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ระบบรังสีการแพทย์ 
 

รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติ 1. ต้องจัดให้มีผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิค  ซึ่ งประกอบด้วย
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี (Radiation Safety Officer) และ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง (Qualified Expert) ที่เหมำะสมกับคุณสมบัติ
และกำรใช้งำนของต้นก ำเนิดรังสี วัสดุกัมมันตรังสี หรือ เครื่องก ำเนิด
รังสีที่ได้รับอนุญำตนั้น 

2. จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
ทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ที่มีคุณสมบัติและจ ำนวนตำมที่ระเบียบหรือ
กฎหมำยก ำหนด 

3. เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีซึ่งแต่งตั้งโดยผู้รับใบอนุญำต ต้องเป็นผู้
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และต้องเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรรับรองโดย ส ำนักงำน
ปรมำณู เพ่ือสันติ ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยคณะอนุกรรมกำรที่
คณะกรรมกำรแต่งตั้ง เพ่ือท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ และด ำเนินกำรทำง
เทคนิคเกี่ยวกับรังสี ให้แก่กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับต้นก ำเนิดรังสี ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบกำร และวิธีกำรที่ปลอดภัย 

4. โดยต้องมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีอย่ำงน้อย  1  คน  ซึ่งมี
คุณสมบัติและหน้ำที่ตำมเอกสำร “คุณสมบัติและหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยทำงรังสี” พ.ป.ส. 11 , ปร.-2-01 

5. หำกต้นก ำเนิดรังสีที่มีไว้ในครอบครองและใช้มีจ ำนวนมำก หรือมี
ลักษณะซับซ้อน หรือมีโอกำสที่จะมีกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี  ต้องจัดให้
มีหน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสี และมีบุคลำกรเพ่ือด ำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงรังสีที่พอเพียงเพ่ือจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ทำงรังสีให้ครบถ้วน 

6. ต้องระบุผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังสี สถำนที่จัดเก็บ
และสถำนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับรังสี เครื่องมือตรวจวัดรังสี และเครื่องใช้
อันจ ำเป็นเพ่ือระงับหรือ   ป้องกันอันตรำยจำกรังสีซึ่งอำจมีแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินหรือเพ่ือคุ้มครองอนำมัยของบุคคล โดยคุณสมบัติและ
จ ำนวนของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงเทคนิคเกี่ยวกับรังสี ให้เป็นไป
ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

7. เป็นผู้รับผิดชอบ ต้องมีควำมตระหนักในเรื่อง   เกี่ยวกับกำรป้องกัน
อันตรำยจำกรังสีต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยจัดให้มี
โปรแกรมกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี    รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องวัดรังสีที่
เหมำะสมและพอเพียง 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

2. คุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่ ส ำหรับผู้ที่สำมำรถได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำงรังสีต้องมี
อำยุเกิน 18 ปีเต็ม มีควำมเหมำะสมในกำรเป็นผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีซึ่ง
หมำยถึงต้องผ่ำนกำรตรวจร่ำงกำยว่ำมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจ
เฉพำะทำงด้ำนรังสี โดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ว่ำไม่เป็นโรคร้ำยแรงที่
เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน  และมีคุณสมบัติ  ประสบกำรณ์  และ
ควำมสำมำรถดังต่อไปนี้ 
ก. ผ่ำนกำรฝึกอบรมและได้รับกำรรับรอง ตำมประกำศของส ำนักงำน

ปรมำณูเพ่ือสันติ ซึ่งท ำให้มั่นใจว่ำบุคคลนั้นมีควำมรู้เพียงพอในเรื่อง
คุณสมบัติของรังสี         ซึ่งน ำมำใช้ในกิจกำรของผู้รับใบอนุญำต 

ข. มีควำมรู้ที่ถูกต้องในเรื่องควำมเสี่ยงอันตรำยจำกรังสี และวิธีกำรควบคุม
หรือจ ำกัดควำมเสี่ยงอันตรำยนั้นให้มีอันตรำยน้อยที่สุด 

