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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจปริ มาณรังสี ที่แผ่ออกมาจากสารกัมมันตรังสี และร่ างกายของผูป้ ่ วยสู่ สิ่งแวดล้อม ทา
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานและบุคคลทัว่ ไปที่สญ
ั จรผ่านหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีโอกาสได้รับรังสี ดงั กล่าว ในการศึกษาครั้งนี้ได้
ทาการวัดปริ มาณรังสี บริ เวณพื้นที่หน่วยเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ โดยใช้แผ่นวัดปริ มาณรังสี โอเอสแอล (OSL) ติดผนังห้อง
ต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณรังสี อยูใ่ นช่วง 0.6 - 7.33 mSv/y บริ เวณที่มีปริ มาณสู งสุ ดคือ 1.พื้นที่ควบคุม (Control
area) มีค่ารังสี สูงสุดคือห้องตรวจ PET/CT Scan มีค่า 510 µSv/month 2.พื้นที่ตรวจตรา (Supervised area) มีค่ารังสี สูงสุด
คือห้องผูป้ ่ วยที่ ได้รับสารเภสัชรังสี แล้ว มีค่า 610 µSv/month และ 3.บริ เวณที่ ไม่ใช่พ้ืนที่ ปฏิ บตั ิงานทางรังสี มีค่ารังสี
สู งสุ ดคือบริ เวณพักรอฉี ดยา มีค่า 450 µSv/month ผลของการสารวจปริ มาณรังสี ครั้งนี้ สาหรับประชาชนทัว่ ไปมีค่าเกิน
ขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี คือ 1 mSv/y สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี ไม่เกินขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี คือ 20
mSv/y ตามข้อ แนะน าคณะกรรมการป้ อ งกั น อัน ตรายจากรั ง สี ร ะหว่ า งประเทศ (International Commission on
Radiological Protection : ICRP)
ABSTRACT
The objective of this study is to measure the amount of radiation emitted from radioactive substances and the
body of the patient into the environment. This might harm workers and individuals who travel through the nuclear
medicine department to receive such radiation. The radiation dose was measured by placing OSL dosimeter on the
walls of each room located in nuclear medicine area. The results showed that the radiation dose was in the range of 0.6
- 7.33 mSv/y. PET/CT Scan examination room which is classified as the controlled area had the highest radiation dose
of 510 µSv/month. The supervised area with highest radiation value is the patient room that emits the radiation dose of
610 µSv/month. The working area that is not a radiation operation area, i.e., the waiting area has the dose rate of 450
µSv/month. The results showed that the radiation dose in general public area have exceeded the radiation safety limit
of 1 mSv/y. For radiation workers, the radiation dose is within the radiation safety limit of 20 mSv/y according to the
recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP).
คำสำคัญ: แผ่นวัดปริ มาณรังสี โอเอสแอล ปริ มาณรังสี สารกัมมันตรังสี
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บทนำ
งานเวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ (Nuclear medicine) เป็ นการให้ บ ริ ก ารตรวจวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาผู ้ป่ วยด้ว ยสาร
กัม มัน ตรั ง สี ซึ่ ง อยู่ใ นรู ป สารกัม มัน ตรั ง สี เ ปิ ดผนึ ก (Unsealed source) การตรวจทางเวชศาสตร์ นิ วเคลี ย ร์ ใช้สาร
กัมมันตรังสี มาติดฉลากกับสารประกอบ เรี ยก สารเภสัชรังสี (Radiopharmaceutical) ซึ่ งสารเภสัชรังสี ประกอบด้วย 2
