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ดหมายข่าวปรมาณูเพ่ือสันติฉบับน้ี เสนอเรื่องราวการบ�าบัด

รักษามะเร็งด้วยรังสีเทคนิคต่างๆ และกระบวนการก�ากับดูแล

การใช้อปุกรณ์บ�าบดัรกัษาให้ปลอดภัย  รวมถึงมบีทสรุปเรือ่งของ

การเกิดโรคมะเร็งในคอลัมน์ปกิณกะปรมาณูอีกด้วย หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้

รบัความรูค้วามเข้าใจเทคนิคทางรงัส ีและการก�ากับดแูลความปลอดภัยของ

การใช้งานทางรังสีตามสมควร  

โดยท่ีจริงแล้วกระบวนการบ�าบัดวินิจฉัยและบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง

ด้วยรังสี ยังมีรายละเอียดมาก ไม่สามารถยกมาน�าเสนอได้ในคราวเดียวกัน

ทั้งหมดได้ ซึ่งคณะผู้จัดท�าจะได้น�าข้อมูลเสนอในโอกาสต่อไป

คณะผู้จัดท�าจดหมายข่าวส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตั้งใจจะจัดท�า 

จดหมายข่าวฯ ให้ทันเวลาตามก�าหนดการวาระของจดหมายข่าวฯ  

จึงใคร่ขอรับบทความข้อคิดเห็นจากสมาชิกผู ้อ ่านที่สนใจเสนอข้อคิด 

ความเห็นของท่านเสนอมาตีพิมพ์ในวารสารน้ีกรุณาส่งเร่ืองของท่านมายัง

คณะผู้จัดท�าในโอกาสแรกด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการ

บก.เปิดเล่ม

เจ้าของ 
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา
1.  นายสุพรรณ  แสงทอง 
 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. นายวิเชียร  วงษ์สมาน         
 รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
3. น.ส.ศิริรัตน์  พีรมนตรี         
 รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะท�างานจัดท�าวารสารนิวเคลียร์ปริทัศน์	
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1.  นายปฐม แหยมเกตุ 
 อดีตเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
 (2546 – 2548)  ที่ปรึกษาคณะท�างาน
2.  นางสิริวรรณ เรืองรอง 
 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการพิเศษ  
   ประธานคณะท�างาน
3.  นางสาวจารุณี ไกรแก้ว    
 นักนิวเคลียร์เคมีช�านาญการพิเศษ   ผู้ท�างาน
4.  นางอภิสรา  เจริญศรี      
 นักนิวเคลียร์เคมีช�านาญการพิเศษ ผู้ท�างาน
5.  นายรุ่งธรรม  ทาค�า       
 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ ผู้ท�างาน
6.  นางสาวปิยะพร  สิ้นโศรก      
 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ ผู้ท�างาน
7.  นายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว    
 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ ผู้ท�างาน
8.  นางสาวกรรณิกา  มณีวรรณ์   
 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ ผู้ท�างาน 
 และเลขานุการ
9.  นางสาวบุษบา  ยศวังใจ
 นักวิชาการเผยแพร่  ผู้ท�างาน
  และผู้ช่วยเลขานุการ

พิมพ์ที่	:  โรงพิมพ์ส�านักงาน
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 2-2557.pdf   1   9/8/2557 BE   8:09 AM

จ ปีที่	27	ฉบับที่	2
เมษายน-มิถุนายน	2557



 3 x จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ

C o n t e n t s

4

จดหมายข่าวปรมาณูเพ่ือสนัต ิ เป็นจดหมายข่าวรายสามเดอืน เพ่ือเผยแพร่ภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงานฯ  รวมท้ังบทความวิชาการและข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
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นประเทศไทยโรคมะเร็งถือเป็นโรคที่ก่ออันตรายต่อชีวิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีผู้ป่วยเพ่ิม
ขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านมและอื่นๆ 
ซึ่งการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสมกับโรคเป็นเหตุผลหลักที่น�าไปสู่การเสียชีวิต

ปัจจบุนัโรงพยาบาลในต่างประเทศมกีารน�าเทคโนโลยีรกัษามะเรง็แนวใหม่มาใช้รักษาให้
กับผูป่้วย คอื การรักษามะเรง็ด้วยวธิกีารฝังวสัดกัุมมันตรงัสแีบบถาวร ท�าให้มผีูป่้วยนยิมเดนิทางไป
รับการบ�าบัดรักษาในต่างประเทศเป็นจ�านวนไม่น้อย และส�าหรับประเทศไทยมีการใช้วัสดุกัมมันตรังสี
ไอโอดีน-125 หรือที่เรียกว่าการฝังแร่ไอโอดีน-125 มารักษามะเร็งต่อมลูกหมากเช่นกัน

ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิซึง่เป็นหน่วยงานทีม่ภีารกิจหน้าท่ีในการก�ากับดแูลความปลอดภัยจาก
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศ จึงมีข้อแนะน�าและแนวทางการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการบ�าบัดรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง :  ณรงค์เวทย์	บุญเต็ม
ส�านักก�ากับดูแล
ความปลอดภัย
ทางรังสี

ใ

เรื่องจากปก

ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางรังสี ส�าหรับการรักษามะเร็ง 
ด้วยวธิกีารฝังวสัดุกัมมนัตรงัสี
แบบถาวร
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“การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังแร่
ไอโอดีน-125” เป็นวิธีการรักษา โดยการฝัง
วัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปในเนื้อเย่ือของอวัยวะ
ท่ีต ้องการรักษา รังสีที่แผ ่ออกมาโดยรอบๆ
วัสดุกัมมันตรังสีจะท�าลายหรือฆ่าเซลล์มะเร็ง  
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีฝังเข้าไปนั้นจะติดตัวผู ้ป่วย 
ตลอดเวลาโดยไม่มีการน�ากลับออกมา ยกเว้น 
กรณีมีเหตุจ�าเป็นเท่านั้น ตัวอย่างเนื้องอกหรือ 
มะเร็งที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีฝังเพ่ือการรักษา เช่น  
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งสมอง  
เป็นต้น

วัสดกัุมมนัตรงัสทีีน่�ามาใช้ส�าหรบัการรกัษา 
ด้วยวิธีน้ี มีหลายชนิด อาทิเช่น ไอโอดีน-125  
(I-125) แพลเลเดียม-103 (Pd-103) ซีเซียม-131  
(Cs-131) วัสดุกัมมันตรังสีมีขนาดเล็กประมาณ 
เท่ากับเมล็ดข้าว กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร  
ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร และอยู่ในรูปของ 
เม็ดแคปซูลขนาดเล็กห่อหุ ้มหรือปิดผนึกด้วย 
โลหะไทเทเนียม (Titanium) เรียกว่า เม็ดวัสดุ 
กัมมันตรังสี	 (Seed)  ท้ังน้ีวัสดุกัมมันตรังสี 
ไอโอดีน-125 แพลเลเดียม-103 และซีเซียม-131  
มีค่าครึ่งชีวิต ประมาณ 60 วัน 17 วัน และ 10 วัน 
ตามล�าดับ

เป็นทีท่ราบดว่ีา รังสีจากแหล่งก�าเนดิใด ๆ  สร้างผลกระทบให้เซลล์ทกุชนดิ 
ทั้งเซลล์เนื้อร้ายและเซลล์เน้ือปกติ ดังน้ันการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝัง
วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรนี้ต้องท�าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
เฉพาะทาง เพื่อให้การรักษาดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา เมื่อฝัง
วัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปที่อวัยวะท่ีต้องการรักษาแล้ว รังสีอาจจะทะลุทะลวง
ผ่านผิวหนังของผู้ป่วยออกมาได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานและชนิดของรังสีท่ี
แผ่ออกมา ซึ่งอาจจะท�าให้บุคคลที่อยู่รอบข้างได้รับรังสีไปด้วย จึงต้องมีการ
ควบคุมการด�าเนินการใช้สารอย่างใกล้ชิด

การปฏิบัติตัวของผู้ได้รับการรักษาและบุคคลรอบข้าง.
มีข้อพึงปฏิบัติ.ดังนี้
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยได้รับการรักษา

ผูป่้วยต้องได้รับค�าแนะน�าในการปฏิบตัติวัทีถู่กต้องจากแพทย์ผูใ้ห้การ
รักษา พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังการปฏิบัติตัวขณะที่พักอยู่ท่ี 
โรงพยาบาล และกรณีที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน  

ข้อแนะน�าเบือ้งต้นส�าหรับการปฏิบตัติวัของผู้ป่วยกรณีท่ีแพทย์อนญุาต
ให้กลับบ้าน เพื่อความปลอดภัยทางรังสี มีดังนี้