ค. มีควำมเข้ำใจและควำมรู้อย่ำงละเอียดในงำนซึ่งได้รับมอบหมำย ที่
เกี่ยวข้องกับต้นก ำเนิดรังสีเท่ำเทียมกับผู้ที่ท ำหน้ำที่นี้ในที่อ่ืนที่มีลักษณะ
กำรใช้ต้นก ำเนิดรังสีในงำนเหมือนกัน 

ง. มีควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๐๘ กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อก ำหนดอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงำนที่บุคคลนั้นได้รับมอบหมำยให้แนะน ำในเรื่องของต้น
ก ำเนิดรังสีของผู้รับใบอนุญำต 

จ. มีควำมสำมำรถในกำรให้ค ำแนะน ำ เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติ  กฎกระทรวง ข้อก ำหนด และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง 
และพระรำชบัญญัติ  กฎกระทรวง ข้อก ำหนด และแนวปฏิบัติ ที่
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตำมหลักกำรที่ดีในกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

ฉ. มีควำมสำมำรถถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรังสี และกับตัวแทนของพวกเขำ 

ช. มีควำมสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ ในกำรพัฒนำกำรใช้รังสีใน
งำนที่บุคคลนั้น ให้ค ำแนะน ำ และสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำใหม่ๆ
ในกำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี 

3. ข้ อ ก ำ ห น ด เ พ่ื อ ค ว ำ ม
ปลอดภัย 

1. จัดท ำโปรแกรมกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีเพ่ือกำรปฏิบัติงำนทำงรังสี 
กำรเก็บรักษำกำรใช้งำน และกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 
และเครื่องก ำเนิดรังสีอย่ำงปลอดภัย 

2. จัดโปรแกรมกำรตรวจสุขภำพให้กับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี 
3. จัดแบ่งบริเวณรังสีออกเป็น “พ้ืนที่ควบคุม” และ “พ้ืนที่ตรวจตรำ” 
4. ระบุประเภทของห้องปฏิบัติกำร และบริเวณปฏิบัติงำนอ่ืนๆ 
5. จัดให้มีกำรวัดปริมำณรังสีประจ ำตัวบุคคลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสี

ทุกคนที่ปฏิบัติงำนใน “พ้ืนที่ควบคุม” 
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

3. ข้ อ ก ำ ห น ด เ พ่ื อ ค ว ำ ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

6. ดูแลในกำรจัดหำเครื่องวัดรังสีบุคคล ตรวจสอบบันทึกกำรได้รับรังสีเพ่ือ
เฝ้ำสังเกตกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมขั้นตอน ท ำให้มั่นใจว่ำกำรได้รับ
ปริมำณรังสีถูกจ ำกัดให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

7. ทดสอบเครื่องมือที่ ใช้ตรวจวัดรังสี เป็นประจ ำ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ
เครื่องมือสำมำรถตรวจวัดได้อย่ำงถูกต้อง 

8. ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ รับ ใบอนุญ ำตในกำรรับผู้ ปฏิบั ติ งำนทำงรังสี 
ตัวอย่ำงเช่นกำรรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยภำพทำงรังสี หรือผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยภำพทำงรังสี ที่มีใบรับรองในงำนนั้นๆ และอบรมเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้น
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพวกเขำอย่ำงปลอดภัย 

9. จัดท ำวิธีปฏิบัติในกำรเผชิญกับเหตุกำรณ์ไม่ปกติ หรือกำรได้รับปริมำณ
รังสีสูงผิดปกติท่ีอำจจะเกิดขึ้นได้ 

10. จัดให้มีแนวปฏิบัติ และกำรฝึกอบรมที่เพียงพอส ำหรับบุคลำกรทุกคนที่
อำจจะได้รับรังสี 

4. สถำนที ่ 1. สถำนที่ปฏิบัติ กำรทำงรังสี จะต้องมีกำรวำงแผนกำรป้องกันอันตรำย
จำกรังสีเป็นอย่ำงดี 