ส่ วน คือ สารกัมมันตรังสี (radionuclide) และสารประกอบทางยา (pharmaceutical) (จิ ราภรณ์ และคณะ, 2545) การ
เลือกใช้สารเภสัชรังสี จะขึ้นกับลักษณะเทคนิคการตรวจ สารกัมมันตรังสี ที่นิยมใช้ในการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
คือ 99mTc เนื่ องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง เช่น ให้รังสี แกมมาพลังงานเดี ยว 140 keV มีครึ่ งชีวิตสั้นคือ 6 ชัว่ โมง มี
ความเหมาะสมที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยเครื่ องแกมมาคาเมรา และยังมีการใช้สารกัมมันตรังสี อื่น ๆ สาหรับงานด้านรังสี
วินิจฉัย เช่น 131I, 201Tl, 67Ga เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการใช้สารเภสัชรังสี สาหรับงานรังสี รักษา โดยมีการนาเอา 131I ซึ่ ง
ให้อนุ ภาคบีตา-รังสี แกมมา มารักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็ นพิษ และมะเร็ งต่อมไทรอยด์ โดยวิธีการกิ นหรื อฉี ดเข้าทาง
หลอดเลือด (มณฑา และคณะ, ม.ป.ป.) ก่อนที่ จะใช้สารเภสัชรังสี แก่ผูป้ ่ วย ต้องมีการวัดปริ มาณรังสี ดว้ ยเครื่ องสอบ
เทียบปริ มาณรังสี (dose calibrator) ซึ่ งต้องมีการจัดเตรี ยมสารเภสัชรังสี โดยบุคลากรที่ มีความรู ้ความชานาญ (ภาวนา,
2549)
การใช้สารกัมมันตรังสี ในงานเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ น้ นั ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สัญจร
ผ่านหน่วยเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ มีโอกาสได้รับรังสี ทั้งแบบภายนอก (external exposure) และการได้รับสารกัมมันตรังสี
เข้าในร่ างกาย (internal exposure) จากการเปรอะเปื้ อนทางรังสี และการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี (สานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ, 2551) ซึ่ งรังสี ที่มาจากสองแหล่งกาเนิ ดนี้ มีปริ มาณไม่สูง ส่ วนใหญ่เป็ นรังสี แกมมา รังสี แกมมาอาจ
ผ่านร่ างกายไปโดยไม่ทาให้เกิดอันตรายทางชี วภาพ แต่รังสี แกมมาบางส่ วนที่ดูดกลืนในร่ างกายอาจมีแนวโน้มทาให้
เกิ ดอันตราย ซึ่ งถ้าบุคคลทัว่ ไปหรื อเจ้าหน้าที่อยูใ่ นบริ เวณที่มีตน้ กาเนิ ดรังสี นานก็จะยิ่งได้รับการแผ่รังสี มากขึ้น อาจ
ส่ งผลทาให้เกิดเป็ นโรคมะเร็ งหรื อมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (พจี, 2549) Abdalla et al. (2011) ได้ทาการศึกษา
ปริ มาณรังสี บริ เวณห้อง PET/CT โดยใช้แผ่นวัดปริ มาณรังสี Thermoluminescent dosimeter (TLD) ติดไว้ตามตาแหน่ง
ห้องตรวจต่าง ๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริ เวณที่มีปริ มาณรังสี สูงที่สุดคือ บริ เวณฉี ดยาผูป้ ่ วยคือ 9.6 ไมโครซีเวิร์ต
(microsievert; µSv) บริ เวณห้องปฏิบตั ิการรังสี สูง (Hot- lab) มีค่า 4 µSv บริ เวณห้องควบคุมมีค่า 1 µSv บริ เวณพักคอยมี
ค่า 0.8 µSv และบริ เวณทางเข้า 0.5 µSv จากการศึกษาได้นามาใช้ป้องกันอันตรายจากรังสี สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับ
ผูป้ ่ วยต้องใช้เวลาให้นอ้ ยที่สุด มณฑา และคณะ (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาโดยการสารวจรังสี และตรวจสอบความเปรอะเปื้ อน
ทางรังสี พบว่าห้องปฏิบตั ิการทางรังสี มีค่า 0.07- 3 ไมโครซี เวิร์ตต่อชัว่ โมง (microsievert/hour; µSv/hr) ซึ่ งมีค่าต่ากว่า
เกณฑ์จากัดสู งสุ ดของการเปรอะเปื้ อน และบริ เวณที่ ระดับรังสี สูงกว่าเกณฑ์คือ ห้อง Hot-Lab มีค่าระดับรังสี สูงสุ ด
129.74 µSv/hr เพื่อความปลอดภัยต้องคานวณเวลาปฏิบตั ิงานซึ่งสามารถปฏิบตั ิงานได้ 1.5 ชัว่ โมง