1. ผู้ป่วยต้องไม่อยู่ใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์และเด็ก เป็นเวลานานๆ  โดย
เฉพาะช่วงเดือนแรก

2. กรณีที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยให้กระท�าเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น
3. การพูดคุย สนทนา กับผู้ป่วยควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4. ควรให้ผู้ป่วยแยกพักต่างหาก ไม่ควรพักรวมกับบคุคลอืน่ ยกเว้นกรณี

ที่ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
5. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้โดยทันที
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มาตรการด้านความปลอดภยัทางรงัสหีลงัการรกัษาด้วยการ
ฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรแล้ว 
ก่อนแพทย์อนญุาตให้กลบับ้าน  โรงพยาบาลต้องให้เอกสาร หลกัฐาน ทีแ่สดง
รายละเอียดข้อมูลที่จ�าเป็น เช่น ชื่อผู้ป่วย แพทย์ผู้ให้การรักษา วันที่ฝังวัสดุ
กัมมันตรังสี ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ จ�านวน ปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอดเวลา และข้อแนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการ
ปฏิบัติตัว เพื่อให้ผู้ป่วยพกติดตัวไว้

แนวปฏิบัติกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัด	
1. ก ่อนท�าการผ่าตัด เจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจ�า 

โรงพยาบาล ต้องประเมินความปลอดภัยทางรังสี และจัดหาเครื่องบันทึก
ปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงาน

2. เมื่อท�าการผ่าตัดชิ้นเนื้อหรือเน้ือเย่ือที่มีการฝังวัสดุกัมมันตรังสี  
จะต้องแยกเอาไว้ต่างหาก และไม่ควรสัมผัสกับชิ้นเนื้อโดยตรง โดยให้ใช้
ถุงมือตะกั่วและปากคีบในระหว่างท�าการผ่าตัด เพื่อลดโอกาสการได้รับรังสี

3. ชิ้นเนื้อหรือเนื้อเย่ือท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีฝังอยู่ ตามข้อ 2 เมื่อท�าการ
ผ่าตัดออกมาจะต้องน�าไปเก็บไว้ในภาชนะที่สามารถป้องกันรังสีได้ และ
ให้จัดการตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องส�าหรับการจัดการเป็น 
กากกัมมันตรังสีต่อไป 

แนวปฏิบัติกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
1. กรณีทีผู่ป่้วยเสียชวิีตหลงัจากรกัษาด้วยการฝังวัสดกุมัมนัตรงัส ีญาติ

ผูป่้วยจะต้องแจ้งแพทย์ผูใ้ห้การรกัษา (แพทย์เจ้าของไข้) และเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัทางรงัสทีราบ เพ่ือท�าการประเมนิความปลอดภัยก่อนด�าเนินการใดๆ

2. แพทย์ผู้ให้การรักษาหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีต้องมี
เอกสารและข้อแนะน�าเบือ้งต้นด้านการป้องกันอนัตรายจากรังสใีห้กับบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง 

3. ในระหว่างท่ีชนัสตูรศพ เจ้าหน้าท่ีควรใช้อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายจาก
รังสีในระหว่างท�าการชันสูตรเพื่อให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด

4. ต้องมเีอกสาร หลักฐานท่ีบนัทกึรายละเอยีด 
เก่ียวกับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี เช่น ชื่อผู้ป่วย 
แพทย์ผู้ให้การรักษา วันท่ีฝังวัสดุกัมมันตรังสี 
ชนิดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ จ�านวน ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสี หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
ตลอดเวลา และข้อแนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการ
ปฏิบตัติวัของผูป่้วย เป็นต้น แนบไปกับใบมรณะบตัร 

ข้อแนะน�าในการฝังหรือการเผาศพ	
1. ก่อนฝังศพหรือการเผาศพ ญาติผู ้ป่วย

ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลท่ีด�าเนินการฝังวัสดุ
กัมมันตรังสีทราบล่วงหน้า เพ่ือขอค�าแนะน�าการ
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายจากรังสี

2. กรณีการฝังศพ สามารถด�าเนินการฝังได้ 
โดยให้ด�าเนินการตามข้อแนะน�าด้านการป้องกัน
อันตรายจากรังสีจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ทางรังสี

3. กรณีการเผาศพ สามารถด�าเนินการได้  
หากผู้ป่วยได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน 
-125 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี แพลเลเดยีม-103 ไม่น้อย
กว่า 3 เดือน หรือซีเซียม-131 ไม่น้อยกว่า 50 วัน
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4. ในกรณีที่ผู ้ป่วยเสียชีวิตก่อนระยะเวลา
ตามข้อ 3 ควรได้รบัการผ่าตัดน�าอวัยวะท่ีได้รบัการ 
ฝังวสัดกัุมมนัตรงัสอีอกก่อนทีจ่ะด�าเนินการเผาศพ

5. หากไม่สามารถท�าตามข้อ 4 ได้ ผูท้ีท่�าการ
เก็บอัฐิหรือเถ้ากระดูกหลังจากการเผาศพ ต้อง
สวมหน้ากากและถุงมือ เพื่อป้องกันอันตรายจาก
รังสี โดยอัฐิและเถ้าถ่านที่เหลือต้องจัดเก็บไว้ใน
ภาชนะโลหะอย่างน้อย 1 ปี 

6. ไม่ควรน�าอัฐิทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมจนกว่า
ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 20 เดือนส�าหรับ
ไอโอดนี-125 หรอื 170 วัน ส�าหรบัแพลเลเดยีม-103 
หรอื 100 วัน ส�าหรบัซเีซยีม-131 (ประมาณ 10 เท่า
ของค่าครึ่งชีวิตของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใช้รักษา) 
โดยนับจากวันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสี

กรณีผู้ป่วยได้รับการรักษาจากต่างประเทศ
1. ผู ้ป ่วยที่ได ้ รับการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีจาก 

ต่างประเทศ และได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องท่ีโรงพยาบาลในประเทศ 
ต้องแสดงเอกสาร หลักฐานต่างๆ ต่อแพทย์เจ้าของไข้ เจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้องทราบ 

2. ข้อปฏิบัติในการด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี (RSO) ให้ค�าแนะน�า

ท้ังนีห้ากมีข้อประสงสยัประการใด	หรอืต้องการข้อมูลเพิม่เตมิ	 
สามารถตดิต่อได้ท่ี	กลุม่ก�ากบัดแูลความปลอดภยัการใช้รงัสทีางการ 
แพทย์	ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี	ส�านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ	หมายเลขโทรศัพท์	0	2596	7600	ต่อ	3515	
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ลูกศรแสดงเม็ดแร่ที่ฝังในต่อมลูกหมาก



สวัสดีค่ะ	กลับมาเจอกันอีกครั้ง	เรื่องเก่าเล่าใหม่ฉบับนี้	คณะผู้จัดท�าได้รับความอนุเคราะห์จาก	
คุณวิทิต	 เกษคุปต์	 นักวิชาการอาวุโส	มาเปิดทาง	 “ย้อนอดีต”	 ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันต	ิ 
ในยุคแรก	ๆ	ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ซึ่งมีอดีตที่น่าสนใจมาก	และท่านจะน�าความคิด
ของท่านมา	“มองอนาคต”	ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติในฉบับต่อ	ๆ 	ไป	โปรดติดตามได้.....

เขียนได้รบัการบรรจเุข้ารบัราชการเป็นนักวทิยาศาสตร์โท ทีส่�านกังานพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ 
(ปัจจบุนั คือส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันต)ิ เมือ่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 หลังจากทีเ่รยีนจบจาก 
คณะวิทยาศาสตร์ แผนกฟิสิกส์ หลักสูตร 5 ปี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2503 แล้ว

ได้ทุนรฐับาลญีปุ่น่ไปศึกษาดงูานด้านดาราศาสตร์ทีม่หาวิทยาลยัโตเก่ียว 2 ปี จฬุาฯ ไม่มตี�าแหน่งให้บรรจ ุ
เลยไปท�างานเป็นนักฟิสิกส์ประจ�าผู ้เช่ียวชาญจากอเมริกา ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางทหาร  
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหมอีก 1 ปี

ส�านักงานพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัติ ตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญัตพิลังงานปรมาณูเพ่ือสันต ิพ.ศ. 2504  
มาตรา 18 ซึ่งให้ไว้ ณ วันท่ี 14 เมษายน 2504 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 เมษายน 2504 โดยมี  
ดร.สวัสด์ิ ศรศุีข ได้รบัต�าแหน่งเป็นเลขาธิการส�านักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือสนัต ิเม่ือวันที ่1 ตลุาคม 2504 
โดยขณะนั้นส�านักงานฯ อยู่ในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี แต่ต่อมาเมื่อตุลาคม 2506 ก็ถูกย้ายไปสังกัด 
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาต ิและ พ.ศ. 2515 ถูกย้ายไปสงักัดกระทรวงอตุสาหกรรม และก็ถูกย้ายอกีไป 

จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ x 8

ย้อนอดีตมองอนาคต.(1)

เรื่องเก่าเล่าใหม่

ผู้

โดย...Time	machine



สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน และก็ถูกย้ายไปสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตอนที่ผู้เขียนเข้าท�างานที่ส�านักงานฯ เมื่อปี พ.ศ. 2507 นั้น ข้าราชการ 
รุน่บกุเบกิ เพ่ิงย้ายจากกรมวิทยาศาสตร์ (ปัจจบุนัคือกรมวทิยาศาสตร์บริการ) 
ท่ีไปขออาศยัอยู่ชัว่คราว มาอยู่ทีบ่างเขนทีอ่ยู่ปัจจบุนั หลงัจากทีก่ารก่อสร้าง
อาคารทีท่�างาน และอาคารเครือ่งปฏิกรณ์ปรมาณูเสรจ็สมบรูณ์ไม่ก่ีปี ช่วงนัน้ 
ถนนหน้าส�านักงานฯ ชื่อถนนศรีรัมสุข เป็นถนนลูกรัง รถยนต์วิ่งจะมีฝุ่นฟุ้ง
กระจาย ต่อมาถนนนี้ได้ขยายกว้างขึ้น ท�าดีขึ้น แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นถนน
วิภาวดีรงัสติในปัจจบุนั ท่ีท�างานขณะนัน้มเีพียง 3 อาคาร คอื (1) อาคารเคร่ือง 
ปฏิกรณ์ปรมาณู เป็นตึกใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ สูง 4 ชั้น มีรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้าวางตั้งตามยาว 8 รูป ที่ท�าด้วยแผ่นเซรามิกอยู่บนหน้าตึกด้านบนสุด  
ดูเด่นสง่ามาก ภายในตึกเป็นที่ต้ังของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู แกนเคร่ือง 
ปฏิกรณ์ปรมาณู อยู่ในสระน�้าโดยแขวนอยู่กับสะพานเหล็ก ส่วนด้านนอก 
ของตัวอาคารแต่ละชั้นจะแบ่งเป็นห้องๆ ส�าหรับเป็นห้องท�างานและ
ห้องปฏิบัติการ โดยมีระเบียงหน้าห้องเดินถึงกันได้ (2) อาคารส�านักงาน
เลขานุการกรม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวปลูกเป็นลักษณะส่ีเหล่ียมจัตุรัส  
ตรงกลางเป็นสนามหญ้า การออกแบบทันสมัยและแปลก โดยอาคารด้าน 
ทิศเหนือเป็นที่ท�างานของฝ่ายสารบรรณ อาคารนี้เป็นอาคารโปร่งใสเพราะ 
มีกระจกใสกรอบไม้โดยรอบ อาคารด้านทิศตะวันออก เป็นห้องท�างานของ 
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 1 ห้อง นอกน้ันเป็นห้องท�างานและปฏิบัติการของ 
นักวิทยาศาสตร์ อาคารด้านทิศตะวันตกเป็นห้องโถงส�าหรับใช้รับประทาน 
อาหารตอนกลางวัน เล่นกีฬาในร่ม และอื่นๆ อาคารด้านทิศใต้ เป็นที่ท�างาน 
ของฝ่ายการเงิน อาคารนี้การออกแบบแปลกมาก คือไม่มีกรอบประตู  
หน้าต่างขนาดเล็กอย่างที่พวกเราเห็นกัน แต่เป็นบานประตูหน้าต่างท�าด้วย 
บานไม้ใหญ่ตดิบานพับกับคานไม้หนาๆ การเปิด-ปิดใช้ลกูตุม้อฐิทีแ่ขวนด้วย 
ลวดสลงิ ผ่านลกูรอกไปติดกับขอบบานประตูด้านล่าง การเปิดก็ดงึบานประตู 
หน้าต่างขึ้น ลูกตุ้มก็จะลดระดับต�่าลงมา พอจะปิดก็ดันประตูหน้าต่างลง  

ลูกตุ ้มก็จะถูกยกสูงข้ึน การถ่วงน�้าหนักโดย 
ลูกตุ ้มนี้ สถาปนิกได้ค�านวณและออกแบบมา 
ดมีาก ถ่วงได้พอดไีม่ต้องใช้แรงมากในการเปิดปิด 
เลย อาคารน้ีเป็นการอวดโฉมการออกแบบท่ี 
ทันสมัย สมกับงานด้านพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ที่เป็นของใหม่ในประเทศไทยขณะนั้น เช่นกัน  
(3) อาคารหอประชุม ตั้งอยู่ด้านเหนือของอาคาร 
ส�านักงานเลขานุการกรม อาคารน้ีประกอบด้วย  
ห้องประชุมใหญ่ มีที่นั่งเป็นชั้นๆ ส�าหรับใช้เพ่ือ
การประชมุ สมัมนา ในระดบัประเทศและระหว่าง
ประเทศ และใช้เป็นท่ีบรรยายส�าหรับผู้ขอเข้าชม
เคร่ืองปฏกิรณ์ปรมาณูท่ีมาเป็นกลุ่ม ด้านหน้าห้อง
ประชมุใหญ่จะเป็นห้องท�างานของเลขาธิการ และ
ห้องประชุมเล็กท่ีอยู่ติดกัน ห้องประชุมเล็กนี้ใช้
เป็นห้องประชุมหัวหน้ากองต่าง ๆ ตามวันเวลา
ท่ีเลขาธิการเชิญประชุม ชั้นบนของห้องท�างาน
เลขาธิการและห้องประชุมเล็กเป็นห้องสมุด อ้อ! 
มีอาคารเรือนไม้หลังเล็ก ๆ อีกหลังหนึ่งอยู่บนมุม
ที่ดินด้านหลังติดรั้วด้านถนน เป็นที่พักอาศัยของ
ข้าราชการและลกูจ้างบางคนท้ังทีม่คีรอบครัวแล้ว
และยังไม่มีครอบครัว

ช่วงนั้นส�านักงานฯ ตั้งอยู่โดดเด่น เป็นสง่า
ท่ามกลางทุ่งนารอบด้านยกเว้นด้านถนน มีคน 
ท�างานเร่ิมแรกทัง้ข้าราชการและลูกจ้างไม่ก่ีสบิคน 
เดินทางมาท�างานด้วยรถไฟหรือรถสองแถว 
และมีรถบัสของส�านักงานฯ หน่ึงคันที่จอดรับคน 
ที่สนามหลวง และที่หน ้าโรงพยาบาลหญิง  
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พลอากาศจัตวา ดร.สวัสดิ์ ศรีศุข เลขาธิการ
ส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติท่านแรก

อาคารปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1 สร้างลงในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านถนนศรรีบัสขุ เป็นอาคาร 5 ชัน้ รวมท้ังพืน้ชัน้ล่างสดุ  
มีส่วนบรเิวณกักอากาศตลอดท้ัง 5 ชัน้ ทางซ้ายของภาพคือ อาคารฝ่ายธุรการ
ของส�านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ



(ป ัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป ็นโรงพยาบาลราชวิถี)  
ผู้เขียนใช้บริการรถบัสนี้ทั้งไปและกลับ ส�าหรับ 
ผู ้ที่รอรถที่หน้าโรงพยาบาลหญิง ในจังหวะที่ 
เลขาธิการ ดร.สวัสด์ิ ศรีศุข ขับรถยนต์ผ่าน  
ท่านจะหยุดรถเรียกพวกเราข้ึนรถไปด้วยกัน  
จากการที่ส�านักงานฯ อยู ่นอกเมือง ท�าให ้
การหาอาหารรับประทานตอนเที่ยงล�าบาก  
ทางฝ่ายเลขานุการกรมจึงใช้วิ ธีเก็บเงินเป็น 
รายเดอืน แล้วน�าเงนิน้ันไปซือ้อาหารเป็นหม้อใหญ่ 
จากในเมือง น�ามาจัดแบ่งรับประทานกันที่ห้อง 
อาหาร โดยจัดเป็นโต๊ะ ๆ โต๊ะหน่ึงเป็นโต๊ะของ 
ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีท่านเลขาธิการรวมอยู่ด้วย  
ส่วนโต๊ะอื่น ๆ ก็เป็นของข้าราชการชั้นผู ้น้อย  
โต๊ะอาหารเป็นโต๊ะกลมเตี้ย ๆ ท่ีน่ังก็เป็นตัวเตี้ย 
กลม ๆ  ไม่มพีนักพิง จ�าได้ว่าหลงัรบัประทานอาหาร 
เสรจ็ เก็บของบนโต๊ะเรยีบร้อยแล้ว พวกข้าราชการ
ผูน้้อยและลกูจ้าง ท่ีแม้ไม่ได้ร่วมรบัประทานอาหาร 
ก็จะมานั่งเล่นหมากรุกทั้งไทยและฝรั่ง รวมถึง 
กลุ่มนั่งเล่นไพ่บริดจ์ด้วย ส่วนโต๊ะผู้ใหญ่ ท่านก็ 
น่ังคุยกันไป ท่ีสนุกกันมากคือพวกเล่นหมากรุก 
ที่ส่งเสียงดังมาก โดยมีกติกาว่าใครแพ้ต้องออก  
ดงัน้ันการเล่นจงึต้องให้เกมจบเรว็  ๆ   โดยส่วนใหญ่ 
คนนั่งเล่นจะไม่ค่อยได้เดิน คนเดินคือคนรุมดู  
จึงมีการต ่อล ้อต ่อเถียง หยอกล้อกันเป ็นที่
สนุกสนาน ใกล้ชิดกัน ท่านผู้ใหญ่ก็ไม่ว่าอะไร
เก่ียวกับเสียงดังเหล่าน้ี ท่านก็คุยกันไป พอถึง
บ่ายโมง ท่านเลขาธิการก็จะลุกขึ้นจากโต๊ะ เป็น
สัญญาณว่าการเล่นต้องยุติ กลับไปท�างานต่อ  