2. วำงระเบียบปฏิบัติในกำรท ำงำนเกี่ยวกับสำรรังสี เพ่ือให้แน่ใจได้  ว่ำ
ระดับของปริมำณรังสี (Radiation dose) และควำมเข้มข้นของสำรรังสี
ที่ปนเปื้อนอยู่ในอำกำศและในน้ ำอยู่ในระดับต่ ำที่สุดเท่ำที่จะ เป็น ไปได ้

3. ไม่ ว่ ำ  ในกรณี ใดๆ  จะไม่ เกิ นค่ ำสู งสุ ดที่ ยอมรับ ได้  (Maximum 
permissible values) ซึ่งก ำหนดโดยคณะกรรมำธิกำร นำนำชำติ ว่ำ
ด้วยกำรป้องกันอันตรำยจำกรังสี  (International Commission on 
Radiological Protection, ICRP) 

4. ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับสำรรังสี และประชำชนทั่วไป  โดยถือว่ำถ้ำ
ร่ำงกำยของคนทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับรังสี หรือวัสดุกัมมันตรังสี  เข้ำไปไม่
เกินค่ำที่ ICRP ก ำหนดไว้ส ำหรับธำตุทำง รังสีแต่ละตัว 

5. กำรได้รับรังสีทั้งหลำยควรจะรักษำให้อยู่ในขีดจ ำกัดต่ ำที่สุดเท่ำที่จะ
เป็นไปได้ ในขณะที่ระดับรังสีสูงสุดอันเป็นที่ยอมรับกันได้ 

6. ในทำงปฏิบัติแล้ว ผู้ปฏิบัติงำนทำงรังสีจะต้องพยำยำมให้ตัวเองและ
ผู้อื่นได้รับรังสีน้อยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

5. หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสีต้อง 

1. ทรำบเงื่อนไขในกำรอนุญำต ซึ่ งมอบให้กับผู้ รับใบอนุญำต ตำม
ข้อก ำหนดต่ำงๆ ในพระรำชบัญญัติพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ พ .ศ. 
๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม(ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎกระทรวงที่ออก
ตำมในพระรำชบัญญัตินั้นให้บุคลำกรที่ท ำงำนภำยใต้กำรควบคุมของ
เขำทรำบ 

2. ควบคุมกำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้รังสีทุกกิจกรรม หรือที่
ต้องกระท ำภำยใต้กำรดูแลของเขำ ท ำให้ผู้รับใบอนุญำตทุกรำยและ
เหล่ำพนักงำน ทรำบถึงอันตรำยจำกเครื่องมือที่พวกเขำใช้และให้ใช้  
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

5. หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยทำงรังสีต้อง(ต่อ) 

ควำมระมัดระวังเป็นอย่ำงมำกในกำรปฏิบัติงำน 
3. จัดหำเครื่องวัดปริมำณรังสีบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ควบคุมทุก

คนเพ่ือใช้บันทึกปริมำณรังสีที่บุคคลเหล่ำนั้นได้รับ 
4. จัดให้มีป้ำยเตือนรังสีที่เหมำะสม และใช้ติดตำมที่ที่ก ำหนด และปลด

ออกเม่ือไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ 
5. จัดให้มีที่เก็บวัสดุกัมมันตรังสีที่เหมำะสม และใช้เก็บวัสดุกัมมันตรังสี 

วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนด 
6. จัดให้มีเครื่องมือตรวจวัดรังสีที่เหมำะสม อยู่ในสภำพกำรท ำงำนที่ดี 

และผ่ำนกำรปรับเทียบมำตรฐำนส ำหรับชนิดและพลังงำนรังสีที่ใช้อยู่ 
บำงกรณีอำจจะจ ำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดรังสีชนิดที่ใช้วัดอัตรำปริมำณ
รังสีและชนิดที่ใช้วัดกำรเปรอะเปื้อนสำรกัมมันตรังสี 

