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กรณีศึกษาอุบัตกิ ารทางรังสีเกี่ยวกับงานทันตกรรม
กรณีศึกษาที่ 1 รายงานอุบัติการทางรังสีประเทศอังกฤษ
รายงานการได้รับบาดเจ็บจากเครื่ องเอกซเรย์ ทางทัน ตกรรมที่ถูก ติ ดตั้งใหม่ให้ท างานต่อเนื่อง
รายละเอียดอุบัติการ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ทั น ตแพทย์ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จากการได้ รั บ รั ง สี เนื่ อ งมาจากการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเอกซเรย์
ทันตกรรมใหม่ที่ไ ม่เป็น ไปตามมาตรฐาน ได้ มีการติด ตั้งให้ เครื่ องท างานอย่ างต่อ เนื่อ งตลอดเวลาที่เปิด เครื่ องไว้
โดยไม่แจ้งทันตแพทย์หรือวิศวกรติดตั้งเครื่องไว้ ก่อน
ทันตแพทย์ศึกษาการใช้เครื่องเอกซเรย์ที่ได้ รับการติ ดตั้งใหม่ นี้ และใช้เวลา 90 นาที ใกล้บริเ วณหลอด
เอกซเรย์ (x-ray tubehead) ภายหลังทัน ตแพทย์ สังเกตว่า หลอดเอกซเรย์ร้อนและได้ปิ ดการท างานของหลอด
เอกซเรย์
ภายหลัง เครื่องได้ถูกเปิด ใช้งานเพื่อถ่ายภาพทางรังสีให้ แก่คนไข้ และเกิ ดการระเบิดของหลอดเอกซเรย์
มีน้ามันและเศษเครื่องแตกกระจายเกื อบโดนคนไข้ที่อยู่บนเก้าอี้ทาฟันในขณะนั้น
ผลกระทบด้านรังสี
ภายหลังจากเหตุก ารณ์ ดั งกล่าว ทั นตแพทย์ มีอ าการบาดเจ็ บทางผิว หนั งที่ ไหล่ข วา และในช่ องปาก
นอกจากนี้ยังมี อาการตามัวชั่ว คราว จากการตรวจสอบพบว่าทันตแพทย์ ดังกล่าวได้รับรั งสีบริเวณไหล่ ประมาณ
20 ซี เวิ ร์ต จากการวิ เคราะห์ ความผิด ปกติ ทางโครโมโซมบ่ งชี้ ว่า ปริมาณรั งสี ทั่ วร่ างกายที่ ทัน ตแพทย์ ได้ รั บ
ประมาณ 240 มิ ลลิ ซี เวิ ร์ต ผู้ ช่ วยทั นตแพทย์ ที่ ป ฏิบั ติ งานในวัน นั้ น ได้ รั บเฉพาะรั งสี จ ากการกระเจิ งไม่เ กิ น
0.2 มิลลิซีเวิร์ต
บทวิเคราะห์
เหตุก ารณ์ ในลักษณะดังกล่าวนี้นับ เป็น เหตุ การณ์ที่ มีผลกระทบรุนแรงเทียบกับอุ บัติ เหตุ ทางรังสี ที่เคย
การรายงานจากการใช้เครื่อ งเอกซเรย์ ทางทั น ตกรรม การสื บสวนเหตุก ารณ์ ดั ง กล่ าวทาให้ มีก ารตี พิมพ์คู่ มือ
ความปลอดภัย ฉบั บใหม่ (National Code of Practice) ที่ ระบุ ให้ มีขั้น ตอนเพื่ อ ลดความเสี่ ยงจากการติด ตั้ ง
อุปกรณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายแต่หากเกิดความผิ ดพลาดแล้ วอาจก่อผลที่ร้ายแรงได้
วิศวกรผู้ติ ดตั้ งเครื่อ งต้ องได้รั บการฝึก ฝนด้า นเทคนิค เป็ น อย่ างดี และต้อ งได้รั บการอบรมข้ อก าหนด
ด้านความปลอดภัยทางรังสีอย่างเหมาะสมด้วย
ระหว่า งการติ ดตั้ ง ต้ องทาการทดสอบการใช้เครื่อ งเพื่ อให้มั่นใจว่า การติด ตั้ง ถูก ต้อ งเหมาะสม ระบบ
การทางานและระบบแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
ทั้ง นี้ ข้ อก าหนดต่ าง ๆ ข้ า งต้ น ได้ ถู กระบุ ร วมไว้ใ นโครงสร้ า งกฎหมายของประเทศ โดยก าหนดให้
ผู้ใช้เครื่องให้กาเนิดรังสีทั้งหมดต้องทาการขึ้นทะเบียนขออนุญาต (licensing procedure)
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กรณีศึกษาที่ 2 รายงานอุบัติการทางรังสีประเทศอังกฤษ
เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมที่ถูก ตั้งให้ทางานต่ อเนื่ อง
รายละเอียดอุบัติการ
เจ้ าหน้ าที่ ค ลิ นิก ทั น ตกรรมพบคราบน้ ามัน รั่ ว จากเครื่อ งเอกซเรย์ แบบ intra-oral ของคลิ นิ ก และ
เครื่อ งมี ความร้อ นสู งผิด ปกติ จึ งได้ ย้า ยเครื่องแยกไว้ใ นอี กพื้น ที่ห นึ่ง และได้เ รียกวิศ วกรเข้า มาตรวจสอบ ซึ่งได้
พบว่าเครื่องเอกซเรย์นี้ไม่สามารถให้กาเนิดรังสีได้ แล้ว
ผลการตรวจสอบปรากฏว่ า เครื่อ งท างานผิ ด ปกติ ท าให้ มีก ารปลดปล่ อ ยรั ง สีอ อกมาอย่ างต่ อเนื่ อ ง
จนกระทั่ งหลอดเอกซเรย์มีค วามร้อ นสู งมากและเกิ ดเสี ยสภาพในที่ สุด โดยเครื่ องได้ท างานเองและปลดปล่อ ย
รังสีอ อกมาเมื่อ มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ าเครื่ อง ทั้ งที่ผู้ ใช้งานยังไม่ได้ก ดปุ่มให้ฉ ายรัง สีแต่ อย่างใด วิ ศวกรจึงได้
รายงานต่อ หน่ว ยงานกากั บดูแ ลความปลอดภั ยของอัง กฤษ และได้รับ คาแนะนา แนวปฏิบั ติเพื่ อตรวจวิเคราะห์
ปัญหาต่อไป
ในการตรวจสอบต่ อมาพบว่า มีส ายไฟฟ้ าเส้ นหนึ่งภายในเครื่ องช ารุด เป็ นสาเหตุใ ห้เครื่องปลดปล่อ ย
รังสีอ อกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง สายไฟฟ้ าดั งกล่ าวเกิ ดการช ารุด จากการถอดและติด ตั้งเครื่อ งใหม่โดยทัน ตแพทย์
ท่านหนึ่ง เพื่อปรับปรุงห้ องใหม่ในช่วงสุดสั ปดาห์ก่อ นพบความผิด ปกติ จากการวิเคราะห์ประเมิน คาดว่าเครื่อ ง
ให้ปลดปล่อยรังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนที่หลอดเอกซเรย์จะเสียสภาพ