คณะกรรมการป้ อ งกั น อัน ตรายจากรั ง สี ระหว่ า งประเทศ (International Commission on Radiological
Protection [ICRP], 2007) กาหนดค่าปริ มาณรังสี ตอ้ งไม่เกินขีดจากัดแต่ละคนจะรับได้ (individual dose limit) สาหรับ
ประชาชนทัว่ ไปไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (millisievert/year; mSv/y) และ เจ้าหน้าที่ 20 mSv/y การศึกษาครั้งนี้ ได้ทา
การสารวจปริ มาณรังสี ในสิ่ งแวดล้อมทั้งแบบภายนอก (external exposure) และแบบภายใน (internal exposure) ที่ปล่อย
ออกมาจากสารเภสั ช รั ง สี แ ละร่ า งกายของผูป้ ่ วยสู่ สิ่ ง แวดล้อ มโดยใช้แ ผ่น วัด ปริ ม าณรั ง สี โ อเอสแอล (Optically
stimulated luminescence; OSL) เป็ นผลึ กสารประกอบ Al2O3:C ผลึ กมี คุณสมบัติเมื่ อได้รับพลังงานจากรั ง สี แ ล้วจะ
สะสมพลังงานเอาไว้โดยการเปลี่ ยนระดับพลังงานของอิ เ ล็กตรอน เมื่ อมี การกระตุน้ ด้วยแสงสี น้ าเงิ นความเข้ม ที่
เหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานที่ได้รับมาในรู ปแสงสี น้ าเงินเช่นกัน ปริ มาณแสงที่ปล่อยออกมาจะแปรตามรังสี ที่ได้รับ
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(Pawitra, 2013) การทราบค่าปริ มาณรั งสี ในบริ เวณพื้นที่ ต่าง ๆ ในหน่ วยเวชศาสตร์ นิวเคลี ยร์ สามารถนามาใช้เป็ น
แนวทางในการวางแผน ปรับปรุ งพัฒนา การป้ องกันอันตรายจากรังสี ให้ได้มาตรฐาน ICRP
วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
เพื่อสารวจปริ มาณรังสี แผ่ออกมาจากสารกัมมันตรังสี และร่ างกายของผูป้ ่ วยสู่สิ่งแวดล้อม บริ เวณพื้นที่
หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยใช้แผ่นวัดปริ มาณรังสี โอเอสแอล (OSL)
วิธีกำรวิจยั
จัดแบ่งพื้นที่ตามการใช้งานทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ออกเป็ น 3 โซน (สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2551) ดังนี้
1. พื้นที่ ควบคุม (Control area) ได้แก่ ห้องปฏิ บตั ิการรังสี สูง (Hot Lab) ห้องฉี ดยา ห้องสู ดสารเภสัชรังสี
ห้องตรวจมวลกระดูก (BMD) ห้อง Thyroid uptake ห้อง SPECT/CT
2. พื้นที่ตรวจตรา (Supervised area) ได้แก่ บริ เวณพักรอตรวจของผูป้ ่ วยที่ได้รับสารกัมมันตรังสี แล้ว บริ เวณ
ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า ห้องน้ าเจ้าหน้าที่ ห้องน้ าผูป้ ่ วย
3. บริ เวณที่ ไม่ใช่ บริ เวณปฏิ บตั ิ งานทางรั งสี ได้แก่ เคาน์เตอร์ พยาบาล ห้องอ่านฟิ ล์ม บริ เวณพักรอฉี ดยา
บริ เวณทางเดิน บริ เวณทางเดินหน้าห้องตรวจ ฯลฯ
ใช้แผ่นวัดปริ มาณรังสี โอเอสแอล (OSL InLight® dosimetry) มีขนาด 2x5 เซนติเมตร ติดผนังห้องตรวจต่าง ๆ
ในหน่ วยเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ทั้งหมด 35 ตาแหน่ ง ตาแหน่ งละ 2 แผ่น รวม 70 แผ่น (รู ปที่ 1) มีระยะสู งจากพื้น 110
เซนติเมตร โดยติดบริ เวณพื้นที่ควบคุม (Control area) จานวน 18 ตาแหน่ ง บริ เวณพื้นที่ตรวจตรา (Supervised area)
จานวน 4 ตาแหน่ ง และบริ เวณที่ ไม่ใช่บริ เวณปฏิ บตั ิงานทางรังสี จานวน 13 ตาแหน่ ง ระยะเวลา 1 เดื อน ดาเนิ นการ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ.หน่ วยเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนาแผ่นวัดปริ มาณรังสี โอเอสแอล (OSL)ไปอ่านค่าปริ มาณรังสี ดว้ ยเครื่ องอ่านค่าปริ มาณรังสี
อัตโนมัติ (The InLight Automatic Reader®) (รู ปที่ 2) ณ.กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิ วเคลียร์และรังสี สานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ กรุ งเทพ

