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 การฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร (Permanent implant brachytherapy) เป็นการ 
รักษาโรคมะเร็งด้วยรังสีวิธีหนึ่ง โดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่มีรังสีพลังงานต�่าและมีค่าคร่ึงชีวิตสั้น 
ฝังในบรเิวณทีต่รวจพบเซลล์มะเรง็ของผูป่้วย ส่วนใหญ่จะใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะ 
ท่ียงัไม่มกีารแพร่กระจาย การฝังวสัดุกมัมนัตรงัส ีจะท�าให้เซลล์บริเวณนัน้ได้รับปริมาณรังสดีดูกลนื  
(Absorbed dose) สูง ซึ่งจะสามารถท�าลายเซลล์มะเร็ง โดยที่เซลล์ของอวัยวะข้างเคียงจะได้รับ 
ปริมาณรังสีน้อย รังสีจะท�าลายเซลล์มะเร็งจนกระทั่งวัสดุกัมมันตรังสีสลายตัวหมด โดยที่ผลการ 
รักษาขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์มะเร็งและปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ วัสดุกัมมันตรังสีที่นิยม 
ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Iodine-125 (I-125) และPalladium-103 (Pd-103) ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 
ดังกล่าวมีค ่าครึ่งชีวิต (Half life) และพลังงาน (Energy) เหมาะส�าหรับการรักษา 
ด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยที่มารับการรักษา 
และประชาชนทั่วไปมีความปลอดภัยจากรังสี ด้วยเหตุดังกล่าวส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงได้ 
มอบหมายให้ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจัดท�าแนวปฏิบัตินี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
การฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

 คู่มือความปลอดภัยทางรังสีเล่มนี้ เมื่อแรกเรียบเรียงและผ่านการรับฟังข้อคิดเห็นจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสีรักษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวชั่น และได้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ต่อมาคณะผู้จัดท�า 
ได้เรยีบเรยีงและแก้ไขเพิม่เตมิในประเดน็ด้านความปลอดภยัทางรงัสีและด้านกฎหมาย อนัเนือ่งมาจาก 
ได้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรจากต่างประเทศและเข้ารับ 
การรักษาต่อเนื่องกับโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตในประเทศเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางรังสีและบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายที่ประกาศบังคับใช ้
ในปัจจุบัน คณะผู้จัดท�าจึงได้เรียบเรียงและแก้ไขเพิ่มเติมคู่มือความปลอดภัยทางรังสี “การใช้วัสดุ 
กัมมันตรังสีส�าหรับงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร” ดังกล่าวน้ี และได้จัดประชุมสัมมนา 
ในงาน “สมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557” เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรังสีและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 ส�านกังานฯ ใคร่ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒด้ิานรงัสรีกัษาและผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุท่านทีไ่ด้ให้ความ 
อนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไขร่างคู ่มือฯ และสละเวลามาร่วมประชุมสัมมนาในวันดังกล่าว 
ซึ่งข้อแนะน�าและข้อคิดเห็นต่างๆ ส�านักงานฯได้น�ามาแก้ไขปรับปรุงร่างคู่มือฯ จนเสร็จสมบูรณ์ 
เพื่อใช้เป็นคู่มือความปลอดภัยทางรังสี “การใช้วัสดุกัมมันตรังสีส�าหรับงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสี 
แบบถาวร” ให้เกิดความปลอดภัยสืบต่อไป และขอขอบคุณสถานปฏิบัติการทางรังสีที่เกี่ยวข้อง 
ที่อนุญาตให้น�ารูปภาพมาใช้ประกอบในคู่มือเล่มนี้ด้วย

 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 ธันวาคม  พ.ศ. 2557
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คู่มือความปลอดภัยทางรังสี: การใช้วัสดุกัมมันตรังสีส�าหรับงาน

การฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

(Radiation safety manual for the use of radioactive 

materials in permanent implant brachytherapy)

 

  1.	 ขอบเขต

  

