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15 ปกับกัมมันตภาพรังสี 
 

 หลายคนคงพอจำไดถึงอุบัติการณทางรังสีในชวงตนป 

พ.ศ. 2543 เม่ือสวนหัวของเคร่ืองฉายรังสีโคบอลต-60 ที่ไม

ใชแลว ถูกแยกช้ินสวนและบางสวนถูกนำออกจากสถานท่ี

เก็บโดยไมมีการควบคุมดูแล จากความรูเทาไมถึงการณของ

คนเก็บของเกาที่จัดการแยกช้ินสวนเพ่ือนำไปขายเปน     

เศษโลหะ ทำใหเกิดการแพรรังสีขึ้น เหตุการณครั้งนั้นมีผูได

รับรังสีทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย เกิดอาการเจ็บปวย และบาง

รายถึงขั้นเสียชีวิตในเวลาตอมา เรื่องดังกลาวกลายเปนขาว

ครึกโครมที่สรางความต่ืนตระหนกกับประชนชนท่ัวไปเปนอยางมาก และนับเปนครั้งแรกท่ี   

อุบัติการณทางรังสีเกิดขึ้นโดยเปนที่รับรูอยางกวางขวางในประเทศไทย 

 15 ปตอมา ในชวงบายวันที่ 12 พ.ค. 2559 หนังสือพิมพเดลินิวส รายงานการพบสารเคมี

รั่วไหล ไมทราบชนิดที่โกดังคอนกรีต 2 ชั้น ตั้งอยูในซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

จากการตรวจสอบคาดวาเปนสารกัมมันตรังสีโคบอลต 60 จึงทำการปดกั้นบริเวณในระยะ     

200 เมตร พรอมอพยพประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุ ภายหลังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ    

ตรวจสอบกลองโลหะดังกลาวพบวา ภายในเปนอิริเดียม 192 ที่หมดอายุตั้งแตป พ.ศ. 2538 ตามรายงานระบุวาวัสดุดังกลาวมีลักษณะเปนแทง  

ใชในการถายภาพเพ่ือตรวจสอบรอยร่ัว รอยราวของทอที่ใชในอุตสาหกรรมโรงงานกาซธรรมชาติ ซึ่งไมทราบวาเปนผูใดนำเขา มีเพียงขอสันนิษฐานวา

นำเขาโดยชาวเกาหลีซึ่งเปนผูเชาอาคารนี้ตอจากเจาของเดิม 

 อ.ดร.ลัคนา อภิปญญาโสภณ อาจารยประจำภาควิชารังสีเทคนิคและฟสิกสทางการแพทย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดให

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณนี้วา อิริเดียม 192 เปนธาตุที่มีสภาพไมเสถียร มีการสลายตัวดวยการปลดปลอยรังสีในรูปอนุภาคและคล่ืนแมแหล็ก

ไฟฟาความยาวคล่ืนสั้นความถี่สูงเชน อนุภาคบีตาและรังสีแกมมา มีระดับพลังงานเฉล่ียเทากับ 0.38 เมกะอิเล็กตรอนโวลต และมีคาครึ่งชีวิตประมาณ 

74 วัน หมายถึงนับจากวันนี้ไป 74 วัน ความแรงรังสีจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของคาความแรงรังสีตั้งตน ปจจุบันนิยมนำอิริเดียม 192 มาใชเปนแหลง

กำเนิดรังสีในเทคนิคการใหรังสีรักษาระยะใกลแบบชั่วคราว แทนการใชแหลงกำเนิดรังสีซีเซียม 137 และโคบอลต 60 เนื่องจากอิริเดียม 192  

มีคาความแรงรังสีจำเพาะและอัตราการปลดปลอยรังสีสูงกวา หากสัมผัสโดยตรงในปริมาณรังสีสูง ผูไดรับรังสีจะแสดงอาการผิดปกติในระบบเลือด 

ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาทสวนกลาง ขณะท่ีผูไดรับรังสีบางรายอาจไมปรากฏอาการฉับพลัน แตจะแสดงความผิดปกติตอพันธุกรรม    

หรือเกิดเปนมะเร็งขึ้นไดในอนาคต ในการนำเขา สงออก มีไวในครอบครองและใชตนกำเนิดรังสีตองผานการขออนุญาตกับหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 

