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โดย   นิตยา ศุภฤทธ์ิ 
ส่วนกลาง  ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติ 

 

 
 ขดีจ ากดั การได้รับ ปริมาณรังสีของ ผู้ปฏบัิติงานทางรังสี  จะไม่ใช้กบัขดีจ ากดัการได้รับ
ปริมาณรังสีของผู้ป่วย เพราะว่าการตัดสินใจในการใช้รังสีเพือ่รักษา ขึน้อยู่กบัสภาพของผู้ป่วยแต่
ละราย  วธีิการรักษาจะต้องให้ผู้ป่วยได้รับรังสีน้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ แต่ต้องให้ผลดีต่อการรักษา
และได้ผลคุ้มค่า  ดังน้ันเงื่อนไขทางการแพทย์ ก็คอื ต้องให้ผู้ป่วยได้ รับปริมาณรังสีทีเ่หมาะสม  
ขดีจ ากดัของการได้รับปริมาณรังสีตามกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขและวธีิการขอรับใบอนุญาตฯ 
พ.ศ. 2550 จึงใช้กบัผู้ปฏบัิติงานทางรังสีเท่าน้ัน ซ่ึงก าหนดว่า  “บุคคลทีท่ างานในบริเวณรังสีห้าม
ได้รับปริมาณรังสียงัผล  (effective dose) เกนิ 20 mSv/y โดยเฉลีย่ 5 ปีติดต่อกนั  แต่ละปีต้องไม่
เกนิ 50 mSv  และตลอดช่วง  5 ปีติดต่อกนัต้องไม่เกนิ 100 mSv  และต้องได้รับปริมาณรังสีสมมูล  
(equivalent dose) ทีเ่ลนซ์ดวงตาไม่เกนิ 150 mSv/y  และทีผ่วิหนัง มอื เท้า ไม่เกนิ 500 mSv/y”  
นอกจากนีย้งัก าหนดว่า “หญิงมคีรรภ์ทีป่ฏบิัติงานทางรังสีต้องได้รับปริมาณรังสี ไม่เกนิ  1 mSv 
ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ และโดยเฉลีย่ไม่เกนิ 0.1 mSv/month” 
 

 
 “Ten-day rule” ถูกอ้างถึงโดย  International Commission on Radiological Protection 
(ICRP) ซ่ึงใช้ส าหรับสตรีทีม่วียั เจริญพนัธ์ุ หากเป็นไปได้ควรจ ากดั ขอบเขตการตรวจ ด้วยรังสี
บริเวณช่องท้องช่วงล่างและกระดูกเชิงกรานในช่วงเวลา 10 วนั ถัดจากเร่ิม มรีอบประจ าเดือน 
(ระดู)  ข้อเสนอเร่ิมต้น ได้จ ากดัขอบเขตการตรวจ ด้วยรังสีในช่วง 14 วนั  แต่มกีารลดลงมาเหลอื
เพยีง 10 วนั เพราะจ านวนรอบประจ าเดือนแต่ละคนอาจเปลีย่นแปลงได้     ในช่วงอายุครรภ์  3-5 
สัปดาห์จะมกีารสร้างและพฒันาอวยัวะของตัวอ่อนขึน้   ดังน้ันหากผู้ป่วยทีต่ั้งครรภ์ได้รับปริมาณ
รังสีในช่วงเร่ิมตั้งครรภ์  รังสีจึงไม่สามารถท าให้ เกดิการเปลีย่นแปลงด้านรูปร่างอวยัวะต่างๆของ



 
 

2 
 

ตัวอ่อนได้   ความเส่ียงทีน่ าไปสู่การท าแท้งเกดิจากการได้รับรังสีแล้วท าให้ตัวอ่อนเสียชีวติ ซ่ึงจะ
เกดิขึน้ได้ในกรณทีี่ตัวอ่อนได้รับปริมาณรังสี สูงกว่า 100 mGy   ดังน้ันจึงมข้ีอเสนอแนะว่า ในการ
ตรวจด้วยรังสีแล้วได้ผลดีและคุ้มค่า  อาจกระท าได้ตลอดช่วงเวลาการมรีะดูจนกระทัง่ระดูหมด
ไป  อย่างไรกต็ามหากช่วงระยะเวลาการมรีะดูคลาดเคลือ่นไป กอ็าจท าให้เกดิการตั้งครรภ์ได้   ใน
สถานการณ์ดังกล่าว จะต้องได้รับการตรวจว่ามกีารตั้งครรภ์หรือไม่ และอาจมี การตรวจวนิิจฉัย
โดยวธิีอืน่ทีไ่ม่ใช้รังสี 
 

