
การรักษาโรคมะเร็งดวยวิธีการฝง

วัสดุกัมตรังภาพรังสีแบบถาวร

นฤพนธ เพ็ญศิริ

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
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การฝงวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

• เปนการรักษาโรคมะเรง็วิธีหน่ึง โดยใชวัสดุกัมมันตรังสีท่ี

สลายตัวใหรังสีพลังงานต่ําและมีคาครึง่ชีวิตสั้นฝงในบริเวณท่ีตรวจพบ

เซลลมะเรง็ วัสดุกัมมันตรังสีท่ีนิยมใชในปจจุบัน ไดแก ไอโอดีน-125 

และ พาลาเดียม-103

• ไอโอดีน-125 : เปนวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีคาครึง่ชีวิต 60 วัน 

สลายตัวใหรังสีเอกซ ท่ีพลังงาน 27.4 keV และ 31.0 keV รังสี

แกมมาท่ีพลังงาน 35.5 keV และใหอิเล็กตรอนท่ีพลงังาน 30.5 keV
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การฝงวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

• แพลเลเดียม-103 (Pd-103) เปนวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีคาครึ่งชีวิต 

17 วัน สลายตัวใหรังสีเอกซ ท่ีพลังงาน 20.074 keV, 20.216 

keV, 22.72 keV และ 23.18 keV (พลังงานเฉลี่ย 20.74 keV) 
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ที่มาและปญหา

การควบคุมการใชงานวัสดุกัมมันตรังสีสาํหรบัการรกัษาดวยวิธี การฝง 

วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

1. ประเทศไทยไมสามารถผลิตวัสดุกัมมันตรังสีสําหรับการฝงแรแบบถาวร จําเปนตอง

มีการนําเขามาใชงาน ซึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตครอบครอง ใชงาน และใบอนุญาต 
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีท่ีจะใชงาน

2. ในกรณีท่ีผูปวยไดรับการรักษาจากตางประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบานไม
สามารถควบคุมไดจาก เน่ืองจาก

2.1 โรงพยาบาลท่ีใหการรักษาไมออกเอกสาร หลักฐานใหผูปวย ทําใหผูปวยไมมี
หลักฐานการรักษามาแสดงตอเจาหนาท่ี เชน  การเขารับการรักษาตอเน่ือง หรือ การ
ผานตัดในโรงพยาบาลในประเทศ
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• 2.2 ประเทศไทยไมมีเครื่องมือ อุปกรณตรวจวัดรังสี ติดต้ังบริเวณดาน

ตรวจคนเขาเมือง ทําใหไมสามารถรูไดวาผูปวยท่ีผานการรักษาเดิน

ทางเขามาในประเทศ

2.3  ผูปวยท่ีไดรับการรักษาจากตางประเทศ ไมไดใหขอมูลการรักษาท่ี 

เพียงพอตอเจาหนาท่ีทางการแพทย ในขั้นตอนการคัดกรองผูปวยท่ี 

เขารับบริการตรวจรักษาตอเน่ือง ณ โรงพยาบาลน้ันๆ ภายในประเทศ

3.    การโฆษณาชวนเช่ือของโรงพยาบาลในตางประเทศ วาสามารถรักษาโรคมะเร็ง

ใหหายขาดได จึงมีผูปวยจํานวนมากเดินทางไปเขารับการรักษา

4.    กฎหมายของเมืองไทยไมระบุเรื่องการกํากับดูแลการรักษาดวยรังสีท่ีมาจาก 

ตางประเทศ

ปริมาณรังสีจากคนไขท่ีระยะหน่ึงเมตรยังถือวามีความปลอดภัยกับผูประชาชนโดยท่ัวไป
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ที่มาและปญหา



การฝังแร่แบบถาวร
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HDR



• แพทยผูทําการรักษาควรใสถุงมือตะก่ัวเพ่ือเปนการลดปริมาณรังสีท่ี

มือไดรับขณะปฏิบัติงาน และควรสวมอุปกรณบันทึกปริมาณรังสีท่ี

นิ้วมือหรือขอมือดวย

• ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี 

และประเมินปริมาณรังสีท่ีผูปฏิบัติงานไดรับตลอดระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงาน

มาตรการความปลอดภัยทางรังสีระหว่างการรักษา



ขอ้พึงปฏิบติัดา้นความปลอดภยัทางรังสีก่อนการฝังวสัดุกมัมนัตรังสี

• นกัฟิสิกส์หรือนกัรังสีการแพทย์ หรือ ผู้ มีหน้าที่จดัเตรียมเม็ดวสัดุ

กมัมนัตรังสี (Seed) ควรสวมเสือ้ตะกัว่ (Lead apron) และถงุมือ

ตะกัว่ (Lead gloves) และจดัให้มีอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากรังสี

ขณะปฏิบตัิงาน (ดงัรูปที่ 6) เชน่ ปากคีบ (Forceps) และฉากตะกัว่ที่

มีกระจกตะกัว่ป้องกนัรังสี (Protective lead glass) ทัง้นีเ้พ่ือลด
ปริมาณรังสีที่ได้รับขณะปฏิบตัิงาน 
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มาตรการความปลอดภยัทางรังสี

ระหว่างการรักษาฯ (ต่อ)

ที่มารูป : http://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program6/Session%20C/J_Fernandez.ppt

http://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program6/Session%20C/J_Fernandez.ppt


มาตรการความปลอดภัยทางรังสีระหว่างการรักษาฯ

• ให RSO ตรวจวัดรังสีบริเวณหองท่ีทําการรกัษา เพ่ือตรวจสอบหาเม็ดวัสดุ

กัมมันตรังสีท่ีอาจตกหลน หรือหลงเหลืออยู

ใหเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี ตรวจสอบจํานวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังท่ี

ใชฝงท้ังหมดหลังเสร็จสิ้นการรักษา รวมท้ังจํานวนเม็ดวัสดุกัมมันตรงัสี

ท่ีเหลือ



มาตรการความปลอดภัยทางรังสี

หลงัการรักษาฯ (ต่อ)

o ตองใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวยในระหวางท่ีพักอยูในโรงพยาบาล 

เชน ตองอยูในหองพักตลอดเวลา และไมออกมานอกหองพักจนกวาจะไดรับ

อนุญาตจากเจาหนาท่ี

 ให RSO จัดหาปายเตือนทางรังสีท่ีเปนภาษาไทยและตดิไวท่ีเตียงผูปวยโดย

สามารถเห็นไดชัดเจน ในระหวางท่ีมีการเคลื่อนยายผูปวยจากหองท่ีทําการ

รักษาไปยังหองพักผูปวยผูปวย

 ผูปวยตองอยูในบริเวณพ้ืนท่ีควบคุมหรือหองพักผูปวยเปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง 

และให RSO ตรวจวัดรังสีโดยรอบหองพัก



มาตรการความปลอดภยัทางรังสี

หลงัการรักษาฯ (ต่อ)

 พยาบาล ผูท่ีมีหนาท่ีดูแลผูปวย และญาติ กอนเขาปฏิบัติงาน หรือดูแล

ผูปวย หรือเขาเยี่ยมผูปวย ตองไดรับการประเมินความปลอดภยัทาง

รังสีจาก RSO กอน โดยในระหวางท่ีมีการปฏิบัติงาน เขาเยี่ยมหรือ

ติดตอพูดคุย ตองอยูหลังฉากตะก่ัวหรืออยูใหหางผูปวยมากท่ีสุด หรือ

อยูหางอยางนอย 1 เมตร

 ให RSO จัดหาภาชนะท่ีเหมาะสมสําหรบัจัดเก็บปสสาวะของผูปวย

และใหจัดเก็บไวในท่ีท่ีเหมาะสม เพ่ือตรวจสอบหาวัสดุกัมมันตรังสีท่ี

อาจหลุดและปนออกมากับปสสาวะ



มาตรการความปลอดภยัทางรังสี

หลงัการรักษาฯ (ต่อ)