พรอมจัดทำรายงานสรุปอยางสม่ำเสมอ 

 แตจากเหตุการณที่เกิดขึ้น ตนเหตุของเรื่องดังกลาวนาจะเกิดจากความหละหลวมของการตรวจสอบการนำเขา มีไวในครอบครอง และจัดเก็บ    

ตนกำเนิดรังสี ซึ่งคงตองฝากใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่มีหนาที่ควบคุมการใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรหรือสารกัมมันตรังสีเขมงวดกับการพิจารณา 

ออกใบอนุญาตแกผูใชทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีการผลิต ครอบครอง หรือนำเขาสารรังสี ดูแลตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งใหคำแนะนำแกผูใช   

สารรังสีในดานการใช การจัดเก็บและสถานท่ีจัดเก็บ รวมถึงใหความรูถึงสารรังสี อันตราย วิธีการปองกันอันตรายจากรังสีแกประชาชนท่ัวไป เพื่อให

เหตุการณดังกลาวเปนอุบัติการณสุดทายทางรังสีในประเทศไทย  
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โครงการ  International Night Party 2016 

 ตามที่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งเปนหลักสูตร
ที่มีการเรียนการสอนแบบนานาชาติ จึงมีนิสิตตางชาติจากหลายประเทศมาเรียนดวยกัน  
ทั้งนิสิตที่มาเรียนแบบเต็มเวลา และนิสิตที่มาแลกเปล่ียน 1 ภาคการศึกษา การจัดกิจกรรม 
International Night 2016 ขึ้นนั้น เปนกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในหอง  
และยังเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมถือเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมใหนิสิตสรางความสัมพันธ 
อันดีตอกัน มีโอกาสไดเรียนรูขนบธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรมอันดีของกันและกัน   
รวมท้ังไดเสริมสรางความสัมพันธระหวางอาจารยและนิสิตอีกดวย การจัดกิจกรรมยังเปน

การชวยใหนิสิตทุกคนรูจักการเปนผูนำ กลาแสดงออก มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
การแลกเปล่ียนเรียนรู 
 ในการนี้ นิสิตจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 คน เลือกจัดการแสดง 
ประจำชาติ เรียกวา Saman Dance เปนการเตนประกอบเพลง สื่อถึงการละเลนของชาวอินโดนีเซียในสมัยกอน ที่อาศัยอยูบนเกาะสุมาตรา ในสวนของ 
นิสิตไทยน้ัน จัดการแสดงเตนประกอบเพลงไทยสากลแนวสมัยใหม ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน นอกจากน้ี ทางภาค
วิชาฯ ไดจัดเลี้ยงอาหารเย็นแบบบุฟเฟต เปนลักษณะอาหารไทยฮาลาล เลือกรายการอาหารไทยพ้ืนเมือง ไดแก แกงเขียวหวาน แกงสมไขชะอม ปลาทอด
ซอสมะขาม และทับทิมกรอบ เปนตน เพื่อใหนิสิตตางชาติไดเรียนรูลักษณะและรสชาติของอาหารไทย และเรียนรูวัฒนธรรมการรับประทานอาหารรวมกันของ
คนไทยดวย 
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โครงการฝกอบรมความปลอดภัยหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety Training) 

 เนื่องดวย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการหลายสาขา ทั้งทางเคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา ภูมิคุมกันวิทยา 
โลหิตวิทยา จุลทรรศนคลินิก และฝายวิจัยคณะฯ โดย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย และ อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น ผูชวยคณบดีฝายวิจัย     
ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จึงไดจัดโครงการฝกอบรมความปลอดภัยหองปฏิบัติการ (Laboratory Safety 
Training) ขึ้น ในระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ หอง 421 อาคารจุฬาพัฒน 4 ซึ่งการอบรมท้ังสองวัน ทางคณะสหเวชศาสตรไดรับเกียรติจาก       
ทีมวิทยากรผูเช่ียวชาญ Lab Safety Training จากฝาย Safety และ Quality Assurance Unit ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร (AFRIMS)       
มาบรรยายความรู เพื่อใหนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี/โท/เอก นสิิตหลักสูตรนานาชาติ และผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ทำงานอยางปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถบริหารจัดการความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น เพื่อลด     
การเกิดอุบัติเหตุ และอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้โครงการดังกลาวคณะฯ จัดขึ้นเปนประจำทุกปอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรได
มีโอกาสทบทวนความรู และยังเปนการเตรียมพรอมนิสิตกอนเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ซึ่งจะนำไปสูวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในหอง
ปฏิบัติการภายในคณะฯ ตอไป  
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Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 6 

ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันคลังสมองแหงชาติ 

 งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.วิโรจน บุญรัตนกรกิจ รองคณบดีฝายวิจัย ไดจัดโครงการบรรยาย
ความรู Lunch Time Seminar 2016 คร้ังที่ 7 ในหัวขอเร่ือง“Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae (CRE) : hide and seek in bangkok” โดยได
รับเกียรติในการบรรยายจาก รศ.ดร.พิทักษ สันตนิรันดร หัวหนาหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดรับความสนใจจากคณาจารย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เขารวมรับฟงบรรยายเปนจำนวนมาก เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559  
เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 ชั้น 1 หอง 3102 
 
 

 คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประวิตร  

เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร พรอมดวยผูบริหารคณะฯ รวมใหการ
ตอนรับคณะผูอบรมในหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุนที่ 14 จาก
สถาบันคลังสมองของชาติ ในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู และเขาเยี่ยมชมคณะ       
สหเวชศาสตรเพื่อศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  

รวมแสดงความยินดี สโมสรอาจารยจุฬาฯ ครบรอบ 58 ป 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมดวย  
นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร เขารวมแสดงความยินดีแก ผศ.สันติ      
คุณประเสริฐ กรรมการสโมสรอาจารยจุฬาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ป แหงการสถาปนา 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักงานสโมสรอาจารยจุฬาฯ อาคารจุลจักรพงษ  

รวมแสดงความยินดี  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ ครบรอบ 83 ป 

 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร จุฬาฯ พรอมดวย 
นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการฝายบริหาร เขามอบกระเชาดอกไมรวมแสดง

ความยินดีแกผูบริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ป แหง
การสถาปนา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ 
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 ตามที่ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหกับ 3 หลักสูตร อันไดแก วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) โดยมีพื้นที่บริเวณสำหรับการ
จัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ณ อาคารจุฬาพัฒน 3 จำนวน 4 หอง อาคารจุฬาพัฒน 6 จำนวน 1 หอง และอาคารบรมราชชนนีฯ  
ชั้น 4 ภาควิชาฯ จึงมีความประสงคที่จะจัดระเบียบและทำความสะอาดหองเรียน หองปฏิบัติการ และพื้นที่บริเวณตางๆ โดยรอบ หลังจากที่ถูกใชงานมาตลอด
ทั้งปการศึกษาที่ผานมา เพื่อใหอุปกรณไดคงอยูในสภาพพรอมใชงานสำหรับการเปดภาคการศึกษาถัดไป และเพื่อเตรียมพรอมในการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภาควิชาฯ อกีทั้งยังเปนกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ ที่สงเสริมใหนิสิตไดทำงานรวมกันเปนกลุม พัฒนาทักษะการวางแผนและแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับมอบหมาย และตระหนักถึงการดูแลรักษาหองเรียนและหองปฏิบัติการท่ีตนเองไดใชงานมาตลอดท้ังปการศึกษา ในการน้ี เมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 ภาควิชาฯ ไดดำเนินการจัดระเบียบการเก็บวัสดุการศึกษา ครุภณัฑตางๆ ดูแลทำความสะอาดหองเรียนและหองปฏิบัติการทั้งหมดของ     
ภาควิชาฯ อีกทั้งยังไดตรวจสอบตรวจสอบอุปกรณ พัสดุและครุภัณฑที่ชำรุดเสียหายเพื่อเตรียมดำเนินการสงซอมใหพรอมสำหรับใชงานตอไป โดยไดรับ     
ความรวมมือจากคณาจารย 9 คน เจาหนาที่ 2 คน และนิสิตของหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ชั้นปที่ 2-3 จำนวน 30 คน รวมผูรวมโครงการ
ทั้งสิ้น 41 คน และไดดำเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 1 วัน ตามแผนที่วางไว  

โครงการ Big Cleaning Day ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

บริเวณจัดแสดงผลงานนิสิต และโมเดลอาหาร  บริเวณจัดแสดงผลิตภัณฑอาหารตัวอยาง  ภายหลังการทำความสะอาด หองเรียน 3102 