   

มีบางโอกาสที่ผู้ป่วยอาจจะไม่ทราบว่า ตนเองก าลงัตั้งครรภ์ใน ระหว่างการตรวจวนิิจฉัย
ด้วยเคร่ือง Computed Tomography หรือ CT ซ่ึงเป็นเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์    และจะรู้สึกกงัวล
เมือ่ทราบว่ามกีารตั้งครรภ์   ดังน้ันทารกในครรภ์ ควรได้รับการประมาณค่าการได้รับปริมาณรังสี
โดยนักฟิสิกส์การแพทย์ หรือผู้เช่ียวชาญความปลอดภัยทางรังสี (radiation safety specialist) ทีม่ี
ประสบการณ์ด้านการวดัปริมาณรังสี (dosimetry)    ผู้ป่วยควรได้รับค าแนะน าเกีย่วกบัความเส่ียง
จากรังสี ด้วย  มีหลายกรณทีีม่คีวามเส่ียง ต ่า เช่นในกรณทีี่ ผู้ป่วยได้รับรังสีในช่วง 3 สัปดาห์ แรก
ของการตั้งครรภ์  ในกรณี ที่มอีายุครรภ์มากขึน้ และผู้ป่วยได้รับรังสี อาจจะถูกพจิารณาการ
ประเมนิค่าปริมาณรังสีทีท่ารกในครรภ์ได้รับ ซ่ึงในกรณนีีจ้ะเกดิขึน้ไม่มากนัก  อย่างไรกต็ามกรณี
ทีเ่กดิขึน้ได้น้อยมากกค็อืผู้ป่วย ได้รับ ปริมาณ รังสีทีสู่งมาก ซ่ึงแพทย์จะต้องแนะน าให้ผู้ป่วย
พจิารณายุติการตั้งครรภ์ 

 หากต้องการค านวณการได้รับปริมาณรังสีเพือ่ให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย  ค่าแฟคเตอร์ของการ
ถ่ายภาพ (radiographic  factors)  จะต้องถูกบันทกึไว้  ปริมาณรังสีที่ ผู้ป่วยได้รับอาจมาจากค่า
สมมุติฐาน แต่ทีด่ีทีสุ่ดควรใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากการวดั ปริมาณรังสี จริงๆ  และควรหาข้อมูลเกีย่วกบั
วนัทีผู้่ป่วยเร่ิมตั้งครรภ์ หรือวนัทีป่ระจ าเดือนมาคร้ังสุดท้าย (LMP หรือ last menstrual period) 
ด้วย 
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                                                                   CT Scanner 

(ภาพจาก   https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/safety-ct-scan.htm  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 
2557) 

 

 
 

การตรวจวนิิจฉยัดว้ยรังสีทางการแพทยท่ี์ห่างไกลกบัตวัอ่อนในครรภ ์เช่นการถ่ายภาพ
ทรวงอก หรืออวยัวะมือและเทา้ดว้ยรังสีของหญิงตั้งครรภ ์สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งปลอดภยั
ในช่วงท่ีตั้งครรภถ์า้หากอุปกรณ์ท่ีใชส้ามารถท างานไดถู้กตอ้ง  ปกติแลว้ความเส่ียงอ่ืนๆท่ีไม่
ไดม้าจากการตรวจวนิิจฉยั จะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากรังสี 

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/safety-ct-scan.htm
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 หากการตรวจวนิิจฉัยผู้ป่วยทีต่ั้งครรภ์ทีต้่องให้ปริมาณรังสีในช่วงสูงๆ และตัวอ่อนใน
ครรภ์อยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในแนวล าแสงของต้นก าเนิดรังสี  จะต้องมคีวามระมดัระวงัในการฉายรังสีที่
ท าให้ตัวอ่อนได้รับรังสีน้อยทีสุ่ด การติดตามผลการตรวจแต่ละภาพ จนกระทัง่ได้ภาพทีใ่ห้ข้อมูล
การวนิิจฉัยได้แล้ว ให้ยุติการฉายรังสีต่อผู้ป่วย 
 

  
 

ไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้รังสีจากการตรวจวนิิจฉยัจะมีผลทางลบต่อเดก็ได ้แต่ผลของรังสีกไ็ม่ 