  คูม่อืฉบับนีเ้น้นเฉพาะการใช้งานการฝังวสัดกุมัมนัตรังสีแบบถาวร (Permanent 

implant brachytherapy) ส�าหรับการรักษามะเร็งเท่าน้ัน การใช้ Strontium-90 

(Sr-90) เพือ่ป้องกนัการกลบัมาเป็นของต้อเนือ้ และการใช้งาน Remote afterloading  

brachytherapy เพื่อรักษามะเร็งนั้น ได้มีคู่มือความปลอดภัยจัดท�าไว้ต่างหากแล้ว 

ในชือ่ “คูม่อืความปลอดภยัทางรงัส ีการใช้เครือ่ง Sr-90 Eye Applicator” และ “คูม่อื 

ความปลอดภยัทางรงัสกีารใช้งาน Brachytherapy ทางการแพทย์” ตามล�าดบั อย่างไร 

ก็ตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสีโดยท่ัวไป ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ก�าหนดเงือ่นไข วธิกีารขอรบัใบอนญุาต และการด�าเนนิการเกีย่วกบัวสัดนุวิเคลยีร์พเิศษ  

วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี 2546 ประกาศและระเบียบต่างๆ 

ทีเ่กีย่วข้องของคณะกรรมการพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิและส�านกังานปรมาณเูพือ่สันติ 

  ส�าหรับคูม่อืเล่มนีจ้ะเน้นในด้านความปลอดภยัทางรงัสสี�าหรบัการรกัษามะเรง็ 

ต่อมลูกหมากด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น 

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางรังสีต่อผู้ปฏิบัติงานเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 

ประชาชนทั่วไป 
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  ในคู่มือเล่มนี้ วัสดุกัมมันตรังสี ให้หมายถึง เม็ดวัสดุกัมมันตรังสี (Seed) ที่ใช้ 

ส�าหรับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการฝังแบบถาวร

  2.	 ลักษณะโดยทั่วไปของงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

 

 2.1 ประเภทของการรักษาด้วยวิธีรังสีรักษาระยะใกล้ (Brachytherapy)

  2.1.1 แบ่งตามช่วงเวลาของการให้รังสีรักษา ได้เป็น 2 ประเภท คือ

   2.1.1.1 การฝังหรือใส่วัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกายแบบถาวร  

(Permanent brachytherapy)

   2.1.1.2 การใส่วสัดกุมัมนัตรงัสเีข้าไปในร่างกายแบบชัว่คราวบรเิวณ 

ต�าแหน่งที่ต ้องการรักษาและน�าออกมาเมื่อเสร็จสิ้นการรักษา (Temporary  

brachytherapy)

  2.1.2 แบ่งตามต�าแหน่งของวัสดุกัมมันตรังสีที่สอดใส่หรือฝังเข้าไป ได้เป็น 

2 ประเภท คือ 

   2.1.2.1 การฝังวสัดกุมัมนัตรงัสใีนเนือ้เยือ่ (Interstitial brachytherapy) 

   2.1.2.2 การใส่วัสดุกัมมันตรังสีไว้ชิดกับต�าแหน่งที่ต้องการรักษา  

(Contact brachytherapy) ได้แก่ Intracavitary, Intraluminal, Intravascular and  

Surface moulds brachytherapy

 2.2 ลักษณะของงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร (Permanent radioactive 

seed implantation)

  การรักษาโรคมะเร็งด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร วัสดุกัมมันตรังสี 

จะติดตัวผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไปตลอดชีวิต ส�าหรับเทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการรักษา 

มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะที่ยังไม่มีการแพร่กระจาย (Localized prostate cancer)  

หรือในระยะเริ่มแรก (Early prostate cancer) ด้วยการใช้วัสดุกัมมันตรังสีฝังเข้าไปใน 
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เนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก (Interstitial brachytherapy) การฝังวัสดุกัมมันตรังสีเข้าไปใน 

เนือ้งอกจะท�าให้เนือ้งอกได้รบัปรมิาณรงัสดีดูกลนื (Absorbed dose) สงู ซึง่จะท�าลาย 

เนื้อเยื่อของเซลล์มะเร็งได้มาก โดยเนื้อเยื่อจะได้รับปริมาณรังสีไปเรื่อยๆ จนกว่า 

วัสดุกัมมันตรังสีสลายตัวหมด ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับวัสดุกัมมันตรังสีที่เลือกใช้ โดยจ�านวน 

วัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ส�าหรับฝังขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก (Prostate volume)  

และปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษา ส�าหรับการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร เพื่อรักษา 

