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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจปริมาณรังสีท่ีแผ่ออกมาจากสารกมัมนัตรังสีและร่างกายของผูป่้วยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานและบุคคลทัว่ไปท่ีสญัจรผา่นหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีโอกาสไดรั้บรังสีดงักล่าว ในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ท าการวดัปริมาณรังสีบริเวณพ้ืนท่ีหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยใชแ้ผน่วดัปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSL) ติดผนงัหอ้ง
ต่าง ๆ ผลการศึกษาพบวา่ปริมาณรังสีอยูใ่นช่วง 0.6 - 7.33 mSv/y บริเวณท่ีมีปริมาณสูงสุดคือ 1.พ้ืนท่ีควบคุม (Control 
area) มีค่ารังสีสูงสุดคือหอ้งตรวจ PET/CT Scan มีค่า 510 µSv/month 2.พ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area) มีค่ารังสีสูงสุด
คือห้องผูป่้วยท่ีไดรั้บสารเภสัชรังสีแลว้มีค่า 610 µSv/month และ 3.บริเวณท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีปฏิบติังานทางรังสีมีค่ารังสี
สูงสุดคือบริเวณพกัรอฉีดยา มีค่า 450 µSv/month ผลของการส ารวจปริมาณรังสีคร้ังน้ีส าหรับประชาชนทัว่ไปมีค่าเกิน
ขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสีคือ 1 mSv/y ส าหรับผูป้ฏิบติังานทางรังสีไม่เกินขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสีคือ 20 
mSv/y ตามข้อแนะน าคณะกรรมการป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างประเทศ (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). 

 
ค ำส ำคญั: แผน่วดัปริมาณรังสีโอเอสแอล ปริมาณรังสี สารกมัมนัตรังสี 
Keywords: OSL dosimeter, Radiation dose, Radioactive 
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** รองศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน ำ 
งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) เป็นการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู ้ป่วยด้วยสาร

กัมมันตรังสี ซ่ึงอยู่ในรูปสารกัมมันตรังสีเปิดผนึก (Unsealed source) การตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ใช้สาร
กมัมนัตรังสีมาติดฉลากกบัสารประกอบ  เรียก สารเภสัชรังสี (Radiopharmaceutical) ซ่ึงสารเภสัชรังสีประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ สารกมัมนัตรังสี (radionuclide) และสารประกอบทางยา (pharmaceutical) (จิราภรณ์ และคณะ, 2545) การ
เลือกใชส้ารเภสัชรังสีจะข้ึนกบัลกัษณะเทคนิคการตรวจ สารกมัมนัตรังสีท่ีนิยมใชใ้นการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
คือ 99mTc เน่ืองจากมีคุณสมบติัท่ีดีหลายอย่าง เช่น ให้รังสีแกมมาพลงังานเดียว 140 keV มีคร่ึงชีวิตสั้นคือ 6 ชัว่โมง มี
ความเหมาะสมท่ีใชใ้นการถ่ายภาพดว้ยเคร่ืองแกมมาคาเมรา และยงัมีการใชส้ารกมัมนัตรังสีอ่ืน ๆ ส าหรับงานดา้นรังสี
วินิจฉัย เช่น 131I, 201Tl, 67Ga  เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการใชส้ารเภสัชรังสีส าหรับงานรังสีรักษา โดยมีการน าเอา 131I ซ่ึง
ให้อนุภาคบีตา-รังสีแกมมา มารักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยวิธีการกินหรือฉีดเขา้ทาง
หลอดเลือด (มณฑา และคณะ, ม.ป.ป.) ก่อนท่ีจะใชส้ารเภสัชรังสีแก่ผูป่้วย ตอ้งมีการวดัปริมาณรังสีดว้ยเคร่ืองสอบ
เทียบปริมาณรังสี (dose calibrator) ซ่ึงตอ้งมีการจดัเตรียมสารเภสัชรังสีโดยบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญ (ภาวนา, 
2549) 