สามารถจะถูกละท้ิงได ้ ผลการไดรั้บรังสีของครรภม์ารดาข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีไดรั้บรังสีตั้งแต่
วนัท่ีเร่ิมตั้งครรภแ์ละปริมาณรังสีท่ีครรภไ์ดรั้บ  และไม่ไดห้มายความวา่ผลของรังสีท่ีกล่าวถึงน้ีจะ
เกิดจากปริมาณรังสีท่ีไดรั้บจากการตรวจวนิิจฉยัทัว่ไปซ่ึงมีปริมาณต ่ามาก (ดูรายละเอียดไดจ้าก
เอกสาร ICRP 84)  ปริมาณรังสีท่ีผูป่้วยไดรั้บก่อนคลอดจากการตรวจวนิิจฉยัทางรังสี พบวา่ไม่มี
ความเส่ียงเพิ่มข้ึนเก่ียวกบัการเสียชีวติของทารกก่อนคลอด การเปล่ียนแปลงรูปร่างอวยัวะของตวั
อ่อน หรือความเสียหายในการพฒันาดา้นความคิดและจิตใจ  อย่างไรกต็ามการได้รับปริมาณรังสี
สูงในกระบวนการรักษาโรคด้วยรังสี จะมผีลท าให้เด็กอ่อนในครรภ์เกดิอนัตรายได้อย่างมี
นัยส าคญั   ความเส่ียงท่ีเกิดจากรังสีในช่วงตั้งครรภ ์จะสัมพนัธ์กบัระยะเวลาการตั้งครรภ ์และ
ปริมาณรังสีท่ีตวัอ่อนไดรั้บ  ความเส่ียงท่ีเกิดจากรังสีมีนยัส าคญัสูงสุดในระยะท่ีมีการสร้างและ
พฒันาอวยัวะต่างๆ และช่วงท่ีเร่ิมเป็นตวัอ่อน และความเส่ียงจะนอ้ยลงไปเม่ือมีอายคุรรภ ์4-6 
เดือน และจะมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดในช่วง 7-9 เดือน ดงัภาพท่ี 1 
 

                               
    3 เดือนแรก มีความเส่ียงสูงสุด               4-6 เดือน มีความเส่ียงน้อยลง         7-9 เดือน มีความเส่ียงน้อยทีสุ่ด 

ภาพที ่1 อายุครรภ์กบัความเส่ียงจากรังสี 

(ภาพจาก http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/TrainingNuclearMedicine/Lectures / 
RPNM_Part01_biological_ effects_WEB.ppt สืบคน้เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2557) 

 

http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/TrainingNuclearMedicine/Lectures%20/%20RPNM_Part01_biological_%20effects_WEB.ppt
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/TrainingNuclearMedicine/Lectures%20/%20RPNM_Part01_biological_%20effects_WEB.ppt
http://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/Documents/TrainingNuclearMedicine/Lectures%20/%20RPNM_Part01_biological_%20effects_WEB.ppt
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 ในกรณทีีม่อีายุครรภ์น้อยกว่า 25 สัปดาห์ ส่วนทีเ่ป็นระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดมี
ความไวต่อรังสี  ถ้าหากตัวอ่อนในครรภ์ได้รับปริมาณรังสีมากกว่า 100 mGy อาจจะท าให้  IQ 
ลดลง และถ้าหากตัวอ่อนได้รับปริมาณรังสีในช่วง 1,000 mGy (1 Gy) มโีอกาสเป็นไปได้สูงทีจ่ะมี
ผลท าให้ความรู้สึกนึกคดิช้าลงอย่างรุนแรง  ความไวต่อรังสีสูงสุดจะเกดิในช่วงอายุครรภ์ 8-15 
สัปดาห์  ระบบประสาทของร่างกายจะมคีวามไวต่อรังสีลดลงเมือ่มอีายุครรภ์ในช่วง 16-25 
สัปดาห์ และอายุครรภ์หลงัจากนีจ้ะมคีวามต้านทานต่อรังสีสูงขึน้ 
 รังสีก่อไอออนอาจเป็นสาเหตุท าให้เด็กเลก็และเด็กโต เกดิโรคมะเร็งในเมด็เลอืด 
(leukemia)  และโรคมะเร็งต่างๆหลายประเภทได้  ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ได้รับการสันนิษฐาน
ว่ามคีวามเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งเท่าๆกบัเด็กทีป่่วยเป็นมะเร็งจากการได้รับรังสีเช่นเดียวกนั 
 