รู ปที่ 1 แสดงตาแหน่งติดแผ่นวัดปริ มาณรังสี โอเอสแอล (OSL) ตามห้องตรวจต่าง ๆ

1252

MMP27-4

รู ปที่ 2 แสดงเครื่ องอ่านค่าปริ มาณรังสี อตั โนมัติ (The InLight Automatic Reader®)
ผลกำรวิจยั
มีผูป้ ่ วยที่ รับบริ การจานวน 465 ราย รวมผูป้ ่ วยนอกเวลาราชการ จากการสารวจปริ มาณรังสี โดยใช้แผ่นวัด
ปริ มาณรังสี โอเอสแอลติดผนังห้องปฏิบตั ิงานทางรังสี ห้องตรวจต่าง ๆ พื้นที่รอตรวจ และบริ เวณทางเดิน รวมทั้งหมด
35 ตาแหน่ง ผลการวัดรังสี ตาแหน่งต่าง ๆ และเส้นทางสัญจรของบุคคลทัว่ ไป แสดงดังรู ปที่ 3 มีค่าปริ มาณรังสี ที่สารวจ
ได้อยูใ่ นช่วง 50 - 610 µSv/month (0.07-0.8 µSv/hr) ดังตารางที่ 1 จะพบว่า
1. พื้นที่ควบคุม (Control area) บริ เวณที่มีค่ารังสี สูงสุดคือห้องตรวจ PET/CT Scan มีค่า 510 µSv/month (0.71
µSv/hr ) ดังรู ปที่ 4
2. พื้นที่ตรวจตรา (Supervised area) บริ เวณที่มีค่ารังสี สูงสุดคือห้องผูป้ ่ วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี แล้วมีค่า 610
µSv/month (0.85 µSv/hr ) ดังรู ปที่ 5
3. บริ เวณที่ไม่ใช่พ้ืนที่ปฏิบตั ิงานทางรังสี บริ เวณที่มีค่ารังสี สูงสุดคือบริ เวณพักรอฉี ดยา มีค่า 450 µSv/month
(0.62 µSv/hr ) ดังรู ปที่ 6
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าปริ มาณรังสี ในบริ เวณพื้นที่ต่าง ๆ
พื้นที่
พื้นที่ควบคุม (Control area)
พื้นที่ตรวจตรา (Supervised area)
บริ เวณที่ไม่ใช่พ้ืนที่ปฏิบตั ิงานทางรังสี

Mean
148
272
163
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Radiation dose (µSv/month)
Max
Min
510
50
610
50
450
50

SD
158
244
144

MMP27-5

รู ปที่ 3 แสดงผลการวัดรังสี ตาแหน่งต่าง ๆ (µSv/month) และเส้นทางสัญจรของบุคคลทัว่ ไป

600
ปริมำณรังสี µSv/mo

500
400

300
200
100

0
ห้อง Hot
Lab
280

ห้องฉี ดยา
ห้องตรวจ
ห้อง ห้องควบคุม ห้องตรวจ
ห้องสู ดสาร
ห้องตรวจ
(Injection
มวลกระดูก Thyroid PET/CT PET/CT ห้องควบคุม
เภสัชรังสี
SPECT/CT
room)
(BMD)
uptake
Scan
Scan SPECT/CT
120

50

60

50

50

510

บริเวณตำแหน่ งติดแผ่ นวัดปริมำณรังสี

รู ปที่ 4 แสดงปริ มาณรังสี บริ เวณพื้นที่ควบคุม (Control area)
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50