การใชส้ารกมัมนัตรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั้นผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสัญจร
ผ่านหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีโอกาสไดรั้บรังสี ทั้งแบบภายนอก (external exposure) และการไดรั้บสารกมัมนัตรังสี
เขา้ในร่างกาย (internal exposure) จากการเปรอะเป้ือนทางรังสีและการฟุ้งกระจายของสารกัมมนัตรังสี (ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ, 2551) ซ่ึงรังสีท่ีมาจากสองแหล่งก าเนิดน้ีมีปริมาณไม่สูง ส่วนใหญ่เป็นรังสีแกมมา รังสีแกมมาอาจ
ผ่านร่างกายไปโดยไม่ท าให้เกิดอนัตรายทางชีวภาพ แต่รังสีแกมมาบางส่วนท่ีดูดกลืนในร่างกายอาจมีแนวโนม้ท าให้
เกิดอนัตราย ซ่ึงถา้บุคคลทัว่ไปหรือเจา้หน้าท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีมีตน้ก าเนิดรังสีนานก็จะยิ่งไดรั้บการแผ่รังสีมากข้ึน อาจ
ส่งผลท าให้เกิดเป็นโรคมะเร็งหรือมีการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม (พจี, 2549)  Abdalla et al. (2011) ไดท้ าการศึกษา
ปริมาณรังสีบริเวณห้อง PET/CT โดยใชแ้ผ่นวดัปริมาณรังสี Thermoluminescent dosimeter (TLD) ติดไวต้ามต าแหน่ง
หอ้งตรวจต่าง ๆ ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณท่ีมีปริมาณรังสีสูงท่ีสุดคือ บริเวณฉีดยาผูป่้วยคือ 9.6 ไมโครซีเวร์ิต 
(microsievert; µSv) บริเวณหอ้งปฏิบติัการรังสีสูง (Hot- lab) มีค่า 4 µSv บริเวณหอ้งควบคุมมีค่า 1 µSv บริเวณพกัคอยมี
ค่า 0.8 µSv และบริเวณทางเขา้ 0.5 µSv จากการศึกษาไดน้ ามาใชป้้องกนัอนัตรายจากรังสีส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีใกลชิ้ดกบั
ผูป่้วยตอ้งใชเ้วลาให้นอ้ยท่ีสุด มณฑา และคณะ (ม.ป.ป.) ไดศึ้กษาโดยการส ารวจรังสีและตรวจสอบความเปรอะเป้ือน
ทางรังสี พบวา่ห้องปฏิบติัการทางรังสีมีค่า 0.07- 3 ไมโครซีเวิร์ตต่อชัว่โมง (microsievert/hour; µSv/hr) ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่
เกณฑ์จ ากดัสูงสุดของการเปรอะเป้ือน และบริเวณท่ีระดบัรังสีสูงกว่าเกณฑ์คือ ห้อง Hot-Lab มีค่าระดบัรังสีสูงสุด 
129.74 µSv/hr เพ่ือความปลอดภยัตอ้งค านวณเวลาปฏิบติังานซ่ึงสามารถปฏิบติังานได ้1.5 ชัว่โมง 

คณะกรรมการป้องกันอันตรายจากรังสีระหว่างประเทศ (International Commission on Radiological 
Protection [ICRP], 2007) ก าหนดค่าปริมาณรังสีตอ้งไม่เกินขีดจ ากดัแต่ละคนจะรับได ้(individual dose limit) ส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปไม่เกิน  1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (millisievert/year; mSv/y) และ เจา้หนา้ท่ี 20 mSv/y  การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ า
การส ารวจปริมาณรังสีในส่ิงแวดลอ้มทั้งแบบภายนอก (external exposure) และแบบภายใน (internal exposure) ท่ีปล่อย
ออกมาจากสารเภสัชรังสีและร่างกายของผูป่้วยสู่ส่ิงแวดล้อมโดยใช้แผ่นวดัปริมาณรังสีโอเอสแอล (Optically 
stimulated luminescence; OSL) เป็นผลึกสารประกอบ Al2O3:C ผลึกมีคุณสมบัติเม่ือได้รับพลงังานจากรังสีแล้วจะ
สะสมพลงังานเอาไวโ้ดยการเปล่ียนระดับพลงังานของอิเล็กตรอน เม่ือมีการกระตุน้ด้วยแสงสีน ้ าเงินความเข้มท่ี
เหมาะสม ผลึกจะคายพลงังานท่ีไดรั้บมาในรูปแสงสีน ้ าเงินเช่นกนั ปริมาณแสงท่ีปล่อยออกมาจะแปรตามรังสีท่ีไดรั้บ 
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(Pawitra, 2013) การทราบค่าปริมาณรังสีในบริเวณพ้ืนท่ีต่าง ๆ ในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพฒันา การป้องกนัอนัตรายจากรังสีใหไ้ดม้าตรฐาน ICRP  

