอยู่นานราว ๒๐ นาที หลังจากการระเบิด ความร้อน
จากเปลวไฟทาให้เกิดลมพายุ พัดจากทุกทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางของกองเพลิง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะที่เกิดเนื่องจาก
ระเบิดนิวเคลียร์ แต่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีที่ไฟไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้าง หรือการทิ้งระเบิดโจมตีระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง

๒-๗ รังสีนิวเคลียร์ (Nuclear Radiation)
พลังงานที่ปล่อยออกมาจากการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในลักษณะที่เป็นรังสี คิดเป็น ๑๔% ของ
พลังงานทั้งสิ้นที่ถูกปลดปล่อยออกมา ซึ่งแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดออกเป็น ๒ ประเภท คือ
ก. รังสีนิวเคลียร์เริ่มแรก (Initial หรือ Prompt Nuclear Radiation) เป็นรังสีนิวเคลียร์ที่เปล่ง
ออกมาภายใน ๑ นาทีแรกหลังการระเบิด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นขณะเกิดการระเบิด
คิดเป็นพลังงานจากการระเบิดประมาณ ๔% ประกอบไปด้วยอนุภาคอัลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา และ
อนุภาคนิวตรอน รังสีแกมมาสามารถทาความเสียหายโดยตรงต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ เรดาร์ และ
คอมพิวเตอร์ ผลของรังสีนิวเคลียร์ดังกล่าวเรียกว่า ผลอันตรายชั่วคราวของรังสีที่มีต่อเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(Transient Radiation Effects on Electronics, TREE) โดยจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่ถึง ๑ นาที แต่
ผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นชั่วคราวหรือแบบถาวรก็ได้
ข. รังสีนิวเคลียร์ตกค้าง (Residual Nuclear Radiation) เป็นรังสีนิวเคลียร์ที่เปล่งออกมาภายหลัง
๑ นาทีแรกของการระเบิด คิดเป็น ๑๐% ของพลังงานทั้งสิ้นที่ปลดปล่อยจากการระเบิด รังสีนิวเคลียร์ตกค้าง
จะอยู่ในรูปของ
๑. ฝุ่นกัมมันตรังสี (Fallout) ประกอบด้วยผลผลิตจากวัสดุจากปฏิกิริยาแบบแตกตัวที่สามารถ
ปลดปล่อยอนุภาคบีตาและรังสีแกมมา วัสดุนิวเคลียร์ที่ไม่แตกตัวซึ่งปล่อยอนุภาคอัลฟาและส่วนประกอบของ
ดินซึ่งถูกชักนาให้กลายเป็นธาตุกัมมันตรังสีแล้วปล่อยอนุภาคบีตาและรังสีแกมมาออกมา
๒. รังสีที่นิวตรอนชักนา (Neutron Induced Radiation) เกิดจากอนุภาคนิวตรอนที่เปล่ง
ออกมาจากการระเบิดบริเวณใกล้กับพื้นโลก ณ บริเวณศูนย์กลางการระเบิดที่ผิวพื้น อะตอมของธาตุบางชนิดที่
เป็นส่วนประกอบของดินจะจับอนุภาคนิวตรอนไว้แล้วกลายเป็นธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งจะปล่อยอนุภาคบีตาและ
รังสีแกมมาออกมา

- ๑๙ -

๒-๘ ห้วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic pulse (EMP)
รังสีแกมมาจากระเบิดนิวเคลียร์ จะทาให้เกิดอิเล็กตรอนพลังงานสูง เนื่องจากปฏิกิริยาการกระเจิ ง
แบบคอมป์ตัน อิเล็กตรอนเหล่านี้จะถูกกักโดยสนามแม่เหล็กโลกทาให้เกิดการสะท้อนไปมา ที่ระดับความสูง
๒๐ – ๔๐ กิโลเมตร ทาให้เกิดการสั่นของกระแสไฟฟ้า และทาให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง ๑ มิลลิวินาที
สุดท้าย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีกาลังสูงจนทาให้โลหะแท่งยาวอาจจะกลายเป็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เมื่อคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านไป ไฟฟ้าแรงสูงนี้สามารถทาลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีระบบป้องกัน แต่ยัง
ไม่ มี ข้ อมู ลถึ งผลกระทบของคลื่น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า นี้ต่ อ สิ่ ง มีชี วิ ต อากาศที่ แ ตกตั ว เป็ น ไอออนเนื่ อ งจากคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า สามารถรบกวนการส่งสัญ ญานวิทยุที่สะท้อนจากบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ การป้องกัน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถทาได้โดยการบรรจุไว้ภายในตาข่ายโลหะที่นาไฟฟ้า (conductive mesh) หรือ
วัสดุอื่นที่เป็น Faraday cage แต่อุปกรณ์นั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคลื่นวิทยุไม่สามารถผ่านเข้าไป
ได้ การระเบิดกลางอากาศที่ระดับความสูงที่พอเหมาะสามารถทาให้เกิดผลกระทบลักษณะนี้ไปในบริเวณกว้าง
ผลกระทบชนิดนี้จึงเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการใช้อาวุธนิวเคลียร์

๒-๙ อันตรายจากรังสี
อุบัติเหตุทางรังสี คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย โดยเกี่ยวข้องกับรังสีหรือต้นกาเนิดรังสี
และไม่สามารถควบคุมต้นกาเนิดรังสีหรือปริมาณรังสีอยู่ในระดับที่กาหนดได้ และอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไป
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี
ก. สารรังสีสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือทิ้งไว้ปราศจากการดูแล
ข. สารรังสีขาดเครื่องกาบังทางรังสี สารรังสีแพร่กระจายออกไปจากที่เก็บ หรือบริเวณควบคุม
ค. การขนส่งวัสดุนิวเคลียร์และ/หรือวัสดุกัมมันตรังสี
ง. จากการก่อการร้ายโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีเป็นอาวุธ
จ. เกิดจากระบบปิดล๊อคไม่ทางานหรือทางานบกพร่อง
ฉ. ดาวเทียมที่มีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีตกลงมายังพื้นโลก
ช. ความประมาทเลินเล่อ
ซ. ระบบความมั่งคงปลอดภัยทางรังสีของวัสดุนั้น ๆ บกพร่อง

๒-๑๐ ภัยจากการก่อการร้าย
โคฟี่ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เคยกล่าวไว้ว่า “การก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ยังมัก
ถูกมองว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ แต่โชคร้ายที่เราอยู่ในโลกที่มีวัสดุอันตรายร้ายแรงมากเกินไป และความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่เพียบพร้อม ซึ่งผู้ก่อการร้ายบางคนกล่าวอย่างชัดเจนว่าตั้งใจจะใช้สาหรับสร้างหายนะที่รุนแรง
ถึงแก่ชีวิต”

- ๒๐ เขามีเหตุผลที่ดีที่จะกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามของการก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ทบวงพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศของสหประชาชาติเชื่อว่า "เป็นไปได้สูงมาก" ที่หลังจากเหตุการณ์ ๙/๑๑ ผู้ก่อการร้าย
อาจมีเป้าหมายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก เนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลีย ร์สาคัญต่อระบบจ่ายไฟฟ้า ก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ร้ายแรงจากการปล่อยกัมมันตภาพรังสี รวมถึงมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ดังนั้น
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จึงเป็นเป้าหมายที่ "น่าดึงดูด" สาหรับผู้ก่อการร้าย รวมถึงการโจมตีทางทหาร
การโจมตี โรงไฟฟ้ า นิว เคลี ย ร์ สัก แห่ ง หนึ่ ง สามารถนาไปสู่ ก ารปล่ อ ยกั ม มัน ตภาพรั ง สี ม ากกว่ า ที่
เชอร์โนบิลหลายเท่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจเป็นเป้าหมายในยามสงคราม เมื่อต้องสงสัยว่าถูกนาไปใช้ทาง
การทหาร วิธีที่เป็นไปได้ในการโจมตีมีจานวนมากและหลากหลายมาก การโจมตีอาจกระทาทางอากาศ บน
พื้นดิน หรือ จากทางน้า หลักฐานมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายจานวนมากขึ้นกาลังพิจารณาใช้นิวเคลียร์
ดังนั้นอุตสาหกรรมนิวเคลียร์และรัฐบาลที่มีแผนเพิ่มจานวนเครื่องปฏิกรณ์ทั่วโลกจึงเป็นการไร้ความรับผิดชอบ
มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้าย ดังนี้
ก. แผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งในอัง กฤษ รวมถึงผังรายละเอียดของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ไซส์เวลถูกพบในรถคันหนึ่ง ซึ่งเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ระเบิดในลอนดอนในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘
ข. การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่ถัง เก็บกากกัม มันตภาพรัง สีที่เซลล่า ฟิลด์ สหราชอาณาจัก ร
สามารถคร่าชีวิตคนมากกว่า ๒ ล้านคน และกากกัมมันตภาพรังสีที่ถูกเก็บไว้ที่นั่นเป็นประเภทที่สามารถทาให้
เกิดผลอันตรายจากการโจมตี เมื่อเทียบเคียงกันแล้วเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก
ค. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ กฎความปลอดภัยเป็นไปได้ว่าถูกละเมิด ๔๐ ครั้ง ที่โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ของพลเรือนต่างๆ ในสหราชอาณาจักร
ง. ในพ.ศ. ๒๕๔๘ ผู้ก่อการร้ายต้องสงสัย ๓ คน ถูกจับกุมโดยศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ลูคัส ไฮท์ส
ใกล้กรุงซิดนีย์ ออสเตรเลีย
จ. วีดิ โอเทปการสั มภาษณ์ ที่ ถูก เผยแพร่ ใ นโทรทั ศ น์ช่ อ งอั ล จาซีร่ า ในวัน ที่ ๑๐ กั น ยายน
๒๕๔๕ มีคาแถลงการณ์ว่ากลุ่มอัล กออิดะ (al-Qaeda) เป็นผู้เริ่มวางแผนที่จะรวมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่ง
เป็นเป้าหมายการโจมตีในพ.ศ. ๒๕๔๔
ฉ. จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ก ารโจมตี โ รงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ยร์ โ ดยตรงที่ ถู ก เปิ ด เผย ๖ แห่ ง ในฝรั่ ง เศส
แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ และ สเปน
ช. ฐานข้อมูลของสถาบันนโยบายระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายมีข้อมูลเหตุการณ์
การก่อการร้าย ๑๖๗ ครั้ง ที่มีเป้าหมายที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๔๒

บทที่ ๓
การจัดการกับอันตรายจากรังสี
(Management of Exposure to Radiological Hazard)
๓-๑ กล่าวนา
กำลังทหำรที่ได้รับรังสีและอันตรำยจำกอำวุธนิวเคลียร์ อำจส่ง ผลกระทบต่อกำลังพลได้ทันทีหรือ
อำจส่งผลต่อสุขภำพหรือควำมสำมำรถที่จะอยู่รอดได้ในระยะยำวหลังจำกที่ได้รับรังสี
ก. กำรควบคุมกำรได้รับรังสี คำแนะนำกำรได้รับรังสีในระดับนำนำชำติ อีกทั้งกฎ ระเบียบ ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในระดับชำติได้รวมถึงกำรจัดกำรกับกำรได้รับรังสีที่ก่อไอออน นอกจำกนั้นก็ยั งมีกฎ ระเบียบ
ต่ำง ๆ ที่บัญญัติไปถึงกำรที่กำลังพลจะได้รับอันตรำยจำกวัตถุอุตสำหกรรมอันตรำยอื่น ๆ ด้วย อย่ำงไรก็ตำม
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรังสีที่ก่อไอออนได้ครอบคลุมไว้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว เกณฑ์กำรรับรังสีในระหว่ำง
ปฏิบัติกำร (operational exposure guide: OEG) ของ ผบ. จึงควรเตรียมกำรไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุกำรณ์จริง
๑. ผบ.หน่วย และ ผบ.หน่วยรอง ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงไม่ให้กำลังพลได้รับรังสี
๒. กำรหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้รับรังสีเป็นไปไม่ได้ในทำงปฏิบัติ เนื่องจำกมีกิจเร่งด่วนทำงกำรยุทธ
อย่ำงอื่นมีควำมจำเป็นมำกกว่ำ จึงต้องพยำยำมทำให้ได้รับรังสีน้อยที่สุดอย่ำงสมเหตุสมผล [As Low As
Reasonably Achievable (ALARA)] ผบ.หน่วย ในพื้นที่จึงต้องหำจุดสมดุลระหว่ำ งกำรปฏิบัติภำรกิจให้เป็น
ผลสำเร็จกับกำรได้รับรังสีตำมหลัก ALARA
๓. กำรได้รับหรือสงสัยว่ำจะได้รับอันตรำยจำกรังสี จึงจำเป็นต้องได้รับกำรบันทึกไว้ เพื่อช่วย
ในกำรตกลงใจที่จะส่งกำลังพลเข้ำประจำกำรในพื้นที่ทั้งในห้วงระยะเวลำสั้น ๆ หรือในระยะยำว
๔. ในกำรรอคอยที่จะเข้ำไปในพื้นที่ที่เปื้อนพิษ โดยปกติแล้ว ระดับกำรเปื้อนพิษจะลดลง
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ผลต่ อ โอกำสกำรได้ รั บ รั ง สี กำรได้ รั บ รั ง สี อ ำจเกิ ด ขึ้ น โดยอุ บั ติ เ หตุ โ ดยที่ ก ำลั ง พลไม่ รู้ ว่ ำ
ยุทโธปกรณ์ที่สัมผัสนั้นเปื้อนพิษ โดยปกติแล้ว ยุทโธปกรณ์ที่เปื้อนพิษมักจะมีกำรติดตั้ง ป้ำยเตือนภัย แต่
ยุ ท โธปกรณ์ เ หล่ ำ นั้ น อำจจะอยู่ ใ นต ำแหน่ ง ที่ มี ก ำรสะสมอั น ตรำยจำกกำรเปื้ อ นพิ ษ (เช่ น กรองอำกำศ)
เครื่องยนต์ทุกชนิดจะต้องมีกรองอำกำศซึ่งใช้ดักจับสิ่งปนเปื้อน จึงเป็นแหล่งสะสมของตัวกำรที่ทำให้เกิดกำร
เปื้อนพิษ แม้ว่ำพื้นที่ที่เปื้อนพิษจะมีขนำดเล็กแต่ก็อำจทำให้เกิดอันตรำยถึงตำยได้ ผู้ที่ปฏิบัติงำนอยู่โดยรอบ
ยุทโธปกรณ์เหล่ำนี้ควรจะได้ตระหนักถึงอันตรำยที่ซ่อนเร้นเหล่ำนั้น กำรกำจัดกำกยุทโธปกรณ์ที่มีกำรสะสมสิ่ง
เปื้อนพิษ เช่น กรองอำกำศ ให้ถือว่ำเป็นกำกของเสียที่มีอันตรำยจำกกำรเปื้อนพิษ
๕. แผนทั้งหมดทุกแผนควรผนวกรวมระเบียบปฏิบัติภำยหลังกำรโจมตีเพื่อจำกัดอันตรำยจำก
กำรได้รับรังสี ผู้ที่สัมผัสกับกำรเปื้อนพิษเป็นเวลำนำนมีโอกำสที่จะเกิดกำรเจ็บป่วยได้ ควรส่งกำลังพลจำนวน
เท่ำที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจให้สำเร็จเท่ำนั้นให้เข้ำไปในพื้นที่เปื้อนพิษ
ข. กำรบันทึกข้อมูล กำลังพลที่ได้รับอันตรำยจำกรังสีต้องมีกำรบันทึกข้อมูลไว้ เนื่องด้วยระดับ
กำรได้รับรังสีจะใกล้เคียงกันทั่วทั้งหน่วย จึงต้องมีวิธีกำรจัดกำรกับสุขภำพของกำลังพลในระยะยำว