รูปที่ ๑ ผังห้องวินิจฉัยทางทันตกรรม
ผลกระทบทางรังสี
ในช่ วงเวลาที่เ ครื่อ งปลดปล่ อยรั งสี ออกมานั้น หลอดเอกซเรย์ อยู่ใ นต าแหน่ งปกติเหมือ นที่ ไม่ ได้ถู กใช้
งาน (ติด กั บก าแพงซึ่ งตรงข้า มกั บช่ อ งประตูห้ อ ง โดยหั นคอลิ เมเตอร์ ลงพื้ นหรือ ไปทางผนั งกั้ น ห้อ งรอคนไข้ )
เนื่องจากผนั งห้อ งนี้ถู กสร้ างไว้อย่ างมั่ นคง ปลอดภั ย บุ คคลภายนอกห้อ งจึง ไม่ไ ด้รับ รังสี จาการปลดปล่อ ยรัง สี
ของเครื่อง และกระทั่งบุคคลภายในห้องนี้ก็น่าจะได้รับรังสีที่ กระเจิ งเท่านั้น
การตรวจวิเคราะห์ พบว่ า บุ คลากร ๕ คน และคนไข้ ๒ คน อยู่ ในบริเวณที่ อาจได้รั บผลกระทบทาง
รังสี ขณะที่ เครื่ องปลดปล่ อยรังสี โดยประเมิน ปริมาณรัง สีที่ไ ด้รั บจากการกระเจิง บนสมมติฐ านของระยะเวลา
ได้รับรังสีที่นานที่สุดที่เป็นไปได้ สรุปได้ดังตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ การประเมินปริมาณรังสีที่ได้รับ
บุคคล (ตาแหน่งที่ยืน*)