 
วตัถุประสงค์กำรวจิยั 

เพื่อส ารวจปริมาณรังสีแผอ่อกมาจากสารกมัมนัตรังสีและร่างกายของผูป่้วยสู่ส่ิงแวดลอ้ม บริเวณพ้ืนท่ี
หน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยใชแ้ผน่วดัปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSL) 

 
วธีิกำรวจิยั 

จดัแบ่งพ้ืนท่ีตามการใชง้านทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ออกเป็น 3 โซน (ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ, 2551)   ดงัน้ี  
1. พ้ืนท่ีควบคุม (Control area)  ไดแ้ก่ ห้องปฏิบติัการรังสีสูง (Hot Lab)  ห้องฉีดยา ห้องสูดสารเภสัชรังสี 

หอ้งตรวจมวลกระดูก (BMD) หอ้ง Thyroid uptake  หอ้ง SPECT/CT  
2. พ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area) ไดแ้ก่ บริเวณพกัรอตรวจของผูป่้วยท่ีไดรั้บสารกมัมนัตรังสีแลว้ บริเวณ

หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ หอ้งน ้ าเจา้หนา้ท่ี หอ้งน ้ าผูป่้วย  
3. บริเวณท่ีไม่ใช่บริเวณปฏิบติังานทางรังสี ได้แก่ เคาน์เตอร์พยาบาล ห้องอ่านฟิล์ม บริเวณพกัรอฉีดยา 

บริเวณทางเดิน บริเวณทางเดินหนา้หอ้งตรวจ ฯลฯ 
ใชแ้ผน่วดัปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSL InLight® dosimetry) มีขนาด 2x5 เซนติเมตร ติดผนงัหอ้งตรวจต่าง ๆ 

ในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทั้ งหมด 35 ต าแหน่ง ต าแหน่งละ 2 แผ่น รวม 70 แผ่น (รูปท่ี 1) มีระยะสูงจากพ้ืน 110 
เซนติเมตร โดยติดบริเวณพ้ืนท่ีควบคุม (Control area)  จ านวน 18 ต าแหน่ง  บริเวณพ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area)  
จ านวน 4 ต าแหน่ง และบริเวณท่ีไม่ใช่บริเวณปฏิบติังานทางรังสี จ านวน 13 ต าแหน่ง ระยะเวลา 1 เดือน ด าเนินการ
ระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง วนัท่ี 2 มกราคม 2562 ณ.หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และน าแผน่วดัปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSL)ไปอ่านค่าปริมาณรังสีดว้ยเคร่ืองอ่านค่าปริมาณรังสี
อตัโนมติั (The InLight Automatic Reader®) (รูปท่ี 2) ณ.กลุ่มมาตรฐานการวดัทางนิวเคลียร์และรังสี ส านกังานปรมาณู
เพื่อสนัติ กรุงเทพ 

 

   
รูปที ่1  แสดงต าแหน่งติดแผน่วดัปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSL) ตามหอ้งตรวจต่าง ๆ  
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รูปที ่2 แสดงเคร่ืองอ่านค่าปริมาณรังสีอตัโนมติั (The InLight Automatic Reader®) 

 
ผลกำรวจิยั 

มีผูป่้วยท่ีรับบริการจ านวน 465 ราย รวมผูป่้วยนอกเวลาราชการ จากการส ารวจปริมาณรังสีโดยใช้แผ่นวดั
ปริมาณรังสีโอเอสแอลติดผนงัหอ้งปฏิบติังานทางรังสี ห้องตรวจต่าง ๆ พ้ืนท่ีรอตรวจ และบริเวณทางเดิน รวมทั้งหมด 
35 ต าแหน่ง ผลการวดัรังสีต าแหน่งต่าง ๆ และเสน้ทางสญัจรของบุคคลทัว่ไป แสดงดงัรูปท่ี 3 มีค่าปริมาณรังสีท่ีส ารวจ
ไดอ้ยูใ่นช่วง 50 - 610 µSv/month (0.07-0.8 µSv/hr) ดงัตารางท่ี 1 จะพบวา่  