จะเป็นเช่นน้ีทุกวัน อย่างไรก็ตามไม่ทราบเพราะเหตใุด การรับประทานอาหาร 
กลางวันแบบนี้ได้ยุติลง โดยมีการขอให้ร้านข้างนอกมาขายอาหารแทน  
แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน ในที่สุดก็ต้องขอร้องให้เป้า ภริยาของสมาน สุขรอด ท�า
อาหารมาขายตลอดมา

ข้าราชการสมัยนั้น แบ่งระดับเป็นชั้นจัตวา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และ
ชั้นพิเศษ ส่วนที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการก็เป็นลูกจ้างประจ�า ลูกจ้างชั่วคราว  
ต่อมา ก.พ.จึงจัดใหม่เป็นระดับซี คือ ซี 1 ซี 2 จนถึงซี 9 แล้วตอนนี้ไม่มีระดับ
ซีแล้ว เป็นระดับอะไรผู้เขียนไม่ทราบ

การแบ่งส่วนราชการของส�านักงานฯ สมัยเริ่มแรก มีดังนี้
1. ส�านักงานเลขานุการกรม
2. ส่วนควบคุมอันตรายจากการแผ่รังสี แบ่งเป็น 3 กอง คือ
 2.1 กองสุขภาพ
 2.2 กองขจัดกากกัมมันตรังสี
 2.3 กองการวัดกัมมันตรังสี
3. ส่วนเครื่องปฏิกรณ์ แบ่งเป็น 3 กอง คือ
 3.1 กองปฏิกรณ์ปฏิบัติ
 3.2 กองอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
 3.3 กองผลิตไอโซโทป
4. ส่วนการวิจัย แบ่งเป็น 3 กอง คือ
 4.1 กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 4.2 กองฟิสิกส์
 4.3 กองเคมี
สมยัเริม่แรกทกุคนทีท่�างานในกองต่าง ๆ  ยกเว้นกองการวัดกมัมนัตรังสี 

จะมีห้องท�างาน ห้องปฏิบัติการอยู่ที่อาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ตามชั้น
ต่าง ๆ  ทีม่รีะเบยีงเดนิถึงกันได้ ซึง่ก็แออดัพอสมควร แต่ก็ท�าให้สนทิสนมกันดี  
เพราะเดินไปพูดคุยกันได้ เป็นอย่างนี้หลายปี จนกระทั่งมีการก่อสร้างอาคาร
ใหม่ ๆ ข้ึนมาเร่ือย ๆ คือ อาคารผลิตไอโซโทป ท่ีอยู่ด้านหลังอาคารเครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณู อาคารกองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาคารกองขจัดกาก
กัมมันตรังสี อาคารกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารกองเคมี (ห้องทดลอง
แยกแร่โมนาไซด์) พวกนกัวิทยาศาสตร์ทีอ่ยู่บนอาคารเครือ่งปฏิกรณ์ปรมาณู
ก็แยกย้ายไปอยู่ในอาคารที่ตนท�างานอยู่ และเมื่อมีการรื้ออาคารส�านักงาน
เลขานุการกรม ท่ีเป็นอาคารไม้ชัน้เดยีว สร้างเป็นตกึสงู 7 ชัน้ นักวิทยาศาสตร์
ที่เหลืออยู่ที่อาคารปฏิกรณ์ปรมาณูก็ย้ายออกมาอยู่ที่ตึกใหม่หลังนี้

การรื้ออาคารส�านักงานเลขานุการกรมนี้ขลุกขลักพอสมควร เพราะ
ต้องหาพ้ืนที่ให้ข้าราชการและพนักงานที่ท�างานอยู่ท่ีอาคารที่จะรื้อถอน  
ไปกระจายอยู่ที่อาคารอื่นๆ ส�านักงานฯ ได้สร้างโรงไม้มุงสังกะสีไว้เก็บ
สัมภาระ เอกสาร ฯลฯ บริเวณหน้าอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เวลาฝนตก 
น�้าก็นอง หลังจากอาคารใหม่สร้างเสร็จ การขนของกลับ ท�าให้เอกสาร 
บางส่วนเสียหายมากพอสมควร

ก�าลงัอ่านกันเพลนิๆ	เลย	ใช่มัย้คะ	เสยีดายพืน้ท่ีในฉบบัน้ีหมดแล้ว 
ค่ะ	เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ	เชิญติดตามกันต่อในฉบับหน้าค่ะ 
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ารรักษาโรคมะเร็งทางรังสีรักษาโดยมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้น เป็นการรักษา 
ด้วยรังสีโฟตอน (รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา) ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธี Intensity  
modulated radiation therapy  (IMRT),  Image guided radiation therapy  (IGRT), Gamma Knife 

และ Cyber Knife รงัสดัีงกล่าวน้ันต้องใช้พลงังานสงูเพ่ือเข้าถึงส่วนของเซลล์มะเร็งทีค่่อนข้างลึก ในร่างกาย
และมีผลต่อเซลล์ดีที่อยู่ข้างเคียงค่อนข้างมาก เน่ืองจากการฉายรังสีความเข้มสูงสู่ส่วนอวัยวะต่าง ๆ  
ของร่างกายต้องผ่านเซลล์ดีที่อยู่รายรอบ และเมื่อโดนรังสีก็อาจท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงของรหัส
พันธกุรรม อันเป็นสาเหตุของการเกดิเซลล์ที่ก่อมะเร็งหรืออาจหยุดกระบวนการตามปกติของเซลล์นั้น ๆ   
ได้ ดังเห็นได้จากผลข้างเคียงของการรักษาด้วยรังสีรักษา อาทิ การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง อาการ
บวมแดงท่ีผิวหนัง หรือผื่น ผมร่วง อ่อนเพลีย หรือภูมิต้านทานลดลง อย่างไรก็ตามการรักษาดังกล่าว  
ก็เป็นการรักษาที่มีอยู่ในประเทศไทย

ก
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เรื่อง : นางวราภรณ์	จันทร์เทศ
ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี

การรกัษาโรคมะเร็งด้วยอนภุาคโปรตอน

บทความ

(Proton Therapy)



เพ่ือแก้ปัญหาจากผลข้างเคยีงจากการรกัษา
ด้วยรังสีโฟตอนนั้น จึงมีการพัฒนาการรักษา 
โรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (Proton therapy)  
ขึ้นมา โดยจะมีรูปลักษณะโดยทั่วไปของเคร่ือง
รักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ดังรูปที่	 1	 
ซึ่งปัจจุบันน้ีการรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้รังสี
รักษาด้วยอนุภาคโปรตอนก�าลังได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้น ซึ่งทีมนักวิจัยที่น�าโดย J. Lawrence และ 
C. Tobias ที่ห้องปฏิบัติเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา 
ได้เป็นผู้บุกเบิกกลุ่มแรก ในการน�าล�าอนุภาค
โปรตอน มาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ในช่วงปี  
1954-1957 และต่อมาการใช้รังสีรักษาด้วย
โปรตอน ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ส�าหรับ 
ประเทศไทยมีแผนจะน�าเทคโนโลยีการรักษาโรค
มะเร็งโดยการใช้รังสีรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ในไม่ช้านี้ 