มะเร็งต่อมลูกหมากน้ันอาจมีการรักษาร่วมกับการฉายรังสีจากภายนอก (External  

beam radiotherapy : EBRT) ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

  ปัจจุบันวัสดุกัมมันตรังสี ที่นิยมน�ามาใช้รักษา ได้แก่ ไอโอดีน-125 (I-125) 

แพลเลเดยีม-103 (Pd-103) นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาใช้ ซเีซยีม-131 (Cs-131) ซึง่วสัดุ

กัมมันตรังสีดังกล่าวมีค่าครึ่งชีวิตสั้น (Short half-life) และพลังงานต�่า (Low 

energy) เหมาะส�าหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร 

(Permanent radioactive seed implantation) และอยู่ในรูปของเม็ดแคปซูล 

ขนาดเล็กถูกห่อหุ้มหรือปิดผนึกด้วยโลหะไทเทเนียม (Titanium) เรียกว่า เม็ดวัสดุ 

กัมมันตรังสี (Seed) ตัวอย่างดังรูปที่ 1

 (ก) (ข)

  รูปที่  1 ตัวอย่างเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี 

    (ก) เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุในขวด 

    (ข) เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญบาท 

  ที่มารูป (ก) และ (ข) : บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 2.3 ข้อมลูเบือ้งต้นของเมด็วสัดกุมัมนัตรงัสทีีใ่ช้ส�าหรบังานการฝังวสัดกุมัมนัตรงัสี 

แบบถาวร

  เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่ ใช ้ส�าหรับท�าการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร  

จะถกูปิดผนกึด้วยโลหะไทเทเนยีม มขีนาด ประมาณ 1 mm x 5 mm สามารถทนทาน 

ต่อสภาพการกัดกร่อน (Corrosion) ในสภาวะแวดล้อมปกติและไม่มีผลกระทบจาก 

สารละลาย Acetone, Alcohol หรือน�้ายาซักฟอก (Mild detergent) แต่ห้ามใช้กับ 

สารละลายพวกกรดหรือด่าง เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใช้ส�าหรับการฝังแบบถาวร  

(Permanent implantation) ได้แก่ 

  2.3.1 ไอโอดีน-125 (I-125) เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิต 60 วัน 

สลายตัวให้รังสีเอกซ์ ท่ีพลังงาน 27.202 keV, 27.472 keV, 30.98 keV 

และ 31.71 keV และให้รงัสแีกมมาทีพ่ลงังาน 35.492 keV (พลงังานเฉลีย่ 28.37 keV)  

โดยมค่ีาคงทีป่ริมาณรงัสแีกมมาจ�าเพาะ (Specific gamma ray dose constant, Γ) 

ที่ระยะ 1 เมตร มีค่าเท่ากับ 7.432 x 10-5 mSvh-1/MBq (0.275 mR h-1/mCi) 

โดยทั่วไปค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน-125 ที่ใช้งานส�าหรับท�าการ 

ฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร มีค่าตั้งแต่ 0.191 – 0.729 mCi/seed (0.243 – 0.926  

U/seed เมื่อ U คือ Air kerma strength โดยที่ 1 U = 1 μGyh-1m2 = 1 cGyh-1 

cm2) ทั้งนี้ ICRP Publication 98 ได้แนะน�าค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี 

ไอโอดีน-125 ที่ใช้งานส�าหรับการรักษาด้วยวิธีการฝังแบบถาวรนี้ มีค่า 0.4 mCi/seed  

(0.5 U/seed โดยที่ 1 mCi = 1.270 U)

  2.3.2  แพลเลเดียม-103 (Pd-103) เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิต 

17 วัน สลายตัวให้รังสีเอกซ์ ท่ีพลังงาน 20.074 keV, 20.216 keV, 22.72 keV 

และ 23.18 keV (พลังงานเฉลี่ย 20.74 keV) โดยมีค่าคงที่ปริมาณรังสีแกมมาจ�าเพาะ  

(Specific gamma ray dose constant, Γ) ที่ระยะ 1 เมตร มีค่าเท่ากับ  

6.219 x 10-5 mSvh-1/MBq (0.230 mR h-1/mCi) โดยทั่วไปค่ากัมมันตภาพของวัสดุ 

กัมมันตรังสีแพลเลเดียม-103 ที่ใช้ส�าหรับท�าการฝังแบบถาวร มีค่าตั้งแต่ 0.50 – 3.00 

mCi/seed (0.656 – 3.879 U/seed)  ทั้งนี้ ICRP Publication 98 ได้แนะน�าค่า 
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กัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีแพลเลเดียม-103 ท่ีใช้งานส�าหรับฝังถาวร มีค่า 