- ๒๒ ค. กำรหมุนเวียนใช้หน่วยเข้ำปฏิบัติกำร หำกมีควำมจำเป็นต้องปฏิบัติกำรเพื่อภำรกิจ ผบ. และ
ฝอ. จำเป็นต้องวำงแผนหมุนเวียนใช้หน่วยอื่น ๆ เข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่เพื่อ ที่จะรักษำระดับกำรได้รับรังสีของ
ทุกหน่ วยให้อยู่ใ นระดับที่ ยอมรั บได้ ซึ่งเป็นไปตำมหลัก ALARA กำรหมุ นเวีย นใช้ หน่ว ยเข้ำ ปฏิบั ติกำร
จำเป็นต้องใช้ ควำมพยำยำมในกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบของ ฝอ.ร่วม ในพื้น ที่อันตรำย ซึ่ ง อำจเป็นหรื อ
เปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่มีอันตรำยจำกกำรเปื้อนพิษ อำจจำเป็นต้องควบคุมกำรเคลื่อนทีเ่ พื่อจำกัดไม่ให้กำรเปื้อนพิษ
แพร่กระจำยออกไป

๓-๒ การจัดการกับสารสนเทศ – เกณฑ์การรับรังสีในระหว่างการปฏิบัติการ
(Information Management – Operational Exposure Guide)
ก. แนวควำมคิดเกี่ยวกับเกณฑ์กำรรับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร (OEG) คือทุกหน่วยต้องทำกำร
บันทึกข้อมูลกำรได้รับรังสีอย่ำงสม่ำเสมอ ตัวอย่ำงเช่น หน่วยระดับหมวดจะต้องรำยงำนข้อมูลกำรได้รับรังสีทุก
วัน หรือหลังจำกที่ได้เข้ำปฏิบัติภำรกิจในพื้นที่ที่เปื้อนพิษรังสี ปริมำณรังสีที่ได้รับจะเป็นค่ำเฉลี่ยของค่ำปริมำณ
รัง สีที่อ่ำนได้จำกเครื่องวัดปริมำณรังสีที่กำลังพลพกติดตัว โดยปกติแล้ว ในหน่วยระดับตอนจะมีเครื่องวัด
ปริมำณรังสีอยู่ ๒ ชุด ดังนั้น จึงอนุมำนว่ำกำลังพลในหน่วยระดับหมวด ทุกคนจะได้รับปริมำณรังสีเฉลี่ยเท่ำ ๆ
กัน กำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับรังสีมักกำหนดให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ คชรน. ของหน่วยระดับ กงพัน เมื่อใด
ก็ตำมที่กำลังพลได้ย้ำยออกไปจำกหน่วยที่ได้รับรังสีมำแล้ว สถำนภำพกำรได้รับรังสีของ หน่วยระดับหมวด ก็
จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติของกำลังพลผู้นั้นไว้ด้วย และเป็นไปได้ที่กำลังพลผู้นั้นได้ย้ำยกลับมำสังกัดหน่วย
เดิมโดยมีสถำนภำพกำรได้รับรังสีในระดับเดียวกันทั่วทั้งหน่วย ถึงแม้ว่ำวิธีกำรนี้จะสร้ำงปัญหำควำมยุ่งยำกแก่
กำรจัดกำรกำลังพล แต่ก็มีเจตนำรมณ์ที่จะป้องกันกำลังพลไม่ให้เกิดกำรไร้สมรรถภำพอันเนื่องมำจำกกำรได้รับ
ปริมำณรังสีมำกเกินในกำรปฏิบัติกำรครั้งถัดไป สำหรับเหล่ำทัพอื่น ๆ อำจจะมีข้อกำหนดเป็นกำรเฉพำะ
สำหรับกำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับปริมำณรังสี ควรจะได้มีกำรร้องขอเครื่องวัดปริมำณรังสีประจำกำยหำกมีสิ่ง
บอกเหตุหรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ ซึ่งเครื่องวัดปริมำณรังสีประจำกำยจะมีส่วนช่วยอย่ำงมำกสำหรับกำรประเมิน
และกำรจัดกำรผู้ป่วย
ข. ควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจต่อตัว ผบ. หน่วย จำเป็นต้องดำรงรักษำไว้ ผบ.หน่วย จึงต้องให้
ข้อมูลแก่กำลังพลถึงโอกำสที่อำจได้รับรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติภำรกิจ ต้องประเมิ นควำมเสี่ยงตรงตำมสภำพ
ที่เกิดขึ้นจริง ต้องให้ข้อมูลกำรได้รับปริมำณรังสีของหน่วยโดยอำศัยยุทโธปกรณ์ตรวจวัดรังสี และให้ข้อมูลอื่น
ๆ เพื่อขจัดควำมคลุมเครือและควำมไม่แน่นอนเมื่อมีสถำนกำรณ์เกิดขึ้น ผบ.หน่วย ต้องแถลงโดยไม่ ละเลยถึง
ข้อวิตกกังวลที่แท้จริง ผบ.หน่วย ควรต้องทรำบถึง เกณฑ์ กำรรับรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำร สำหรับกำร
ปฏิบัติกำรเพื่อภำรกิจควรต้องทรำบถึงสถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วย รวมไปถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติภำรกิจ ผบ.หน่วย ควรมีควำมเข้ำใจถึงอันตรำยจำกกำรได้รับรังสีขั้น รุนแรงเปรียบเทียบกับ
อันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรบทั่วไป ผบ.หน่วย ควรเข้ำใจถึงโอกำสที่จะเกิดอันตรำยต่อสุขภำพของกำลังพลใน

- ๒๓ ระยะยำวจำกกำรได้ รับ รัง สี ผบ.หน่ วย ควรมี ควำมรู้ค วำมเข้ ำใจถึ ง วิ ธีก ำรร้อ งขอควำมช่ว ยเหลื อในกำร
วิเครำะห์ถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจำกกำรได้รับรังสี
๓-๓ การควบคุมการได้รับรังสีและนิวเคลียร์
(Nuclear and Radiological Exposure Control)
กำรควบคุมกำรได้ รับรัง สีและนิวเคลียร์ เพื่อ ให้มั่นใจว่ำก ำลัง พลทุกคนมีควำมปลอดภัย ในกำร
ปฏิบัติกำรในและใกล้กับสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับรังสีและนิวเคลียร์
ก. กำรควบคุมกำรได้รับรังสี ควรที่จะได้เตรียมกำรวำงแผนสำหรับกำรได้รับรังสีและเกณฑ์กำร
ได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร (OEG) ก่อนที่จะมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลกำรเตรียมสนำม
รบด้ำนกำรข่ำวเกี่ยวกับ คชรน. และผลที่ได้จำกกำรลำดตระเวนในเขตยุทธบริเวณ รวมถึงกำรสำรวจแหล่ง
นิวเคลียร์ในท้องถิ่นจำกสถำนประกอบกำรด้ำนวัตถุอุตสำหกรรมอันตรำยที่เกี่ยวข้องกับรังสี ทั้งนี้ ผบ. และ ฝอ.
ต้องมั่นใจว่ำ
๑. มีกำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับรังสีที่อ่ำนได้จำกเครื่องมือวัดปริมำณรังสีประจำกำยที่ได้รับ
กำรแจกจ่ำย และมีกำรรำยงำนให้หน่วยเหนือในระดับชำติได้รับทรำบด้วย
๒. มีกำรควบคุมกำรได้รับปริมำณรังสีเป็นหมู่คณะทีม่ ีกำรคำนวณสถำนภำพกำรได้รับปริมำณ
รังสี และมีกำรควบคุมกำรได้รับปริมำณรังสี เพื่อให้กำรได้รับรังสีเป็นหมู่คณะมีกำรเฉลี่ยกันไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนข้อตกลงของกลุ่มประเทศนำโต้ STANAG – 2083
๓. บันทึกประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำสำหรับกำลังพลแต่ละคนหลังจำกได้รับรังสีม ำแล้ว ควร
เก็บรักษำไว้เพื่อดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยำว
๔. แผนทุกแผนควรผนวกรวมเอำมำตรกำรภำยหลังกำรโจมตีเข้ำไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อจำกัดกำร
ได้รับอันตรำยจำกรังสี ปริ มำณรังสีที่ได้รับมีควำมสำคัญมำกเพรำะทุก ๆนำที ที่อยู่ในสภำพแวดล้อมที่เปื้อน
พิษจะทำให้ปริมำณรังสีที่ได้รับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้น จึงจำกัดเฉพำะกำลังพลที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติภำรกิจ
เท่ำนั้นที่จะถูกส่งเข้ำไปในพื้นที่ที่เปื้อนพิษ
ข. รังสีนิวเคลียร์ระดับต่ำ [Low-Level Radiation (LLR)] มีควำมแตกต่ำงจำกกำกกัมมันตรังสี ที่
เกิดจำกกำรระเบิดของอำวุธนิวเคลียร์ อันตรำยจำกรังสีระดับต่ำอำจเป็นผลมำจำกวัสดุที่แตกต่ำงกันและมี
โอกำสเกิดอันตรำยได้อย่ำงหลำกหลำย แหล่งกำเนิดรังสีระดับต่ำที่มีควำมเป็นไปได้ อำจมีดังนี้
๑. สถำนประกอบกิจกำรด้ำนนิวเคลียร์ ที่ใช้ในทำงพลเรือน สถำนประกอบกำรเหล่ำนี้อำจ
ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ และสถำนที่ที่เป็นแหล่งวิจัยด้ำนกระบวนกำรทำงนิวเคลียร์ กำรเก็บรักษำ และกำรกำจัดกำก
นิวเคลียร์
๒. สถำนประกอบกิจกำรด้ำนอุตสำหกรรมและด้ำนกำรแพทย์ แหล่งที่มีกำรใช้รังสีกันอย่ำง
กว้ำงขวำง ได้แก่ กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กำรรักษำและกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์รวมทั้งกำรฆ่ำ
เชื้อกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และในกระบวนกำรผลิตอำหำร

- ๒๔ ๓. อำวุธแพร่กระจำยสำรรังสี อำวุธเหล่ำนี้ออกแบบมำเพื่อปล่อยกระจำยวัสดุกัมมันตรังสี เข้ำ
สู่ในสิ่ง แวดล้ อม วิธีนี้อำจทำได้โดยกำรผสมวัสดุรัง สีเข้ำกับ วัตถุระเบิด หรือวัสดุ ที่ติ ดไฟ เพื่อหวัง ให้เกิดฝุ่ น
อนุภำคหรือควันรังสี
๔. กำรปลดปล่อยอำวุธนิวเคลียร์ เป็นกำรแพร่กระจำยจำกกำรตกของฝุ่นกัมมันตรังสีหรือ
จำกฝนที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรระเบิดอำวุธนิวเคลียร์จำกจุดที่อยู่ห่ำงไกล (อยู่นอกเขตยุทธ
บริเวณ) หรือมีกำรใช้ (ภำยในเขตยุทธบริเวณ) อำวุธนิวเคลียร์ อันอำจก่อให้เกิดรังสีนิวเคลียร์ระดับต่ำ
๕. สิ่งอุปกรณ์ทำงทหำร กระสุนที่ใช้ในทำงทหำรบำงชนิด [ตัวอย่ำงเช่น กระสุนยูเรเนียมด้อย
สมรรถนะ (DU)] และยุทโธปกรณ์ทำงทหำรบำงอย่ำงมีรังสีนิวเคลียร์ ตกค้ำงอยู่ ซึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำยจำก
รังสีหำกสิ่งอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์นั้นถูกทำลำย
ค. ผลกระทบจำกรังสีนิวเคลียร์ระดับต่ำในทำงกำรแพทย์
๑. ผลที่เกิดจำกกำรได้รับรังสีจะเป็นแบบหน่วงเวลำหรือเกิดผลช้ำ ซึ่ง อำจใช้เวลำนำนนับ
เดือนหรือนำนนับปีหลังจำกได้รับรังสีจึงจะเริ่มปรำกฏอำกำรและผลที่เกิดขึ้นก็แตกต่ำงกันอย่ำงหลำกหลำย แต่
เกือบทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะ บำงครั้งผลกระทบจำกกำรได้รับรังสีแบบหน่วงเวลำ อำจมี
ดังนี้
(ก) อำยุสั้น
(ข) เป็นมะเร็ง
(ค) เกิดโรคต้อกระจก
(ง) เกิดแผลไหม้เรื้อรังจำกกำรได้รับรังสี
(จ) อัตรำกำรเกิดลดลง
(ฉ) เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม (กำรผ่ำเหล่ำ)
ผลกระทบทำงด้ำนพันธุกรรมยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด ข้อมูลที่ได้จำกญี่ปุ่นและจำกรัสเซีย ยัง
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงผลกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมในมนุษย์อย่ำงมีนัยสำคัญ
๒. รังสีแกมมำที่เปล่งออกมำโดยมีขนำดอัตรำรังสีเท่ำกัน ที่มีอัตรำรังสีต่ำ ๆ หรือมำจำกเศษ
ชิ้นส่วนวัสดุรังสีจำนวนเล็กน้อย เมื่อเวลำผ่ำนไปทำให้เนื้อเยื่อมีเวลำที่จะซ่อมแซมตัวเอง มีผลทำให้ระดับกำร
เจ็บป่วยสะสมลดลง ซึ่งพบได้จำกกำรได้รับรังสีขนำดเดียวกันที่ส่งออกมำครั้งเดียวในระยะเวลำสั้น ๆ สำหรับ
ควำมเสียหำยจำกนิวตรอนพบว่ำไม่ขึ้นอยู่กับค่ำอัตรำรังสี
๓. อำกำรที่เจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรัง [Chronic radiation syndrome (CRS)] หมำยถึงอำกำร
เจ็บป่วยที่มีควำมยุ่งยำกในกำรรักษำ อันเนื่องมำจำกกำรได้รับรังสีที่ยำวนำน ทั้งจำกปริมำณรังสีเพียงครั้งเดียว
หรือปริมำณรังสีสะสมซึ่งเกินกว่ำระดับรังสีที่ยอมให้สำหรับผู้ปฏิบัติงำน กำรเจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรังมักไม่ค่อยมี
ผลกับกำลังพลที่เป็นทหำรในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร เว้นแต่จะมีกำรส่งกำลังพลเข้ำประจำกำรในพื้นที่ที่ มีกำร
เปื้อนพิษรังสีเป็นเวลำนำน หรือมีกำรบริโภคอำหำรและน้ำดื่มที่มีกำรเปื้อนพิษรังสี จึงจะทำให้มีลักษณะอำกำร
ที่เจ็บป่วยจำกรังสีเรื้ อรัง สำหรับเหตุกำรณ์ที่มีกำรระเบิดของอำวุธนิวเคลียร์ที่ระดับ ผิวพื้น กลไกกำรสำด