บรรยากาศการทำความสะอาด บริเวณภายในหองปฎิบัติการทางโภชนาการชีวเคมี 

บรรยากาศการทำความสะอาด บริเวณภายในหองปฎิบัติการ (หองครัว) 



7ปที่ 8  ฉบับที่ 5  พฤษภาคม  2559 สหเวชจุฬาสานสัมพันธ

สถาปนาคณะทันตแพทย 

 เมื่อวันจันทรที่ 16 พฤษภาคม 2559 รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล คณบดีคณะสหเวช
ศาสตร และนางสุพัตรา พรชัยสกุลดี ผูอำนวยการผายบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขารวม

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ป แหงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร ณ หอง
ประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จยา 93 ในโอกาสนี้ คณะทันตแพทยศาสตรไดจัดพิธีตักบาตร
พระสงฆ 19 รูป และพิธีสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ
พระพุทธชินสี จากนั้น ไดจัดบรรยายพิเศษเร่ือง “ถาไมมีพระคุณอันอุนเกลา วันนี้เลาใครจะรูเราอยู
ไหน” และทอลกโชวเรื่อง “Yoga แลว Young”  

โครงการวิจัย กลามเนื้อ Internal oblique and transversus abdominis  

เกิดการเมื้อยลา เมื่อนั่งในทาหลังหอเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในผูที่ทำงานในสำนักงาน 

โดย รศ.ดร. ประวิต เจนวรรธนะกุล, ภูริพัฒน วาวเงินงาม และคณะ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความรูสึกไมสบายของรางกายและเม่ือยลาของกลามเนื้อบริเวณหลังสวนลางในขณะนั่งในทานั่งตัวตรง นั่งหลังหอ และ

โนมตัวไปขางหนา เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง ในผูที่ทำงานในสำนักงาน โดยอาสาสมัครจำนวน 30 คน ถูกขอใหนั่งในทาใดทาหนึ่งในสามทานั่งที่กลาวขางตน    

โดยการสุม เปนระยะเวลา 1 ชั่วโมงโดยผูวิจัยทำการวัดความความรูสึกไมสบายในบริเวณตางๆ ของรางกายใช the Body  Perceived Discomfort (BPD) 

scale กอนและหลังการนั่งเปนระยะเวลา 1 ชั่วโมง นอกจากน้ี ผูวิจัยยังทำการวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ superficial lumbar multifidus (MF), iliocostalis 

lumborum pars thoracis (ICL), internal oblique (IO)/transversus abdominis (TrA), และ rectus abdominis (RA) ในระหวางการนั่งระยะเวลา       

1 ชั่วโมงดสวย จากนั้น จึงทำการคำนวณ Median Frequency (MDF) ของคลื่นไฟฟากลามเนื้อเพื่อใชเปนดัชนีวัดความเม่ือยลาของกลามเนื้อ 

 ผลการศึกษาปรากฎวา การนั่งเปนระยะเวลานาย 1 ชั่วโมง ทำใหเกิดความรูสึกไมสบายยริเวณคอ/บา ขอไหล หลังสวนบน หลังสวนลาง และกน       

เพิ่มขึ้นมีนัยสำคัยทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการนั่งไมพบวา กลามเนื้อ RA, ICL, และ MF เกิดการเม้ือยลาอยางมีนัยสำคัยทางสถิติทั่งทานั่งตัวตรง        

นั่งหลังหอหรือนั่งโนมตัวไปขางหนา พบเพียงการนั่งหลังหอทำใหเกิดภาวะเม่ือยลากลามเนื้อ IO/TrA ทั้งทางดานซายและขวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 งานวิจัยนี้ชี้วา การนั่งเปนระยะเวลานานทำใหเกิดความรูสึกไมสบายบริเวณตางๆ ของรางกายและการน่ังหลังหอเปนทาทางนั่งที่ไมดี เนื่องจากทำใหเกิด

การเม้ือยลาของกลามเนื้อรักษาความม่ันคงของกระดูกสันหลัง ซึ่งเมื่อกลามเนื้อนี้เกิดการเม้ือยลาอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังไดงาย ดังนั้น      

จึงควรหลีกเลี่ยงการนั่งในทาหลังหอเปนเวลานาน 
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