การใช้อนุภาคโปรตอนในการรักษาโรค
มะเร็งนั้น เป็นการฉายรังสีจากภายนอกร่างกาย 
(External beam radiation) เช่นเดียวกับการฉาย
รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา แต่แตกต่างกันตรงการ 
กระจายของปริมาณรังสเีมือ่เข้าไปในร่างกายของ
ผู้ป่วย ดังรูปที่	2 อนุภาคโปรตอนมีคุณสมบัติคือ 
มีประจุบวก มีมวลเท่ากับ 1.67 x 10-27 kg ซึ่งมี
มวลมากกว่าอิเล็กตรอนประมาณ 1800 เท่า โดย
อนุภาคโปรตอนน้ีได้มาจากการแยกไฮโดรเจน
ไอออน ซึง่ท�าให้เกิดพลงังานสงูจากการเหนีย่วน�า
อนุภาคด้วยพลังแม่เหล็ก แล้วน�าไปเร่งความเร็ว
ด้วยเครื่องเร่งพลังงานซินโครตรอนเพ่ือความเร็ว
ของอนุภาคโปรตอนเท่ากับความเรว็แสงและรวม
เข้าด้วยกันเป็นล�าแสงเพ่ือใช้ในการรักษา เมื่อ
ปล่อยล�าแสงอนุภาคโปรตอนเข้าสู่ร่างกายจะมี
พลังงานไม่สูงนกั ท�าให้การกระจายตวัของปรมิาณ
รังสีของอนุภาคโปรตอน เมื่อเข้าไปในเน่ือเย่ือม ี
รูปร่างและความลกึจ�าเพาะ (Bragg peak) ดงัรปู 
ที่	 3 ซึ่งข้ึนกับระดับพลังงาน ซึ่งคุณสมบัติของ
อนุภาคที่มีประจุ รวมถึงอนุภาคโปรตอน (ยกเว้น
อิเล็กตรอน) นั้นจะมีการกระจายของปริมาณรังสี
เม่ือเข้าสู่ร่างกาย โดยเริ่มแรกจะถ่ายเทพลังงาน
ท่ีบริเวณผิวเพียงเล็กน้อย และค่อย ๆ เพ่ิมข้ึน 
เลก็น้อย จนถึงความลกึสูงสุดทีจ่ะสามารถเคลือ่นท่ี 
ผ่านไปได้ ก็จะถ่ายเทพลังงานให้ตัวกลางทั้งหมด 
และจากความลึกนัน้   การถ่ายเทพลังงานก็จะลดลง 

รปูท่ี  1 ห้องฉายอนุภาคบ�าบดั ท่ีศูนย์มะเรง็ MD Anderson ท่ีสหรฐัอเมรกิา ซึง่เป็นศนูย์อนุภาค 
บ�าบัด (โปรตอน) ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และใช้เครือ่งผลติโปรตรอนคุณภาพ ท่ีได้รบั 
การพัฒนาโดยบริษัท ฮิตาชิ ประเทศญี่ปุ่น (ภาพจาก : http://www.itnonline.com/article/ 
st-jude-children%E2%80%99s-hospital-selects-hitachi-supply-proton-beam-therapy- 
system)

รูปที่ 2 แสดงการกระจายของปริมาณรังสีของโปรตอนและรังสีเอกซ์ (ภาพจาก : http://
www.advancedoncotherapy.com/Technologyportfolio/LIGHT/Whatisprotontherapy.aspx)

รปูท่ี 3 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณรงัสแีละความลกึในเน้ือเย่ือของอนุภาค
โปรตอน (ภาพจาก : http://www.ptcri.ox.ac.uk/research/introduction.shtml)
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รูปท่ี 4 ภาพแสดงการเปรียบเทียบผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีเอกซ์ และอนุภาค
โปรตอนของรักษาโรคมะเร็งสมอง (ภาพจาก : http://www.procure.com/ProtonTherapy/
TumorsTreated/BrainTumors.aspx)

การใช้รังสีรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน (ภาพจาก : http://www.qualitydigest.com/inside/
cmsc-article/high-accuracy-alignment-company-helps-cure-cancer.html)

เอกสารอ้างอิง
1. H. Tsujii. History and Development of Various 
Particle Therapies. Proceeding of 10th Heavy Ion 
Charged Particle Therapy Symposium, International  
Symposium on Heavy Ion Radiotherapy and  
Advanced Technology. January 12-13, 2011.
2. http://mclarenhealthcare.org/ProtonTherapy/
BenefitofProtonTherapy.aspx

อธิบายศัพท์
1.	โฟตอน	(photon) คือ กลุ่มหนึ่ง ๆ ของพลังงานในรูปคลื่น 
แม่เหลก็ไฟฟ้า มโีมเมนตมัซึง่เป็นลกัษณะของอนภุาค แต่ไม่ม ี
มวลหรือประจุไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น รังสีแกมมา และรังสีเอกซ์
2.	โปรตอน	(proton) คอื อนภุาคมลูฐานทีม่ปีระจไุฟฟ้าบวกหนึง่
หน่วย มมีวลประมาณ 1,837 เท่าของอเิลก็ตรอน  โปรตอนเป็น
องค์ประกอบของนิวเคลยีสทุกชนดิ เลขเชงิอะตอมของอะตอม 
ใด ๆ เท่ากับจ�านวนของโปรตอนในนิวเคลียร์ของอะตอมนั้น

อ้างองิจากศพัทานกุรมนวิเคลยีร์ของส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ   
พ.ศ. 2547

อย่างรวดเร็วจนเป็นศูนย์ ท�าให้สามารถก�าหนด
ให้รังสีชนิดนี้กระจายจ�ากัดอยู่เฉพาะในบริเวณที่
ต้องการได้เป็นอย่างดี ไม่ทะลุไปถูกอวัยวะที่อยู่
ลกึลงไปกว่าท่ีก�าหนดได้ ซึง่จะช่วยป้องกันเนือ้เย่ือ
ปกติท่ีอยู่ใกล้เคียงรอบ ๆ ให้ได้รับปริมาณรังสี
เพียงเล็กน้อย ดังรูปท่ี	 4 ดังน้ันจึงเป็นประโยชน ์
ในการรักษามะเร็งในเด็ก มะเร็งปอด มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งไขสันหลัง เนื่องจากมะเร็งเหล่านี ้
อยู่ใกล้กับอวัยวะส�าคัญ และพบว่าผู้ป่วยที่เป็น
มะเร็งชนิดคอรอยดัลเมลาโนมา (malignant  
choroidal melanomas) จ�านวนมาก ท่ีใช้รังสี
รักษาด้วยล�าอนุภาคโปรตอน ซึ่งเนื้องอกชนิดนี้ 
เป็นชนิดแรกที่ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย 
ด้วยปริมาณรังสีสมมูลในระดับสูงเท่ากับ 60-70  
เกรย์สมมูล (GyE) โดยแบ่งเป็น 4-5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ นอกจากน้ี ล�าแสงอนุภาคโปรตอนยัง
สามารถรกัษาโรคมะเรง็ได้ทุกส่วนเช่นเดียวกบัรงัส ี
โฟตอน อีกทั้งอนุภาคโปรตอนยังมีค่า Relative 
biological effectiveness (RBE) และค่า Oxygen 
enhancement ratio (OER) ที่ใกล้เคียงกับรังส ี
โฟตอนอีกด้วย

การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนมีประโยชน ์
หลากหลายดังกล่าวแล้ว แต่ก็มีราคาสูง ใช้พ้ืนที ่
กว้างมากในการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงต้องมีการ
ออกแบบห้องตดิตัง้เครือ่งให้มคีวามปลอดภัยทาง
รงัสด้ีวย เพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อผูป่้วย ผูป้ฏิบตังิาน 
และประชาชนทั่วไปให้มากที่สุด 

ห้องควบคมุของการใช้รงัสรีกัษาด้วยอนุภาคโปรตอน (ภาพจาก : http://www.bloomberg.
com/news/2012-03-26/prostate-cancer-therapy-too-good-to-be-true-explodes-health- 
cost.html)
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ห่วงใย.....ใส่ใจ.....แบ่งปัน

ตราบใดท่ีมนุษย์ยังต้องกิน	 ต้องอยู่	 พลังงาน	 ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีต้องน�ามาใช้เพื่อความ 

อยู่รอดในการด�ารงชวีติ	และเพือ่ใช้ในการพฒันาวทิยาการต่างๆ	ท่ีไม่อาจหยุดน่ิงอยู่กับท่ี	กระแส

ชีวิตจึงขับเคลื่อนไปไม่ได้หากขาดพลังงาน	

เม่ือกาลเวลาผ่านไป	ประชากรมากขึ้น	 ความจ�าเป็นต้องใช้พลังงานจึงมากขึ้นตามล�าดับ	

ความวติกกังวลถึงอนาคตของมนุษยชาต	ิน�าไปสูก่ารสรรหาพลงังานทางเลอืกต่างๆ	มาใช้	ไม่ว่า 

จะเป็นพลังงานจากถ่านหิน	น�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	และพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

แต่พลงังานหน่ึงท่ีถูกจับตามองมากท่ีสดุตัง้แต่ก้าวเข้ามาในกระบวนการ	อุตสาหกรรม	และ

กลายเป็นกรณข้ีอถกเถียงถึงความก�า้ก่ึงระหว่างข้อดแีละข้อเสยี	เห็นจะไม่พ้น	พลงังานนิวเคลยีร์	

ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่อง	“เทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์”	สิ่งส�าคัญประการแรกคือ	เราควร

จะท�าความเข้าใจหรือเรียนรู้ในเร่ือง	 “พลังงานนิวเคลียร์”	 ว่ามันคืออะไร?	 เกิดขึ้นได้อย่างไร?	