2.7 mCi/seed (3.5 U/seed โดยที่ 1 mCi =1.293 U)

  2.3.3 ซีเซียม-131 (Cs-131) เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิต 9.7 วัน  

สลายตัวให้รังสีเอกซ์ที่พลังงาน 29.458 keV , 29.779 keV และ 33.6 keV (พลังงาน 

เฉลี่ย 30.4 keV) โดยมีค่าคงที่ปริมาณรังสีแกมมาจ�าเพาะ (Specific gamma ray 

dose constant, Γ) ทีร่ะยะ 1 เมตร มค่ีาเท่ากบั 3.363 x 10-5 mSvh-1/MBq (0.124  

mR h-1/mCi) โดย Cesium Advisory Group (CAG) ได้แนะน�าค่ากัมมันตภาพของ 

วสัดกุมัมนัตรงัสซีเีซยีม-131 ทีใ่ช้ส�าหรบัท�าการฝังแบบถาวร มค่ีาตัง้แต่ 2.488 – 3.421  

mCi/seed (1.600 – 2.200 U/seed) และได้แนะน�าค่ากมัมนัตภาพของวสัดกุมัมนัตรงัส ี

ซีเซียม-131 ที่ใช้งานส�าหรับฝังถาวร มีค่า 2.8 mCi/seed (1.8 U/seed โดยที่ 1 mCi  

=0.643 U) 

  ทั้งนี้ค่ากัมมันตภาพของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีใช้งานอยู่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับ 

การผลิตของบริษัทผู้ผลิต โดยเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีอาจจะถูกบรรจุใน Magazine บรรจุ 

ลงใน Plastic spacing jig (รูปที่ 2) หรือบรรจุในเข็มพร้อมใช้งาน ดังตัวอย่าง 

ในรูปที่ 3 (ก)

    (ก)  (ข)

 รูปที่ 2 ตัวอย่างภาชนะที่ใช้บรรจุเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีก่อนน�ามาใช้งาน

  (ก) เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุลงในพลาสติกแล้วใส่ในภาชนะสเตนเลส

  (ข) เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุลงใน Magazine แล้วใส่ในภาชนะสเตนเลส 

 ที่มารูป (ก): http://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program6/Session%20 
 C/J_Fernandez.pdf
 (ข): http://www.seedos.co.uk/seeds_and_strands.htm

Stainless steel container

Seeds in plastic spacing jig

Stainless steel container

Magazine
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  3.	ขั้นตอนการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

 

  การรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร ปกติจะท�าการฝังหรือรักษา 

ที่ห้องผ่าตัด (Operating room) ซ่ึงจะมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับการฝัง 

เช่น เข็มส�าหรับบรรจุเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี เทมเพลต (แม่แบบ) ระบุต�าแหน่งของเข็ม  

เครื่องอัลตราซาวนด์ ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 3 และมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(ก)

    (ข)  (ค)

 รูปที่  3 ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
   (ก) เข็มที่บรรจุเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี (Loaded seed needles)
   (ข) เทมเพลตใช้ระบุต�าแหน่งของเข็ม (Template)

   (ค) เครื่องอัลตราซาวนด์ (Ultrasound)

 ท่ีมารูป (ก): http://www.bebig.com/ (ข): http://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_ 
 brachytherapy
 (ค): http://www.oncoprof.net/Generale2000/g08_Radiotherapie/Photos/g08-gb_ 
 index34.html
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 3.1 การวัดขนาดต่อมลกูหมาก (Volume study)  โดยใช้อลัตราซาวนด์  (Ultrasound) 

วัดขนาด 3 มิติของต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนัก (รูปที่ 4) ปริมาตรที่ค�านวณได้จาก 

โปรแกรม เรียกว่า Target Volume ซึ่งจะคิดรวมต่อมลูกหมาก (Prostate gland)  

ทัง้หมดและเนือ้เยือ่ทีอ่ยูโ่ดยรอบ (Surrounding tissue) เพือ่น�ามาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน

ส�าหรับวางแผนการรักษา (Treatment planning) ในการก�าหนดปริมาณรังสี (Total 

dose) จ�านวนเมด็วสัดกุมัมนัตรงัส ีจ�านวนเขม็ทีใ่ช้บรรจเุมด็วสัดกุมัมนัตรงัส ี(Loaded 

seed needle) ท่ีใช้ และระบุต�าแหน่งของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่จะฝัง (Seed 

distribution)

    

    (ก)  (ข)

  รูปที่  4 ตวัอย่างแสดงการวดัขนาดของต่อมลกูหมากด้วยเครือ่งอลัตราซาวนด์ 

    (ก) การวัดขนาดต่อมลูกหมากด้วยเคร่ืองอลัตราซาวนด์ผ่านทวารหนกั

    (ข) ภาพ 3 มิติ ของต่อมลูกหมาก

  ที่มารูป (ก): http://www.brachiterapia.it/ing/html/brachi_ing.htm

   (ข): http://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_brachytherapy

  3.2  การฝังเมด็วสัดกุมัมนัตรงัส ี(Seed implantation) แพทย์จะท�าการแทงเขม็ 

เพื่อฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี ภายใต้การใช้อัลตราซาวนด์ (คลื่นเสียงความถี่สูง) 

ให้ครอบคลุมเนื้อต่อมลูกหมากตามที่ได้วางแผนการรักษาไว้ ดังรูปที่ 5
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    (ก)  (ข)

  รูปที่  5 ตัวอย่างแสดงการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

    (ก) แผนภาพแสดงการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี

    (ข) การแทงเข็มเพื่อฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี

  ท่ีมารูป (ก): http://cancercarecentersofflorida.net/treatment/brach_treat.htm
    (ข) :http://www.londonbridgeurology.net/HTML/Surgical/ 
     Brachytherapy.html

 3.3 หลังการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี (Post-implant procedures) เมื่อท�าการ 

ฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี เสร็จแล้วอาจจะต้องท�าการส่องตรวจด้วยชุด Cystoscope 

เพื่อน�าก้อนเลือด (Blood clots) ที่เกิดขึ้นจากการรักษาออก รวมทั้งส่องตรวจภายใน 

กระเพาะปัสสาวะ (Bladder) และ/หรอืท่อปัสสาวะ (Urethra) ว่ามเีมด็วสัดกุมัมนัตรงัสี 

หลุดเข้าไปหรือไม่ ถ้าตรวจพบว่ามีก็ให้น�าออกมา
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  4.	 ข้อกฎหมายที่ควรทราบ

 

 4.1 หน่วยงานท่ี มีไว้ครอบครองหรือใช้ น�าเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 

(Permanent implant sources) ส�าหรับงานการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร ต้อง 

ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และการขอรับใบอนุญาต 

ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก�าหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการด�าเนินการ

เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นก�าลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.  

2550 โดยที่ “วัสดุพลอยได้ หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีทุกชนิด”

 4.2 การจ�าแนกประเภทของวสัดกุมัมนัตรงัส ีตามประกาศคณะกรรมการพลงังาน 

ปรมาณเูพือ่สนัต ิเรือ่ง มาตรฐานความปลอดภยัเกีย่วกบัรงัส ีออกตามความในพระราช 

บัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549 ก�าหนดให้วัสดุกัมมันตรังสี 

ส�าหรบังานการฝังวสัดกุมัมนัตรงัสแีบบถาวร จดัอยูใ่นประเภท “วสัดพุลอยได้กลุม่ที ่5” 

 4.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องจัดท�ารายงานแสดงสถานะจ�านวนและปริมาณของวัสดุ 

กัมมันตรังสีที่มีไว้ในครอบครองและให้ส่งรายงานดังกล่าวให้ส�านักงานฯ ทุก 180 วัน 

ส�าหรับ “วัสดุพลอยได้กลุ่มที่ 5” 

 4.4 ผูไ้ด้รับใบอนญุาตต้องระมดัระวงัมใิห้บคุคลทีท่�างานในบรเิวณรงัสไีด้รบัปรมิาณ 

รังสียังผล (Effective dose) เฉลี่ยในช่วง 5 ปีติดต่อกันเกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และ 