- ๒๕ กระจำยสำรกัมมันตรังสี (RDD) และกำรเกิดอุบัติเหตุที่แกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือเหตุกำรณ์ในลักษณะ
ทำนองนี้ก็ทำให้เกิดกำรเปื้อนพิษในอัตรำรังสีสูง และทำให้เกิดกำรได้รับปริมำณรังสีเป็นเวลำนำน ซึ่งจะพันนำ
ไปสูก่ ำรเจ็บป่วยจำกรังสีเรื้อรังได้
เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรข่ำวที่ต้องดำเนินกำรหรือไม่ ?
ใช่

ก่อนส่งกาลังเข้า
ประจาการ

ประเมินต่อให้สำเร็จ

ควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดจำก LLR

- พันนำแผนรับมือกับ LLR ที่เกิดขึ้น
- ทบทวนยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่
- แถลงให้ ฝอ. ทรำบ
- ดำเนินกำรฝึกฝนตำมควำมจำเป็น

ยืนยันผลประเมินใน
เขตยุทธบริเวณ

ไม่ใช่

พิสูจน์ยืนยัน
อันตรำย

เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
- เคลื่อนย้ำยจำกพื้นที่ที่มีกำรแพร่กระจำย (รัศมี ๑ กม.)
- รำยงำนข้อมูลขั้นต้น
- ตรวจสอบคำแนะนำกำรรับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร
- จัดชุดปฏิบัติกำรพิเศษ
- วำงแผนขั้นต้น
- สำรวจรังสีขั้นต้นโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่
- บันทึกข้อมูลกำรรับรังสีขั้นต้นสำหรับกำลังพลในพื้นที่

ใช่
หลังจากส่งกาลังเข้า
ประจาการในพื้นที่
มี LLR
อยู่จริง
ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
- กำหนดอันตรำยอันใหม่
- ตรวจสอบยืนยันกำรควบคุมปริมำณรังสีที่ได้รับ
- ตรวจค้นหำรังสีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมปฏิบัติตำมแผนควบคุมกำรได้รับรังสี
- พิจำรณำกำรปฏิบัติอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้อง
- รำยงำนข้อมูลไปยังหน่วยเหนือ
- ร้องขอควำมช่วยเหลือจำกผู้เชี่ยวชำญ
- ควบคุมกำรเข้ำพื้นที่
- เฝ้ำตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เริ่มควบคุมกำรได้รับรังสีของกำลังพล
ที่มำ: STANAG 2473E1

รูปที่ ๓ – ๑ การตกลงใจด้าน LLR

- ๒๖ ง. เกณฑ์กำรได้รับรังสี ผบ. จำเป็นต้องได้รับกำรเสนอแนะจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยแพทย์ ถึงข้อห่วงใย
เกี่ยวกับผลกระทบจำกรังสีของกำลังพล ข้อเสนอแนะทำงกำรแพทย์ต้องสำมำรถนำไปปฏิบัติไ ด้และอยู่บน
พื้นฐำนตำมควำมจำเป็นต่อภำรกิจ รวมไปถึงควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำยในกำรตอบสนองต่อรังสี กำรมีท่ำที
สนองตอบต่ อเหตุ กำรณ์ กำรเปื้อ นพิ ษ รั งสี ที่เ ข้ม แข็ ง อำจทำให้ ฝ่ำ ยข้ ำศึ ก หั นไปใช้วิ ธีก ำรสำดกระจำยสำร
กัมมันตรังสี (RDD) แทน ข้อเสนอแนะทำงกำรแพทย์ต้องไม่น้อยหรือมำกเกินควำมเป็นจริงและควำมเสี่ยงด้ำน
คชรน. ควรมีกำรจัดลำดับไว้อย่ำงเหมำะสมเมื่อเทียบกับอันตรำยด้ำนอื่นๆ ในกำรรบ สภำพกำรเปื้อนพิษรังสี
ที่แพร่กระจำยออกไปต้องไม่เป็นอุปสรรคขัดขวำงจนเกินไปต่อกำรปฏิบัติกำรเพื่อให้บรรลุภำรกิจ กระนั้นก็ตำม
ยังคงต้องดำเนินกำรบันทึกกำรได้รับปริมำณรังสีต่อไปแม้จะเป็นรังสีในระดับต่ำ
๑. ผบ. จ ำเป็ น ต้ อ งรั บ รู้ ถึ ง ประวั ติ ก ำรได้ รั บ รัง สี ข องกำลั ง พลแต่ ล ะคน เพื่ อ กำรวำงแผน
ปฏิบัติกำรครั้งต่อไปซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงจำกรังสีในระดับต่ำ
๒. ในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรให้บรรลุผลสำเร็จ กำรเฝ้ำตรวจสุขภำพของกำลังพลที่ผ่ำนกำร
ได้รับรัง สีมำแล้วในระยะยำวเป็นสิ่งที่จำเป็น อย่ำงยิ่ง อีกทั้งเป็นกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบระดับชำติ อำจ
จำเป็นต้องประเมินผลอันตรำยต่อร่ำงกำยภำยหลังเสร็จสิ้นกำรปฏิบัติกำร
จ. กำรส่งกำลังพลกลับออกจำกพื้นที่เปื้อนพิษรังสี เมื่อส่งกำลังพลเข้ำปฏิบัติกำรในพื้นที่เปื้อนพิษ
รังสี ต้องกำหนดเกณฑ์กำรได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร (OEG) กำรที่ต้องสวมยุทธภัณฑ์ป้องกัน ตนภำยใต้
สภำพ ลภ. เป็นเวลำนำน รวมไปถึงสภำพอำกำศ ภำระงำนที่หนัก และกำรสวมเครื่องแบบสนำม ล้วนแต่เป็น
กำรจำกัดประสิทธิภำพของกำลังพล และอำจเป็นอุปสรรคที่ตำมมำในกำรส่งกลับผู้ป่วยสำยแพทย์ ด้วยปัจจัยที่
อยู่บนพื้นฐำนของภำรกิจ ลำดับควำมเร่งด่วน รวมไปถึงเกณฑ์กำรได้รับรังสีในระหว่ำงปฏิบัติกำร เป็นควำม
รับผิดชอบของ ผบ. ที่ต้องตกลงใจที่จะส่งหน่วย (กำลังพลและยุทโธปกรณ์) ที่มีอยู่เข้ำไปในพื้นที่เปื้อนพิษ
หรือไม่ โดยหลักกำรทั่วไปแล้ว เพื่อเป็นกำรจำกัดกำรเปื้อนพิษเมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำย ควรทำลำยล้ำงพิษให้แก่
ผู้ป่วยเสียก่อนที่จะดำเนินกำรส่งกลับสำยแพทย์
ฉ. กลไกกำรกระจำยสำรกัมมันตรังสี (RDD) ผลกระทบด้ำนจิตวิทยำที่ร้ำยแรงจำก RDD จะขึ้นอยู่
กับธรรมชำติของตัววัสดุหรือสำร RDD รวมถึงวิธีกำรที่ใช้ แหล่งกำเนิดรังสีในลักษณะเฉพำะจุดมีผลทำให้เกิด
กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยเฉพำะทหำรที่อยู่บริเวณใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดรังสี โดยที่ RDD เป็นกำรใช้วัตถุระเบิด
ธรรมดำทำหน้ำที่สำดกระจำยสำรกัมมันตรังสี ซึ่งก่อให้เกิดเกิดผลทำงด้ำนจิตวิทยำแล้ว ยังมีผลกระทบทำงด้ำน
ร่ำงกำยอันเนื่องมำจำกแรงระเบิด นอกจำกนั้นก็มีผลกระทบด้ำนรังสีและอันตรำยจำกโลหะหนัก ที่ผสมอยู่ใน
วัสดุรังสีด้วย ด้วยควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนที่คิดว่ำกำรระเบิดนั้นเหมือนกับกำรระเบิดทำงนิวเคลียร์ อำจทำให้
เกิดผลทำงจิตวิทยำที่อนุมำนเอำว่ำเป็นกำรระเบิดของอำวุธนิวเคลียร์จริงๆ ผู้บำดเจ็บจำนวนมำกจำกแรง
ระเบิดมักจะอยู่ในภำวะสับสนวุ่นวำยและตื่นตระหนก ยิ่งจะไปเพิ่มควำมเครียดต่อกำลัง พลที่เข้ำปฏิบัติกำร
สนองตอบต่อเหตุกำรณ์เข้ำไปอีก
๑. กำรปรำกฏของ RDD ในศูนย์กลำงที่มีประชำกรอยู่อย่ำงหนำแน่นจะทำให้เกิด ผลทำงด้ำน
จิตวิทยำอย่ำงรุนแรงต่อตัวกำลังพลที่เป็นทหำรมำกกว่ำเป้ำหมำยทำงทหำรเสียอีก หน่วยทหำรที่ปฏิบัติกำรใน

- ๒๗ เขตยุทธบริเวณในห้วงสงครำมมักจะไม่ค่อยได้พบปะกับประชำชนพลเรือนมำกนัก อย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำง
ปฏิบัติภำรกิจในภำวะปกติ (กำรปฏิบัติกำรอื่นนอกเหนือกำรสงครำม) จะทำให้ประชำชน พลเรือนและทหำรมี
ควำมใกล้ชิดกันมำกขึ้น กำรรักษำพยำบำลประชำชนที่ได้รับบำดเจ็บ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้บำดเจ็บที่เป็นเด็ก
จำกกำรระเบิดของ RDD ยิ่งจะสร้ำงผลกระทบทำงด้ำนจิตวิทยำต่อตัวกำลังพล
(๒) สภำนกำรณ์เจ็บป่วยด้ำนจิตวิทยำในหมู่ประชำชนที่มคี วำมกลัวว่ำจะมีผลอันตรำยจำกกำก
วัส ดุรั ง สี ที่เ ข้ำ ใจว่ำ มีก ำรกระจั ดกระจำยอยู่ทั่ วไปทุ กหนทุ กแห่ง อำจจะเป็ นภำระหนัก เกิ นไปส ำหรับ กำร
ปฏิบัติกำรสนับสนุนและกำรปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์

๓-๔ การได้รับรังสี (Radiological Exposure)
กำรได้รับรังสีต้องมีกำรควบคุม เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำลังพลทุกคนปลอดภัย ระดับกำรได้รับรังสีมี
กำรพันนำแยกประเภทและจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่มีท่ำที ที่จะเป็นอันตรำยต่อ กำลัง ทหำรผู้ที่ทำกำรสู้รบซึ่ง
อำจจะได้สัมผัสกับรังสี
ก. กำรได้รับรังสีในห้วงเกิดสงครำม ให้ปรึกษำกับผู้เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์เพื่อขอรับคำแนะนำ
และกำรประเมินทำงกำรแพทย์ หำกได้รับรังสีไม่เกิน ๑๒๕ เซนติเกรย์ (cGy) ประสิทธิภำพในกำรรบของหน่วย
โดยรวมมักจะไม่ลดลง อย่ำงไรก็ตำม หำกได้รับรังสีเกินกว่ำค่ำนี้ ผบ.ต้ องตระหนักว่ำขีดควำมสำมำรถในกำรสู้
รบจะลดลง คำว่ำ “ประสิทธิภำพในกำรรบ” จะใช้กับกำลังพลผู้ซึ่งเจ็บป่วยที่แสดงอำกำรได้รับรังสีในระดับที่
จำกัดและยังคงสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ในระดับ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เทียบกับระดับสมรรถนะก่อนกำรได้รับรัง สี
สำหรับกำลังพลที่ถูกคำดหมำยว่ำ “สมรรถนะลดลง” จะมีขีดควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ระหว่ำง ๒๕ ถึง ๗๕
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับระดับสมรรถนะก่อนกำรได้รับรังสี กำรคำดหมำยว่ำ “ด้อยประสิทธิภำพในกำรรบ” ควรได้
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้เพียง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ (ดีที่สุด) เทียบกับระดับสมรรถนะ
ก่อนกำรได้รับรังสี ในตำรำงที่ ๓–๑ และ ตำรำงที่ ๓–๒ แสดงตัวอย่ำงของควำมเข้มรังสี และผลอันตรำยจำก
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 : ในผังนี้คิดค่ำอัตรำกำรสลำยตัวปกติ ( n= ๑.๒ ) อัตรำกำรสลำยตัวที่แท้จริงอำจจะช้ำหรือเร็วกว่ำนี้
อ้ำงอิงจำกคู่มือ ATP-๔๕B ซึ่งจะให้รำยละเอียดเกี่ยวกับอัตรำกำรสลำยตัวและกำรพยำกรณ์ทำงด้ำนรังสี