 ในกรณีท่ีผูปวยไดรับอนุญาตใหกลับบานได โรงพยาบาลตองใหเอกสาร 

หลักฐาน ท่ีแสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ

โปรดระวังวัสดุกัมมันตรังสี 

(Caution Radioactive Material)

การักษามะเร็งตอมลูกหมากดวยการฝงเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

(Permanent Prostate Seed)

ช่ือผูปวย วันเดือนปเกิด

(Patient name)…………………………………………………  (Date of birth)........................................................

แพทยผูรักษา ไอโซโทป

(Rad. oncologist)……………………………………….........  (Isotope)……………………………...................................

.      กัมมันตภาพ รวม                                             วันที่ฝง

(Total activity)………………………………………............  (Implant date)........................................................

อัตราปริมาณรังสีที่ระยะ 1 เมตร                          วันที่ตรวจวัด

(Dose rate at 1 meter)............................................ (Date of survey).....................................................   

ลายมือช่ือเจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี.....................................................................................................

ด้านหน้า

ตวัอยา่ง Wallet card



มาตรการความปลอดภยัทางรังสี

หลงัการรักษาฯ (ต่อ)

ขอแนะนําเบ้ืองตนในการปฏิบัติตัวของผูปวย
1.ใหแสดงบัตรนี้ตอเจาหนาที่โรงพยาบาลทุกครั้ง หากที่ผูปวยเขารับการรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลอ่ืน

2.ใหแสดงบัตรนี้ตอศัลยแพทย หรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกครั้ง หากตองเขารับการผาตัด 

3.ใหหลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับสตรีมีครรภ ทารก และเด็กเล็ก 

4.ไมควรอยูใกลชิดกับบุคคลอ่ืนเปนเวลานานๆ โดยตองอยูหางอยางนอย 1 เมตร

5.ผูปวยตองพกบัตรนี้ไวติดตัวตลอดเวลา อยางนอยเปนเวลา 1 ป หลังจากไดรับการรักษา

6.กรณีเดินทางไปตางประเทศ ใหแสดงบัตรนี้ตอเจาหนาที่ที่เก่ียวของทุกครั้ง หากมีการตรวจพบการแผรังสีออกจาก

ตัวผูปวย ที่ดานตรวจของสนามบินหรือดานชายแดน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมใหติดตอแพทยผูรักษาหรือเจาหนาท่ีความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขโทรศัพท
............................................................................................................................

ด้านหลัง



มาตรการความปลอดภยัทางรังสี

หลงัการรักษาฯ (ต่อ)

 ตองใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวแกผูปวย อาทิเชน ไมควรอยูใกลกับบุคคล

อ่ืนเปนเวลานานๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก และสตรีมีครรภ กอนอนุญาตให

ผูปวยออกจากโรงพยาบาลหรือกลบับาน 

 ให RSO ตรวจวัดรังสีท่ีแผออกจากตัวผูปวยท่ีระยะ 1 เมตร (ไมเกินกวา 50 

uSv/hr) กอนท่ีจะอนุญาตใหผูปวยออกจากโรงพยาบาล รวมท้ังประเมิน

ความปลอดภัยทางรังสี
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Maximum activities of radionuclides at which patients may be discharged
from hospitals (adapted from NHMRC 1984). Please note that these limit
values are guidelines only - they may need to be modified to suit local
conditions and the life style of individual patients.

