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1. บทน ำ (Introduction) 

ในการใชป้ระโยชนข์องวสัดกุมัมนัตรงัสีนัน้ เรื่องความปลอดภยัเป็นส่ิงที่ส  าคญัมากในการท างาน ทัง้ในดา้นตวับคุคล และ

สถานท่ีปฏิบตัิงาน การป้องกนัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีเป็นความปลอดภยัทางรงัสีเรื่องหนึง่ การปฏิบตัิงานกบัวสัดุ

กมัมนัตรงัสี ตอ้งค านึงถึงการออกแบบสถานท่ีหรือหอ้งปฏิบตัิการทางรงัสี มกีารวางแผนการท างานท่ีดี และมีขัน้ตอนในการ

ปฏิบตัิงานท่ีถกูตอ้ง เพื่อลดการท าผิดพลาด และเพื่อป้องกนัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี ซึ่งการเป้ือนไม่ควรใหเ้กิดขึน้ใน

ผลิตภณัฑ ์อปุกรณ ์เครื่องมือ รวมถึงเสือ้ผา้ผูป้ฏิบตัิงาน และอื่น ๆ ยกตวัอย่างเช่น โรงงานอตุสาหกรรมผลิตยาเภสชัรงัสี 

โรงพยาบาล และหอ้งปฏิบตักิารทางรงัสีตา่ง ๆ ควรมีการระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ในดา้นการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี เพราะ

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสขุภาพของผูป่้วย และผูป้ฏิบตัิงานในสถานที่นัน้ ๆ และยงัรวมไปถงึสาธารณชน และส่ิงแวดลอ้มอกีดว้ย 

การเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี (radioactive contamination) เป็นผลมาจากการสมัผสัระหว่างวสัดกุมัมนัตรงัสีชนิดไม่ปิดผนึก 

กบัผิวของสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นวสัด ุอปุกรณท์ี่ใชง้าน หรือผูป้ฏิบตัิงาน รวมทัง้พืน้ท่ีปฏิบตัิงาน ซึ่งอาจเกิดขึน้โดยอบุตัิเหต ุเช่น การ

ตก หล่น แตก ของภาชนะใส่สารกมัมนัตรงัสี และการแพรก่ระจายของสารกมัมนัตรงัสี เป็นตน้ 

2. กำรเฝ้ำตรวจกำรเป้ือนสำรกัมมันตรังสทีีพ่ืน้ผิว (Monitoring of Surface Contamination) 

ส่ิงที่ส  าคญัในการตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีที่พืน้ผิวนัน้ ขึน้อยู่กบั 2 ปัจจยัหลกั คือ เครื่องมือตรวจวดัที่เหมาะสม และ

เทคนิคในการตรวจวดั ซึง่ผูต้รวจวดัตอ้งพิจารณาเลือกใชเ้ครื่องมอื และมีเทคนิคการตรวจวดั ซึง่จะขึน้อยู่กบั 

• ลกัษณะ หรือชนิดของการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี 

• ระดบัของรงัสี หรือความเขม้ขน้ของสารกมัมนัตรงัสี 

• บรเิวณที่เป้ือน (physical location) การตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีที่พืน้ผิว แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

2.1 กำรตรวจวัดโดยตรง (Direct Measurement) 

วิธีนีเ้ป็นวธีิที่งา่ย และสะดวกที่สดุในการตรวจวดัการเป้ือนสารกมัมันตรงัสี เหมาะส าหรบัพืน้ท่ีที่มีรงัสีต ่า (low radiation 

field) หรือไม่มีการรบกวนจากตน้ก าเนดิรงัสี 

เทคนิคในกำรตรวจวดัโดยตรง มีดังนี ้

• เลือกใชเ้ครื่องตรวจวดัรงัสี และหวัวดัรงัสีที่เหมาะสม 

• แน่ใจว่าเครื่องตรวจวดัรงัสีใชง้านได ้โดยก่อนใชต้อ้งตรวจสอบกบัตน้ก าเนิดรงัสี (checking source) ก่อน 



• ตรวจวดัรงัสีพืน้หลงั (background radiation) ก่อนทกุครัง้ 

• ระยะห่างของหวัวดักบัพืน้ผิว ท่ีเหมาะสม 

หมำยเหตุ: ระยะหา่งของหวัวดัรงัสีกบัพืน้ผิว: 

แอลฟา ไม่ควรเกิน 0.5 cm. 

บีตา-แกมมา ควร 2.5-5.0 cm. 

กำรเลือกใช้เคร่ืองมือตรวจวดั 

• สารกมัมนัตรงัสีที่แผ่รงัสีแอลฟา เลือกใชห้วัวดัรงัสีแอลฟา ดงัต่อไปนี ้

- scintillation detectors 

- proportional counter with very thin window 

• สารกมัมนัตรงัสีที่แผ่รงัสีบีตา/แกมมา เลือกใชห้วัวดัรงัสีบีตา/แกมมา ดงัต่อไปนี ้
- GM probe 

- scintillation detectors 



 

หน่วยวดัการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีไดแ้ก่ ค่ากมัมนัตภาพรงัสีต่อหน่วยพืน้ท่ี Bq/cm2 สตูรค านวณการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี 

จากการตรวจวดัโดยตรง 



 

C = contamination level (Bq/cm2) 

N = net count rate ( cps) 

S = area of probe (cm2) 

E = detection efficiency 

2.2 กำรตรวจวัดโดยออ้ม (Indirect Measurement) 

การตรวจวดัโดยออ้ม จะใชเ้มื่อสถานการณไ์ม่เหมาะสม หรือไม่เอือ้อ านวยในการตรวจวดัโดยตรง เช่น 

• การรบกวนจากรงัสีอื่น หรือสถานท่ีที่มี background สงู 

• รูปรา่งลกัษณะไม่เหมาะสมในการตรวจวดั (geometry is unsuitable) 



• การเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีที่ใหร้งัสีบีตาพลงังานต ่า เช่น 3H 14C 

• บรเิวณพืน้ท่ีแคบเกินไป หวัวดัรงัสีไม่สามารถเขา้ไปตรวจวดัได ้

• การเป้ือนสารกมัมนัตรงัสีที่การตรวจวดัโดยตรงอาจวดัไดต้  ่ากวา่ เนื่องจากการเกดิ self absorption effects 

• ใชก้ารตรวจวดัโดยออ้มประเมินวา่เป็นการเปรอะเป้ือนแบบฝังแนน่ (fixed contamination) หรือแบบช าระลา้งได้

ง่าย (removable contamination) 

 

เทคนิคกำรตรวจวัดโดยออ้มมีดังนี ้

การตรวจวดัโดยออ้มท าโดยใชว้สัดทุี่ดดูซบัของเหลวไดด้ีเช่น กระดาษกรอง หรือกระดาษซบั มาเชด็ (wiping) พืน้ผิว หรือพืน้ท่ี 

ที่เป้ือนสารกมัมนัตรงัสีแบบไม่ฝังแน่น (non-fixed contamination) โดยทั่วไป อาจจะเช็ดใหไ้ดพ้ืน้ท่ีประมาณ 100 ตาราง

เซนตเิมตร ซึง่วิธีนีเ้รียกว่า smear test 

สตูรค านวณการเป้ือนสารกมัมนัตรงัสี จากการตรวจวดัโดยออ้ม 
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