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รังสี (Radiation)

พลังงาน ส่งผ่านจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 
ซึ่งสามารถเกิดได้จากธรรมชาติ  และมนุษย์
สร้างขึน้ รังสีอาจจะเป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่น   คล่ืนวิทยุ    ไมโครเวฟ    แสงสว่าง 
รังสีเอกซ์ หรืออนุภาค เช่น แอลฟา เบตา 
และ นิวตรอน เป็นต้น



As the energetic particles or waves pass through the target material they collide 
with particles. 
Around the sites of these collisions chemical bonds are broken. 
When collisions damage DNA or RNA ,effective reproduction becomes unlikely, 
also when collisions occur in cells, cell division is often suppressed.

From Wikipedia, the free encyclopedia



การวัดปริมาณรังสี (Dosimetry)
คือ การวดัปริมาณรังสีดดูกลืน ที่วตัถไุด้รับหลงัจากผ่านการฉายรังสีแล้ว

ปริมาณรังสีดดูกลืน (Absorbed dose)
ปริมาณพลงังานท่ีวตัถดุดูกลืนไว้ตอ่หนึง่หน่วยน า้หนกัของวตัถเุม่ือได้รับ
รังสี มีหน่วยเป็นเกรย์ (Gy, 1 Gy= 1J/1kg)



ศูนย์ฉายรังสี

- ออกแบบโดย MDS Nordion International Inc. 
ประเทศแคนาดา

- เคร่ืองฉายรังสีแกมมาแบบ  Carrier Type รุ่น JS-8900 



เคร่ืองฉายรังสีแกมมารุ่น JS-8900



บรรจุอยู่ในแท่งคล้ายดนิสอ
ตั้งเป็นแผงแนวดิ่ง (Source 
rack) สามารถบรรจุโคบอลต์-
60 ได้สูงสุดถึง 3,000,000 คูรี  
แผงต้นก าเนิดรังสี จะถูก
ยกขึน้จากบ่อน า้ลกึ 26  ฟุต
เมื่อเดินเคร่ือง   อตัราการ
สลายตัวของโคบอลต์-60 
ประมาณ 1% ต่อเดือน

ต้นก าเนิดรังสีโคบอลต์-60



5. ต้นก าเนิดรังสีโคบอลต์-60



ตู้บรรจุภณัฑ์เป็นตู้อะลูมิเนียม
ขนาด  120  X 60 X 120 ซม3. 
น า้หนักบรรจุไม่เกิน 1,958 กิโลกรัม 
ปริมาตรรวมไม่เกิน 1.728 ลบ.ม. 



ระบบขนส่งแบบรางเดี่ยว

ตู้บรรจุภณัฑ์จะถูกเล่ือนเข้าไป
และ

เล่ือนออกมาจากห้องฉายรังสี
โดยระบบรางเดี่ยว โดยมี
กระบอกสูบอัดลมเป็นตวั
ขับเคล่ือน    ระบบนีด้ีกว่า
ระบบโซ่ที่ใช้ก าลังไฟฟ้า



ระบบควบคุมการเดนิเคร่ือง
เช่ือมโยงกับระบบความปลอดภัยของเคร่ืองฉายรังสี



กลไกการเคล่ือนภาชนะแคริเออร์
ผ่านต้นก าเนิดรังสีของโรงงานรุ่น 
JS-8900นี ้   เป็นแบบผ่าน 2 ครัง้   
แผงควบคุมการเดนิเคร่ืองสามารถ
ปรับระยะของอาหารที่จะฉายรังสี
ให้ห่างจากต้นก าเนิดรังสีได้ 2
ระยะ คือ ระยะ 10.2 ซ.ม. และ 
ระยะ 30.5 ซ.ม.

การผ่านต้นก าเนิดรังสี



ระบบความปลอดภัยของเคร่ืองฉาย
รังสีรุ่น JS-8900 ออกแบบได้
มาตรฐานตามกฎระเบียบสากล มี
ระบบปิดเปิดอัตโนมัตเิช่ือมโยงกับ
ระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกัน
อุบัตเิหตุไม่ให้ผู้ปฏบัิตงิานได้รับรังสี 
นอกจากนีย้ังมีกลไกอ่ืน ๆ ที่จะ
ป้องกันไม่ให้ผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ได้รับ
รังสีมากหรือน้อยเกนิไปกรณีที่ไฟฟ้า
ดับ ระหว่างการฉายรังสีด้วย

ระบบความปลอดภยั  (SAFETY SYSTEM)



ห้องฉายรังสีเป็นห้อง
คอนกรีตหนาพเิศษ   เพื่อ
ก าบังรังสีโดยรอบทุกด้าน   
รวมทัง้ทางเข้า ออกของ
ตู้บรรจุภณัฑ์สามารถ
ป้องกันอันตรายจากรังสี
ได้สูงถงึ 5,000,000 คูรี