- ๒๘ ตารางที่ ๓ – ๒ ระยะอันตราย (กม.) จากขนาดของอาวุธนิวเคลียร์จากจุดศูนย์กลางการระเบิด (GZ)
ขนำดอำวุธ
๑ กิโลตัน
๑๐ กิโลตัน ๑๐๐ กิโลตัน ๑ เมกกะตัน
แรงระเบิด : ทาให้ตาย
ขีดเริ่ม 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 : ปอดถูกทาลาย
ขีดเริ่ม
๘-๑๕ psi
๐.๓๔
๐.๗๔
๑.๖๐
๓.๔
มีอำกำรรุนแรง ๒๐-๓๐ psi
๐.๒๑
๐.๔๖
๐.๙๘
๒.๑
แรงระเบิด : แก้วหูแตก
ขีดเริ่ม ๕ psi
๐.๔๔
๐.๙๖
๒.๑๐
๔.๔
จำนวน ๕๐%
๑๔ psi
๐.๒๕
๐.๕๔
๑.๑๐
๒.๕
รังสีความร้อน
จำนวน ๕๐% เกิดแผลไฟไหม้ระดับ ๑
๑.๒๐
๓.๔๐
๘.๓๐
๑๗.๐
จำนวน ๕๐% เกิดแผลไฟไหม้ระดับ ๒
๐.๘๖
๒.๕๐
๖.๕๐
๑๔.๐
จำนวน 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 เริ่มมีอันตรำยเฉียบพลัน
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 ซึ่งถือว่ำกำลังพลในหน่วยจะได้รับรังสีโดยเฉลี่ยเท่ำกันโดยอ่ำนค่ำ
จำกเครื่องมือวัดปริมำณรังสีประจำหน่วยและค่ำปริมำณรัง สีที่อ่ำนได้ และไม่นำไปใช้ในกำรประเมินกำร
เจ็บป่วยของกำลังพลแต่ละคน แนวควำมคิดเรื่องระดับควำมเสี่ยง (degree-of-risk) จะช่วยให้ ผบ. กำหนด
เกณฑ์กำรได้รับรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำร (OEG) เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติกำรครำวหนึ่ง และช่วยลดจำนวนผู้

- ๒๙ เจ็บป่วยจำกรังสีลง ด้วยกำรแบ่ง ขั้นสถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วยรอง ซึ่งจะทำให้ ผบ. สำมำรถกำหนด
เกณฑ์กำรรับได้รังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรโดยอยู่บนพื้นฐำนของระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
๒. เจ้ำหน้ำที่สำยแพทย์อำจจะปรับสถำนภำพกำรได้รับรังสี หลังจำกที่ได้ประเมินผลกำรได้รับ
รังสีที่แท้จริงจำกกำลังพลแต่ละคนอย่ำงรอบคอบภำยในหน่วยแล้ว หำกเป็นได้ อำจต้องคำนึงถึงปริมำณรังสีทั้ง
ในเชิงกำยภำพและเชิงชีวภำพ สถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วยควรแสดงในลักษณะที่เป็นตัวเลข ซึ่งบ่งบอก
ถึงประวัติกำรได้รับรังสีของกำลังพลแต่ละคนในห้วงเวลำที่ผ่ำนมำ กำลังพลในบำงหน่วยอำจได้รับรังสีเกินกว่ำที่
จะจั ดให้อ ยู่ใ นสถำนภำพขั้น หนึ่ งขั้ นใด ดัง นั้น จึง ควรจัด ให้ มีขั้ นย่ อย ๆ (หรือ มีก ำรกำหนดขั้ นย่ อยในกำร
ปฏิ บั ติ ก ำรนอกเหนื อ กำรสงครำม) หำกเป็ น ไปได้ ค วรปรึ ก ษำหำรื อ กั บ นั ก ฟิ สิ ก ส์ แขนงสุ ข ภำพประจ ำ
กองบัญชำกำร ถ้ำหำกทรำบว่ำอัตรำรังสีน้อยกว่ำค่ำ ๕ เซนติเกรย์ต่อวัน สถำนกำรณ์กำรเจ็บป่วยจะได้รับกำร
ฟื้นฟูทำให้พอมีเวลำที่เซลล์จะซ่อมแซมตัวเองและสร้ำงขึ้นใหม่ ในภำวะเช่นนี้ ปริมำณรังสีที่ได้รับควรจะได้รับ
กำรปรับสภำนภำพกำรรับรังสีให้อยู่ในขั้นที่ ต่ำลง หลัง จำกที่ปริมำณรัง สีมำอยู่ในระดับพื้น (ground level)
แล้ว ๓ เดือน หำกไม่ทรำบปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ ควรยกระดับสถำนภำพกำรได้รับรังสีของหน่วยขึ้น อีก
๑ ขั้นหรืออีก ๑ ขั้นย่อย สัก ๑ ครั้งในช่วงเวลำประมำณ ๖ เดือน (เนื่องจำกกำรได้รับรังสีครั้งสุดท้ำยมีปริมำณ
รังสีเหนือระดับพื้นหลัง) ในตำรำงที่ ๓-๓ และที่ ๓-๔ แสดงให้เห็นถึงกำรแบ่งขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีและผลที่
เกิดขึ้น
ค. เกณฑ์ควำมเสี่ยงจำกนิวเคลียร์ แบ่งควำมเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับควำมเสี่ยงเล็กน้อย
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง และระดับ ควำมเสี่ยงขั้นวิกฤต ในตำรำงที่ ๓-๔ แสดงให้เห็นถึงระดับควำมเสี่ยง
เทียบกับสถำนภำพกำรรับรังสีในแต่ละขั้น ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝงเป็นเกณฑ์ควำมสูญเสียด้วยขนำดรังสีต่ำ
ที่สุดที่ทำให้ประสิทธิภำพลดลง (เช่น ควำมสำมำรถเหลือ ๒๕ – ๗๕%) ภำยใน ๓ ชม. จนกระทั่ง ตำย หรือ
ฟื้นฟูคืนสภำพขึ้นมำใหม่ หรือกลำยเป็นกำลังรบที่ขำดประสิทธิภำพเมื่อใดก็ได้ภำยใน ๖ สัปดำห์
๑. ระดับ ควำมเสี่ย งเล็ กน้ อ ย (ควำมด้อ ยประสิ ทธิ ภ ำพแฝง ๑%) เป็ นระดับ ควำมเสี่ย งที่
ยอมรับได้ เมื่อหน่วยจำเป็นต้องปฏิบัติภำรกิจในสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปื้อนพิษ อย่ำงไรก็ตำม ก็ไม่ควรจะได้รับ
รังสีเกินไปกว่ำนี้ เว้นแต่จะมีข้อได้เปรียบอย่ำงมีนัยสำคัญ
๒. ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง (ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง ๒.๕%) โดยปกติก็ เป็นระดับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนโดยใกล้ชิด ในควำมเสี่ยงระดับนี้ไ ม่ควรจะได้รับรัง สี
เกินไปกว่ำนี้ หำกไม่ได้คำดหวังให้หน่วยปฏิบัติกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
๓. ระดั บควำมเสี่ ยงขั้ นวิ ก ฤต (ควำมด้ อ ยประสิท ธิ ภ ำพแฝง ๕%) ขนำดรั ง สี ที่ย อมรั บ ได้
สำหรับควำมเสี่ยงในระดับนี้จะเป็นสถำนกำรณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น เช่น กำรเกิดภัยพิบัติ มี ผบ. ผู้เดียวเท่ำนั้น ที่
จะมีอำนำจตัดสินใจเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ซึ่งมีภำวะควำมเสี่ยงจำกรังสีอย่ำงมำกหลำยลักษณะ

- ๓๐ ตารางที่ ๓ – ๓ การเจ็บป่วยจากรังสีและผลอันตรายจากการได้รับรังสีของกาลังพล
สถานภาพ ปริมาณรังสี
การได้รับ
ทีไ่ ด้รับ
รังสี(RES)
สะสม๑

ผลกระทบต่อสุขภาพใน
ระยะยาว

ข้อสังเกตทางการแพทย์

การดาเนินการทางการแพทย์

0

<๐.๐๕ cGy มีควำมเสี่ยงปกติ

1

≤ ๗๕ cGy

1A

๐.๐๕ ถึง
๐.๕ cGy

1B

๐.๕ ถึง ๕
cGy

มีควำมเสี่ยงของผู้ปฏิบัติ
งำน มีควำมเสี่ยงเป็นมะเร็ง
เพิ่มขึ้น ๐.๐๔ ถึง ๐.๔%

ให้ทำกำรประเมินซ้ำ (ผู้ปฏิบัติงำน
ยอมให้ได้รับรังสี ๕ cGy ต่อปี)

1C

๕ ถึง ๑๐
cGy

มีควำมเสี่ยงจะตำยด้วยโรค
มะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๔ ถึง
๐.๘%



1D

๑๐ ถึง ๒๕
cGy

มีควำมเสี่ยงจะตำยด้วยโรค
มะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๘ ถึง ๒%

 มีโอกำสที่จะเจ็บป่วยจำกสำเหตุ

๒๕ ถึง ๗๐
cGy

มีควำมเสี่ยงจะตำยด้วยโรค
มะเร็งเพิ่มขึ้น ๒ ถึง ๕.๖%

 มีโอกำสที่จะเจ็บป่วยจำกสำเหตุ

>๗๕ ถึง
๑๒๕ cGy
> ๑๒๕
cGy

ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง
(LI) เพิ่มขึ้น ๕%๔
ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง
(LI) มำกกว่ำ ๕%

ดูในตำรำงที่ ๓-๕

บันทึกกำรได้รับรังสีของแต่ละคน
เริ่มเฝ้ำตรวจเป็นห้วง(ทั้งในอำกำศ
และในน้ำ)
 บันทึกกำรได้รับรังสีของแต่ละคน
 เฝ้ำตรวจรังสีอย่ำงต่อเนื่อง
 ริเริ่มดำเนินกำรสำรวจรังสี
 จัดลำดับควำมสำคัญของงำน
 กำหนดมำตรกำรควบคุมรังสี
 บันทึกค่ำปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ
 เฝ้ำตรวจรังสีต่อเนื่องไป
 สำรวจรังสีให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 ใช้มำตรกำรควบคุมรังสีต่อเนื่องไป
๒
 ปฏิบัติกิจเฉพำะที่สำคัญเท่ำนั้น
 บันทึกค่ำปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ
 เฝ้ำตรวจรังสีต่อเนื่องไป
 สำรวจรังสีให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 ใช้มำตรกำรควบคุมรังสีต่อเนื่องไป
๓
 ปฏิบัติกิจเฉพำะที่สำคัญเท่ำนั้น
 บันทึกค่ำปริมำณรังสีที่แต่ละคนได้รับ
 เฝ้ำตรวจรังสีต่อเนื่องไป
 สำรวจรังสีให้มีข้อเป็นปัจจุบัน
 ใช้มำตรกำรควบคุมรังสีต่อเนื่องไป
๓
 ปฏิบัติกิจเฉพำะที่สำคัญเท่ำนั้น
ดูในตำรำงที่ ๓-๕

ดูในตำรำงที่ ๓-๕

ดูในตำรำงที่ ๓-๕

1E

2
3

ควำมด้อยประสิทธิภำพ
แฝง (LI) เพิ่มขึ้น ๑% ๓
มีควำมเสี่ยงที่จะตำยด้วย
โรคมะเร็ง เพิ่มขึ้น ๐.๐๔%

จำกพื้นฐำนของคนอเมริกัน
ประมำณ ๒๐% มีควำมเสี่ยงที่จะ
ตำยด้วยโรคมะเร็ง



ไม่มี (คนทั่วไปจำกัด ให้ได้รับรังสี
ประมำณ ๐.๑ cGy ต่อปี)




แนะนำให้คำนึงถึงควำม
เสี่ยงในระยะยำวให้มำกขึ้น
 ไม่ควรให้วัคซีนที่มีเชื้อไวรัส
ภำยในระยะเวลำ ๓ เดือน

อื่นหรือจำกอุบัติเหตุมำกขึ้น
 มีโอกำสตำยจำกโรคมะเร็ง
<๒%

อื่นหรือจำกอุบัติเหตุมำกขึ้น
 มีโอกำสตำยจำกโรคมะเร็ง
<๖%

บันทึกกำรได้รับรังสีด้วยเครื่องวัด
รังสีประจำบุคคล

หมายเหตุ
๑
กำรเจ็บป่วยหรือกำรได้รับอันตรำยจำกสำรเคมี ชีวะ อำจส่งผลกระทบต่อกำรตอบสนองต่อรังสี
๒
ตัวอย่ำงของกิจที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ได้แก่ภำรกิจเกี่ยวกับช่วยรักษำชีวิต
๓
ตัวอย่ำงของกิจที่สำคัญ ได้แก่ กำรป้องกันไม่ให้เกิดอันตรำยต่อกำลังพลหรือป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรแพร่กระจำยของรังสี
๔
ควำมด้อยประสิทธิภำพแฝง เป็นเกณฑ์ควำมสูญเสียด้วยขนำดรังสีต่ำที่สุด ซึ่งทำให้ประสิทธิภำพลดลง (เช่น ควำมสำมำรถเหลือ ๒๕ –
๗๕%) ภำยใน ๓ ชม. จนกระทั่งตำยหรือฟื้นฟูคืนสภำพมำใหม่หรือกลำยเป็นกำลังรบที่ขำดประสิทธิภำพเมื่อใดก็ได้ภำยใน ๖ สัปดำห์