ปริมาณรังสีสูงสุดที่อาจได้รับ (µSv)

ภายในห้อง
ทันตาภิบาล (1*)
ทันตแพทย์ (3*)
คนไข้ (2*)

19
3
6

ภายในอาคาร
ผู้จัดการที่อยู่ห้องถัดไป
ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ห้องถัดไป
ทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานอยู่ห้องถัดไป
คนไข้ที่นั่งรออยู่ที่ห้องรอคนไข้

6
6
2
<1

เนื่ องจากผลการประเมิ นมี ค วามไม่ แน่ น อน และเพื่ อเป็น การทวนสอบ หน่ ว ยงานก ากั บ ดูแ ลความ
ปลอดภัย ของประเทศจึ งแนะนาให้วิ เคราะห์ค วามผิดปกติท างโครโมโซม เพื่อ ให้มั่น ใจว่ าไม่มีบุค คลใดได้รั บรัง สี
ในปริมาณสูง จากอุ บัติการนี้ ซึ่ งต่อมาได้มีก ารวิเคราะห์ กับทัน ตแพทย์และทันตาภิบาลในห้อ งนั้น ผลปรากฏว่ า
ทั้งคู่ได้รับรังสีในปริมาณสูง (ไม่เกิน 100 mSv)
บทวิเคราะห์
บุค คลใดที่จ ะติ ด ตั้ง หรื อปรับ เปลี่ย นอุป กรณ์ จาเป็ นต้ องตรวจสอบในช่ว งการติด ตั้ง ให้ มั่น ใจว่า ระบบ
ความปลอดภั ย และระบบแจ้ งเตื อ นยัง ท างานเป็ นปกติ และมี ก ารป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี อย่ า งเพี ย งพอ
ซึ่ง รวมถึ งการย้ ายหรือ ถอดอุป กรณ์ ติ ด ตั้ง ใหม่ด้ ว ย เพราะจะต้อ งตรวจ สอบให้ มั่น ใจว่ าการเชื่ อ มต่ อและการ
เดินสายทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเหมื อนเดิ ม
นอกจากนี้จะต้องมั่นใจว่า บุคคลใด ๆ ที่ ปฏิ บัติง านกั บเครื่องเอกซเรย์ มีความรู้ ความสามารถเกี่ย วกั บ
งานที่ป ฏิบัติ มากเพี ยงพอ โดยจะต้ องเข้าใจถึ งความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้ นจากการปฏิบั ติง านกั บรั งสีแ ละเข้า ใจใน
กฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแล
ในการตรวจสอบยั งพบอีก ว่า การปฏิบั ติง านดัง กล่ าว มิ ได้ข อค าแนะน าจากผู้เชี่ ยวชาญเกี่ย วกั บ การ
ป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบของประเทศ รวมไปถึงข้อบังคับภายใต้กฎ ระเบียบเหล่านั้นด้วย
หน่วยงานกากับดูแลได้สั่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ก ฎ ระเบียบทั้งหมด โดยมิได้ดาเนินการทางอาญา
อุบัติการที่คล้ายคลึงกัน
มีอีกอุบั ติการณ์ หนึ่งที่ คล้ายคลึงกันที่ ทันตแพทย์สัง เกตในทั นทีขณะถ่ายภาพคนไข้ ว่าเครื่องไม่ สามารถ
หยุดให้ กาเนิดรั งสีได้ จึ งได้แยกเครื่องออกมาจากชุด อุปกรณ์ โดยทัน ที ทาให้ไม่เกิ ดอันตรายร้ายแรง ทัน ตแพทย์
พยายามตรวจสอบเครื่อ งขณะไม่มีค นไข้ แต่พบว่าเครื่องไม่ มีความผิดปกติ จึ งหยุด ใช้เครื่องและเรีย กวิศวกรเข้ า
มาตรวจสอบ ซึ่งตรวจพบว่าสายสั ญญาณอยู่ ผิดตาแหน่ ง ทาให้ไม่ส ามารถควบคุมการหยุ ดฉายรังสีไ ด้ จึงมีความ
จาเป็น ต้องมี การตรวจเช็ ค บารุ งรักษาอย่า งสม่าเสมอ รวมถึง กรณีที่ อุปกรณ์ชารุ ด หรื อชารุ ดเป็นครั้งคราวด้ว ย
จะต้องซ่อมบารุงและตรวจสอบให้มั่นใจกับนามาใช้ กับคนไข้
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