เคร่ืองก าบังรังสี



การรักษาความปลอดภยัทางรังสี



อุปกรณ์ความปลอดภยัทางรังสี



พืน้ที่ควบคุม

ตัวอาคารโรงงาน



พืน้ที่ก ากับดแูล

ตัวอาคารโรงงาน



ระบบการตรวจวัดปริมาณรังสี

- การปรับเทยีบ ( Calibration )
- ตัววัดปริมาณรังสี
- เคร่ืองวัดปริมาณรังสี

ตัววัดปริมาณรังสี เคร่ืองวัดปริมาณรังสี



การรับรองระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน 

ISO 9001

โรงงานฉายรังสี
มีระบบมาตรฐานและใบรับรอง





การรับรองการฉายรังสี
เคร่ืองเทศจาก EU

Recommended 
International 

Code of Practice for 
Radiation 

Processing of Food
(CAC/RCP 19-1979, 

Rev.2-2003)



การรับรองมาตรฐาน

วธีิการที่ดใีนการผลติ

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข



กฎหมายควบคุมอาหารฉายรังสี 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2553)

เร่ืองอาหารฉายรังสี 
• กระบวนการถนอมอาหารโดยการใช้รังสี 
• การฉายรังสีอาหารจะต้องด าเนินการในสถานที่

และใช้เคร่ืองมือที่ได้รับการอนุญาตแล้ว 
• ผู้ฉายรังสีอาหารจะต้องควบคุมให้อาหารที่ฉายรังสี

ได้รับปริมาณรังสีเพียงพอตามวัตถุประสงค์
และปริมาณรังสีที่อาหารได้รับ
ต้องไม่สูงกว่า 10 กโิลเกรย์



รังสีที่ได้รับอนุญาต

รังสีแกมมา จากต้นก าเนิด Co-60 หรือ Cs-137

รังสีเอกซ์ จากเคร่ืองผลิตรังสีเอกซ์ ที่ระดับ  
พลังงาน < 5 MeV

รังสีอเิล็กตรอน จากเคร่ืองเร่งอนุภาคอเิล็กตรอน 
ที่ระดับพลังงาน < 10 MeV



Gamma Irradiator

The international 

Radura logo, 

used to show a 

food has been 

treated with 

ionizing radiation

Co-60

Food Irradiation 

Electron Beam Irradiator





ตารางปริมาณรังสีที่อนุญาต ส าหรับการฉายรังสีตามวัตถุประสงค์ต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ปริมาณรังสีดดูกลืน
สูงสุด(กิโลเกรย์)

ยับยัง้การงอกระหว่างการเก็บรักษา 1

ชะลอการสุก 2

ควบคุมการแพร่พันธ์ุของแมลง 2

ลดปริมาณปรสิต 4

ยืดอายุการเก็บรักษา 7

ลดปริมาณจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 10



Q:อาหารที่ฉายรังสีแล้วยังมีคุณค่า
ทางโภชนาการอยู่หรือไม่
A: อาหารท่ีฉายรังสีแล้ว       ยงัคงมีสารอาหารและคณุคา่ทาง
โภชนาการอยูค่รบถ้วนเหมือนเดิม                       
• ปริมาณรังสีต ่า อาจท าให้คณุคา่ทางโภชนาการลดลงไปบ้างแต่

น้อยมาก  
• ปริมาณรังสีสงูเพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษาหรือฆา่เชือ้แบคทีเรียอาจ

ท าให้คณุคา่ทางโภชนาการลดลงไป ใกล้เคียงกบัการปรุงอาหาร
หรือการแชแ่ข็ง



Q:การฉายรังสีท าให้อาหารมี
กัมมันตภาพรังสีตกค้างหรือไม่

A:ไมมี่การตกค้างอย่างแน่นอน 
กมัมนัตภาพรังสีในอาหารเกิดขึน้ได้ 2 ทาง 
• มีการปนเปือ้นของสารกมัมนัตรังสีเข้าไปในอาหาร

เช่น เกิดอบุตัิเหตโุรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
• มีรังสีพลงังานสงูเข้าไปท าปฏิกิริยากบันิวเคลียสของธาตใุนอาหาร 



Q:การรับประทานอาหารฉายรังสีจะมี
อันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวหรือไม่

A:ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว 

• หน่วยงานของรัฐและนกัวิทยาศาสตร์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก สวีเดน องักฤษ และแคนาดา  
ยืนยนัถึงความปลอดภยัในอาหารฉายรังสี



Q:การรับประทานอาหารฉายรังสีจะมีอันตรายต่อ
สุขภาพในระยะยาวหรือไม่

A: อาหารฉายรังสี ได้รับการรับรองจาก
• องค์การอนามยัโลก หรือ WHO (World Health 

Organizations) 
• ทบวงการพลงังานปรมาณรูะหวา่งประเทศ หรือ IAEA 

(International Atomic Energy Agency)
• องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หรือ USFDA (

Food and Drug Administration)



Q: การฉายรังสีท าให้มีการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีในอาหาร หรือไม่

A: ทุกกระบวนการผลิตอาหารล้วนแต่ท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางเคมี ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยัน
ว่าอาหารฉายรังสีเพิ่มความเส่ียงในการสร้างสาร
อันตรายในอาหารมากกว่ากระบวนการผลิต
อาหารทั่วไป 
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