ในแต่ละปีต้องไม่ได้รับรังสีเกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต และต้องระมัดระวังมิให้ประชาชนทั่วไป 

ได้รับปริมาณรังสียังผลเกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี (กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2550)

 4.5 การมีไว้ครอบครอง ใช้ น�าเข้า หรือส่งออกซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีส�าหรับงานการ 

ฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร โดยไม่มีใบอนุญาตถือว่าเป็นความผิดและมีบทลงโทษ  

ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
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  5.	 หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

  

 5.1 ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่จัดการให้การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีเป็นไปด้วย 

ความปลอดภัย โดยจัดให้มีบุคลากร สถานที่เก็บ สถานที่ใช้งานที่เหมาะสมตาม 

ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นในการ 

ปฏบิตังิาน จดัท�าและบงัคบัใช้มาตรการต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมทัง้การจดัหา 

หรือให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี

 5.2 แพทย์ที่รับผิดชอบให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร  

นอกเหนือจากหน้าที่ในการตรวจรักษาและก�ากับดูแลการให้รังสีแก่ผู้ป่วยแล้ว ควร 

มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายโดยรวมด้านความปลอดภัยทางรังสี เพื่อให้เป็นไป 

ตามกฎหมายที่ก�าหนด

 5.3 นักฟิสิกส์การแพทย์ หรือ นักรังสีการแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  5.3.1 มีส่วนร่วมในการออกแบบและก�าหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  5.3.2 ดูแลและบ�ารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดรังสี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

  5.3.3 ค�านวณปริมาณรังสีให้เป็นไปตามที่แพทย์ก�าหนด

  5.3.4 วางแผนการรกัษาร่วมกบัแพทย์รงัสรีกัษา โดยจะเป็นผูร้บัผดิชอบการ 

วางแผนการรักษา (Treatment planning) เพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ 

ถูกต้อง แม่นย�า เป็นไปตามท่ีแพทย์ก�าหนด และเพื่อให้เนื้อเยื่อที่ดีข้างเคียงได้รับผล 

กระทบจากรังสีน้อยที่สุด

  5.3.5 ประกันคุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องและ 

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยจะเป็นผู้วางแผนการประกันคุณภาพและเป็นผู้ด�าเนินการ 

ประกันคุณภาพตามที่ได้วางแผนไว้

 5.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation safety officer : RSO)

   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ได้รับ 

ใบอนญุาตให้เป็นผูร้บัผดิชอบดแูลด้านความปลอดภยัทางรงัสขีองหน่วยงาน โดยเป็นผู้ 
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วางแผนและควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ 

ดังกล่าวต้องมีอ�านาจในการระงับการปฏิบัติงานทางรังสีใดๆ ที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิด 

ความไม่ปลอดภยัได้ โดยคณุสมบตัขิองเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสต้ีองเป็นไปตาม 

ประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานการรับรองเจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยทางรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2549 ทั้งนี้นักฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยทางรังสีอาจเป็นบุคคลคนเดียวกันได้ แต่ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 

 

 6.	 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสี

 

 6.1 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีก่อนการฝังวัสดุกัมมันตรังสี 

  6.1.1 นักฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ หรือ ผู้มีหน้าที่จัดเตรียม 

เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีควรสวมเสื้อตะกั่ว (Lead apron) และถุงมือตะกั่ว (Lead  

gloves) และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีขณะปฏิบัติงาน (ดังรูปที่ 6) 

เช่น ปากคีบ (Forceps) และฉากตะกั่วที่มีกระจกตะกั่วป้องกันรังสี (Protective lead  

glass) ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณรังสีท่ีได้รับขณะปฏิบัติงาน ตัวอย่างการจัดเตรียมเม็ด 

วัสดุกัมมันตรังสี ดังรูปที่ 7
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    (ก)    (ข)

 

    

    (ค)    (ง)

  

  รูปที่ 6 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี (ก) เสื้อตะกั่ว (ข) ฉากตะกั่ว 

  ก�าบังรังสี (ค) ถุงมือตะกั่ว (ง) ปากคีบ

  ที่มารูป  (ก) : http://img.tradeindia.com/fp/1/348/279.jpg 

   (ข) : ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสเกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