 
 หากมีความจ าเป็นกอ็าจกระท าได้   มีหลายสถานการณ์ท่ีการรักษาดว้ยรังสีมีประโยชน์
มากกวา่อนัตรายจากรังสีท่ีเกิดข้ึนเพียงเลก็นอ้ย   อยา่งไรกต็ามในการไดรั้บรังสีทางการแพทย์
จะตอ้งค านึงถึงการด าเนินการท่ีใหผ้ลดีและคุม้ค่า รวมทั้งตอ้งเตรียมการป้องกนัการไดรั้บรังสีของ
ตวัอ่อนในครรภล่์วงหนา้ดว้ย  การใช้รังสีทางการแพทย์แต่ละคร้ัง จะต้องมวีธิีการป้องกนัรังสีทีท่ า
ให้ตัวอ่อนในครรภ์ได้รับรังสีน้อยทีสุ่ด แต่ได้รับผลดีต่อการรักษาทางการแพทย์ตามทีต้่องการด้วย    

การหักเหของรังสี ( scattered radiation) ทีเ่กดิขึน้ในผู้ป่วยจะมอีทิธิพลต่อการได้รับ
ปริมาณรังสีของตัวอ่อนในครรภ์สูงขึน้  วธีิท าให้ตัวอ่อนในครรภ์ได้รับรังสีน้อยทีสุ่ดประกอบด้วย   
การจ ากดัขนาดของล ารังสีเอกซ์ใหเ้ลก็ท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นตามความประสงคท์างการแพทย์   การ
เลือกทิศทางของล าแสงปฐมภูมิ ( primary beam) ใหห่้างไกลจากตวัอ่อนเท่าท่ีจะท าได้   การเลือก
แฟคเตอร์ของการใหป้ริมาณรังสีท่ีเหมาะสมและเวลาท่ีใหรั้งสีจะตอ้งนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้   
หากมีวธีิการฉายรังสีท่ีดีแลว้กป็ระมาณการไดว้า่ตวัอ่อนจะไดรั้บปริมาณรังสีนอ้ยมากและต ่ากวา่
ระดบัรังสีท่ีจะเกิดอนัตรายได ้ แต่ตอ้งค านวณปริมาณรังสีท่ีตอ้งการฉายโดยนกัฟิสิกส์การแพทย ์ 
และขอแนะน าวา่การวางก าบงัตะกัว่บนโต๊ะท่ีมีผูป่้วยอยู ่เพื่อลดความเขม้รังสีปฐมภูมิท่ีมาจาก
หลอดเอกซเรยท่ี์จะไปกระทบต่อตวัอ่อนในครรภน์ั้นใหผ้ลนอ้ยมาก  แต่เพื่อประกนัความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูป่้วยและผูป้ฏิบติังานมากกวา่ และการใชก้  าบงัตะกัว่ไม่ไดมี้ขอ้ผกูมดักบัวธีิการ
รักษาผูป่้วย 
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ตามเอกสาร International Commission on Radiological Protection: ICRP 84 กล่าววา่การ
ยติุการตั้งครรภเ์ม่ือตวัอ่อนในครรภไ์ดรั้บปริมาณรังสีนอ้ยกวา่ 100 mGy  ยงัไม่มีหลกัฐานแสดง
เก่ียวกบัความเส่ียงของรังสีน้ี  แต่ถา้หากตวัอ่อนไดรั้บปริมาณรังสีในช่วงระหวา่ง 100 ถึง 500 
mGy  การตดัสินใจใหย้ติุการตั้งครรภห์รือท าแทง้จะข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์ในแต่ละกรณี 

 ประเด็นยุติการตั้งครรภ์จะถูกจัดการทีแ่ตกต่างกนัทัว่โลก เน่ืองจากมคีวามซับซ้อนจาก
ความเช่ือทางศาสนา ศีลธรรม และหลกัจริยธรรม รวมถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบระดับท้องถิ่น
หรือระดับประเทศ  ประเด็นความซับซ้อนเหล่านีม้ส่ีวนเกีย่วข้องมากกว่าการพจิารณาถึงการ
ป้องกนัอนัตรายจากรังสี และจ าเป็นต้องให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลคนไข้  เมือ่ตัวอ่อนได้รับ
ปริมาณรังสีสูงกว่า 500 mGy จะมนัียส าคญัต่อการเกดิความเสียหายของตัวอ่อน โดยทีช่นิดและ
ปริมาณของรังสีทีไ่ด้รับมคีวามสัมพนัธ์กบัการได้รับปริมาณรังสีและระยะเวลาของการตั้งครรภ์   
ทั้งนีห้ากต้องการข้อมูลเพิม่เติม สามารถหาอ่านได้จากเอกสาร ICRP 84 
 

  

