
กรณีผู้ป่วยได้รับการรักษาจากต่างประเทศ
	 1.	 ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีจากต่างประเทศ	และ
ได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลในประเทศ	ต้องแสดงเอกสาร	 หลักฐานต่างๆ	
ต่อแพทย์เจ้าของไข้	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
	 2.		ข้อปฏิบัติในการด�าเนินการต่างๆ	 เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี	(RSO)	และแพทย์ผู้ให้การรักษาให้ค�าแนะน�า
	 ทั้งนี้	 หากมีข้อสงสัยประการใด	 หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม	 สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่	 www.oaep.go.th	หรือติดต่อได้ที่	 กลุ่มก�ากับดูแล 
ความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์	 ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หมายเลขโทรศัพท์	0	2596	7600	ต่อ	3515
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	 2.	 แพทย์ผู้ให้การรักษาหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องจัดท�า
เอกสารและข้อแนะน�าเบื้องต้นด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 ในระหว่างทีช่นัสตูรศพ	เจ้าหน้าทีค่วรใช้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากรงัสี
ในระหว่างท�าการชันสูตรเพื่อให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด
	 4.		ต้องมีเอกสาร	 หลักฐานที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการฝังวัสดุ
กัมมันตรังสี	 เช่น	ชื่อผู้ป่วย	แพทย์ผู้ให้การรักษา	วันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสี	ชนิดของวัสดุ
กมัมนัตรงัสทีีใ่ช้	จ�านวน	ปรมิาณกมัมนัตภาพรงัส	ีหมายเลขโทรศพัท์ทีติ่ดต่อได้ตลอดเวลา	
และข้อแนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย	เป็นต้น	แนบไปกับใบมรณบัตร

ข้อแนะน�ในการฝังหรือการฌาปนกิจศพ
	 1.	 ก่อนฝังศพหรือการฌาปนกิจศพ	 ญาติผู้ป่วยต้องแจ้งให้โรงพยาบาล 
ท่ีด�าเนนิการฝังวสัดกุมัมนัตรงัสทีราบล่วงหน้า	เพือ่ขอค�าแนะน�าการปฏบิติัเพือ่การป้องกนั
อันตรายจากรังสี
	 2.	 กรณกีารฝังศพ	สามารถด�าเนนิการฝังได้โดยให้ด�าเนนิการตามข้อแนะน�า
ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
	 3.	 กรณีการฌาปนกิจศพ	 สามารถด�าเนินการได้	 หากฝังวัสดุกัมมันตรังสี
ไอโอดีน-125	 มาไม่น้อยกว่า	 1	 ปี	 ฝังแพลเลเดียม-103	 ไม่น้อยกว่า	 3	 เดือน	 หรือ 
ฝังซีเซียม-131	ไม่น้อยกว่า	50	วัน
	 4.	 ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาตามข้อ	 3	 ควรได้รับการผ่าตัด 
น�าอวัยวะที่ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสีออกก่อนที่จะด�าเนินการฌาปนกิจศพ
	 5.		หากไม่สามารถท�าได้ตามข้อ	4	การด�าเนนิการทางศาสนา	(การฌาปนกจิ)	
สามารถด�าเนินการตามปกติ	 แต่ท้ังนี้ผู ้ท่ีท�าการเก็บอัฐิหรือเถ้ากระดูกหลังจากการ
ฌาปนกิจศพ	 ต้องสวมหน้ากากและถุงมือ	 เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี	 โดยอัฐิและ 
เถ้าถ่านที่เหลือต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะโลหะอย่างน้อย	1	ปี
	 6.		ไม่ควรแพร่กระจายอัฐิสู่สิ่งแวดล้อม	 จนกว่าระยะเวลาผ่านไปประมาณ	 
20	เดือน	ส�าหรับไอโอดีน-125	หรือ	170	วัน	ส�าหรับแพลเลเดียม-103	หรือ	100	วัน	
ส�าหรับซีเซียม-131	 (ประมาณ	 10	 เท่าของค่าครึ่งชีวิตของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้รักษา)	 
โดยนับจากวันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสี

ข้อแนะน�ด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี
ส�หรับการรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยวิธีการ

ห้าแยกลาดพร้าว สี่แยกบางเขน

ถนนวิภาวดี-รังสิต

สี่แยกเกษตร ถนนพหลโยธิน

โรงพยาบาลภูมิพล

ถน
นล
าด
พร
้าว
-บ
าง
กะ
ปิ

ถน
นร
ัชด
าภ
ิเษ
ก

ถน
นเ
กษ

ตร
-น
วม
ินท

ร์

มีน
บุร
ี

ถน
นง
าม
วง
ศ์ว
าน

ถนนวิภาวดี-รังสิต

แยกหลักสี่

ม.
 เ
กษ

ตร
ศา
สต
ร์

หลักสี่พลาซ่า

สะพานกลับรถ
เกือกม้า

สะพานกลับรถ
เกือกม้า

ส�านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ

บริษัท 
ยาคูลท์

MAP
สำ�นักง�นปรม�ณูเพื่อสันติ 
กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี



ลักษณะวัสดุกัมมันตรังสีที่น�มาใช้
	 วสัดกัุมมันตรงัสีท่ีน�ามาใช้ส�าหรบัการรกัษาด้วยวธินีี	้ได้แก่	ไอโอดนี-125	(I-125)	

แพลเลเดียม-103	(Pd-103)	ซีเซียม-131	(Cs-131)	วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้จะมีขนาดเล็ก 

ประมาณเท่ากับเมลด็ข้าว	กว้างประมาณ	1	มิลลเิมตร	ยาวประมาณ	5	มิลลเิมตร	และอยู่ในรูป

ของเม็ดแคปซูลขนาดเล็กห่อหุ้มหรือปิดผนึกด้วยโลหะไทเทเนียม	

(Titanium)	 เรียกว่า	 เม็ดวัสดุกัมมันตรังสี (Seed)	 โดยที่วัสดุ

กัมมันตรังสีไอโอดีน-125	 แพลเลเดียม-103	 และซีเซียม-131	

มีค่าครึ่งชีวิต	ประมาณ	60	วัน	17	วัน	และ	10	วัน	ตามล�าดับ

ข้อควรระวังส�หรับผู้ป่วยและบุคคลรอบข้าง

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยได้รับการรักษา
	 ผู้ป่วยตอ้งได้รับค�าแนะน�าในการปฏิบัตติัวทีถู่กตอ้งจากแพทย์ผูใ้หก้ารรกัษา	

พยาบาล	หรอืเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	ทัง้การปฏิบตัติวัขณะทีพ่กัอยูท่ีโ่รงพยาบาล	และกรณี

ที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน

	 ข้อแนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยกรณีที่แพทย์อนุญาตให้

กลับบ้านใน	2	สัปดาห์แรก	เพื่อความปลอดภัยทางรังสีมีดังนี้

	 1.	 ผู้ป่วยต้องไม่ควรอยู่ใกล้กับสตรีมีครรภ์และเด็ก	เป็นเวลานานๆ

	 2.		กรณีที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยให้กระท�าเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

	 3.		การพูดคุย	สนทนา	กับผู้ป่วยควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย	1	เมตร

	 4.		ควรให้ผู้ป่วยแยกพักต่างหาก	 ไม่ควรพักรวมกับบุคคลอื่น	 ยกเว้นกรณีที ่

ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

	 5.		ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งแพทย์เจ้าของไข้โดยทันที

มาตรการด้านควาปลอดภัยทางรังสี
หลังการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
	 เมื่อผู ้ป ่วยได้รับการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรแล้ว	 

ก่อนแพทย์อนญุาตให้กลบับ้าน	โรงพยาบาลต้องให้เอกสาร	หลกัฐาน	ทีแ่สดงรายละเอยีด 

ข้อมูลทีจ่�าเป็น	เช่น	ชือ่ผูป่้วย	แพทย์ผูใ้ห้การรกัษา	วนัทีฝั่งวสัดกุมัมนัตรงัส	ีชนดิของวสัดุ

กัมมันตรงัสทีีใ่ช้	จ�านวน	ปรมิาณกัมมันตภาพรงัส	ีหมายเลขโทรศพัท์ทีต่ดิต่อได้ตลอดเวลา	

และข้อแนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการปฏิบัติตัว	เพื่อให้ผู้ป่วยพกติดตัวไว้
ตัวอย่าง บัตรส�หรับให้ผู้ป่วยพกติดตัว (Wallet card) หลังออกจากโรงพยาบาล

แนวปฏิบัติกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัด
ภายหลังการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
	 1.	 ก่อนท�าการผ่าตัด	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

ประจ�าโรงพยาบาล	 ต้องประเมินความปลอดภัยทางรังสีและจัดหา 

เครือ่งบนัทกึปรมิาณรงัสปีระจ�าตวับคุคลให้กบัแพทย์และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง

	 2.		เมื่อผ่าตัดชิ้นเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่มีการฝังวัสดุกัมมันตรังส	ี 

จะต้องแยกเอาไว้ต่างหากและไม่ควรสัมผัสกับชิ้นเนื้อโดยตรง	 โดยให้ใช้

ถงุมอืตะกัว่และปากคบีในระหว่างท�าการผ่าตดั	เพือ่ลดโอกาสการได้รบัรงัสี

	 3.	 ชิน้เนือ้หรอืเนือ้เยือ่ทีม่วีสัดกุมัมนัตรงัสี

ฝังอยู่ตามข้อ	2	เมื่อท�าการผ่าตัดออกมาจะต้องน�าไป

เกบ็ไว้ในภาชนะทีส่ามารถป้องกนัรงัสไีด้และให้จดัการ

ตามข้อก�าหนด	 กฎระเบียบ	 ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการ

จัดการเป็นกากกัมมันตรังสีต่อไป

แนวปฏิบัติกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
	 1.		กรณีที่ผู ้ป่วยเสียชีวิตหลังจากรักษาด้วยการฝัง 