7. ตรวจสอบบรรดำสถำนกำรณ์ผิดปกติ หรือกำรได้รับปริมำณรังสีผิดปกติ 
ว่ำเป็นเหตุผิดปกติจริง หรือมีแนวโน้มว่ำจะท ำให้เกิดกำรได้รับปริมำณ
รังสีโดยไม่จ ำเป็น หรือเกิดกำรเปรอะเปื้อนไปสู่คน สภำวะผิดปกติ
เหล่ำนี้จะต้องรำยงำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ
ภำยใน24 ชั่วโมง และจัดท ำบันทึกรำยละเอียดส่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน 30 วันหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ 

8. ด ำเนินกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ก ำหนด
ตำมกฎระเบียบที่คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดไว้ และตำมระเบียบอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่
ก ำหนดในประเทศไทย 

6. กำรเก็บรักษำ 1. กำรเฝ้ำตรวจทำงกำรแพทย์ซึ่งจัดท ำเกี่ยวเนื่องกับประวัติบันทึกปริมำณ
รังสีบุคคลของผู้ปฏิบัติงำน 

2. บุคคลของผู้ปฏิบัติงำน 
3. รำยกำร และสถำนที่เก็บเครื่องฉำยรังสี สำรกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ 

และวัสดุอ่ืนๆที่ก ำหนด 
4. กำรปรับเทียบมำตรฐำน และกำรทดสอบบ ำรุงรักษำเครื่องมือตรวจวัด

รังสีและบันทึกอ่ืนๆ 
5. กำรปรับเทียบมำตรฐำน และกำรทดสอบบ ำรุงรักษำเครื่องมือตรวจวัด

รังสีและบันทึกอ่ืนๆ 
6. รำยงำน ซึ่งเชื่อได้ว่ำจ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจสอบจำกพนักงำน ซึ่งเป็น

เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
7. บันทึกกำรรับทรำบและปฏิบัติตำมค ำสั่งของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งอำจ

มีออกมำเป็นครั้งครำว 
8. ก ำหนดระยะเวลำในกำรได้รับรังสี ระยะทำง และเครื่องก ำบังรังสี ที่จะ

ใช้ในบริเวณที่อำจจะมีกำรได้รับปริมำณรังสีจำกภำยนอกร่ำงกำย ใน
กำรนี้จะรวมทั้งกำรใช้เสื้อตะกั่ว ถุงมือ แว่นตำกระจกตะกั่ว คอนกรีต  
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รายการ ข้อก าหนดเพื่อความปลอดภัย 

6. กำรเก็บรักษำ(ต่อ) และอ่ืนๆตำมควำมเหมำะสม 
9. ทบทวนโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนทุกๆโปรแกรม และโปรแกรมที่เสนอ

ใหม่ค้นหำควำมเป็นไปได้ที่อำจจะเกิดอันตรำยขึ้น และเพ่ือให้มั่นใจว่ำ
วิธีกำรป้องกันที่จ ำเป็นได้รับกำรแนะน ำและได้น ำมำใช้ 

10. พัฒนำวิธีกำรปฏิบัติงำนส ำหรับสำรกัมมันตรังสีที่ไม่ได้ปิดผนึกสนิท
จนกระทั่งมีโอกำสที่จะเปรอะเปื้อนน้อยที่สุด ในกำรนี้จะประกอบด้วย
กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม และเสื้อคลุม 

11. ส ำรวจรังสี และน ำเสนอผลกำรส ำรวจต่อผู้รับใบอนุญำต ผู้รับผิดชอบ
คนอ่ืนๆ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของหน่วยงำน 

12. จัดท ำวิธีกำรในกำรขจัดบรรดำกำกกัมมันตรังสี และปฏิบัติตำมนั้น 
วิธีกำรนี้จะต้องน ำเสนอต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือให้กำรรับรอง 

7. ข้อก ำหนดทั่วไป 1. กำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนรังสีต้องใช้เวลำน้อยที่สุดเพ่ือป้องกันมิให้ร่ำงกำย
ได้รับรังสีเกินมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ส ำหรับบุคคล 

2. ระยะทำง  ควำมเข้มของรังสีจะเปลี่ยนแปลงลดลงไปตำมระยะทำงจำก
สำรต้นก ำเนิดรังสี ส ำหรับต้นก ำเนิดรังสีที่เป็นจุดเล็กๆ ควำมเข้ม จะ
ลดลงเป็นสัดส่วนกลับ กับระยะทำงยกก ำลังสอง 

