
การประเมินการได้รับรังสีท่ีเข้าสู่ร่างกายและการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ

สุจิตรา เพชรวิเศษ
นักชีววิทยารังสี ช านาญการ



 การตรวจวัดปริมาณรังสีในประชาชนทั่วไปใน
กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
เป็นวิธีการที่มีความจ าเป็นอย่างมาก ต้อง
ด าเนินอย่างทันท่วงทีหลังจากเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีได้เกิดขึ้น 
• ใช้เพื่อตรวจคัดกรองหาสารกัมมันตรังสีที่
ประชาชนได้รับเข้าสู่ร่างกาย 

• และตรวจติดตามการได้รับรังสีในประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี



 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสิ่งท่ีต้องท าเป็นอันดับ
แรกคือ การช่วยชีวิตและการรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ได้รับรังสี

 การตรวจวัดปริมาณรังสีในประชาชน เบื้องต้นควรท าเพื่อ
ป้องกันผลจากการได้รับรังสีแบบเฉียบพลัน แล้วจึงพิจารณาถึง
การได้รับรังสีจากการเปรอะเปื้อนทางรังสีในล าดับต่อไป



 การตรวจวัดปริมาณรังสีเป็นกระบวนการที่เริ่มขึ้นทันทีหลังจากมีการรายงานว่ามี
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้น และด าเนินต่อไปจนกว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการได้รับรังสีนั้นได้รับการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีแล้ว
ทั้งหมด 
• เพื่อตรวจหาการได้รับรังสีจากภายนอกร่างกายที่เกิดจากการเปรอะเปื้อนของ

สารกัมมันตรังสีบนเสื้อผ้าหรือบนร่างกาย
• และตรวจหาการได้รับรังสีจากภายในร่างกาย เพื่อท าการรักษาทางการแพทย์ที่

จ าเป็น และการช าระล้างการเปรอะเปื้อนของสารกัมมันตรังสีทั้งจากภายใน
และภายนอกร่างกาย 

 และการประเมินหาปริมาณรังสัที่ได้รับเพื่อให้ทราบความเสี่ยงด้านสุขภาพที่
อาจจะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว



 เพื่อให้สามารถบอกได้ว่าใครท่ีก าลังตกอยู่ในอันตราย ใครที่ต้องการการ
ดูแลทันที

 เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าผู้ที่ได้รับรังสีคนใดต้องการการรักษาหรือการ
ตรวจติดตามด้านสุขภาพระยะสั้น

 เพื่อให้สามารถประมาณการผลกระทบด้านสุขภาพจากการได้รับรังสีที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 ท าให้ทราบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทรบเพื่อการตรวจติดตามด้านสุขภาพ
ในระยะยยาวได้



 ผู้ที่สามารถอพยพได้ด้วยตัวเอง: ควร
มีการให้ค าแนะน าแก่คนเหล่านี้ เรื่องการ
ปฏิบัติตัวและการช าระล้างการเปรอะ
เปื้อนทางรังสีด้วยตัวเอง

 ผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่: ต้องมีการให้
ค าแนะน า เรื่องการปฏิบัติตัว เมื่อต้องอยู่
ในพื้นที่



 ผู้ได้รับบาดเจ็บทางกาย 
 ผู้ที่ได้รับรับรังสี: 

อาการ/สถานที่

ลงทะเบียน

การคัดกรอง

การตรวจวัดปริมาณรังสี
เบื้องต้น

การตรวจวัดเพื่อยืนยัน

การประเมินผลการตรวจวัด รายงานผลการตรวจวัด



 สิ่งที่ต้องด าเนินการเป็นอนัดับแรก คือ การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสก่อน หลังจากนั้นจึงแบ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสีโดย
การแยกประเภทของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการได้รับรังสีเพื่อท าการ
ตรวจวัด

 ประชาชนที่มีความต้องการพิเศษ ควรแยกประเภทและจัดล าดับของประชาชนที่
มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็ก หญิงตั้งครรภ์ แม่ลูกอ่อน คนชรา ผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง คนพิการ ผู้ปฏิบัติงาน