   (ค) : http://www.jdhmedical.com/shieldinggloves.html 

   (ง) : บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 รูปที่ 7 ตัวอย่างการจัดเตรียมเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีส�าหรับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี 

   แบบถาวร

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

  6.1.2 เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตังิานทัง้หมด เช่น แพทย์ผูใ้ห้การรกัษา  

นักฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ทางรังสี ต้องมีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคล โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาส 

สัมผัสโดยตรงกับเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี ควรสวมอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีที่น้ิวมือหรือ 

ข้อมือ (รูปที่ 7)

  6.1.3 นักฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ ต้องตรวจนับและวัดค่า 

กัมมันตภาพของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี (รูปท่ี 8) ก่อนท่ีจะน�าส่งไปยังห้องผ่าตัด และ 

ให้บันทึกค่ากัมมันตภาพและผลการตรวจนับไว้ (ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก ข) 

เพื่อตรวจสอบและจัดท�าบัญชีวัสดุกัมมันตรังสี
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 6.2 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีในระหว่างการฝังวัสดุกัมมันตรังสี

  6.2.1 แพทย์ผู้ท�าการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีควรใส่ถุงมือตะกั่ว เพ่ือเป็นการ 

ลดปริมาณรังสทีีม่อืได้รบัขณะปฏบิตังิาน และควรสวมอปุกรณ์บนัทกึปรมิาณรงัสทีีน่ิว้มอื 

หรือข้อมือด้วย

  6.2.2 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี (Dose 

rate) และประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (รูปที่ 9) 

พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจวัด (ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก ค)

  6.2.3 ให้นักฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ ตรวจสอบจ�านวนเม็ด

วสัดกุมัมนัตรงัสทีีใ่ช้ฝังทัง้หมดหลังเสร็จส้ินการรักษา รวมทัง้จ�านวนเมด็วสัดุกมัมนัตรงัสี 

ที่เหลือ และบันทึกผลการตรวจสอบดังกล่าว (ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก ก)

       (ก) (ข)

 รูปที่  8 ตัวอย่างการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี

   (ก) การวัดครั้งละเม็ดโดยแกะออกจากแท่งพลาสติกหุ้มแล้ว

   (ข) การวัดครั้งละหลายเม็ดโดยยังบรรจุอยู่ในแท่งพลาสติก

 ที่มารูป (ก) และ (ข): http://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program6/ 
 Session%20C/J_Fernandez.ppt
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  6.2.4 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตรวจวัดรังสีบริเวณห้องที่ท�าการ 

รักษา โดยตรวจวัดในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียง รวมถึงพื้นห้อง ขยะที่เป็น 

ของเหลว เข็ม วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา เพื่อ 

ตรวจสอบหาเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจตกหล่น หรือหลงเหลืออยู่ พร้อมทั้งบันทึกผล 

การตรวจสอบดังกล่าว

  

      (ก) (ข)

   รูปที่ 9 ตัวอย่างการตรวจวัดรังสีขณะปฏิบัติงาน

            (ก) การตรวจวัดรังสีขณะปฏิบัติงานฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี

           (ข) การตรวจวัดรังสีทีร่ะยะสัมผัสบริเวณทีม่กีารฝังเมด็วสัดุกมัมนัตรงัสี
  ที่มารูป (ก) และ (ข): http://www.eu-alara.net/images/stories/pdf/program6/ 
  Session%20C/J_Fernandez.ppt

 

 6.3 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีหลังการฝังวัสดุกัมมันตรังสี

  6.3.1 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจัดหาป้ายเตือนทางรังสีที่เป็น 

ภาษาไทยและตดิไว้ท่ีเตยีงผู้ป่วยโดยสามารถเห็นได้ชดัเจน ในระหว่างทีม่กีารเคลือ่นย้าย 

ผู้ป่วยจากห้องที่ท�าการรักษาไปยังห้องพักผู้ป่วย 
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  6.3.2 ผู ้ป่วยต้องอยู ่ในบริเวณพื้นที่ควบคุมหรือห้องพักผู ้ป่วยเป็นเวลา 

24-48 ชั่วโมง หลังจากได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี เพื่อตรวจสอบ 

หาเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจหลุดออกจากตัวผู้ป่วย หรือเพื่อให้รังสีที่แผ่ออกมาจาก 