- ๓๑ ตารางที่ ๓ – ๔ สถานภาพการรับรังสีนิวเคลียร์ในหน่วย cGy และระดับความเสี่ยงในการได้รับรังสี
ระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับรังสีในการปฏิบัติการครั้งเดียว
ขั้นสถานภาพการรับรังสี (A)
แต่ได้รับรังสีในขนาดไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด (B)
ขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-0
ควำมเสี่ยงเล็กน้อย :
≤ ๗๕
(ไม่เคยได้รับรังสีมำก่อน)
ควำมเสี่ยงปำนกลำง :
≤ ๑๐๐
ควำมเสี่ยงขั้นวิกฤต :
≤ ๑๒๕
ขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-1
ควำมเสี่ยงเล็กน้อย : A + B ≤ ๗๕
(เคยได้รับรังสีครั้งก่อน >๐ ถึง ≤ ๗๕ cGy)
ควำมเสี่ยงปำนกลำง : A + B ≤ ๑๐๐
ควำมเสี่ยงขั้นวิกฤต : A + B ≤ ๑๒๕
ขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-2
หำกได้รับรังสีขนำดใดก็ตำม จะทำให้ได้รับรังสีเกินกว่ำระดับควำม
(เคยได้รับรังสีครั้งก่อน >๗๕ ถึง ≤ ๑๒๕ cGy) เสี่ยงเล็กน้อยและอำจเกินระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง
ควำมเสี่ยงเล็กน้อย:
> ๐
ควำมเสี่ยงปำนกลำง: A + B ≤ ๑๐๐
ควำมเสี่ยงขั้นวิกฤต: A + B ≤ ๑๒๕
ขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีของหน่วย RES-3
หำกได้รับรังสีขนำดใดก็ตำม จะทำให้ได้รับรังสีเกินกว่ำระดับควำม
(เคยได้รับรังสีครั้งก่อน > ๑๒๕ cGy)
เสี่ยงขั้นวิกฤต
หมายเหตุ :
1. ขั้นสถำนภำพกำรรับรังสี (RES) จะขึ้นอยู่กับกำรได้รับรังสีครั้งก่อน ระดับควำมเสี่ยงมีกำรแบ่งย่อยในขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีเพื่อให้มีกำร
กำหนดเกณฑ์กำรได้รับรังสีสะสมเข้มงวดมำกขึ้นก่อนที่จะได้รับรังสีจนเกิดเหตุขั้นร้ำยแรง
2. กำรจัดขั้นสถำนภำพกำรรับรังสีขึ้นใหม่ โดยมีระดับลดลงหนึ่งระดับทำได้โดย ผบ. ทั้งนี้ต้องได้รับคำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยแพทย์ และจำกกำรเฝ้ำสังเกตสุขภำวะของกำลังพลที่ได้รับรังสีเป็นเวลำนำนมำกพอ
3. กำรได้รับรังสีทุกประเภทถือว่ำเป็นกำรได้รับรังสีทั่วทั้งร่ำงกำย ไม่ถือว่ำมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำยฟื้นฟูจำกกำรเจ็บป่วยจำกรังสี
4. กำรกำหนดเกณฑ์กำรได้รับรังสีของหน่วยเป็นขั้น RES-1 และ RES-2 นั้น มีกำรใช้เมื่อไม่ทรำบค่ำปริมำณรังสีสะสมของหน่วยที่ผ่ำนมำ
5. แต่ละระดับควำมเสี่ยงสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้กับอันตรำยจำกรังสีที่เป็นผลมำจำกอำวุธนิวเคลียร์ทั้งจำกฝ่ำยเรำหรือจำกฝ่ำยข้ำศึก หรือ
จำกทั้งสองฝ่ำย นอกจำกนั้นก็สำมำรถใช้ได้กับรังสีเริ่มแรกจำกกำรยิงสนับสนุนของฝ่ำยเรำ

- ๓๒ ตารางที่ ๓ – ๕ ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย ๑
กำรประมำณค่ำ
รังสีสะสม(cGy) ๒
< ๐.๐๕
๐.๐๕ – ๐.๕
๐.๑
๕
๕ - ๑๐
๑๐ - ๒๕
๒๕ - ๗๕
๓๕ - ๗๕
๗๕ - ๑๒๕
๑๒๕ – ๓๐๐
LD5 - LD10

ช่วงระยะเวลำที่เริ่มปรำกฏอำกำร ๓ เจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นต้องให้
อำกำรที่ปรำกฏ
กำรรักษำ ๔
เริ่มปรำกฏ
เกิดอำกำรเต็มที่
โดยพื้นฐำนแล้ว ในช่วงชีวิตของประชำชนชำวสหรัฐ มีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็ง ๒๐%
ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๐๔ %
เป็นระดับกำรรับรังสีที่ยอมรับได้สำหรับประชำกรทั่วไปในแต่ละปี
เป็นระดับกำรรับรังสีที่ยอมรับได้สำหรับผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับรังสีในแต่ละปี
ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๔ – ๐.๘ %
ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ๐.๘ – ๒%
ในช่วงชีวิตจะมีควำมเสี่ยงที่จะตำยจำกโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น ๒ – ๖ %
ปวดศีรษะเล็กน้อย,คลื่นไส้ อำเจียน ในหมู่กำลัง
๖
๑๒
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
พล มำกสุดถึง ๕%
CE
อำกำรชั่วครำว คลื่นไส้เล็กน้อยและอำเจียนใน
๓-๕
๑ วัน
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงจำกัด ๕
หมู่กำลังพล ๕-๓๐ %
DT: PD ๔ ชม.จนกว่ำจะ อำกำรชั่วครำว คลื่นไส้เล็กน้อยถึงปำนกลำง
๒–๓
๒ วัน
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงจำกัด ๕
ฟื้นตัว
และอำเจียนในหมู่กำลังพล ๒๐–๗๐%
UT:
 PD ๖-๒๔ ชม.
เกิดภำวะท้อแท้และอ่อนแรงเกิดระดับเล็กน้อย
 ฟื้นตัวได้ใน ๖
ถึงปำนกลำงในหมู่กำลังพล ๒๕-๖๐ %
สัปดำห์
ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

จำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ ๔

ไม่มีกำรรักษำ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงจำกัด ๕
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงจำกัด ๕
กำรรักษำพยำบำลอำจต้องใช้เวลำ ๓-๕
สัปดำห์ สำหรับกำลังพล ๑๐-๕๐% ซึ่ง
ต้องระวังกำรติดเชื้อ อำกำรเลือดออก
และเป็นไข้

- ๓๓ ตารางที่ ๓ – ๕ ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย ๑ (ต่อ)
กำรประมำณค่ำ
ควำมสำมำรถใน
๒
รังสีสะสม(cGy)
กำรปฏิบัติหน้ำที่
๓๐๐ – ๕๓๐ DT: PD ๓ ชม.จนกว่ำจะ
LD10 – LD50
ตำยหรือฟื้นตัว
UT:
 PD ๔ ชม. ถึง ๒ วัน
 PD ๒ สัปดำห์ตำยหรือ
ฟื้นตัว
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
ตำยหรือฟื้นตัว

อำกำรที่ปรำกฏ
อำกำรชั่วครำว คลื่นไส้และอำเจียนในหมู่
กำลังพล ๕๐–๑๐๐%
เกิดภำวะท้อแท้และอ่อนแรง ระดับเล็กน้อย
ถึงปำนกลำง ในหมู่กำลังพล ๖๐-๙๐%
ใน ๒-๕ สัปดำห์: ในหมู่กำลังพล ๒๐-๖๐% มี
ภำวะติดเชื้อ, เลือดออก,และมีไข้ เป็นแผล
พุพอง, เบื่ออำหำร และท้องร่วง
คลื่นไส้ระดับปำนกลำงไปจนถึงรุนแรงและ
อำเจียนในหมู่กำลังพล ๕๐-๑๐๐%
เกิดภำวะท้อแท้และอ่อนเพลีย ระดับปำน
กลำงถึงรุนแรงในหมู่กำลังพล ๙๐-๑๐๐%
ในระยะ ๑๐ วันถึง ๕ สัปดำห์ ในหมู่กำลังพล
๕๐-๑๐๐% จะเกิดภำวะติดเชื้อ เลือดออก
ท้องเสีย คลื่นไส้อำเจียน เกิดภำวะเสียสมดุล
ของของเหลวและเกลือแร่ในร่ำงกำยและ
ควำมดันสูง

ช่วงระยะเวลำที่เริ่มปรำกฏอำกำร ๓ เจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นต้องให้
จำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ ๔
๔
กำรรักษำ
เริ่มปรำกฏ
เกิดอำกำรเต็มที่
๒
๓-๔ วัน
ผู้รอดชีวิตอำจกลับไป
ปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงจำกัด ๕
ปฏิบัติงำนเบำ ๆ มำกกว่ำ๕
สัปดำห์
อำจจำเป็นต้องส่งกลับสำยแพทย์
อำจจำเป็นต้องส่งกลับ
สำยแพทย์
<๑

หลำยวันจนถึง
หลำยสัปดำห์

อำกำรสุดท้ำยไม่รุนแรง๕
- อำจตำยได้ในระยะ ๖
สัปดำห์
อำกำรสุดท้ำยรุนแรง๕
- อำจตำยได้ในระยะ ๓-๕
สัปดำห์

ส่งกลับสำยแพทย์ไปยังศูนย์กำรแพทย์
ระดับตติยภูมิที่มีควำมพร้อมโดยด่วน
ก่อนที่จะเริ่มมีอำกำรเจ็บป่วย

- ๓๔ ตารางที่ ๓ – ๕ ผลกระทบจากรังสีต่อร่างกาย ๑ (ต่อ)
ช่วงระยะเวลำที่เริ่มปรำกฏอำกำร ๓ เจ็บป่วยโดยไม่จำเป็นต้องให้
กำรประมำณค่ำ
ควำมสำมำรถใน
อำกำรที่ปรำกฏ
รังสีสะสม(cGy) ๒
กำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรรักษำ ๔
เริ่มปรำกฏ
เกิดอำกำรเต็มที่
๘๓๐ – ๓,๐๐๐+ DT:
คลื่นไส้รุนแรง อำเจียน เกิดภำวะท้อแท้
< ๓ นำที
ตำย
คำดว่ำเสียชีวิตแน่นอน
LD90 - LD100
 PD ๔๕นำที ถึง
อ่อนเพลีย มึนงง ทรงตัวไม่ได้ อำจมีไข้สูง
๓ ชม
และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
 CI ๓ ชม.จนกระทั่ง
ตำย
UT :
 PD ๑-๗ ชม.
 CI ๗ – ๒๔ ชม.
 PD ๑ - ๔ วัน
 CI ๔ วันจนกระทั่งตำย
อธิบายคาศัพท์
CE (combat Effective) ประสิทธิภำพในกำรสู้รบ – ตั้งแต่ ๗๕% ขึ้นไปของขีดควำมสำมำรถเต็ม
PD (Performance Decrement or Partially Degraded) ควำมสำมำรถด้อยประสิทธิภำพลงไป – ๒๕% - ๗๕% ของขีดควำมสำมำรถเต็ม
CI (combat Ineffective) ควำมด้อยประสิทธิภำพในกำรสู้รบ – น้อยกว่ำ ๒๕% ของขีดควำมสำมำรถเต็ม
DT (Demanding Task) มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจทีต่ ้องกำร – สภำพร่ำงกำยที่ทนต่อสภำวะตรำกตรำได้
UT (Undemanding Task) ไร้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจทีต่ ้องกำร – นั่งนิ่งอยู่กับที่หรือไม่รับรู้สิ่งรอบตัว)
๑
สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม ให้ศึกษำจำกคู่มือ Treatment of Nuclear and Radiological Casualties
๒
ในภำวะปกติ (ยำมสงบ) กำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนจำกัดไว้ไม่เกินปีละ ๕ cGy ซึ่งเท่ำกับชีวิตมีควำมเสี่ยงที่จะตำยด้วยโรคมะเร็ง ๐.๘%
๓
เวลำในหน่วย ชม. เว้นแต่จะแสดงในหน่วยอื่นๆ
๔
เป็นรำยกำรที่ต้องศึกษำในรำยละเอียดเพิ่มเติม
๕
ไม่อนุญำตให้ได้รับรังสีเพิ่มขึ้นอีกต่อไป กำลังพลที่มีควำมไวต่อรังสีและเจ็บป่วยแต่ไม่ได้รับบำดเจ็บจำกกำรสู้รบ

จำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ ๔
รังสีระดับ ๑,๐๐๐ cGy จะตำยภำยใน
๒-๓ สัปดำห์
รังสีระดับ ๓,๐๐๐ cGy จะตำยภำยใน
๕-๑๐ วัน
หำกมีทรัพยำกรพร้อม ให้ส่งกลับสำย
แพทย์ไปยังศูนย์กำรแพทย์ระดับตติย
ภูมิโดยเร่งด่วน ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดมัก
ไม่รอดชีวิต

- ๓๕ ง. กำรได้รับรังสีระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรสนับสนุนหน่วยงำนพลเรือน สมำคมฟิสิกส์สุขภำพเชื่อ
ว่ำกำรได้รังสีที่ก่อไอออนในหมู่ผู้ สนองตอบต่อเหตุกำรณ์จำกกำรก่อกำรร้ำยไม่อำจที่จะหลีกเลี่ยงได้ และ
เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ดังนั้นกำลังพลแต่คนอำจได้รับรังสีเกินค่ำปกติสำหรับผู้ที่มีหน้ำที่ใช้รังสีทั่วไป (เช่น
คนทำงำนเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนรังสี ผู้ทำหน้ำที่ฉำยรังสีให้แก่ผู้ป่วย) ในขณะที่มีกฎระเบียบใช้บังคับสำหรับ
จำกัดกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสีไว้อย่ำงแน่ชัดในกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้กัมมันตภำพรังสี
และวัสดุรังสี แต่ข้อกำหนดสำหรับกำรได้รับรังสีของผู้ที่ปฏิบัติงำนสนองตอบต่อเหตุฉุกเฉินยังมิได้กำหนดไว้
๑. ขีดจำกัดกำรได้รับรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนรังสีเทียบกับผู้ที่สนองตอบต่อเหตุฉุกเฉิน
ในข้อกำหนดสำหรับกำรได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงำน ค่ำขีดจำกัดกำรได้รับรังสีพิจำรณำจำกกำรได้รับรังสีของ
สำธำรณชนทั่วไปและของผู้ปฏิบัติงำน สมมติฐำนเบื้องต้นในกำรกำหนดค่ำขีดจำกัดนี้ไ ด้ ดำเนินกำรโดย
คำนึงถึงกำรถ่วงดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงของสำธำรณชนทั่วไปเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับกับกำรยอมให้บำงคน
ได้รับรังสีเพิ่มขึ้น (ทั้งต่อบุคคลและต่อสังคม) อย่ำงไรก็ตำม ในเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อกำรร้ำย ข้อ
สันนิษฐำนที่จะกำหนดค่ำขีดจำกัดในกำรได้รับรังสีอย่ำงสมเหตุสมผลคงจะนำมำใช้ในกรณีนี้ไม่ได้ ดังนั้น
ขีดจำกัดในกำรได้รับรังสีจึงไม่มีเหมำะกับสำธำรณชนทั่วไป รวมทั้ง กับผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ตอบสนองต่อ
เหตุกำรณ์ที่เป็นกำรก่อกำรร้ำย
๒. คำแนะนำในกำรได้รับรัง สีของผู้ปฏิบัติหน้ำ ที่ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำย
กำรใช้กั มมันตภำพรังสีหรือวัสดุรังสีซึ่งเป็นวิธีกำรของกลุ่มผู้ก่อกำรร้ำย มีผลทำให้ ได้รับอัตรำรัง สีสูง กว่ำ
ระดับรังสีพื้นหลัง (background) ตำมธรรมชำติอย่ำงมีนัยสำคัญ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำย กำร
ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำยต้องรีบดำเนินกำรทันทีเพื่อบรรเทำผลกระทบ เพื่อรักษำชีวิต เพื่อ
ปกป้องทรัพย์สิน และเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้กลับคืนสภำพมำโดยเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นพื้นที่ที่มีควำมสำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจ หรือเป็นพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์เชิงเศรษฐกิจ
หรือของประเทศ เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติหน้ำที่เช่นนั้นทำให้มีโอกำสได้รับรังสีในอัตรำที่สูงขึ้นกว่ำระดับปกติ
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ค่ำขีดจำกัดในกำรได้รับรังสีสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อเหตุกำรณ์ แสดงไว้ใน
ตำรำงที่ ๓ – ๖ สำหรับคำแนะนำในกำรรับรังสีที่นำมำประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์กำรก่อกำรร้ำย มีดังนี้
(ก) ผู้ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อเหตุกำรณ์ต้องได้รับรังสีไม่เกิน ๕๐ เร็ม (REM)
(ข) ต้องเตรียมมำตรกำรเฝ้ำระวังทำงกำรแพทย์ (MEDSERV) ในระยะยำว สำหรับผู้
ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อเหตุกำรณ์ที่ได้รับรังสีเกินกว่ำ ๒๕ เร็ม
(ค) ก ำลั ง พลที่ ย อมให้ ไ ด้ รั บ รั ง สี สู ง กว่ ำ ในระดั บ ปกติ มั ก จะเป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่
สนองตอบต่อเหตุกำรณ์มืออำชีพ (ได้แก่ นักดับเพลิง เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ ชุดแพทย์กู้ชีพฉุกเฉิน) ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ท่ำทีที่จะมีควำมเสี่ยงอย่ำงมำกในกำรปฏิบัติกำรกู้ภัย
(ง) ผลมักจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับรังสีประมำณ ๕๐ เร็ม บำงคนอำจจะมีควำมผิดปกติของ
เม็ดเลือดเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะกลับคืนสู่ภำวะปกติได้ นอกจำกนั้น ผู้ที่ได้รับรังสีอำจเผชิญกับโอกำสที่เป็น
โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