1.   ตรวจวัดหาการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในส่ิงแวดล้อม เพื่อระบุชนิดและลักษณะ
ของสารกัมมันตรังสีที่ประชาชนอาจได้รับ เช่นการตรวจวัดระดับรังสีแอลฟา รังสีบีตา และ
รังสีแกมมา ในพื้นที่สีแดง (Red zone, อยู่ในพ้ืนท่ีเกิดเหต)ุ และการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อ
ประเมินการได้รับรังสีจากตัวอย่างอากาศ

2.   เลือกกลุ่มคนที่ต้องได้รับการตรวจวัด โดยท าการตรวจวัดผู้ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้ว ถ้ามี
คนที่ต้องได้รับการตรวจวัดจ านวนมาก ให้ท าการตรวจวัดคนที่จ าเป็นต้องวัดเร่งด่วนก่อน 
เช่น คนที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีปริมาณสูงในระดับที่ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ก่อน แล้วจึงท าการวัดคนที่ยังไม่จ าเป็นต้องวัดทันทีในล าดับถัดไป 

3.  ก าหนดพื้นที่ท่ีจะท าการตรวจวัด โดยเลือกพื้นที่สีเหลือง (Yellow zone, ห่างจากที่เกิดเหตุ
มากกว่า 400 เมตร) เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคนจะถูกอพยพจากพื้นที่สีแดงออกมายัง
พื้นที่สีเหลือง



4. ท าการตรวจวัดหาปริมาณรังสีที่ได้รับเบื้องต้น จากการตรวจวัดการได้รับรังสีจากภายนอก
ร่างกาย และการตรวจวัดการได้รับรังสีจากภายในร่างกายอย่างรวดเร็ว

5.  ท าการตรวจวัดปริมาณรังสีท่ีได้รับซ้ าอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้องของการ
ตรวจวัด

6. เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อท าการวิเคราะห์หาความผิดปกติของโครโมโซม โดยผู้ท่ีจะ
ได้รับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมก่อน ได้แก่ ผู้ที่ได้รับรังสีแต่ไม่แสดงอาการ
เลยเป็นระยะเวลามากกว่า 1 วัน เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น แต่ถ้าคนท่ีไม่แสดงอาการมี
จ านวนมาก ให้สุ่มเลือกตัวแทนจากกลุ่มคนที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อท าการวิเคราะห์ก่อน 

7.  อาจมีการตรวจวัดสิ่งของอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น เสื้อผ้าหรือของใช้ของผู้ท่ีได้รับรังสี
8.  รายงานผลการตรวจวัดต่อทีมงานท่ีต้องการทราบผลการตรวจวัดเป็นระยะๆ หรือตามที่

ได้รับการร้องขอข้อมูล

ขั้นตอน (ต่อ)



IAEA (http://www-naweb.iaea.org/nafa/faqs-food-agriculture.html)



IAEA report on Environmental consequences of Chernobyl accident and  their remediation (2006)



IAEA (https://slideplayer.com/slide/1552432/)



IAEA (https://slideplayer.com/slide/1552432/)



การประเมินค่าปริมาณรังสี



 การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดค่าปรมิาณรังสีโดยตรง (Physical 

Dosimetry)

◦ เครื่องวัดปริมาณรังสีประจ าตัวบคุคล (Personal Dosimeter) และ เครื่องส ารวจรังสี 
(Survey Meter)

http://www.google.co.th/imgres?q=radiation+survey+meter&um=1&hl=th&rlz=1T4ADRA_enTH410TH410&biw=1003&bih=355&tbs=isch:1&tbnid=rIBX_msr4cNwlM:&imgrefurl=http://www.deqtech.com/Ludlum_Medical_Physics/Products/m14c_m44-9.htm&imgurl=http://www.deqtech.com/Ludlum_Medical_Physics/Images/M14C_with_M44-9.png&ei=WGtKTaSKH4nfcaXkrecL&zoom=1&w=288&h=301&iact=rc&dur=733&oei=KGtKTcHkPMrprQeZk7yYDg&esq=2&page=2&tbnh=118&tbnw=129&start=11&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:11&tx=62&ty=55


