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บทคัดยอ
ความเปนมา คาปริมาณรังสียังผลเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชประมาณความเสี่ยงทางรังสีได ซึ่ง
ความเสี่ยงในการไดรับรังสีชนิดกอใหเกิดไอออนในปริมาณต่ํา ๆ จากการบริการทางรังสีวิทยาและเวช
ศาสตรนิวเคลียรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมยังไมเคยมีการศึกษามากอน การศึกษานี้จึงมี
จุดประสงคเพื่อหาปริมาณรังสียังผลและประมาณความเสี่ยงของผลจากรังสีชนิด stochastic effect ใน
ผูเขารับการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียรของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
วิธีการศึกษา รวบรวมขอมูลผูเขารับการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตรนิวเคลียร จากแบบบันทึกขอมูล
จํานวน 1,808 ใบ โดยวิเคราะหขอมูลของผูรับบริการเกี่ยวกับ อายุ เพศ ชนิดของสารเภสัชรังสี และ
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่เขาสูรางกาย และใชหลักการคํานวณปริมาณรังสีภายใน (MIRD) คํานวณหา
ปริมาณรังสียังผลของการตรวจเวชศาสตรนิวเคลียรแตละชนิด และประยุกตคา nominal probability
coefficients จาก ICRP publication 103 ในการประมาณความเสี่ยงของผลจาก stochastic effect
ที่ไดรับจากขบวนการตรวจทางเวชศาสตรนิวเคลียร และใชสถิตใิ นการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ
คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา กลุมตัวอยางทีศ่ ึกษาประกอบดวยเพศชายรอยละ 33.2 เพศหญิงรอยละ 66.8 มีอายุ
เฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 50 ± 15 ป ปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยในการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร
นิวเคลียรแตละชนิด มีคาอยูระหวาง 0.02 มิลลิซีเวิรต ถึง 16.1 มิลลิซีเวิรต โดยพบวากระบวนการ
ตรวจที่ทําใหไดปริมาณรังสียังผลเฉลี่ยนอยที่สุดและมากที่สุด คือ กระบวนการตรวจทางเดินอากาศใน

จ

และการตรวจหาโซมาโตสเตตินรีเซฟเตอร (In-111 Octreotide
scan) มีคา 0.02 มิลลิซีเวิรต และ 16.1 มิลลิซีเวิรต ตามลําดับ คาเฉลี่ยของปริมาณรังสียังผลจากการ
ตรวจทั้งหมดคือ 5.19 มิลลิซีเวิรตตอคน ซึ่งสัมพันธกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดรายแรง
ประมาณ 2 รายตอการตรวจ 10,000 ครั้ง แตไมพบความเสี่ยงในการเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม โดยมีผลรวมความเสี่ยงของผลจากรังสีชนิด stochastic effect ประมาณ 2 รายตอการตรวจ
ทางเวชศาสตรนิวเคลียร 10,000 ครั้ง
สรุปผลการศึกษา ความเสี่ยงของผลจากรังสีชนิด stochastic effect จากกระบวนการตรวจทางเวช
ศาสตรนิวเคลียรในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมอยูในเกณฑที่ยอมรับไดในระดับสากล และการ
ทราบคาปริมาณรังสียังผลที่ผูรับบริการไดรับจากขบวนการตรวจรักษาทางการแพทย จะมีประโยชน
อยางยิ่งตอการวางแผนดานความปลอดภัยจากรังสีในงานเวชศาสตรนิวเคลียรและรังสีวิทยา
ปอด

(lung ventilation scan)
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ABSTRACT

Introduction : The effective dose is a parameter used as a relative measure of stochastic radiation
detriment. The risks of low-dose ionizing radiation from radiology and nuclear medicine (NM)
services in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital have not been clearly determined. This study aims
to estimate the effective dose in patients undergone NM investigations in Maharaj Nakorn Chiang
Mai Hospital, and to assess the radiation detriment.
Material and Methods : 1,808 Records of diagnostic NM associated with the examination were
analyzed by ages, sex, type of radiopharmaceuticals, and administered activities. By using MIRD data
the effective doses were calculated for each NM examination. The values of nominal probability
coefficients for stochastic effects was applied for radiation risk estimation in NM procedures.
Descriptive statistics were used for data analysis as percentage, mean, and standard deviation.
Results : The patients in this study were 33.2% males and 66.8% females with mean age (SD) of
50(15) years. The effective doses in NM investigations varied from 0.02 to 16.1 mSv. The lowest and
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the highest effective dose of 0.02 mSv and 16.1 mSv were found in Tc-99m-DTPA lung ventilation
scan and In-111-Octreotide scan, respectively. The average effective dose was found to be 5.19 mSv
per person that correlated to the risk of fatal cancer about 2 patients per 10,000 examinations, but
none patient for the risk of hereditary change per 10,000 examinations. The total stochastic effects
was estimated to be 2 persons per 10,000 examinations.
Conclusion : The stochastic radiation detriment from NM investigations in Maharaj Nakorn Chiang
Mai Hospital was in the international acceptable limit. Estimation of radiation effective dose in
medical exposure provide highly benefit to the planning of radiation safety services in NM
procedures and diagnostic radiology.