220

ห้อง
Cardiac
SPECT
90

ปริมำณรังสี µSv/mo

MMP27-6
700
600
500
400
300
200
100
0

ห้องผูป้ ่ วยที่ได้รับสาร
กัมมันตรังสี แล้ว

บริ เวณห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า

ห้องน้ าเจ้าหน้าที่

ห้องน้ าผูป้ ่ วย

610

150

70

80

บริเวณตำแหน่ งติดแผ่นวัดปริมำณรังสี

ปริมำณรังสี µSv/mo

รู ปที่ 5 แสดงปริ มาณรังสี บริ เวณพื้นที่ตรวจตรา (Supervised area)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ห้องตรวจ

ห้องธุ รการ

เคาน์เตอร์
พยาบาล

80

50

160

บริ เวณพักรอ
ห้องอ่าน บริ เวณพักรอ
ก่อนฉี ดสาร
ฟิ ล์ม
ลงทะเบียน
เภสัชรังสี
100

370

450

บริ เวณ
ทางเดิน
(max)
70

บริ เวณ
ทางเดินหน้า บริ เวณ
ห้องพัก ทางเดินหน้า
แพทย์ พัก ห้องตรวจ
เจ้าหน้าที่
80

110

บริเวณตำแหน่ งติดแผ่ นวัดปริมำณรังสี

รู ปที่ 6 แสดงปริ มาณรังสี บริ เวณพื้นที่ไม่ปฏิบตั ิงานทางรังสี
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจยั
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ทาให้
พื้นที่บริ เวณหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีรังสี ที่แผ่ออกมาจากร่ างกายของผูป้ ่ วย (Internal exposure) และยังมีรังสี จากการ
เตรี ยมสารเภสัชรังสี (External exposure) ซึ่ งอาจจะเป็ นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน และบุคคลทัว่ ไปที่สัญจรผ่าน
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ดังนั้นผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาปริ มาณรังสี ในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยสารวจปริ มาณรังสี
ตามห้องตรวจต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ตามการใช้งานทางรังสี ออกเป็ น 3 โซน คือ พื้นที่ควบคุม (Control area) พื้นที่ตรวจ
ตรา (Supervised area) และบริ เวณที่ไม่ใช่บริ เวณปฏิบตั ิงานทางรังสี ผลจากการสารวจปริ มาณรังสี ในครั้งนี้พบว่า จาก
การคานวณปริ มาณรังสี เฉลี่ยต่อปี อยูใ่ นช่วง 0. 6 - 7.33 mSv/y
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สาหรั บประชาชนทัว่ ไปหรื อบุ คลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิ บัติงานทางรั งสี ICRP (2007) ได้กาหนด
ขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี คือ 1 mSv/y การสารวจรังสี ครั้งนี้บริ เวณโซนพื้นที่ ที่ประชาชนทัว่ ไปสัญจรผ่านอาจจะ
ได้รับรังสี คือ พื้นที่ตรวจตรา (Supervised area) และบริ เวณที่ไม่ใช่บริ เวณปฏิบตั ิงานทางรังสี พบว่าจากการคานวณรังสี
พื้นที่ตรวจตรา (Supervised area) มีค่าปริ มาณรังสี เกินขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี 2 ตาแหน่งคือ ห้องผูป้ ่ วยที่ได้รับ
สารเภสัชรังสี แล้วมีค่า 7.33 mSv/y ห้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า 1.8 mSv/y และจากการคานวณรังสี บริ เวณที่ไม่ใช่พ้ืนที่ปฏิบตั ิงาน
ทางรังสี มีค่าปริ มาณรังสี เกินขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี 3 ตาแหน่ง คือ บริ เวณพักรอก่อนฉี ดสารเภสัชรังสี มีค่า 5.4
mSv/y บริ เวณพักรอลงทะเบียนมีค่า 4.4 mSv/y บริ เวณทางเดินหน้าห้องตรวจ มีค่า 1.3 mSv/y สรุ ปผลการศึกษาครั้งนี้
พบว่าผลของการสารวจปริ มาณรังสี ครั้งนี้สาหรับประชาชนทัว่ ไปมีค่าเกินขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี คือ 1 mSv/y
มีบริ เวณพื้นที่ 5 ตาแหน่ ง แต่ในความเป็ นจริ งแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสาหรับประชาชนทัว่ ไป เพราะค่า