1. พ้ืนท่ีควบคุม (Control area) บริเวณท่ีมีค่ารังสีสูงสุดคือหอ้งตรวจ PET/CT Scan มีค่า 510 µSv/month (0.71 
µSv/hr ) ดงัรูปท่ี 4  

2. พ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area) บริเวณท่ีมีค่ารังสีสูงสุดคือหอ้งผูป่้วยท่ีไดรั้บสารเภสชัรังสีแลว้มีค่า 610 
µSv/month (0.85 µSv/hr ) ดงัรูปท่ี 5 

3. บริเวณท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีปฏิบติังานทางรังสีบริเวณท่ีมีค่ารังสีสูงสุดคือบริเวณพกัรอฉีดยา มีค่า 450 µSv/month 
(0.62 µSv/hr ) ดงัรูปท่ี 6 
 
ตำรำงที ่1 แสดงค่าปริมาณรังสีในบริเวณพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

พ้ืนท่ี Radiation dose (µSv/month) 
 Mean  Max  Min SD 

พ้ืนท่ีควบคุม (Control area) 148 510 50 158 
พ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area) 272 610 50 244 
บริเวณท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีปฏิบติังานทางรังสี 163 450 50 144 
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รูปที ่3 แสดงผลการวดัรังสีต าแหน่งต่าง ๆ (µSv/month) และเสน้ทางสญัจรของบุคคลทัว่ไป 

 
 
 

 
รูปที ่4 แสดงปริมาณรังสีบริเวณพ้ืนท่ีควบคุม (Control area) 
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รูปที ่5 แสดงปริมาณรังสีบริเวณพ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area) 

 

 
รูปที ่6 แสดงปริมาณรังสีบริเวณพ้ืนท่ีไม่ปฏิบติังานทางรังสี 

 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิยั 

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารกมัมนัตรังสีในการตรวจวนิิจฉยัและรักษาโรค ท าให้
พ้ืนท่ีบริเวณหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีรังสีท่ีแผอ่อกมาจากร่างกายของผูป่้วย (Internal exposure) และยงัมีรังสีจากการ
เตรียมสารเภสัชรังสี  (External exposure) ซ่ึงอาจจะเป็นอนัตรายต่อเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน และบุคคลทัว่ไปท่ีสัญจรผา่น
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ดงันั้นผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาปริมาณรังสีในหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยส ารวจปริมาณรังสี
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ตรา (Supervised area)  และบริเวณท่ีไม่ใช่บริเวณปฏิบติังานทางรังสี ผลจากการส ารวจปริมาณรังสีในคร้ังน้ีพบวา่ จาก
การค านวณปริมาณรังสีเฉล่ียต่อปี อยูใ่นช่วง 0. 6 - 7.33 mSv/y  
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ส าหรับประชาชนทั่วไปหรือบุคลากรทางการแพทยท่ี์ไม่ได้ปฏิบัติงานทางรังสี ICRP (2007) ได้ก าหนด
ขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสีคือ 1 mSv/y การส ารวจรังสีคร้ังน้ีบริเวณโซนพ้ืนท่ี ท่ีประชาชนทัว่ไปสญัจรผา่นอาจจะ
ไดรั้บรังสีคือ พ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area)  และบริเวณท่ีไม่ใช่บริเวณปฏิบติังานทางรังสี พบวา่จากการค านวณรังสี
พ้ืนท่ีตรวจตรา (Supervised area) มีค่าปริมาณรังสีเกินขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสี 2 ต าแหน่งคือ หอ้งผูป่้วยท่ีไดรั้บ
สารเภสชัรังสีแลว้มีค่า 7.33 mSv/y หอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ 1.8 mSv/y และจากการค านวณรังสีบริเวณท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีปฏิบติังาน
ทางรังสีมีค่าปริมาณรังสีเกินขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสี 3 ต าแหน่ง คือ บริเวณพกัรอก่อนฉีดสารเภสัชรังสีมีค่า 5.4 
mSv/y  บริเวณพกัรอลงทะเบียนมีค่า 4.4 mSv/y  บริเวณทางเดินหนา้หอ้งตรวจ มีค่า 1.3 mSv/y  สรุปผลการศึกษาคร้ังน้ี
พบวา่ผลของการส ารวจปริมาณรังสีคร้ังน้ีส าหรับประชาชนทัว่ไปมีค่าเกินขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสีคือ 1 mSv/y 
มีบริเวณพ้ืนท่ี 5 ต าแหน่ง แต่ในความเป็นจริงแลว้ยงัถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภยัส าหรับประชาชนทัว่ไป เพราะค่า
ปริมาณรังสีท่ีวดัไดเ้ป็นค่ารังสีสะสมต่อเดือน อยา่งไรก็ตามหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก็ยงัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณรังสีถา้
ไม่จ าเป็นไม่ควรใหเ้ด็ก สตรีมีครรภส์ญัจรผา่นบริเวณท่ีมีปริมาณรังสีสูง หรืออยูบ่ริเวณท่ีมีตน้ก าเนิดรังสีนาน ควรมีป้าย
หรือสญัลกัษณ์เตือนบริเวณรังสี เพ่ือป้องกนัการไดรั้บรังสีโดยไม่จ าเป็นส าหรับประชาชนทัว่ไป 

