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ขีดจากัด การได้ รับ ปริมาณรังสี ของ ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี จะไม่ ใช้ กบั ขีดจากัดการได้ รั บ
ปริมาณรังสี ของผู้ป่วย เพราะว่ า การตัดสิ นใจในการใช้ รังสี เพือ่ รักษา ขึน้ อยู่กบั สภาพของผู้ป่วย
แต่ ละราย วิธีการรักษาจะต้ องให้ ผู้ป่วยได้ รับรังสี น้อยทีส่ ุ ดเท่ าที่ จะทาได้ แต่ ต้องให้ ผลดีต่อการ
รักษาและได้ ผลคุ้มค่ า ดังนั้นเงื่อนไขทางการแพทย์ ก็คอื ต้ องให้ ผู้ป่วยได้ รับปริมาณรังสี ที่
เหมาะสม ขีดจากัดของปริมาณรังสี ทปี่ ลอดภัยจึงใช้ กบั ผู้ปฏิบัติงาน ทางรังสี เท่ านั้น (ตาม
กฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตฯ พ .ศ. 2550 กาหนดว่ า “บุคคลที่
ทางานในบริเวณรังสี ห้ามได้ รับ ปริมาณรังสี ยงั ผล (effective dose) เกิน 20 mSv/y โดยเฉลีย่ 5 ปี
ติดต่ อกัน แต่ ละปี ต้ องไม่ เกิน 50 mSv และตลอดช่ วง 5 ปี ติดต่ อกัน ต้ องไม่ เกิน 100 mSv และ
ต้ องได้ รับปริมาณรังสี สมมูล (equivalent dose) ทีเ่ ลนซ์ ดวงตาไม่ เกิน 150 mSv/y และทีผ่ วิ หนัง
มือ เท้ า ไม่ เกิน 500 mSv/y” นอกจากนีย้ งั กาหนดว่ า “หญิงมีครรภ์ ทปี่ ฏิบัติงานทางรังสี ต้อง
ได้ รับปริมาณรังสี ไม่ เกิน 1 mSv ตลอด ระยะเวลา การตั้งครรภ์ และโดย เฉลีย่ ไม่ เกิ น 0.1
mSv/month”)

“Ten-day rule” ถูกอ้างถึงโดย International Commission on Radiological
Protection (ICRP) ซึ่งใช้ สาหรับ สตรีทมี่ วี ยั เจริญ พันธุ์ หากเป็ นไปได้ ควรจากัด ขอบเขต การ
ตรวจวินิจฉัยด้ วยรังสี บริเวณช่ องท้ องช่ วงล่างและกระดูกเชิงกรานในช่ วงเวลา 10 วันถัดจากเริ่ม
มีรอบประจาเดือน (ระดู ) ข้ อเสนอเริ่มต้ น ได้ จากัด ขอบเขตการตรวจด้ วยรังสี ใ นช่ วง 14 วัน แต่
มีการลดลงมาเหลือ เพียง 10 วัน เพราะจานวนรอบประจาเดือนแต่ ละคนอาจเปลีย่ นแปลงได้
ในช่ วงอายุครรภ์ 3-5 สั ปดาห์ จะมีการสร้ างและพัฒนาอวัยวะของตัวอ่อนขึน้ ดังนั้นหากผู้ป่วย
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ที่ต้ังครรภ์ ได้ รับปริมาณรังสี ในช่ วง เริ่มตั้งครรภ์ รังสี จึงไม่ สามารถทาให้ เกิด การเปลีย่ นแปลง
ด้ านรู ปร่ างอวัยวะต่ างๆของ ตัวอ่อนได้ ความเสี่ ยง ทีน่ าไปสู่ การทาแท้ ง เกิดจากการได้ รับรังสี
แล้วทาให้ ตัวอ่อนเสี ยชีวติ ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ ในกรณีที่ ตัวอ่อนได้ รับปริ มาณรังสี สูงกว่ า 100 mGy
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะว่ าในการตรวจด้ วยรังสี แล้วเกิดผลดีคุ้มค่ า อาจกระทาได้ ตลอดช่ วงเวลา
การมีระดูจนกระทัง่ ระดูหมดไป อย่ างไรก็ตาม หากช่ วงระยะเวลาการมีระดู คลาดเคลือ่ น ไป ก็
อาจทาให้ เกิดการตั้งครรภ์ ได้ ในสถานการณ์ ดังกล่าว จะต้ องได้ รับการตรวจว่ ามีการตั้งครรภ์
หรือไม่ และอาจมีการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอนื่ ทีไ่ ม่ ใช้ รังสี

เนื่องจากมีรังสี อยู่โดยรอบ ผู้ป่วยที่ได้ รับการวินิจฉัยโรคด้ วยรั งสี ในขณะตั้งครรภ์ จะถูก
ได้ รับการพิจารณาการป้ องกันรั งสี ผู้เชี่ ยวชาญด้ านสุ ขภาพ (Health Professionals) ควรแนะนา
ผู้ป่วยเกี่ยวกับขัน้ ตอนที่จะได้ รับการประเมินความเสี่ ยงและการจัดเตรี ยมข้ อมูลที่เหมาะสมใน
เรื่ องความเสี่ ยงที่มาจากการตรวจวินิจฉัยและการรั กษาด้ วยรั งสี ในช่ วงที่มีการตั้งครรภ์
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