อวยัวะเพศของทั้งผูห้ญิงและผูช้ายเป็นอวยัวะท่ีมีความไวต่อรังสี ปริมาณรังสีเร่ิมต้นทีท่ า
ให้ผู้ชายเป็นหมนัได้ กค็อื 3,500 – 6,000 mGy  และผู้หญิงเป็นหมนัได้ คอื 2,500 – 6,000 mGy  
แต่การตรวจวนิิจฉยัทางการแพทยด์ว้ยรังสีเอกซ์ จะไดรั้บรังสีในปริมาณนอ้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 
1  และไม่มีความเส่ียงท่ีจะเป็นหมนัได ้

ตารางที ่1  การประมาณค่าปริมาณรังสีทีท่ารกในครรภ์ได้รับจากการตรวจวนิิจฉัยทัว่ไปในประเทศองักฤษ 
                    (ข้อมูลจาก Sharp, Shrimpton และ Buiy, 1998) 
 

อวยัวะทีต่รวจวนิิจฉัย ค่าปริมาณรังสีเฉลีย่  (mGy) ค่าปริมาณรังสีสูงสุด (mGy) 

การตรวจด้วย X-ray ทัว่ไป 
-ช่องทอ้ง 
-ทรวงอก 
-ท่อปัสสาวะ 

 
1.4 

< 0.01 
1.7 

 
4.2 

< 0.01 
10 
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-กระดูกสันหลงัช่วงเอว 
-กระดูกเชิงกราน 
-กะโหลกศีรษะ 
-กระดูกสันหลงัช่วงทรวงอก 
การตรวจด้วย Fluoroscopy 
-การกินแบเรียม (UGI) 
-การสวนทวารหนกัดว้ยแบเรียม 
การตรวจด้วย Computed Tomography 
-ช่องทอ้ง 
-ทรวงอก 
-กระดูกสันหลงัช่วงเอว 
-ศีรษะ 
-กระดูกเชิงกราน 

1.7 
1.1 

< 0.01 
< 0.01 

 
1.1 
6.8 

 
8.0 

0.06 
2.4 

< 0.005 
25 

10 
4 

< 0.01 
< 0.01 

 
5.8 
24 

 
49 

0.96 
8.6 

< 0.005 
79 

 

  

ผู้ปฏบัิติงานหญิงทีต่ั้งครรภ์สามารถท างานในส่วนงานของ X-ray ได้ ตราบเท่าทีส่ามารถ
ประกนัได้ว่าทารกในครรภ์ได้รับรังสีปริมาณต ่ากว่า 1 mGy ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ 
ผู้ปฏบัิติงานหญิงทีต่ั้งครรภ์ไม่ควรถูกแบ่งแยกออกไปโดยไม่จ าเป็น ทั้งนายจ้างและผู้ปฏบัิติงาน
ต้องมคีวามรับผดิชอบร่วมกนั ความรับผดิชอบอนัดับแรกในการป้องกนัรังสีต่อทารกในครรภ์ ก็
คอืต้องไม่โกหก  โดยผู้ปฏบัิติงานทีต่ั้งครรภ์จะต้องเปิดเผยให้นายจ้างรับทราบเพือ่จะได้
ด าเนินการป้องกนัรังสีต่อไป   และมคี าแนะน าจากเอกสาร ICRP 84 ดังนี ้

 การจ ากดัปริมาณรังสีท่ีทารกในครรภจ์ะไดรั้บ ไม่ไดห้มายความวา่ผูป้ฏิบติังานท่ี
ตั้งครรภน์ั้นตอ้งหลีกเล่ียงการท างานเก่ียวขอ้งกบัรังสีหรือวสัดุกมัมนัตรังสีทั้งหมด 
หรือไม่ใหเ้ขา้ไปหรือไม่ใหท้ างานในบริเวณท่ีมีรังสี  อยา่งไรกต็ามมีขอ้แนะน าวา่ 
นายจา้งควรทบทวน ตรวจสอบการไดรั้บปริมาณรังสีของผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภอ์ยา่ง
รอบคอบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท างานท่ีมีโอกาสไดรั้บปริมาณรังสีสูงจากการเกิด
อุบติัเหตุ หรือมีโอกาสหายใจ หรือกินสารรังสีเขา้ไปในร่างกาย 
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 เม่ือผูป้ฏิบติังานทางรังสีในดา้นการแพทยเ์กิดการตั้งครรภ ์จะมีเง่ือนไขท่ีตอ้งพิจารณา  
3 ขอ้ กล่าวคือ (1) ไม่มีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีเดิมท่ีปฏิบติัอยู ่  (2) เปล่ียนแปลงไป
ปฏิบติัหนา้ท่ีบริเวณอ่ืนท่ีมีปริมาณรังสีต ่า  (3) เปล่ียนแปลงหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีไม่มี
โอกาสไดรั้บรังสี   