- ๓๖ (จ) ระดับควำมเสี่ยงขนำดนี้เทียบได้กับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่พบได้ทั่วไปในกำรดำเนิ น
ชีวิต (เข่น กำรสูดดมควัน กำรเกิดบำดแผล กำรออกกำลังกำยอย่ำงหนัก)
(ฉ) ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จำกกำรที่ บ ำงคนจะได้ รั บ รั ง สี สู ง ขึ้ น คื อ กำรบรรเทำ
สภำพแวดล้ อ มหรื อ สถำนกำรณ์ ที่ จ ะเกิ ดผลอั นตรำยด้ ำนรั ง สีต่ อ สำธำรณชน หรือ เป็น ภั ย คุก คำมด้ ำ น
สำธำรณสุขและควำมปลอดภัยของสำธำรณชน (ตัวอย่ำงเข่น กำรบรรเทำผลกระทบที่เกิดเพลิงไหม้ที่ขยำย
เป็นวงกว้ำง หรือกำรปกป้องโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญที่จำเป็นต่อกำรจัดกำรอพยพผู้คนจำนวนมำก)
(ช) กำรได้รับอัตรำรังสีในระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ปกติไม่ว่ำจะเป็นกำรช่วยชีวิต หรือ
กำรดับเพลิง ต้องไม่เกิน ๕ เร็ม
(ซ) กำรได้รับรังสีของสำธำรณชนทั่วไป ไม่ควรเกิน ๐.๑ เร็ม
ตารางที่ ๓ – ๖ ค่าขีดจากัดของการได้รับรังสีสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองตอบต่อเหตุการณ์
ตาแหน่ง
เขตรอบนอกของพื้นที่เกิดเหตุ

ขีดจากัดการได้รับรังสี
๐.๐๒ cGy/ชม.

ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์, พื้นที่
รวมพล ฯลฯ

๐.๑๐ cGy/ชม.

เขตอันตรำย (hot zone)

๑.๐๐ cGy/ชม.

ขีดจำกัดที่ต้องถอนตัว

ขีดจำกัดที่จำเป็นเพื่อกำรกู้ชีพ

๑๐๐.๐๐ cGy/ชม.

๑,๐๐๐.๐๐ cGy/ชม.

ข้อกาหนด
พื้นที่นี้ถูกจำกัดไว้ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อ
เหตุกำรณ์เท่ำนั้น สำธำรณชนทั่วไปต้องกันออกไป
ศูนย์บัญชำกำร, พื้นที่รวมพล, ฯลฯ จำเป็นต้องจัดตั้ง
ขึ้นใกล้กับเหตุกำรณ์ พื้นที่นี้ควรเป็นพื้นที่ที่มีค่ำอัตรำ
รังสีต่ำกว่ำค่ำนี้
ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อเหตุกำรณ์จะเข้ำไปในพื้นที่นี้
ก็ต่อเมื่อมีกิจที่จำเป็นต้องปฏิบัติให้สำเร็จเท่ำนั้น
อัตรำรังสีในพื้นที่นี้ เป็นระดับรังสีที่ต้องวำงแผนอย่ำง
รอบคอบในกำรที่จะเข้ำไปในพื้นที่ กำรผ่ำนเข้ำไปต้อง
รับอนุมัติจำกผู้ทมี่ ีอำนำจพิเศษ และปฏิบัติกิจตำมที่
กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัดเท่ำนั้น
ที่ระดับอัตรำรังสีระดับนี้ โอกำสที่จะช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยเป็นผลสำเร็จต้องมีผลลัพธ์มำกกว่ำ
ผลกระทบจำกรังสีที่มีต่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อ
เหตุกำรณ์ได้รับ คำแนะนำนี้ อำจเป็นระดับรังสีที่ไม่
เหมำะสำหรับปฏิบัติกำรกู้ภัยมำกนัก กำรเข้ำไปในพื้นที่
ต้องประเมินแล้วว่ำประสบควำมสำเร็จมำกกว่ำโอกำส
เกิดอันตรำยต่อผู้ปฏิบัติหน้ำที่สนองตอบต่อเหตุกำรณ์

บทที่ ๔
หลักการควบคุมและรายงานสถานภาพการรับรังสี
(Fundamentals of Radiation Exposure Reporting and Control)
๔-๑ กล่าวนา
เกณฑ์การได้รับรังสีในระหว่างปฏิบัติการ (OEG) ขึ้นอยู่กับข้อมูลการรับรังสีของทุกหน่วย ข้อมูลการ
รับรังสีในระดับหมวดจะถูกต้องเป็นจริงมากกว่าข้อมูลในระดับกองร้อย เนื่องจากหน่วยระดับ หมวดจะอยู่ใน
พื้นที่ที่ได้รับอัตรารังสีในขนาดแตกต่างกัน อย่างหลากหลาย หน่วยระดับหมวดยังคงอยู่ในพื้นที่ในห้วงเวลาที่
แตกต่างกัน เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลสถานภาพการรับรังสีได้อย่างถูกต้อง ต้องทาความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้
ก. ความหมายของลาดับขั้นสถานภาพการรับรังสี
ข. วิธีการใช้ตารางสถานภาพการรับรังสี
ค. วิธีการคานวณสถานภาพการรับรังสี
๔-๒ ขั้นสถานภาพการรับรังสี (Categories of Exposure)
ข้อมูลการรับรังสีของหน่วยในระดับหมวด จะนามาใช้เป็นหลักในการคานวณสถานภาพการรับรั งสี
การรับรังสีแบ่งออกเป็นขั้น ๆ ตามเกณฑ์ปริมาณรังสีที่ได้รับ เกณฑ์การได้รับรังสีแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น เกณฑ์การ
ได้รับรังสี อยู่บนหลักการประมาณที่ดีที่สุดในการคาดคะเนถึงผลกระทบจากการได้รับรังสีดัง ที่ ไ ด้แสดงไว้ใน
ตารางที่ ๔-๑ ขั้นสถานภาพการได้รับรัง สี ช่ว ยให้สามารถประมาณการถึง ศักยภาพของหน่ว ยนั้น ได้อย่า ง
รวดเร็ว ซึ่งจะบ่งบอกถึงความสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่เปื้อนพิษได้หรือไม่
RES – 0
RES – 1
RES – 2
RES – 3

ตารางที่ ๔ – ๑ ขั้นสถานภาพการรับรังสี
หน่วยไม่เคยได้รับรังสีมาก่อน
หน่วยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๐ cGy แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๗๕ cGy
หน่วยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๗๕ cGy แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๕ cGy
หน่วยได้รับรังสีมากกว่า ๑๒๕ cGy

๔-๓ ตารางสถานภาพการได้รับรังสี (Radiation Exposure Status Chart)
แนวความคิดในเรื่องเกณฑ์การได้รับรังสี ก็เพื่อที่จะดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพการได้รับรังสี
ของหน่วยระดับ หมวด ข้อมูลการได้รับรัง สีต้องมีการรวบรวมและแปลงให้เป็นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ไ ด้
วิธีการประเมินค่าข้อมูลการได้รับรังสีในหน่วยระดับ หมวดอย่างรวดเร็วนั้น จะอาศัยตารางแสดงสถานภาพการ
รับรังสี ดังได้แสดงไว้ในรูปที่ ๔-๑ เนื่องจากว่าสถานภาพการได้รับรังสีมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นจึงควรใช้

- ๓๘ -

แผ่นอะซิเตต (acetate) ปิดทับตารางนี้ไว้ ก็จะช่วยลดจานวนแผ่นตาราง RES ซึ่งจาเป็นสาหรับใช้ในการบันทึก
การได้รับรังสีในขณะนั้น
ก. หน่วยระดับหมวดในอัตราของกองร้อยรวมทั้ง หมวดที่มาขึ้นสมทบ ต้องนามาใส่ไว้ในคอลัม น์
“มว.” ตัวอย่างที่แสดงในรูป ๔-๑ แสดงเพียงกองร้อย A สาหรับกองร้อยอื่นๆ ภายในกองพัน ก็นามาคิดได้ใน
ทานองเดียวกัน กองร้อยอิสระอื่นๆ เช่น กองร้อยทหารปืนใหญ่ก็จาเป็นที่จะต้องจัดทาตารางสถานภาพการ
ได้รับรังสีด้วยตนเอง
มว.

ร้อย.

๑

๒

มิถุนายน ๑
๓ ๔ ๕ ๖

๗

๓๐

RES

หมายเหตุ

RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค.
A1
II II
I III
RES-2 RES-0 เมื่อ ๑ มิ.ย.
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย.
RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค.
A2
II I
IIII
RES-2 RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย.
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย.
RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค.
RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย.
A3
III I II III
II
RES-2
RES-2 เมื่อ ๔ มิ.ย.
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย.
RES-0เมื่อ ๓๑ พ.ค.
A4
I I
I
I
RES-1 RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย.
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย.
RES-0 เมื่อมาสมทบใน
วันที่ ๒ มิ.ย.
มว. ช.
I I II
RES-1
RES-1 เมื่อ ๔ มิ.ย.
RES-1 เมื่อ ๗ มิ.ย.
RES-0 เมื่อ ๓๑ พ.ค.
A
RES-2 RES-1 เมื่อ ๑ มิ.ย.
RES-2 เมื่อ ๗ มิ.ย.
๑
เครื่องหมายจานวนขีดตั้งในคอลัมน์วันที่ แต่ละขีดตั้งแทนค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ ๑๐ cGy (rad)

รูปที่ ๔ – ๑ ตารางสถานภาพการรับรังสี (RES) เดือนมิถุนายน
ข. การได้รับรังสีถูกนามาพลอตในตารางทุกวันหรือจากได้รับรังสีในแต่ละครั้ง การได้รับรังสีแสดงโดย
ใช้เครื่องหมายขีดตั้ง ซึ่ง ๑ ขีด แทนปริมาณรังสี ๑๐ cGy ตัวอย่างเช่น II แทนค่าปริมาณรังสี ๒๐ cGy, IIII
สาหรับปริมาณรังสี ๔๐ cGy, IIII I แทนค่าปริมาณรังสี ๖๐ cGy และเช่นนี้เรื่อยไป ในตารางที่ ๔-๑ แสดงถึง

- ๓๙ -

วิธีการใช้เครื่องหมายขีดตั้งในการแสดงค่าปริมาณรังสี โดยมีการกาหนดเกณฑ์การได้รับรังสีในตารางที่ ๔-๑ ทา
ให้สามารถกาหนดสถานภาพการรับรังสี (RES) ออกเป็น RES-0, RES-1, RES-2 และ RES-3 ของแต่ละหมวด
ได้ แล้วนาไปลงในคอลัมน์ “RES”
๔-๔ การคานวณสถานภาพการรับรังสีของหน่วย
(Determining a Unit’s Radiation Exposure Status)
ก. สถานภาพการรับรังสีของหน่วยระดับหมวด (มว.) เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของ มว. ที่ ๒ ใน
ร้อย.A ดังแสดงไว้ในรูปที่ ๔-๑ เมื่อเริ่มแรก สถานภาพการรับรังสีของ มว. มี RES-0 เนื่องจากยังไม่เคยได้รับ
รังสีมาก่อน มว. ได้รับรังสีในวันที่ ๑ มิ.ย.ขนาด ๒๐ cGy จึงมีสถานภาพเป็น RES-1 ตั้งแต่วันนั้น เมื่อถึงวันที่
๒ มิ.ย. มว. ได้รับรังสีเพิ่มอีก ๑๐ cGy สถานภาพของ มว. ยังคงจัดให้อยู่ในขั้น RES-1 หลังสิ้นสุดวันที่ ๒ มิ.ย.
ซึ่งได้รับรังสีสะสมน้อยกว่า ๗๕ cGy แต่พอถึงวันที่ ๗ มิ.ย. มว. ได้รับรังสีเพิ่มอีก ๕๐ cGy จึงทาให้ได้รับรังสี
สะสมเป็น ๘๐ cGy หลังจากวันที่ ๗ มิ.ย. สถานภาพการรับรังสีจะจัดอยู่ในขั้น RES-2
ข. สถานภาพการรับรังสีของหน่วยระดับ ร้อย. ต่อไปจะพิจารณาสถานภาพการรับรังสีของ ร้อย.A
เมื่อเริ่มแรก สถานภาพของกองร้อยจะอยู่ในขั้น RES-0 อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ ๑ มิ.ย. สถานภาพการรับ
รังสีของกองร้อย จะจัดอยู่ในขั้น RES-1 เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงสถานภาพของ ร้อย.A ให้พิจารณาจากตารางในรูป
ที่ ๔-๒
RES ของ
กองร้อย หรือ
กองพัน
RES - 0
RES - 1
RES - 2
RES - 3