Isotope Typical application Maximum activity at
discharge (MBq)

32-P Systemic injection 1200
90-Y Local injection 1200
125-I Seed permanent implant No limit
131-I Systemic injection 600
198-Au Seed permanent implant 2000
89-Sr Systemic injection 300

Example for limit values in Australia

Presenter
Presentation Notes
This is just an example - the data shown here is currently in the process of being revised and other isotopes such as 103-Pd added.
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หมายเหตุ กรณีที่ผูปวยเสียชีวิต ประสงคจะทําพิธีทางศาสนาโดยการฝงสามารถดําเนินไดทันที 

โดยไมตองกังวลผลกระทบทางรังสี  กับผูดําเนินการเก่ียวกับพิธีทางศาสนา ( ปฏิบัติงานกับราง

ผูเสียชีวิตติดตอกันไดสี่ชั่วโมงอยางปลอดภัย)
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สรุปข้อแนะจัดการเกี่ยวกบัร่างผู้เสียชีวติในกรณีที่ได้รับการ

รักษาด้วยการฝังแร่

-ฝังแร่ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเสียชิวิต
• เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง แพทย์ พยาบาล สัปเหร่อ สามารถดาํเนินการ

เก่ียวข้องกับร่างผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดโดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน

ประมาณ 2 ช่ัวโมง
•สามารถดาํเนินพิธีกรรมทางศาสนาโดยการฝังได้อย่างปลอดภัย

•กรณีต้องการฌาปนกิจศพ ให้ปฎิบัติตามข้อแนะนําอย่างเคร่งครัด
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มาตการการคัดกรองผู้ป่วย
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แนวปฏิบัติสาหรับการคัดกรองผู้ป่วยกรณีที่ได้รับการ

รักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีจากต่างประเทศ 

•ใหเจาหนาที่ (พยาบาล) ผูทาหนาที่คัดกรองผูปวยนอก (OPD) ที่เขารับการบริการตรวจรักษาตอเนื่อง ณ 

โรงพยาบาลนั้นๆ ซักประวัติการรักษาและอาการของผูปวย ทั้งจากการสอบถามและเอกสารหลักฐานการรักษา (ถา

มี) ตัวอยางเชน ไดรับการรักษาดวยการฝงดวยวัสดุกัมมันตรังสี (ฝงแร) มาจากตางประเทศหรือไม โรงพยาบาลที่ให

การรักษา แพทยผูทาการรักษา วันที่ทาการรักษา ตาแหนงหรือบริเวณที่ทาการรักษา 

ในกรณีท่ีประเมินและ/หรือตรวจสอบจากเอกสารแล้ว พบวา่ ผู้ ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวสัดุ

กมัมนัตรังสีมาจากต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้คดักรองผู้ ป่วยติดต่อไปท่ีหน่วยรังสีรักษา (ถ้ามี) หรือหน่วยรังสี

วินิจฉัย หรือหน่วยงานอ่ืนใดของโรงพยาบาลท่ีใช้ประโยชน์จากรังสี เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัทางรังสี 

(RSO) มาตรวจพิสจูน์ ประเมินความปลอดภยัทางรังสี และให้คาแนะนําเก่ียวกบัความปลอดภยัทางรังสี ก่อน

สง่ผู้ ป่วยเข้ารับการตรวจยงัห้องตรวจต่างๆ หรือดาเนินการใดๆ 
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การคดักรอง

ผู้ ป่วย

รับการฝังแร่ตํ่ากวา่  3 เดือน

ในอวยัวะตืน้หรือบริเวณผิวหนงั

ตรวจวดัระดบัรังสี ( เกินกวา่ 2uSv/hr)

ให้คนไข้/ผู้ดแูลใสเ่คร่ืองป้องกนั (เสือ้ตะกัว่)ตลอดเวลา สามารถ

ทํางานได้ 8 ชัว่โมงอย่างปลอดภยั

ระยะเวลาทํางาน โดยไมใ่ช้เคร่ืองป้องกนั  80/คา่ท่ีวดัได้

รับการฝังแร่เกินกวา่  3 ดือน

รับการฝังที่  ตบั/ปอด/ไต/ตอ่มลกูหมาก

ผู้ปฏิบตัิงานสามารถทํางานได้อยา่ง

ปลอดภยั 8 ชัว่โมง

มาตการการคัดกรองผู้ป่วย
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จบการบรรยาย

ขอบคุณที่รับฟัง
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