 การประเมินค่าปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับเบื้องต้นจาก
ลักษณะและอาการที่ปรากฏในผู้ที่ได้รับรังสี (Clinical 

Dosimetry)

◦ อาการคลื่นไส้ อาเจียน การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง และ
องค์ประกอบต่างๆภายในเลือด เช่น  Lymphocyte Counts และ

Granulocyte Counts

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&rlz=1T4ADRA_enTH410TH410&biw=1003&bih=355&tbs=isch:1&tbnid=Z71Dkpgq7KBRpM:&imgrefurl=http://pavoonsen.com/surgeryeducation.asp?headerid=001&forumid=31&pageid=3&LANG=TH&group=%E1%A1%E9%E4%A2%E9%E2%A4%C3%A7%CB%B9%E9%D2 ( %A1%C3%D0%B4%D9%A1 )&imgurl=http://www.pavoonsen.com/back-office/fileupload/upload/vomiting cartoon.jpg&ei=rnBKTe3UPIa3cMawzIQM&zoom=1&w=300&h=272&iact=hc&vpx=641&vpy=46&dur=811&hovh=214&hovw=236&tx=126&ty=151&oei=YnBKTefhB4q8rAfVr8GYDg&esq=11&page=4&tbnh=114&tbnw=126&start=36&ndsp=13&ved=1t:429,r:4,s:36


 ประเมินค่าปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับโดยการน าตัวอย่าง
ทางชีวภาพ (Biological Dosimetry)

◦ ตัวอย่างเลือดของผู้ที่ได้รับรังสีมาท าการวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของ
สารพันธุกรรม เช่น การเกิดของ Dicentric Chromosome และDicentric

Ring การประเมินค่าปริมาณรังสีแบบนี้นิยมใช้ในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุ
ทางรังสีและไม่มีการพกพาอุปกรณ์การวัดรังสี และใช้เมื่อเครื่องมือวัดรังสี
ปกติไม่สามารถตรวจวัดรังสีได้



การประเมินค่าปริมาณรังสี
ที่เข้าสู่ร่างกาย



Screening 

external contamination

Thyroid Counter

Spectrum  Analysis



Total body Thyroid monitor

Mitsuaki Yoshida (Hirosaki University)



Urine Urine mixed with  Cocktail Liquid scintillation counting



ตัวอย่างปัสสาวะ การเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างส าหรับการวัดเครื่องวัดรังสีแอลฟ่า



มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 
(Biological Dosimetry)
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Mitsuaki Yoshida (Hirosaki University)

Biological dose estimation

➸Chromosome is the most reliable 
biological marker (direct evidence)
for the measurement of radiation   
damage

Clinical 
symptom

Number of 
lymphocyte

Cytogenetic 
analysis

-dicentric
-translocation
-PCC-ring
-micronucleus



Cytogenetic Assays
Premature chromosome 

condensation (PCC) 
assay

Dicentric (and ring) 
chromosome aberration

(DCA) assay

Fluorescent in situ hybridization (FISH) 
translocation chromosome aberration 

(Translocation) assay

Cytokinesis block 
micronucleus 

(CBMN) assay
Typical aberrations 
scored for biodosimetry 
applications

excess chromosome 

fragments

dicentrics* 
(and rings)

dicentrics 
(and rings)

dicentrics*
(and rings)

translocations* translocations*
micronuclei

Typical radiation scenario 
applications

low-level
acute (including high 

doses)
acute acute

protracted protracted
prior exposure prior exposure

Photon equivalent, acute 
dose range (Gy) for 
whole-body dose 
assessment

0.2 to 20 0.1 to 5 0.25 to 4 0.3 to 5

Useful for partial-body 
exposure applications

Yes Yes NA# NA

Useful for triage dose 
assessment

Yes Yes NA Yes

Standardization of assay NA ISO standard for reference 
assay (1,000 metaphase 

spreads or 100 dicentrics)