จานวนหมวดในกองร้อย หรือจานวนกองร้อยในกองพัน
๒
๓
๔
๕
๖
๗
ผลรวมของ RES ของทุกหมวดหรือของทุกกองร้อย
๐
๐-๑
๐-๑
๐-๒
๐-๒
๐-๓
๑-๒ ๒-๔
๒-๕
๓-๗
๓-๘
๔ - ๑๐
๓-๔ ๕-๗
๖-๙
๘ - ๑๒
๙ - ๑๔ ๑๑ - ๑๗
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) ใช้ลาดับขั้นตอนต่อไปนี้และผังในรูป ๔-๓ สาหรับการคานวณหา RESของ ร้อย.A ในวันที่
๑ มิ.ย.
ขั้นที่๑ จากในรูปที่ ๔-๑ จานวน มว. ใน ร้อย.A มีทั้งหมด ๔ มว.
หมายเหตุ : ไม่นับรวม มว.ช. เนื่องจาก มว.ช. มาขึ้นสมบทกับ ร้อย.A ในวันที่ ๒ มิ.ย.
ขั้นที่ ๒ รวมจานวน RES ของทุก มว. ใน ร้อย.A ซึ่งเท่ากับ ๔ เมื่อดูในรูปที่ ๔-๓ จานวน RES ที่
ตรงกับคอลัมน์จานวน มว. ร้อย.A
ขั้นที่ ๓ อ่านค่า RES ซึ่งอยู่ในบรรทัดเดียวกับจานวน RES ทั้งสิ้น (๒-๕)
ขั้นที่ ๔ RES ของ ร้อย.A จึงเป็น RES-๑

- ๔๐ ขั้นที่ ๑
จานวน อมว.
ใน ร้อย.A
จานวนหมวดในกองร้อย หรือจานวนกองร้
ยในกองพั
น

RES ของ ขั้นที่ ๓
กองร้RES
อย หรื
ของอ ร้อย. A ๒เมื่อ ๑
กองพัมิน.ย. คือ RES - 1
RES - 0
๐
RES - 1
๑-๒
RES - 2
๓-๔
RES - 3
๕-๖

๓
๔
๕
๖
๗
ผลรวมของ RES ของทุกหมวดหรือของทุกกองร้ขัอ้นยที่ ๒
๐-๑
๐-๑
๐-๒
๐ ผลรวมของ
-๒
๐RES- ๓
บ๔
๒-๔
๒-๕
๓ - ๗ จานวน
๓- ๘ ๔ มว. เท่
๔ า-กั๑๐
๕-๗
๖-๙
๘ - ๑๒ ๙ - ๑๔ ๑๑ - ๑๗
๘ - ๙ ๑๐ - ๑๒ ๑๓ - ๑๕ ๑๕ - ๑๘ ๑๘ - ๒๑

รูปที่ ๔ – ๓ ตาราง RES ของ ร้อย. หรือ พัน. ในวันที่ ๑ มิ.ย.
(๒) ใช้ลาดับขั้นตอนในทานองเดียวกัน ทาให้สามารถคานวณหา RES ของ ร้อย.A ในวันที่ ๗
มิ.ย. ได้ (รูปที่ ๔-๔) จากรูปที่ ๔-๑ จะพบว่า มว.ช. มีสถานภาพอยู่ในขั้น RES-0 ซึ่งมาขึ้นสมทบกับ ร้อย.A ใน
วันที่ ๒ มิ.ย. เนื่องจากว่าสถานภาพของ มว.ช. อยู่ในขั้น RES-0 ดังนั้น จานวน RES รวมของ ร้อย.A ยังคงเท่า
เดิม แต่จานวน มว. เปลี่ยนเป็น ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย.
(๓) ในวันที่ ๔ มิ.ย. มว. ที่ ๓ มีสถานภาพกลายเป็น RES-2 และ มว.ช. อยู่ในขั้น RES-1 ทา
ให้ผลรวม RES ของทุก มว. ในร้อย.A เท่ากับ ๖ ในรูปที่ ๔-๒ สถานภาพของกองร้อยยังอยู่ในขั้น RES-1 แต่
เมื่อถึงวันที่ ๗ มิ.ย. ร้อย.A จะมี มว. ที่อยู่ในขั้น RES-2 จานวน ๓ มว. และอยู่ในขั้น RES-1 จานวน ๒ มว.
ดังนั้น ผลรวมของ RES จึงเท่ากับ ๘ [๓(RES-2) + ๒(RES-1) = ๘ หรือ (๒+๒+๒+๑+๑=๘)] ดังที่แสดงไว้ใน
รูปที่ ๒-๔ RES ของ ร้อย.A ในวันที่ ๗ มิ.ย. จึงจัดอยู่ในขั้น RES-2
ขั้นที่ ๑
RES ของ
จานวนหมวดในกองร้อย หรือจานวนกองร้จานวน
อยในกองพั
มว. ทัน้งหมด ใน ร้อย. A
กองร้อย หรือ
๒ขั้นที่ ๓ ๓
๔
๕
๖
๗
กองพั
RES ของทุกหมวดหรือของทุกกองร้อย
RESนของ ร้อย.A เมื่อ ๗ มิผลรวมของ
.ย. คือ RES-2
RES - 0
๐
๐-๑
๐-๑
๐-๒
๐ - ๒ ขั้น๐ที-่ ๒๓
RES - 1
๑-๒ ๒-๔
๒-๕
๓ - ๗ ผลมรวม
๓ - ๘ RES จาก
๔ - ๕๑๐มว. เท่ากับ ๘
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 – ๔ ตาราง RES ของ ร้อย. หรือ พัน. ในวันที่ ๗ มิ.ย.
ค. การขึ้นสมทบข้ามหน่วย ในบางครั้งชุด ปฏิบัติการของหน่วยอาจได้รับมอบหมายให้ไปสมทบกับ
หน่วยอื่น หน่วยที่ได้รับหน่วยขึ้นสมทบก็ต้องรักษาสถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยที่มาขึ้ นสมทบไว้ด้วย เมื่อ
หน่วยที่มาขึ้นสมทบกลับไปยังหน่วยแม่ หน่วยแม่ต้องได้รับข้อมูลประวัติการได้รับรังสีและสถานภาพการรับ

- ๔๑ -

รังสีในขณะนั้นด้วย หากหน่วยแม่ต้องการทราบ RES ของหน่วยที่แยกไปสมทบ ก็ต้องประสานกับ บก.หน่วย
ควบคุมบังคับบัญชาหน่วยที่ไปขึ้นสมทบ
ง. การได้รับปริมาณรังสีของแต่ละคน เมื่อกาลังพลได้รับการบรรจุมอบในหน่วยใหม่หรือถูกส่งกลับ
สายแพทย์ สถานภาพการรับรังสีจะถูกบันทึกในลักษณะการบันทึกการรักษาพยาบาล หรือในรูปแบบเอกสารที่
เหมาะสมและจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยรับหรือหน่วยงานที่เหมาะสม

๔-๕ การใช้เกณฑ์การได้รับรังสีในระหว่างปฏิบัติการ
(Use Operational Exposure Guidance)
ก. ระบบเครื่องส่งอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อส่วนกาลังรบมีมากมายและหลายรูปแบบ และ
สามารถขยายสนามรบด้านนิวเคลียร์ไปยังทั่วทั้งพื้นที่เขตหลังของยุทธบริเวณ ผบ.หน่วยทุกระดับในเขตยุทธบิ
เวณต้ อ งค านึ ง ผลกระทบจากสงครามนิ ว เคลี ย ร์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยตนไว้ ด้ ว ย การตกของฝุ่ น
กัมมันตรังสีเป็นข้อวิตกกังวลที่สาคัญสาหรับ ผบ. หน่วย เนื่องจากการตกของฝุ่นกัมมันตรังสีสามารถทาให้เกิด
การบาดเจ็บล้มตายได้ พื้นที่เปื้อนพิษที่เกิดจากการตกของฝุ่นกัมมันตรังสีอาจจะกินอาณาบริเวณขนาดเล็ก ๆ
จนไปจนถึงพื้นที่ขนาดหลายพันตารางกิโลเมตร ผบ.หน่วย ต้องสามารถควบคุมการได้รับปริมาณรังสีของ
กาลังพลหากต้องการรักษาประสิทธิภาพในการรบของหน่วยไว้
ข. การใช้ เ กณฑ์ การได้ รั บ รัง สี ระหว่า งปฏิ บั ติก าร (OEG) จะช่ ว ยลดจ านวนผู้ เ จ็บ ป่ วยจากรั ง สี
นิวเคลียร์ลงไปได้ การใช้ OEG ควรมีความอ่อนตัวและสามารปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการปฏิบัติการในการรบ
ในแต่ละครั้งได้ ที่ระดับ บก.หน่ว ยเหนือ ค่า OEG มักจะแสดงถึง ระดับเสี่ยงที่ยอมรับในการปฏิบัติการที่
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ในหน่วยระดับกองพันหรือกองร้อยมักจะแสดงค่า OEG ในรูปแบบที่เป็นตัวเลข

๔-๖ แนวความคิดเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง (Degree-of-Risk Concept)
แนวความคิดเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง จะเป็นแนวทางช่วยให้ ผบ. กาหนดค่า OEG ระดับความเสี่ยง
ประกอบด้วยระดับที่ไม่มีอันตราย อันตรายปานกลาง และอันตรายขั้นวิกฤต ในแต่ละระดับความเสี่ยงสามารถ
ประยุกต์ให้เข้ากับอันตรายจากรังสีซึ่งเป็นผลมาจาการใช้อาวุธนิวเคลียร์
ก. ระดับความเสี่ยง อธิบายได้ในรูปของการตอบสนองทางร่างกายของกาลังพลที่ได้รับรังสี การ
ตอบสนองทางร่า งกายจะมีค่าเป็ น เปอร์เ ซ็นต์ของผู้มีอาการป่วยหรือมีสมรรถนะที่ ด้อยลง การเกิ ดอาการ
อาเจียนถือว่าเป็นลักษณะหนึ่งของสมรรถนะที่ด้อยลง
ข. เป็นสิ่งสาคัญที่ต้ องเข้าใจและจดจาเป็นอย่างดีว่า ขนาดของรัง สีในระดับที่ ไ ม่ มีอันตรายคื อ
ขนาดรังสีไม่เกิน ๗๕ cGy ขนาดรังสีที่มีอันตรายเสี่ยงปานกลางคือ ขนาดรังสีไม่เกิน ๑๐๐ cGy และขนาดรังสี
ที่มีอันตรายขั้นวิกฤตคือ ขนาดรังสีไม่เกิน ๑๒๕ cGy สาหรับหน่วยที่ไม่เคยได้รับรังสีมาก่อน ดังแสดงในตาราง
ที่ ๔ – ๒ สถานภาพการรับรังสีนิวเคลียร์ในหน่วย cGy และระดับความเสี่ยงในการได้รับรังสี
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ค. ผบ. หน่ ว ย สามารถก าหนด OEG โดยการใช้ ต ารางระดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ รั ง สี ซึ่ ง เมื่ อ
ดาเนินการเช่นนั้น ผบ.หน่วย ต้องพิจารณาถึงสถานภาพการได้รับรังสี RES ของหน่วยรอง และระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
(๑) การใช้ข้อมูลระดับความเสี่ยง การได้รับรัง สีขั้นต่าสาหรับการปฏิบัติการเพียงครั้งเดียว
และเกณฑ์การได้รับรังสีขั้นต่าสาหรับการระบุค วามเสี่ยงแสดงไว้ในตารางที่ ๔ – ๒ เกณฑ์ความเสี่ยงสาหรับ
หน่วยที่มี RES-1 และ RES-2 อยู่บนสมมติฐานว่าหน่วยจะได้รับรังสีเฉลี่ยเท่ากันทั่วทั้งหน่วย เกณฑ์การได้รับ
ขั้นต่าจะใช้ก็ต่อเมื่อ ค่าปริมาณรังสีที่ได้รับสะสมครั้งก่ อนไม่ทราบ แต่หากทราบค่าปริมาณรังสีที่ได้รับสะสม
เกณฑ์การได้รับรังสีขั้นต่าได้จากการนาค่าไปลบออกจากค่าขนาดรังสีที่อยู่ในขั้น RES-0
(ก) การคานวณเกณฑ์การรับรังสีขั้นต่า เมื่อ ทราบขนาดรังสีสะสมครั้งก่อน เช่น หน่วย
เคยได้รับรังสีสะสมมาแล้ว ๓๐ cGy หน่วยจะต้องได้รับรังสีอีกเท่าไรจึงจะไม่อยู่ในขั้นที่ไม่มีอันตราย
ตารางที่ ๔-๒ สถานภาพการรับรังสีนิวเคลียร์ในหน่วย cGy และระดับความเสี่ยงในการได้รับรังสี
ขั้นสถานภาพการรับรังสี (A)
ขั้นสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-0
(ไม่เคยได้รับรังสีมาก่อน)
ขั้นสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-1
(เคยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๐ แต่ไม่เกิน
๗๕ cGy)
ขั้นสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-2
(เคยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๗๕ แต่ไม่เกิน
๑๒๕ cGy)
ขั้นสถานภาพการรับรังสีของหน่วย RES-3
(เคยได้รับรังสีครั้งก่อนมากกว่า ๑๒๕ cGy)

ระดับความเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับรังสีในการปฏิบัติการครั้งเดียว
แต่ได้รับรังสีในขนาดไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด (B)
ความเสี่ยงเล็กน้อย :
≤ ๗๕
ความเสี่ยงปานกลาง :
≤ ๑๐๐
ความเสี่ยงขั้นวิกฤต :
≤ ๑๒๕
ความเสี่ยงเล็กน้อย : A + B ≤ ๗๕
ความเสี่ยงปานกลาง : A + B ≤ ๑๐๐
ความเสี่ยงขั้นวิกฤต : A + B ≤ ๑๒๕
หากได้รับรังสีขนาดใดก็ตาม จะทาให้ได้รับรังสีเกินกว่าระดับ
ความเสี่ยงเล็กน้อยและอาจเกินระดับความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงเล็กน้อย:
> ๐
ความเสี่ยงปานกลาง: A + B ≤ ๑๐๐
ความเสี่ยงขั้นวิกฤต: A + B ≤ ๑๒๕
หากได้รับรังสีขนาดใดก็ตาม จะทาให้ได้รับรังสีเกินกว่าระดับ
ความเสี่ยงขั้นวิกฤต