และน�าไปใช้ท�าอะไร?

เน้ือหาสาระในคอลัมน์น้ี	 ดิฉันได้น�ามาจากหนังสือ	 “กะเทาะเปลือกนิวเคลียร์”	 ผู้เขียน	 :	 

สตีเฟน	โคอัล	และผู้แปล	:	กรรณิการ์	พรมเสาร์		

กะเทาะเปลือก.....นิวเคลียร.์

โดย... อภิสรา	เจริญศรี
 ส�านักสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู
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าว่า “Energy” มาจากภาษากรีก หมายถึง “ความสามารถในการ
ท�างาน” พลงังานมหีลายรปูแบบ เช่น พลงังานแสง พลงังานชวีมวล  
พลังงานลม พลังงานน�้า หรือแม้แต่กองอิฐหล่นใส่หัวก็ยังเป็น

พลังงาน 
ตั้งแต่อดีต เราเชื่อกันว่า พลังงานทั้งหมดท้ังมวลของเรามาจาก 

ดวงอาทติย์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม แต่เริม่เดมิทีมนษุย์มเีพียงอาหารเท่าน้ัน
ที่เป็นแหล่งพลังงาน และเพ่ือท�าให้ร่างกายอบอุ่น จึงคิดจุดไฟข้ึน ฉะนั้น  
ไม้ฟืนจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างแรกที่มนุษย์รู้จัก 

จากไม้ก็มาถึงลมและน�า้...ว่าท่ีจรงิมนัก็มอียู่แล้วละแต่มนษุย์ไม่ทนัคดิ
ว่ามันจะให้พลังงานออกมาได้ พอรู้ว่าใช้ได้ คนก็น�ามาใช้ทั้งในรูปของกังหัน
ลมผลติไฟฟ้า ระหดัวิดน�า้ โรงสพีลงัน�า้ การล่องเรอืใบ และอืน่ๆ ซึง่พลงังานท่ี
ได้จากดวงอาทติย์ ลม น�า้ และพืช นัน้จดัอยู่ในประเภทของพลังงานหมนุเวยีน

ต่อมาก�าเนิดของยุคเครื่องจักรในศตวรรษที่ 18 มีการใช้ถ่านหินและ
เครือ่งจักรไอน�า้  จนถึงกลางศตวรรษที ่19 ก็มกีารน�าน�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ
จากพื้นดินมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมน�ามาซึ่งยุคใหม่ของสิ่งแวดล้อม มีการผลาญ
แหล่งพลงังานอย่างรวดเรว็ โดยพลงังานท่ีใช้ไม่สามารถสร้างขึน้ใหม่ได้ นัน่คอื  
เชื้อเพลิงฟอสซิล

ดวงอาทิตย์ใช้เวลาถึง 600 ล้านปี ในการท�าให้ซากพืชซากสตัว์ในทะเล
กลายเป็นน�้ามัน และท�าให้ต้นไม้กลายเป็นถ่านหิน ซึ่งหากเราใช้น�้ามันและ
ถ่านหินในอัตราที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มันจะหมดลงภายในเวลาไม่กี่ร้อยปี  

นักวิทยาศาสตร์น้ันเป็นคนน่าขัน...ถ้าเอาอะตอมให้เขาหน่ึงอะตอม  
แล้วบอกเขาว่านี่เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุด เขาจะท�ายังไงรู้ไหม? แน่นอน เขาจะ 
แบ่งมันออกเป็นสองส่วน แล้วตอกย�้าความผิดพลาดของเราด้วยการผ่า
ใจกลางอะตอมที่เรียกว่านิวเคลียสด้วยซ�้า

ค�าว่า “อะตอม” เป็นภาษากรกีแปลว่า “แบ่งแยกไม่ได้” นักวทิยาศาสตร์
ใช้เวลา 3 ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 ในการศึกษาธรรมชาติของอะตอม 
การท�าให้อะตอมแตกตัวเป็นเรื่องยาก จนกระท่ังในปี 1932 เจมส์ แชดวิค 
จากไบรตัน ก็ค้นพบอนุภาคเล็ก ๆ ที่เรียกว่า นิวตรอน

นกัวิทยาศาสตร์ทดลองยิงอะตอมด้วยนิวตรอนและพบว่า สามารถท�าให้ 
อะตอมของธาตุหนึ่งเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้ และงานยิงอะตอมด้วยนิวตรอน

นี้ก็กลายเป็นงานยอดนิยมในห้องทดลอง ในช่วง 
ทศวรรษ 1930 เอนริโก เฟอร์มิ เป็นผู ้หนึ่งที่
เชีย่วชาญทีส่ดุในเรือ่งการยิงอะตอมด้วยนวิตรอน

วันหนึ่งพวกเขาทดลองระดมยิงนิวเคลียส
ของยูเรเนียมอะตอม...และแล้วมันก็หายไป เกิด
อะไรข้ึน?? ในปี 1939 ลิเซ ไมท์เนอร์ นกัฟิสกิส์หญิง
ชาวออสเตรีย ก็ช่วยให้วงการวิทยาศาสตร์หาย 
ป่ันป่วนด้วยการอธิบายว่า อะตอมของยูเรเนยีมนัน้ 
แตกเป็นสองส่วน กระบวนการนี้เรียกว่า ฟิชชั่น	
(Fission)

การค้นพบดังกล่าวท�าให้ ลิเซ ไมท์เนอร์  
มีบทบาทส�าคัญต่อผลส�าเร็จคร้ังย่ิงใหญ่เป็น
ประวัติการณ์ ส่งผลให้รางวัลโนเบลตกเป็นของ 
ออตโต ฮาห์น เพื่อนร่วมงานของเธอ

ย้อนมองประวัติศาสตร์ จากความส�าเร็จ 
ในการทดลอง “การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ ่” ซึ่ง
ตอนน้ัน ใกล้จะเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 แล้ว  
นกัวิทยาศาสตร์ส่วนหน่ึงรูด้ว่ีา พวกเขามทีางสร้าง 
“ระเบิดอานุภาพรุนแรง” ได้

ยุคของการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ การ
แย่งชิงทรัพยากรหรือดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ การ
แข่งขนัทางการเมอืงเพ่ือความเป็นใหญ่ในภมูภิาค 
และการแสวงหาอาณานิคมนั้น เป็นเหตุน�ามาซึ่ง
การเกิดสงคราม

ดังนั้น ในปี 1941 ประธานาธิบดีรูสเวลท์ 
จึงส่ังให้เร่ิม โครงการแมนฮัตตัน ทันที จากนั้น 
นักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทิจากสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ แคนาดา และฝรั่งเศส จึงรวมตัวกันสร้าง
ระเบิดปรมาณู

เอนริโก  เฟอร์มิ เจ้าหนูอัจฉริยะผู้มีชื่อเสียง
ชาวอิตาเลียน มีบทบาทส�าคัญในการนี้ บางคน

ค�

กระบวนการฟิชชั่น

ยิงนิวตรอนเข้าที่นิวเคลียส
ของอะตอมยูเรเนียม

นิวเคลียสที่ได้รับนิวตรอน	
จะเริ่มไม่เสถียร นิวเคลียสแตกออกเป็นสองส่วน

ให้พลังงานออกมาและให้นิวตรอน
ใหม่อีก	2-3	ตัว
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เรยีกเขาว่า “นกัฟิสกิส์ผูย่ิ้งใหญ่ท่ีสดุแห่งศตวรรษ” 
ผู้สนใจแต่ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์เท่าน้ัน ถึงแม้
เขาจะได้ยินเพ่ือนร่วมงานบ่นว่าระเบดิปรมาณูนัน้ 
เป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ

เฟอร ์มิและคณะประสบผลส�าเร็จตาม 
เป้าหมายแรกในเดือนธันวาคม 1942 เครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณู ขนาดใหญ่เทอะทะถูกสร้างข้ึน
ในสนามสควอช ภายใต้สนามกีฬาชิคาโก เครื่อง
ปฏกิรณ์ยเูรเนยีมท�างานได้ทนัททีีท่ดลองครั้งแรก  
ถึงแม้ว่าพลงังานทีเ่คร่ืองปฏิกรณ์ผลติออกมาอาจ 
ไม่สามารถจุดคบไฟได้แม้แต่คบเดียว แต่มันเป็น
สญัญาณบ่งบอกว่าโลกของเราเข้าสูยุ่คปรมาณูแล้ว