ในทุกๆสถานการณ์ จะไม่มีค  าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
กฎระเบียบของแต่ละประเทศ และจะตอ้งมีการถกปัญหากนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน
ดว้ยกนั  ผูป้ฏิบติังานควรไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงของรังสีท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานและขีดจ ากดัของการไดรั้บปริมาณรังสี 

 เม่ือผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภต์อ้งการเปล่ียนต าแหน่งงานไปท างานในหน่วยท่ีไม่มีรังสี  
แมว้า่หน่วยงานท่ีปฏิบติัอยูจ่ะมีความเส่ียงจากรังสีต ่ากต็าม  แต่ไม่สามารถยอมรับความ
เส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนได ้ นายจา้งอาจตอ้งด าเนินการเปล่ียนงานให ้เพื่อหลีกเล่ียงความยุง่ยากท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจท าใหเ้ดก็ทารกท่ีคลอดออกมามีความผดิปกติตั้งแต่ก าเนิด
ได ้(มีอตัราการเกิดผดิปกติของเดก็ทารก 3 ราย ในทุกๆ 100 ราย) วธีิการน้ีไม่ใช่
จุดมุ่งหมายของพื้นฐานการป้องกนัรังสี และกรณีน้ีสามารถกระท าไดห้ากเป็นกิจการท่ี
ใหญ่เพียงพอและสามารถยา้ยผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภไ์ปท างานท่ีต าแหน่งวา่งลงได ้

 สามารถเปล่ียนต าแหน่งงานของผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภไ์ปยงัหน่วยอ่ืนท่ีมีปริมาณรังสี
โดยรอบอยูใ่นระดบัต ่า  เช่น ในงานรังสีวนิิจฉัยทางการแพทย์ อาจจะยา้ยนกัเทคนิคจาก
งาน Fluoroscopy  ไปปฏิบติังาน CT Scanning แทน หรือยา้ยไปยงัหน่วยงานท่ีท าให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บปริมาณรังสีกระเจิงต ่า    ในงานเวชศาสตร์นิวเคลยีร์  นกัเทคนิคท่ี
ตั้งครรภส์ามารถถูกจ ากดัเวลาท างานในการผลิตสารเภสัชรังสีและผลิตสารไอโซโทป
รังสีของไอโอดีน   และในงานรังสีรักษาทีใ่ช้ต้นก าเนิดรังสีชนิดปิดผนึก  นกัเทคนิคท่ี
ตั้งครรภ ์หรือ พยาบาลท่ีตั้งครรภ ์ไม่ควรปฏิบติังานเก่ียวกบังาน  manual brachytherapy  
เป็นตน้ 

 ตามหลกัจริยธรรม ผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภอ์าจสับเปล่ียนงานกบัผูร่้วมงานท่ีไม่ท าให้
เกิดความเสียหายจากการไดรั้บปริมาณรังสีเพิ่มข้ึน 

 มีหลายสถานการณ์ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภต์อ้งการปฏิบติังานเดิม หรือ ผูว้า่จา้งตอ้ง
อาศยัผูน้ั้นปฏิบติังานเดิมต่อไป เพื่อรักษาระดบัการดูแลผูป่้วยในหน่วยงานนั้นๆได้
ตามปกติ โดยในแง่ของการป้องกนัรังสี ตวัอ่อนในครรภต์อ้งมีการประมาณค่าการ
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ไดรั้บรังสีรังสีท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า  และอยู่ในค่าขดีจ ากดัทีแ่นะน าคอื 1 mGy  ตลอด
ระยะเวลาการตั้งครรภ์ นอกจากน้ีจะตอ้งมีการประเมินรังสีในบริเวณรอบๆของสถาน
ปฏิบติังานเพื่อประกนัไดว้า่ไม่มีการเกิดอุบติัเหตุท่ีมีการปลดปล่อยรังสีออกมาใน
ปริมาณสูง 