หมายเหตุ :
๑. ขั้นสถานภาพการรับรังสี (RES) จะขึ้นอยู่กับการได้รับรังสีครั้งก่อน ระดับความเสี่ยงมีการแบ่งย่อยในขั้นสถานภาพการรับรังสี
เพื่อให้มีการกาหนดเกณฑ์การได้รับรังสีสะสมเข้มงวดมากขึ้นก่อนที่จะได้รับรังสีจนเกิดเหตุขั้นร้ายแรง
๒. การจัดขั้นสถานภาพการรับรังสีขึ้นใหม่ โดยมีระดับลดลงหนึ่งระดับทาได้โดย ผบ. ทั้งนี้ต้องได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้ าที่
ฝ่ายแพทย์ และจากการเฝ้าสังเกตสุขภาวะของกาลังพลที่ได้รับรังสีเป็นเวลานานมากพอ
๓. การได้รับรังสีทุกประเภทถือว่าเป็นการได้รับรังสีทั่วทั้งร่างกาย ไม่ถือว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยจาก
รังสี
๔. การกาหนดเกณฑ์การได้รับรังสีของหน่วยเป็นขั้น RES-1 และ RES-2 นั้น มีการใช้เมื่อไม่ทราบค่าปริมาณรังสีสะสมของหน่วยที่
ผ่านมา
๕. แต่ละระดับความเสี่ยงสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับอันตรายจากรังสีที่เป็นผลมาจากอาวุธนิวเคลียร์ทั้งจากฝ่ายเราหรือจากฝ่าย
ข้าศึก หรือจากทั้งสองฝ่าย นอกจากนั้นก็สามารถใช้ได้กับรังสีเริ่มแรกจากการยิงสนับสนุนของฝ่ายเรา
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ขั้นที่ ๑ ต้องทราบก่อนว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมไว้แล้ว ๓๐ cGy
ขั้นที่ ๒ ต้องทราบเจตนารมณ์ของ ผบ. หน่วย ให้ได้รับรังสีไม่เกินระดับขั้นที่ไม่มีอันตราย
ขั้นที่ ๓ ลบค่ารังสีสะสมครั้งก่อนออกจากเกณฑ์การได้รับรังสีขั้นต่าในระดับที่ไม่มีอันตราย ซึ่งมี
สถานะเป็น RES-0
ขั้นที่ ๔ สาหรับคาตอบในขั้นที่ ๓ คือ ๔๕ cGy ดังนั้นหน่วยต้องได้รับรังสีได้อีกไม่เกิน ๔๕ cGy
จึงจะได้รับรังสีที่อยู่ในขั้นที่ไม่มีอันตราย
(ข) การค านวณระดั บ ความเสี่ ย ง เมื่ อ ไม่ ท ราบขนาดรั ง สี ส ะสมครั้ ง ก่ อ น หน่ ว ยมี
สถานภาพการรับรังสีอยู่ในระดับ RES-1 แต่ไม่ทราบว่าหน่วยมีปริมาณรังสีสะสมอยู่เท่าไร และหน่วยสามารถ
รับรังสีเพิ่มได้อีกเท่าไรจึงจะไม่เกินระดับขั้นที่ไม่มีอันตราย
ขั้นที่ ๑ ยังไม่ทราบว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมไว้เท่าไร
ขั้นที่ ๒ ต้องทราบเจตนารมณ์ของ ผบ. หน่วย ให้ได้รับรังสีไม่เกินระดับขั้นที่ไม่มีอันตราย
ขั้นที่ ๓ พิจารณาจากตารางระบุระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔-๒ ซึ่งพบว่าหน่วยมีสถานภาพ
การรับรังสีอยู่ในขั้น RES-1 ไม่ควรได้รับรังสีเพิ่ม จึงจะไม่เกินระดับขั้นที่ไม่มีอันตราย
(๒) ใช้ แ นวทางเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การได้ รั บ รั ง สี แนวทางที่ จ ะกล่ า วต่ อ ไปนี้ จ ะช่ ว ยให้ ผบ.
บัญชาการรบในสงครามนิวเคลียร์ได้
(ก) รังสีทุกชนิดมีโอกาสที่จะทาให้เกิดอันตราย หากทาได้ควรหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม
ในทางยุทธวิธีอาจต้องยอมให้มีการได้รับรังสีบ้าง ผบ. จาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญในการได้รับรังสี การที่
ยอมให้กาลังพลได้รับรังสีต้องชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับในระยะปานกลางหรือในระยะยาว สิ่ง
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตกลงใจของ ผบ. ในการเลือกหนทางปฏิบัติและการส่งหน่วยเข้ าปฏิบัติการ การ
ประเมินถึงสถานภาพการรับรังสีของหน่วยอย่างต่อเนื่องจะช่วยในการตกลงใจของ ผบ.
(ข) การได้ รั บ รั ง สี ค วบมี ก ารควบคุ ม ให้ ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ และต้ อ ง
สอดคล้องกับภารกิจ บางครั้งข้อกาหนดนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มไปจากัดการปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม หากละเลย
การควบคุมการได้รับรังสีก็จะเกิดผลร้ายแรงตามมา การกาหนดเกณฑ์การได้รับรังสี (OEG) จะช่วยให้การรักษา
สภาพการรับรังสีของหน่วยให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
(ค) การบันทึกสถานภาพการรับรังสีอาจใช้เพื่อการจาแนกหาหน่วยที่ได้รับปริมาณรังสีต่า
ที่สุด ซึ่งหน่วยอาจถูกเลือกให้ไปปฏิบัติภารกิจที่จาเป็นต้องได้รับรังสีเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หน่วยที่ไม่เคยได้รับ
รังสีมาก่อน หน่วยเช่นนี้อาจกาหนดให้มี OEG เป็น ๒๐, ๓๐ หรือ ๕๐ cGy สาหรับการปฏิบัติการครั้ง หนึ่ง
ภาวการณ์เจ็บป่วยจากรังสีจะไม่เกิดขึ้นกับหน่วยนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหน่วยนี้เคยได้รับรังสีมาแล้ว ๑๒๕ cGy
หากได้รับเพิ่มอีก ๒๕ cGy ก็จะทาให้หน่วยนี้ด้อยประสิทธิภาพลงทันที ดังนั้นการบันทึกข้อมูลการรับรังสีอย่าง
ต่อเนื่องก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยได้อย่างถูกต้อง
(ง) การกาหนดเกณฑ์การได้รับรังสี (OEG) จะขึ้นอยู่กับประวัติการได้รับรังของหน่วย ค่า
OEG ควรมี ก ารก าหนดส าหรั บ การปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะครั้ ง ค าแนะน าในการรั บ รั ง สี นี้ จ ะอยู่ บ นพื้ น ฐานด้ า น
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สถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยและบนพื้นฐานด้านภารกิจของหน่วย ค่า OEG เพียงค่าเดียวไม่สามารถใช้ได้
กับทุกหน่วยในสนามรบ
(๓) การกาหนดค่า OEG ค่า OEG อาจจะนิยามให้หมายถึงปริมาณรังสีสูงสุดที่คาดว่าหน่วย
จะได้รับ ซึ่งกาหนดโดย ผบ. สาหรับการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะ สาหรับหน่วยระดับกองร้อย
ผบ.ร้อย. มักจะกาหนดค่า OEG เป็นตัวเลข ผบ. เองก็ต้องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยในการพิจารณา
กาหนด OEG เป็นต้นว่า ภารกิจ สถานภาพการได้รับรังสีของหน่วยรอง และระดับความเสี่ยงที่ ผบ. ยอมรับ
ได้ กระบวนการในการกาหนด OEG มี ๒ กระบวนการ คือเมื่อทราบปริมาณรังสีสะสมทั้งสิ้นของหน่วย และ
เมื่อไม่ทราบปริมาณรังสีสะสมทั้งสิ้นของหน่วย หากหน่วยได้รับรังสีเกินกว่า OEG ต้องดาเนินการรายงานไปยัง
บก.หน่วยเหนือโดยไม่ชักช้า
(ก) การกาหนดค่า OEG เมื่อทราบปริมาณรังสีสะสมทั้งสิ้นของหน่วย ผบ. วางแผนให้
กองร้อย B เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการเปื้อนพิษรัง สี โดย ผบ. ยอมให้ ร้อย. B รับรัง สีไ ด้ในระดับขั้นที่มี
อันตรายปานกลาง ขณะที่ ร้อย.B ได้รับรังสีสะสมทั้ง สิ้น ๒๐ cGy แล้ว ผบ. จะกาหนดค่า OEG เป็นเท่าไร
สาหรับการปฏิบัติการของ ร้อย.B
ขั้นที่ ๑ ทราบแล้วว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมมาแล้ว ๒๐ cGy
ขั้นที่ ๒ ทราบเจตนารมย์ของ ผบ. ยอมให้หน่วยรับรังสีได้แต่ไม่เกินระดับขั้นอันตรายปานกลาง
ขั้นที่ ๓ นาเอาค่าปริมาณรังสีสะสม ๒๐ CGy ลบจากเกณฑ์การรับรังสีใน RES-0 ในตารางที่
๓-๑ สถานภาพการรับรังสีในการปฏิบัติการและเกณฑ์ความเสี่ยง ตามตัวอย่างนี้ ขนาดรังสีที่มีความเสี่ยงปาน
กลางไม่เกิน ๑๐๐ cGy
ขั้น ที่ ๔ ค าตอบสาหรั บในขั้ นที่ ๓ จึ ง เท่า กับ ๘๐ cGy (๑๐๐ – ๒๐ cGy) หมายว่า หน่ว ย
สามารถรับรังสีได้อีกไม่เกิน ๘๐ cGy จึงไม่ทาให้ได้รับรังสีไม่เกินขั้นอันตรายปานกลาง
ขั้นที่ ๕ จากข้อมูลในข้างต้น ผบ. ต้องกาหนดค่า OEG ให้แก่กองร้อย B ต้องไม่เกิน ๘๐ cGy
สาหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้
(ข) การกาหนดค่า OEG เมื่อไม่ทราบปริม าณรัง สีส ะสมทั้ง สิ้ นของหน่วย ทั้ง นี้ ผบ.
วางแผนให้กองร้อย D เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการเปื้อนพิษรังสี โดยที่ ร้อย.D มีสถานภาพการรับรัง สีเป็น
RES-1 แต่ไ ม่ทราบว่า ร้อย.D มีปริมาณรังสีสะสมอยู่เท่าไร ซึ่ง ผบ.ยอมให้ ร้อย.D รับรังสีได้ในระดับขั้นที่มี
อันตรายปานกลาง แล้ว ผบ. จะกาหนดค่า OEG เป็นเท่าไรสาหรับการปฏิบัติการของ ร้อย.D
ขั้นที่ ๑ ไม่ทราบแล้วว่าหน่วยได้รับรังสีสะสมเท่าไร
ขั้นที่ ๒ ทราบเจตนารมย์ของ ผบ.ยอมให้หน่วยรับรังสีได้แต่ไม่เกินระดับขั้นอันตรายปานกลาง
ขั้นที่ ๓ พิจารณาจากตารางที่ ๔-๒ สถานภาพการรับรังสีในการปฏิบัติการและเกณฑ์ความ
เสี่ยง พบว่าหน่ วยที่มีสถานภาพ RES-1 สามารถรับรัง สีไ ด้อีก ไม่เกิน ๑๐๐ cGy จึง ไม่เกิน ระดับรัง สีในขั้ น
อันตรายปานกลาง
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ขั้นที่ ๔ จากข้อมูลในข้างต้น ผบ. ต้องกาหนดค่า OEG ให้แก่กองร้อย D ต้องไม่เกิน ๑๐๐ cGy
สาหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้
(๔) การใช้ OEG
(ก) สมมติว่าวันนี้เป็นวันที่ ๖ ต.ค. ผบ. มีแผนว่าจะส่ง ร้อย.B เข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่มี
การเปื้อนพิษรังสีในวันที่ ๗ ต.ค. ทั้งนี้ ผบ. ยอมให้หน่วยได้รับรังสีไม่เกินขั้นระดับอันตรายปานกลาง ตาราง
แสดงสถานภาพการรับรังสีดังแสดงในรูปที่ ๔ – ๕
หมวด
B1
B2
B3
B4

กองร้อย

๑

๒
II
II

ตุลาคม ๑
๓ ๔ ๕
II
II

๖

๓๑

RES ในขณะนั้น

หมายเหตุ

RES – 1
RES – 1
RES – 0
RES – 1
B
RES – 1
๑
เครื่องหมายจานวนขีดตั้งในคอลัมน์วันที่ แต่ละขีดแทนค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ ๑๐ cGy (rad)

รูป ๔ – ๕ ตาราง RES
(ข) RES ของกองร้อย B เป็น RES-1 ซึ่ง ผบ.พิจารณาจากตารางที่ ๓.๑ พบว่า หน่วยที่
สถานภาพการรับรั งสีเป็ น RES-1 สามารถรับรั ง สีไ ด้อีก ไม่เ กิน ๑๐๐ cGy จึง จะท าให้ไ ด้รับ รัง สี ไ ม่เ กินขั้ น
อันตรายปานกลาง ดังนั้น ผบ. กาหนด OEG สาหรับการปฏิบัติการของ ร้อย.B ไม่เกิน ๑๐๐ cGy แล้วให้ ผบ.
ประเมิ นผลอั น ตรายจากตารางแสดงการเปื้ อ นพิ ษ ที่ศู น ย์ คชรน. ของกองพลก าหนด หรื อ กองร้ อ ยจะมี
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบยืนยันถึงปริมาณรังสีที่จะได้รับทั้งสิ้นของกองร้อย B เมื่อเข้า-ออกจากพื้นที่เปื้อนพิษ
ตามห้วงเวลาที่แน่นอน ควรมีการปรึกษาหารือกันระหว่าง ฝอ.๓ และ ฝ่ายแพทย์ เพื่อไม่ให้ได้รับรัง สีเกินค่า
OEG ทั้ง ฝอ.๓ และฝ่ายแพทย์ ควรให้ข้อเสนอแนะแก่ ผบ. เพื่อให้กาลังพลของกองร้อย B มีศักยภาพพอที่จะ
ปฏิบัติภารกิจจนบรรลุผลสาเร็จ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ควรจะได้มีการถกแถลงกันจนมีเข้าใจตรงกันในห้วง
การทาแผนยุทธการและควรดาเนินการให้เป็นเรื่องปฏิบัติปกติในฝ่ายอานวยการ
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