วัสดุกัมมันตรังสี	 ญาติผู ้ป่วยจะต้องแจ้งแพทย์ผู ้ให้การรักษา	 

(แพทย์เจ้าของไข้)	 และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบ	 

เพื่อท�าการประเมินความปลอดภัยก่อนด�าเนินการใดๆ

การใช้วัสดุกัมมันตรังสีเพื่อรักษาโรค
	 การน�าวัสดุกัมมันตรังสีมารักษาโรคน้ัน	 เป็นการใช้พลังงานที่แผ่ออกมาจาก

ตัวของวัสดุกัมมันตรังสีมาท�าลายหรือฆ่าเซลล์ที่ผิดปกติ	เช่น	ใช้ฆ่าเซลล์มะเร็ง

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
 การรกัษาโรคมะเรง็ด้วยวธิกีารฝังวสัดกุมัมนัตรงัสแีบบถาวร	เป็นอกีหนึง่ประเภท

ของ	 รังสีรักษา	 โดยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปในเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ต้องการรักษา	 

รังสีที่แผ่ออกมาโดยรอบๆ	 วัสดุกัมมันตรังสีจะท�าลายหรือฆ่าเซลล์มะเร็ง	 ซ่ึงวัสดุ

กัมมันตรังสีที่ฝังเข้าไปจะติดตัวผู้ป่วยตลอดเวลาโดยไม่มีการน�ากลับออกมา	ยกเว้นกรณ ี

มเีหตจุ�าเป็นเท่านัน้	 เรยีกการรกัษาด้วยวธิน้ีีว่า	 การฝังวสัดกุมัมนัตรงัสแีบบถาวร	หรอืเรยีกว่า 

การฝังแร่กัมมนัตรงัสแีบบถาวร	 ตัวอย่างเนื้องอกหรือมะเร็งที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีฝังเพื่อ

การรักษา	เช่น	มะเร็งต่อมลูกหมาก	มะเร็งเต้านม	มะเร็งสมอง	เป็นต้น	ปัจจุบันมีการให ้

บริการรักษาผู้ป่วยลักษณะดังกล่าวแล้ว	ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

	 นอกจากรังสีจะฆ่าเซลล์ผิดปกติแล้ว	

ยังอาจท�าลายเซลล์ปกติหรือเซลล์ดีด้วย	 ดังนั้น

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสี

แบบถาวรนี้ต ้องท�าโดยแพทย์ผู ้เช่ียวชาญและ 

เจ้าหน้าทีเ่ฉพาะทางเพือ่ให้การรกัษาดงักล่าวเป็นไป 

ตามมาตรฐานการรักษา	 เมื่อฝังวัสดุกัมมันตรังสี

เข้าไปทีอ่วยัวะทีต้่องการรกัษาแล้ว	รงัสอีาจจะทะลุ

ทะลวงผา่นผวิหนงัของผู้ป่วยออกมาได้	ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับพลังงานและชนิดของรังสีที่แผ่ออกมา	 ซึ่งอาจ

จะท�าให้บุคคลท่ีอยูร่อบข้างได้รบัรงัสีโดยไม่จ�าเป็น

ตัวอย่าง บัตรสําหรับให้ผู้ป่วยพกติดตัว (Wallet card) หลังออกจากโรงพยาบาล 
ด้านหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรดระวังวสัดุกัมมันตรังสี  
(Caution Radioactive Material) 

 

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร 
 (Permanent Prostate Seed) 

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

      แพทย์ผู้รักษา                                                 ไอโซโทป 
      (Rad. oncologist)……………………………………….........  (Isotope)……………………………...................................        
.      กัมมันตภาพรวม                                             วันที่ฝัง 

(Total activity)………………………………………............  (Implant date)........................................................ 
อัตราปริมาณรังสีท่ีระยะ 1 เมตร                          วันท่ีตรวจวัด 
(Dose rate at 1 meter)............................................ (Date of survey)..................................................... 
ลายมือชื่อเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี..................................................................................................... 

 
ข้อแนะนาํเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวของผูป้ว่ย 

 
1. ให้แสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลทุกครั้ง หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อเนื่องท่ีโรงพยาบาลอื่น 
2. ให้แสดงบัตรนี้ต่อศัลยแพทย์ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง หากต้องเข้ารับการผ่าตัด  
3. ให้หลีกเลี่ยงการอยูใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์ ทารก และเด็กเล็ก  
4. ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นเป็นเวลานานๆ โดยต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร 
5. ผู้ป่วยต้องพกบัตรนี้ไว้ติดตัวตลอดเวลา อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการรักษา 
6. กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ให้แสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง หากมีการตรวจพบการแผ่รังสี 

ออกจากตัวผู้ป่วย ท่ีด่านตรวจของสนามบินหรือด่านชายแดน 
 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมให้ติดต่อแพทย์ผู้รักษาหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................................... 
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กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมให้ติดต่อแพทย์ผู้รักษาหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี 
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เม็ดแร่