 ค่าขีดจ ากดัปริมาณรังสีท่ีแนะน าส าหรับการไดรั้บรังสีของตวัอ่อนในครรภ ์ซ่ึงไม่ได้
เปรียบเทียบไดโ้ดยตรงจากการวดัปริมาณรังสีประจ าตวับุคคลของผูป้ฏิบติังาน  และ
อาจจะประเมนิค่าเกนิจริงได้ว่าตัวอ่อนจะได้รับปริมาณรังสี 10 เท่าหรือมากกว่าของ
ค่าทีว่ดัได้จากอปุกรณ์วดัปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลทีผู้่ปฏบัิติงานด้านรังสีวนิิจฉัย
สวมใส่ขณะปฏบิัติงาน    แต่ถ้าหากสวมใส่อปุกรณ์วดัปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลไว้
ด้านนอกของผ้ากนัเป้ือนตะกัว่แล้ว ค่าปริมาณรังสีทีว่ดัได้มค่ีาประมาณ 100 เท่าของ
ปริมาณรังสีทีต่ัวอ่อนได้รับ    โดยทัว่ไปผูป้ฏิบติังานดา้นเวชศาสตร์นิวเคลียร์และดา้น
รังสีรักษาจะไดรั้บรังสีจากโฟตอนพลงังานสูง และไม่นิยมสวมใส่ผา้กนัเป้ือนตะกัว่  
แมว้า่ตวัอ่อนในครรภไ์ม่ควรไดรั้บปริมาณรังสีมากกวา่  25 % ของค่าปริมาณรังสีท่ีวดั
ไดจ้ากอุปกรณ์วดัปริมาณรังสีประจ าตวับุคคล 

 สุดทา้ยน้ี  ปัจจยัอ่ืนๆในการไดรั้บปริมาณรังสี ควรพิจารณาในการประเมินจากการ
ปฏิบติังานหรือการท ากิจกรรมของผูป้ฏิบติังานท่ีตั้งครรภ ์ในการปฏิบติังานทาง
การแพทยต์อ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการยกผูป่้วยข้ึนและการเอียงตวั หรือการกม้ตวัลง
ใหต้  ่ากวา่ระดบัหวัเข่า  และมีหลายคณะในระดบัชาติท่ีมีการจดัท าแนวปฏิบติัส าหรับ
การปฏิบติังานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัรังสีในแต่ละระยะของการตั้งครรภ ์

 ในบางโอกาส อาจมีเหตุการณ์ท่ีสมาชิกในครอบครัวจ าเป็นตอ้งพาผูป่้วยไปพบแพทย ์
ทั้งท่ีโรงพยาบาลหรือมีแพทยม์าท่ีบา้นเพื่อใหส้ารไอโซโทปรังสีแก่ผูป่้วย    ในสภาวะ
เช่นน้ี ค่าขีดจ ากดัการไดรั้บปริมาณรังสีของประชาชนนั้น  ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสมาชิก
ในครอบครัวดงักล่าว  และตอ้งพยายามไม่ใหส้มาชิกในครอบครัวท่ีตั้งครรภห์รืออาจ 
จะตั้งครรภ ์เขา้ไปช่วยเหลือผูป่้วยโดยตรง  หากผูป่้วยจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ
จากสมาชิกในครอบครัวท่ีตั้งครรภ ์  จะตอ้งด าเนินการท่ีไม่ท าใหต้วัอ่อนในครรภไ์ดรั้บ
รังสีสูงกวา่ 1 mGy 
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โดยทัว่ไปผู้ปฏบัิติงานจะได้รับปริมาณรังสีจากอปุกรณ์ทางรังสีอยู่ในระดับต ่า   และมค่ีา 

ใกล้เคยีงกบัค่าขดีจ ากดัปริมาณรังสีสมมูลทีแ่นะน าโดย  ICRP  ตามตารางที ่2   อย่างไรกต็าม
ส าหรับการตรวจวนิิจฉัยด้วยวธิี Fluoroscopy  ในระหว่างการใช้วธิีรังสีร่วมรักษา (Intervention 
Radiology) อาจท าให้ผู้ปฏบัิติงานได้รับรังสีในปริมาณสูงได้   ซ่ึงมปัีญหาในการป้องกนัรังสีที่
เกดิขึน้จากการยดืเวลาจากการใช้งาน Fluoroscopy  และจากการใช้อปุกรณ์ทางรังสีทีไ่ม่มผ้ีาม่าน
ตะกัว่ (lead rubber  protective curtains)    ICRP ได้แนะน าว่าทารกในครรภ์ของผู้ทีป่ฏบัิติงาน
กบั Fluoroscopy ควรจะได้รับการประเมนิค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับ  

 

ตารางที ่2  ข้อมูลจากเอกสาร ICRP 60  

 

Assumed radiation risks ICRP Publication 60 

Workers 
 
 

4.0 x 10-2 Sv-1 for fatal cancer 
0.8 x 10-2 Sv-1 for non-fatal cancer detriment 
0.8 x 10-2 Sv-1 for severe genetic effects 

Members of the public 
 
 