บัดนี้ นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ได้ค้นพบธาตุ
ท่ีสามารถเกิดกระบวนการฟิชชัน่ได้ดีกว่ายูเรเนยีม
ในการสร้างระเบิดแล้ว พูลโตเนียม หนึ่งในวัตถุ
มรณะร้ายแรงที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น 

แล้ววันประวัติศาสตร์โลกกม็าถงึ...เมื่อวนัที่  
6 สิงหาคม 1945 ระเบิดยูเรเนียม	ที่มีชื่อเล่นว่า
เจ้าหนู หรือลิตเติ้ลบอย ถูกทิ้งที่ฮิโรชิมา ประเทศ
ญ่ีปุ่น...ได้ผล และดูเหมือนสงครามจะสิ้นสุดลง  
แต่แล้วในอีก 3 วันถัดมา ระเบิดพูลโตเนียม  
พ่ออ้วนแฟตแมน ก็ถูกท้ิงท่ีนางาซากิ ซึ่งก็ได้ผล
สงครามโลกครั้งที่สองจบลงทันที

การท้ิงระเบดิทัง้สองครัง้คร่าชวิีตคนไปทนัที

ประมาณ 200,000 คน พวกท่ีรอดมาได้จากแรงระเบดิในตอนแรก ซึง่มอีาการ
ไหม้ท้ังจากความร้อนและรังสี การป่วยจาก การแพ้รงัส	ี(radiation sickness) 
นั้น ในทศวรรษถัดมาจะท�าให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกราว 100,000 คน เหยื่อผู้
รอดชีวิตจากการระเบิดมีค�าเรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า “ฮิบะคุชะ” (hibakusha) 
แปลว่า “ผู้รับเคราะห์จากการระเบิด” และนับถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2009 
รฐับาลญ่ีปุน่รบัรูว่้ามฮีบิะคชุะอยู่ 235,569 คน และยังรบัรูด้้วยว่า ในจ�านวนนี ้
มี 1 เปอร์เซ็นต์ที่เจ็บป่วยจากการได้รับรังสี

หลงัจากสงครามโลกคร้ังที ่2 สิน้สุดลง รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้มแีนวคดิ
น�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ในทางสันติและสร้างสรรค์ จึงริเริ่มโครงการ 
“ปรมาณเูพือ่สนัต”ิ ขึน้ ซึง่โครงการน้ีได้กระตุน้ให้ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกก่อตัง้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นในประเทศของตน เพ่ือน�า
พลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในทางสันติ และช่วยพัฒนาประเทศใน 
ด้านต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  
(International Atomic Energy Agency, IAEA) ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของสหประชาติ ซึ่งก่อตั้งข้ึนที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี 1957  
มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการใช้พลังงาน
ปรมาณูเพ่ือสนัต ิและป้องกันการแพร่หลายของวสัดทุีใ่ช้สร้างอาวุธนิวเคลยีร์

แน่นอนว่า...ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่น�าเอาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
เข้ามาใช้ และเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ IAEA (อันดับท่ี 58) เช่นกัน  
และในปี 1958 รัฐบาลไทยได้วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีนวิเคลยีร์ของ 
ประเทศโดยสั่งซื้อเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยจากสหรัฐอเมริกา พร้อมท้ัง 
ก่อสร้างอาคารเครือ่งปฏิกรณ์ฯ และจดัตัง้ “ส�านักงานพลงังานปรมาณเูพือ่ 
สนัต”ิ ขึน้ในปี 1961 โดยมภีารกิจครอบคลมุตัง้แต่ การศกึษาวิจยั พัฒนา เผยแพร่  
และก�ากับควบคมุการใช้พลงังานและเทคโนโลยีนวิเคลยีร์ภายในประเทศ 

การที่ยูเรเนียมอะตอมแตกตัวปล่อยนิวตรอนใหม่ออกมาท�าให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ขึ้น

นิวตรอนหนึ่งตัวชนนิวเคลียส
ของอะตอมยูเรเนียม	

เกิดปฏิกริยาฟิชชั่น	อะตอม
ของยูเรเนียมแยกเป็นสองส่วน
ปล่อยนิวตรอนออกมาอีก	2	ตัว

นิวตรอนทั้งสองตัวนี้จะไปท�าให้
เกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไปอีก	
ให้นิวตรอนออกมาเป็น	4	ตัว

กระบวนการฟิชชั่นนี้จะเกิดทุกๆ	
1	ใน	50	พันล้านวินาที	ฉะนั้น	
จึงปล่อยพลังงานมหาศาล 

ออกมาอย่างรวดเร็ว
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โดย : บุษบา	ยศวังใจ
กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายงานพิเศษ

มื่อวันที่ 21 พ.ค. 2557 นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “สมัชชา 
ปรมาณูเพื่อสันติ 2557 หรือ THAI ATOMS FOR PEACE ExPO 2014 

(TAPE 2014)” จดัขึน้ ระหว่างวันที ่21 – 22 พ.ค. 2557 โดยมนีายสพุรรณ แสงทอง 
เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกล่าวรายงาน และในการประชมุคร้ังนีไ้ด้มี 
ผูเ้ชีย่วชาญจากทบวงการพลงังานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) คอื Dr. Mawieh  
Oulabi ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดการ 
สัมมนาครั้งน้ีว่า “ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ คือ หน่วยงานส�าคัญของประเทศ 
ท่ีคอยก�ากบัดแูลควบคมุ ให้การใช้ประโยชน์จากพลงังานปรมาณูภายในประเทศ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อ  
ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม มาตลอดระยะกว่าครึ่งศตวรรษ และ
ส�าหรับงาน “สมัชชาปรมาณูเพ่ือสันติ 2557” ในวันนี้ถือเป็นก้าวส�าคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณูทั้งใน
และต่างประเทศได้ และเสรมิสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ ปส. รวมถึงการให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ถึงหน้าที่และบทบาทของส�านักงานฯ

ปส..จัดงาน “สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ.2557”
เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านปรมาณู

เ
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ต่อมา Dr. Mawieh Oulabi ซึง่เป็น Program 
Management Officer ของทบวงการพลังงาน 
ปรมาณูระหว่างประเทศ ประจ�าประเทศไทย ได้มา 
บรรยายในหัวข้อ “Technical Coopaeration  
between international Atomic Energy (IAEA) 
and Thailand น�าเสนอโครงการความร่วมมือ 
เชิงวิชาการ และร่วมรับฟังการจัดล�าดับความ 
ส�าคัญของข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิง 
วิชาการฯ ส�าหรบัรอบปี พ.ศ. 2559 – 2560 นับเป็น
กิจกรรมส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนาโครงการ
ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยต่อไป และ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 อย่างเต็มตัว

ในระหว่างการประชุมงานสมัชชาปรมาณูเพ่ือสันตินั้น ได้มีการจัด 
ประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การสัมมนาท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ท้ังในด้าน 
อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร อาหารโภชนาการ พลังงาน สิ่งแวดล้อม  
ฯลฯ อีกด้วย โดยมีนักวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน 
ปรมาณูทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศท่ีได้รับการสนับสนุนจาก IAEA 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
การด�าเนินงานด้านพลังงานปรมาณู และหาแนวทางร่วมกันในการจัดท�า 
แผนการด�าเนินงานและความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ปรับนโยบาย
ด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ และขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อไป รวมทั้งสิ้น 426 คน 



ะเร็ง หรือทางการแพทย์ว่า เนื้องอกร้าย 
เป็นกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องกับการเจริญของ
เซลล์ท่ีผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและ

เจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็นเน้ืองอกร้าย และ
รกุรานร่างกายส่วนข้างเคียง มะเรง็อาจแพร่กระจายไป
ยังร่างกายส่วนทีอ่ยู่ห่างไกลได้ผ่านระบบน�า้เหลอืงหรอื
กระแสเลือด แต่มิใช่ว่าเน้ืองอกทุกชนิดจะเป็นมะเร็ง 
ยังมีเน้ืองอกไม่ร้ายที่ไม่ลุกลามอวัยวะข้างเคียงและ 
ไม่กระจายไปทั่วร่างกาย จึงไม่เรียกว่ามะเร็ง ปัจจุบัน
พบว่ามมีะเรง็ทีส่่งผลต่อมนุษย์ทีท่ราบแล้วกว่า 200 ชนิด