ส าหรับผูป้ฏิบติังานทางรังสี ICRP (2007 อา้งถึงใน มณฑา และคณะ, ม.ป.ป) ไดก้ าหนดมาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภยัของผูป้ฏิบติังาน คือพ้ืนท่ีปฏิบติังานทางรังสีมีระดบัรังสี 25 µSv/hr หรือ สามารถปฏิบติังาน ณ. บริเวณนั้นได้
นาน 8 ชัว่โมง/วนั  หรือ ไม่เกินขีดจ ากดัความปลอดภยัจากรังสีส าหรับเจา้หนา้ท่ีคือ 20 mSv/y จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่
ปริมาณรังสีท่ีวดัได้มีค่า 0.07-0.8 µSv/hr ซ่ึงจากการค านวณปริมาณรังสีส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบติังานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงไม่เกินค่าขีดจ ากดัความปลอดภยัส าหรับเจา้หนา้ท่ี  อยา่งไรก็ดีผูป้ฏิบติังานทางรังสี
ควรค านึงถึงความปลอดภยัจากการรับรังสีท่ีแผ่ออกมาจากร่างกายของผูป่้วย (Internal exposure) และยงัมีรังสีจากการ
เตรียมสารเภสชัรังสี  (External exposure) โดยยดึหลกัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี 3 ประการคือ 

1. ระยะเวลา (Time) ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัสารกมัมนัตรังสี จะตอ้งใชเ้วลาในการปฏิบติังานใหน้อ้ยท่ีสุด 
2. ระยะทาง (Distance) ผูท่ี้ปฏิบติังานกบัสารกมัมนัตรังสี จะตอ้งอยูห่่างจากสารกมัมนัตรังสีใหม้ากท่ีสุด 
3. ก าบงัรังสี (Shielding) หากบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบติังานมีระดบัปริมาณรังสีสูง ผูท่ี้ปฏิบติังานจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์

ก าบงัรังสีเขา้ช่วยเช่น ตะกัว่ คอนกรีต เป็นตน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ในการศึกษาปริมาณรังสีในหน่วยงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่นในคร้ัง
น้ีเป็นการวดัปริมาณรังสีในพ้ืนท่ีแลว้น ามาค านวณ เพ่ือประมาณค่าปริมาณรังสีส าหรับบุคคลทัว่ไปและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บวา่มี
ค่าเกินขีดจ ากดัความปลอดภยัหรือไม่ ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาหน่ึงเดือน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ ามาค านวณอาจน้อย
เกินไป เพ่ือให้ไดค้่าปริมาณรังสีไกลเ้คียงความเป็นจริง อาจจะตอ้งท าการศึกษาโดยเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลให้ได้
หลายเดือน แลว้น ามาวเิคราะห์ผล การศึกษาน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้จะศึกษาต่อไป  
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