NA ISO standard for 
reference assay -

pending
ISO standard for triage assay 
(20-50 metaphase spreads) -

pending
Table modified from TMT Handbook.73

*Specific chromosome aberrations typically detected by use of centromeric and whole-chromosome specific DNA hybridization probes.
#NA = not applicable

①

②

③



Dose estimation by
dicentric (dic) assay

Acute exposure
External exposure

No physical Dosimeter

19
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ring and fragment

translocation

Dicentric and fragment

or

fragment

deletion

Chromosome aberration 
induced by radiation

S-phase

M-phase



Normal human chromosome
Chromosome Number , 2n=46, was determined 
in 1956 by Tjio & Levan.

The cell  consists of both maternal and paternal
Chromosome. 
Human chromosome s are classified into A-G 
group and X,Y chromosome by the size.

Also, chromosomes are classified into three 
types; metacentric, sub-metacentric and 
acrocentric by the location of the centromere.

Metacentric: #1,3,16,19,20
Sub-metacentric: #2,4,5,6~12,17,18,X
Acrocentric: #13,14,15,21,22,Y

Giemsa stained human normal chromosome in lymphocyte



ตัวอย่างการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม



Unstable type aberration（dic, ring）

ring



เพาะเลี้ยงเซลล์เก็บตัวอย่างเลือด เก็บเก่ียวเซลล์

ย้อมสี

CO2 incubator
（48 h）

เตรียมสไลด์
การวิเคราะห์

Flow of chromosome analysis



การเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือด

Centrifuge :
for isolation of 
lymphocytes

Safety cabinet
CO2 incubator

การเก็บเกี่ยวเซลล์

Centrifuge and water bath

เครื่องมือและอุปกณ์
ส าหรับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม



Slide preparation Scanning and analysis

Microscope and PC      

Freezer
Refrigerator

Phase contrast
microscope

เครื่องมือและอุปกณ์
ส าหรับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม



Slide preparation Scanning and analysis

Microscope and PC      

Freezer
Refrigerator

Phase contrast
microscope



เครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
ในประเทศไทย



ประชุมหารือเครือข่ายด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ (ปส.) โดยรองเลขาธิการ (นางรัชดา เหมปฐวี) เป็นประธาน
ในการประชมุร่วมกับ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เพื่อที่จะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ในการด าเนนิงาน
โครงการวิจัยแบบบูรณาการด้านมาตรวัดรังสีทางชีวภาพของประเทศ



Thank you



 http://www.cartoonaday.com/radiation-therapy-cartoon/
 https://www.google.com/search?q=life+saving+nuclear+accident+cartoon&client=firefox-b-

d&channel=crow&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7tsac6PniAhUU7bwKHfzpBJUQ_AUIECgB&biw=1440
&bih=745#imgrc=m2FmfNb9oCGKwM:

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&channel=crow&biw=1440&bih=745&tbm=isch&sa=1&ei=kGgMXc_iF8yGoAT5hIuIAg&q=treatment+for+radiation+exp
osure+cartoon&oq=treatment+for+radiation+exposure+cartoon&gs_l=img.3...17313.19431..19912...0.0..0.191.1104.0j9......0.
...1..gws-wiz-img.6lCJtAYUteA#imgrc=CC6LRW1USOin1M:

 https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&channel=crow&biw=1440&bih=745&tbm=isch&sa=1&ei=kGgMXc_iF8yGoAT5hIuIAg&q=treatment+for+radiation+exp
osure+cartoon&oq=treatment+for+radiation+exposure+cartoon&gs_l=img.3...17313.19431..19912...0.0..0.191.1104.0j9......0.
...1..gws-wiz-img.6lCJtAYUteA#imgrc=rkkNthnp1GhvfM:

 http://www.tic-toyama.or.jp/bousai1/saigai/saigai-04.html
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