ปริ มาณรังสี ที่วดั ได้เป็ นค่ารังสี สะสมต่อเดือน อย่างไรก็ตามหน่วยเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ก็ยงั เป็ นพื้นที่ที่มีปริ มาณรังสี ถา้
ไม่จาเป็ นไม่ควรให้เด็ก สตรี มีครรภ์สญ
ั จรผ่านบริ เวณที่มีปริ มาณรังสี สูง หรื ออยูบ่ ริ เวณที่มีตน้ กาเนิดรังสี นาน ควรมีป้าย
หรื อสัญลักษณ์เตือนบริ เวณรังสี เพื่อป้ องกันการได้รับรังสี โดยไม่จาเป็ นสาหรับประชาชนทัว่ ไป
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี ICRP (2007 อ้างถึงใน มณฑา และคณะ, ม.ป.ป) ได้กาหนดมาตรฐานเพื่อความ
ปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน คือพื้นที่ปฏิบตั ิงานทางรังสี มีระดับรังสี 25 µSv/hr หรื อ สามารถปฏิบตั ิงาน ณ. บริ เวณนั้นได้
นาน 8 ชัว่ โมง/วัน หรื อ ไม่เกินขีดจากัดความปลอดภัยจากรังสี สาหรับเจ้าหน้าที่คือ 20 mSv/y จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
ปริ ม าณรั ง สี ที่ ว ดั ได้มี ค่ า 0.07-0.8 µSv/hr ซึ่ ง จากการค านวณปริ ม าณรั ง สี สาหรั บ เจ้าหน้าที่ ที่ ป ฏิ บัติ ง านสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งไม่เกินค่าขีดจากัดความปลอดภัยสาหรับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ดีผปู ้ ฏิบตั ิงานทางรังสี
ควรคานึ งถึงความปลอดภัยจากการรับรังสี ที่แผ่ออกมาจากร่ างกายของผูป้ ่ วย (Internal exposure) และยังมีรังสี จากการ
เตรี ยมสารเภสัชรังสี (External exposure) โดยยึดหลักการป้ องกันอันตรายจากรังสี 3 ประการคือ
1. ระยะเวลา (Time) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานกับสารกัมมันตรังสี จะต้องใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยที่สุด
2. ระยะทาง (Distance) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานกับสารกัมมันตรังสี จะต้องอยูห่ ่างจากสารกัมมันตรังสี ให้มากที่สุด
3. กาบังรังสี (Shielding) หากบริ เวณพื้นที่ ปฏิ บตั ิงานมีระดับปริ มาณรังสี สูง ผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิงานจะต้องใช้อุปกรณ์
กาบังรังสี เข้าช่วยเช่น ตะกัว่ คอนกรี ต เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาปริ มาณรังสี ในหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้ง
นี้เป็ นการวัดปริ มาณรังสี ในพื้นที่แล้วนามาคานวณ เพื่อประมาณค่าปริ มาณรังสี สาหรับบุคคลทัว่ ไปและเจ้าหน้าที่ได้รับว่ามี
ค่าเกินขีดจากัดความปลอดภัยหรื อไม่ ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาหนึ่ งเดื อน ซึ่ งข้อมูลที่ได้นามาคานวณอาจน้อย
เกิ นไป เพื่อให้ได้ค่าปริ มาณรังสี ไกล้เคียงความเป็ นจริ ง อาจจะต้องทาการศึกษาโดยเพิ่มระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้ได้
หลายเดือน แล้วนามาวิเคราะห์ผล การศึกษานี้ใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับผูท้ ี่จะศึกษาต่อไป
กิตติกรรมประกำศ
ขอขอบคุณหน่วยเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ ภาควิชารังสี เทคนิค โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
ให้ความอนุ เคราะห์สถานที่ ในการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณกลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิ วเคลียร์ และรังสี สานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ กรุ งเทพฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เครื่ องมือในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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