สาเหตุของมะเร็งน้ันมีหลากหลาย ซับซ้อน
และเข้าใจเพียงบางส่วนเท่าน้ัน มีหลายปัจจัย
ที่ทราบแล้วว่าเพ่ิมปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง ได้แก่ การ
สูบบุหร่ี ปัจจัยด้านอาหาร การติดเชื้อบางอย่าง 
การสัมผัสรังสี การขาดกิจกรรมทางกาย โรคอ้วน
และมลภาวะสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่าน้ีสามารถ
ท�าให้ยีนเสียหายโดยตรงหรืออาจประกอบกับ
ความบกพร่องทางพันธุกรรมท่ีมีอยู่เดิมในเซลล์
ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ มะเร็งราว 
5–10% สามารถติดตามไปยังความบกพร่องทาง
พันธุกรรมแต่ก�าเนิดโดยตรง

มะเร็งสามารถตรวจพบได้หลายวิธี รวมท้ัง 
การมอีาการและอาการแสดงบางอย่าง การตรวจ 
คัดกรองโรค หรือการสร้างภาพทางการแพทย์ 
เมื่อตรวจพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งแล้ว จะมีการ 
วินิจฉัยโดยการตรวจตัวอย่างเน้ือเย่ือด้วยกล้อง 
จุลทรรศน์ โดยปกติ มะเร็งรักษาด้วยเคมีบ�าบัด 
รังสีบ�าบัดและการผ่าตัด โอกาสการรอดชีวิตของ
โรคมีหลากหลายมากขึน้อยูก่บัชนดิและต�าแหน่ง
ของมะเร็งและขอบเขตของโรคเม่ือเริ่มต้นการ

ม
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เรื่องของโรคมะเร็ง

“จดหมายข่าวส�านักงานปรมาณู
เพื่อสันติฉบับนี้.เสนอข่าวเกี่ยวกับ
กระบวนการบ�าบัดมะเร็งด้วยรังสี.
ผู้เขียนก็ขอหยิบยกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งมาเติมต่อ 
พอสังเขปครับ”

เรื่อง : “โปรมีเธียม	147”
ปกิณกะปรมาณู



รักษา มะเร็งสามารถเกิดในบุคคลทุกช่วงอายุ 
แต่ความเสี่ยงการกลายเป็นมะเร็งนั้นโดยปกติ
จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ ยกเว้นมะเร็งน้อยชนิดที่พบ
มากกว่าในเด็ก 

ในปี 2550 มะเรง็เป็นสาเหตุการเสยีชวิีตของ
มนุษย์ 13% ทั่วโลก (7.9 ล้านคน) อัตรานี้เพิ่มสูง
ขึ้นเพราะมีผู้รอดชีวิตถึงวัยชรามากขึ้นและมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่ในประเทศก�าลัง
พัฒนา ส�าหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 มี 
ผูเ้สยีชวีติจากโรคมะเร็ง 66,000 ราย โดยผูช้ายพบ
มะเร็งปอดมากท่ีสุด รองลงมาคือมะเร็งตับ ส่วน 
ผู้หญิงพบมะเรง็ปากมดลกูมากท่ีสดุ รองลงมาคอื
มะเรง็ปอดและมะเรง็เต้านม  และต่อมาตวัเลขใน
ปี 2553 พบว่ามคีวามเปลีย่นแปลงไปบ้างกล่าวคือ 
ในผู้ชายจะเป็นโรคมะเร็งของหลอดลมและปอด 
ถึงร้อยละ 23 รองลงมาคอืมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ มะเรง็
ตับ ท่อน�้าดี มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งคอหอย  
ส่วนจมูก และมะเร็งต่อมน�้าเหลืองตามล�าดับ  
ส่วนในผู้หญิง พบว่าเกิดโรคมะเร็งเต้านมเป็น
อันดับหนึ่ง ร้อยละ 47.8 ถัดไปคือมะเร็งคอมดลูก 
มะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งของหลอดลม ปอด และ
มะเร็งของมดลูกและมะเร็งรังไข่ตามล�าดับ

วงการแพทย์เช่ือว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่
ป้องกันได้ โดยการเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเอง 
ออกก�าลงักายให้พอเพียง เลอืกรบัประทานอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่
มีมลภาวะสูง    

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ป้องกันได้และสามารถ 
รักษาให้หายขาดได้ด้วยโดยเฉพาะหากได้มีการ 
วินิจฉัยพบตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็ง ดังน้ันการตรวจ 

สุขภาพประจ�าปีของบุคคลปกติทุกคนจึงเป็นเรื่องที่
พึงควรกระท�า  

มีผูค้นภายนอกวงการปรมาณมัูกอ้างเสมอว่า	 
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและนิวเคลียร์มีความเสี่ยง 
ท่ีจะเป็นโรคมะเร็ง	 ซึ่งตามนัยนี้ท�าให้บุคลากร 
ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 และสถาบัน 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	 ได้รับโอกาสพิเศษ
ในการตรวจร่างกายประจ�าปี	 ให้มีการตรวจโรค
มะเร็งด้วย	 ซ่ึงก็พบว่า	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานท้ังสอง	 ไม่มีความผิดปกติของ
ร่างกายจากการปฏิบัติงานทางรังสีและนิวเคลียร์
แต่อย่างใด	แสดงถงึความระมัดระวงัในการท�างาน
ให้อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	
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ที่มาภาพประกอบ
http://medinfo2.psu.ac.th/cancer/journal.php?form=2
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โดย : กลุ่มเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์
	 กองส่งเสริมเผยแพร่และความร่วมมือระหว่างประเทศ

รอบรั้วปรมาณู

26.มีนาคม.–.4.เมษายน.2557
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้เครื่องก�าเนิดรังสี  

ร่วมกับกลุม่เผยแพร่และการประชาสมัพันธ์ ลงพ้ืนท่ีจดักิจกรรมรณรงค์ “อยู่ปลอดภยักับรงัส”ี เสรมิความรูค้วามเข้าใจให้เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี เพ่ือใช้งานได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล ดังนี้

1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
2. โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
3. โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
4. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
6. โรงพยาบาลบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

1.–.3.เมษายน.2557
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ปทมุธานี จัดการฝึกอบรม การปฏิบตังิานในการระงับเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์ เมือ่วันท่ี 1 – 3 เมษายน 2557 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี เพ่ือให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิานระงบัเหตขุองจงัหวัดปทุมธาน ีอาทิ เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต�ารวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีที่อาจเกิดขึ้นและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
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24.เมษายน.2557
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดท�าโครงการ ความร่วมมือ

เชงิวิชาการด้านพลงังานปรมาณูจากทบวงการพลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ ส�าหรับปี พ.ศ. 2559 – 2560  เมือ่วนัท่ี 24 เมษายน 
2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาฯ ซึ่งเป็นนักวิชาการจากภาครัฐ และเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงาน
ปรมาณูในด้านต่าง ๆ  อาทิ ด้านการแพทย์  การอตุสาหกรรม อาหารและการเกษตร การพลงังาน และสิง่แวดล้อม ประมาณ 100 คน  
ได้รบัทราบกรอบการด�าเนินงานด้านพลงังานปรมาณูของประเทศ และเกดิการบรูณาการจดัท�าโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อประเทศ

28-30.พฤษภาคม.2557
ส�านกังานปรมาณเูพ่ือสนัต ิกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัการสมัมนาเรือ่ง การบรูณาการการด�าเนนิงานการก�ากับ

ดแูลความปลอดภัยทางรงัส ีและการจดัการกากกัมมนัตรังสี ณ โรงแรมปัตตาเวยี รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบครีขัีนธ์ ระหว่าง
วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2557 โดยเป็นการระดมความคิดเห็นจาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัย
ทางรังสี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 80 คน เพื่อบูรณาการการด�าเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันในร่างระเบียบ นโยบาย 
คู่มือปฏิบัติ แนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสี ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี 
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20.มิถุนายน.2557
ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จดัการสมัมนาระดมความคดิเหน็สือ่มวลชนด้านการสือ่สาร

และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
เพ่ือเปิดโอกาสให้สือ่มวลชนร่วมแสดงความคดิเห็นในการสือ่สารและประชาสมัพันธ์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลงังานปรมาณูสู่
ประชาชน และน�าไปสูก่ารผลักดนัให้มีการจัดท�าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานปรมาณูอย่างมปีระสทิธภิาพ
ต่อไป 

27.มิถุนายน.2557
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรมและทดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง

รังสี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารที่ท�าการส�านักงานฯ เพือ่เพิม่พนูความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรงัสทีีใ่บรบัรองฯ ใกล้จะหมดอาย ุและเมือ่ผ่านการทดสอบหลงัจากฝึกอบรมแล้ว จะได้รับใบรับรองฯ ฉบบัใหม่ เพ่ือใช้ประกอบ
ในการขอใบอนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ รวมถึง น�าเข้า ส่งออกวัสดุที่เกี่ยวข้องกับพลังงานปรมาณูต่อไป
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