5.0 x 10-2 Sv-1 for fatal cancer 
1.0 x 10-2 Sv-1 for non-fatal cancer 
1.3 x 10-2 Sv-1 for sever genetic effects 

Embryo-foetus Not specifically stated 

Occupational dose limits ICRP Publication 60 

Based on stochastic effects 
 

50 mSv annual effective dose limit and 100 mSv in 5 y 
cumulative effective dose limit 

Based on deterministic effects 
 

150 mSv* equivalent dose to lens of eye and 500 annual 
equivalent dose limit to the skin, hands and feet 

Public dose limits ICRP Publication 60 

Based on stochastic effects 1 mSv annual effective dose limit and , if needed , higher values 
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provided that the annual average over 5 y does not exceed 1 mSv 

Based on deterministic effects 

 

15 mSv annual effective dose limit to lens of eye and 50 mSv 
annual equivalent dose limit to skin, hands, and feet 

หมายเหตุ * ในการประชุม ICRP  เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554   มีค าแนะน าจาก ICRP  วา่ ค่าขีดจ ากดัของการ
ไดรั้บปริมาณรังสีสมมูลท่ีเลนซ์ดวงตาของผูป้ฏิบติังานในช่วง 5 ปีติดต่อกนั ตอ้งไม่เกิน 20 mSv ต่อปี และแต่
ละปีตอ้งไม่เกิน 50 mSv         
                                         

   

ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัโรคดว้ยรังสีในขณะตั้งครรภ ์ จะถูกไดรั้บการเตือนภยัจากรังสีท่ี
อยูโ่ดยรอบอยูเ่สมอ   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพ (Health Professionals) ควรแนะน าผูป่้วยเก่ียวกบั
ขั้นตอนท่ีจะไดรั้บการประเมินความเส่ียงและการจดัเตรียมขอ้มูลท่ีเหมาะสมในเร่ืองความเส่ียงท่ี 
มาจากการตรวจวนิิจฉยัและการรักษาดว้ยรังสีในช่วงท่ีมีการตั้งครรภ ์โดยมีขอ้ท่ีควรไดรั้บการ
พิจารณาดงัน้ี 
 (1)  รังสีจากการตรวจวนิิจฉยัไม่น่าจะเกิดอนัตรายต่อทารกในครรภไ์ด ้แต่ผลของรังสีกไ็ม่
สามารถละท้ิงไดท้ั้งหมด 
 (2)  การประเมินความเส่ียงของผูป่้วย ไม่ใช่เพราะเหตุผลท่ีจะเช่ือวา่ผูป่้วยมีสภาวะท่ีมี
ความเส่ียงสูง   แต่เป็นเพราะวา่เม่ือไรกต็ามท่ีหญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการตรวจวนิิจฉยัดว้ยรังสี จะ
ไดรั้บการระมดัระวงัเป็นปกติอยูแ่ลว้  ส่วนความเส่ียงท่ีมาจากการรักษาดว้ยรังสีอาจจะเกิดรุนแรง 
เช่น การรักษาต่อมไทรอยดข์องทารกในครรภ์ 
 (3)  ในแต่ละกรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บรังสี จะถูกประเมินตามอายคุรรภ ์และระดบัรังสีท่ีครรภ์
ไดรั้บในแต่ละคร้ัง 
 (4)  ความแม่นย  าในการประเมินรังสีท่ีทารกในครรภไ์ดรั้บนั้น ตอ้งทราบขอ้มูลมากมาย
ของระบบเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์  วธีิการตรวจ  ขนาดของผูป่้วย และอ่ืนๆ   ดงันั้นค่าปริมาณรังสี
ท่ีทารกในครรภไ์ดรั้บ   ควรมีความเขา้ใจวา่อาจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่ง
ตวัอยา่งค่าปริมาณรังสีท่ีแสดงไว ้กบัค่าปริมาณรังสีท่ีมาจากการวดัและประเมินจริงๆ 
 (5)  การประเมินผลการไดรั้บปริมาณรังสีท่ีสมบูรณ์อาจใชเ้วลามากถึง 1 สัปดาห์ 
 (6)  เม่ือไดรั้บทราบขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ความเส่ียงของรังสีจะถูกประเมินและถูกทบทวน
ตามความเส่ียงอ่ืนๆท่ีเป็นไปไดข้องการตั้งครรภ ์ดงันั้นเม่ือนกัฟิสิกส์รังสี  ผูป่้วย  และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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อ่ืนๆ เขา้ใจถึงสถานการณ์เหล่าน้ีได ้ กจ็ะสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลในการจดัการกบัการมี
ครรภ ์
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