3. เครื่องก ำบัง ควำมเข้มของรังสีเมื่อผ่ำนเครื่องก ำบังจะลดลง จะมำก 
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับพลังงำนของรังสี สมบัติ ควำมหนำแน่น และ ควำม 
หนำของวัตถุที่ใช้ 

 

รังสีที่ก่อให้เกิดไอออนดังกล่ำวจะเกิดขึ้นและอยู่ล้อมรอบมนุษย์ตลอดเวลำ ซึ่งอำจจะมีมำกบ้ำงหรือ
น้อยบ้ำงนั้น ขึ้นอยู่กับสถำนที่ และลักษณะ กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆกันได้มีกำรสรุปค่ำควำมแรงรังสีโดยเฉลี่ยจำก
ต้นก ำเนิดรังสีต่ำงๆดังนี้ 

 

เกณฑ์ระดับความแรงรังสีท่ีปลอดภัย 
ระดับความแรงรังสี ระดับรังสีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ระดับรังสีส าหรับบุคคลทั่วไป 
ควำมแรงรังสีรวม 20 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 1 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 

เลนส์ตำ 150 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 15 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 
ผิวหนัง 500 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 50 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 
มือเท้ำ 500 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 50 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี 

ที่มา: IAEA Safety Series No.115, Vienna, 1995 
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ระดับรังสีโดยเฉลี่ยท่ีมนุษย์ได้รับในรอบปี 
ต้นก าเนิดรังสี ระดับรังสี(mSv/yr) เปอร์เซ็นต์ 

รังสีจากธรรมชาติ 
ก๊ำซเรดอน 2.0 55 
รังสีคอสมิก 0.27 8 
รังสีจำกผิวโลก 0.28 8 
รังสีจำกภำยในร่ำงกำย 0.39 11 
รวมรังสีจากธรรมชาติ 3.00 82 
รังสีจากกิจกรรมมนุษย์ 
กำรเอกซ์เรย์ทำงกำรแพทย์ 0.39 11 
กำรใช้งำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ 0.14 4 
ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตปกติ 0.10 3 
สถำนปฏิบัติงำนทำงรังสี 0.01 0.30 
กระบวนกำรผลิตเชื้อเพลิง 0.01 0.03 
ฝุ่นกัมมันตรังสี 0.01 0.03 
อ่ืนๆ 0.01 0.03 
รวมรังสีจากกิจกรรมมนุษย์ 0.63 18 
รวมรังสีทีม่นุษย์ได้รับ 3.60 100 
ที่มา:ICRP Publication 60 

 

ระดับความแรงรังสีและอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ควำมแรงรั งสี ระดั บ  10,000 มิ ลลิ ซี เวิ ร์ ท  ใน
ระยะเวลำสั้นๆ 

เกิดกำรบำดเจ็บทำงรังสีทันทีและท ำให้ถึงแก่ควำม
ตำยใน 2-3 สัปดำห์ 

ควำมแรงรังสีระดับ 1,000 มิลลิซีเวิร์ท ในระยะเวลำ
สั้นๆ 

เกิดกำรบำดเจ็บทำงรังสี เช่นคลื่นไส้อำเจียนแต่ไม่ถึง
ตำยและอำจเกิด เป็นมะเร็ง ใน ระยะ หลัง 

ควำมแรงรังสีระดับ 20 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี เกณฑ์ควำมปลอดภัยทำงรังสีส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนใน
สถำนปฏิบัติงำนทำงรังสี 

ควำมแรงรังสีระดับ 2 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี ระดับรังสีปกติในธรรมชำติ 
ควำมแรงรังสีระดับ 0.05 มิลลิซีเวิร์ท ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมให้มีอยู่ ณ รอบบริเวณสถำน

ปฏิบัติงำนนิวเคลียร์ 
ทีม่า: "Radioactivity and Risk", University of Michigan, August 1996. 