ตัวผู้ป่วยลดลงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่จะอนุญาตให้กลับบ้าน และให้เจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยทางรังสีตรวจวัดรังสีโดยรอบห้องพัก พร้อมบันทึกผลการตรวจวัดและ 

ประเมินความปลอดภัย (ตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก ค)

  6.3.3 แพทย์ผู้ให้การรักษา พยาบาล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยในระหว่างที่พักอยู่ใน 

โรงพยาบาล เช่น ต้องอยู่ในห้องพักตลอดเวลา และไม่ออกมานอกห้องพักจนกว่า 

จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

  6.3.4 พยาบาล ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และญาติ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน หรือ 

ดูแลผู้ป่วย หรือเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยทางรังสีจาก 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีก่อน โดยในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน เข้าเยี่ยม หรือ  

ติดต่อพูดคุย ต้องอยู่หลังฉากตะกั่ว หรืออยู่ให้ห่างผู้ป่วยมากที่สุด หรืออยู่ห่างอย่างน้อย 

1 เมตร

  6.3.5 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตรวจวัดรังสี พบว่า อัตรา 

การแผ่รังสีที่ระยะ 1 เมตร จากตัวผู้ป่วย มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 2 ไมโครซีเวิร์ต 

ต่อชั่วโมง (Air kerma rate 2 μGy/h) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีควรจัดหา 

อุปกรณ์ป้องกันรังสีที่แผ่ออกจากตัวผู้ป่วย เช่น ฉากตะกั่ว 

  6.3.6 ให้เจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีจัดหาภาชนะที่ เหมาะสม 

ส�าหรับจัดเก็บปัสสาวะของผู้ป่วยและให้จัดเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบหาวัสดุ 

กัมมันตรังสีที่อาจหลุดและปนออกมากับปัสสาวะ ก่อนด�าเนินการจัดการต่อไป

  6.3.7 ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ โรงพยาบาลต้องให้ 

เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษา วัสดุ 

กัมมันตรังสีที่ใช้ฝัง กัมมันตภาพของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี 

ที่ใช้ฝังทั้งหมด วันที่ฝัง และข้อมูลในการปฏิบัติตัวเบื้องต้น รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 
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ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา ไว้ให้ผู้ป่วยพกติดตัวไว้ 

เป็นหลกัฐาน เพือ่ให้ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฝังวสัดุกมัมนัตรงัสแีบบถาวร 

และติดต่อเจ้าหน้าที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ตัวอย่างรายละเอียดในภาคผนวก จ)

  6.3.8 ก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลหรอืกลบับ้าน แพทย์ผูร้กัษา 

พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวแก่ 

ผู้ป่วย อาทิเช่น ไม่ควรอยู่ใกล้กับบุคคลอื่นเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก และ 

สตรีมีครรภ์

  6.3.9 ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตรวจวัดรังสีที่แผ่ออกจากตัว 

ผู้ป่วยที่ระยะ 1 เมตร ก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล และให้บันทึก 

การตรวจวัดดังกล่าว รวมทั้งประเมินความปลอดภัยทางรังสี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางรังสี

  6.3.10 อัตราปริมาณรังสีที่อนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้ต้องมีค่า 

ไม่เกิน 50 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (5 มิลลิเรินต์เกนต่อชั่วโมง) ที่ระยะ 1 เมตร 

จากตัวผู้ป่วย

  6.3.11 หลังจากอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ต้องตรวจวัดรังสีภายในห้องพักผู ้ป่วยโดยรอบเพื่อตรวจสอบหาวัสดุกัมมันตรังส ี

ที่อาจหลุดออกมาจากตัวผู้ป่วย ก่อนที่จะอนุญาตให้แม่บ้านท�าความสะอาดห้องหรือ 

ด�าเนินการอื่นๆ ใดต่อไป และให้บันทึกผลการตรวจสอบดังกล่าว

  6.3.12 ในช่วงระยะเวลา 1-2 วัน หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 

ให้ขอความร่วมมือกับผู ้ป่วยตรวจสอบหาเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจจะหลุดและ 

ปนออกมากบัปัสสาวะ โดยการกรองน�า้ปัสสาวะก่อนทิง้ หรอืตรวจดทูีก่ระบอกใส่ปัสสาวะ 

ผูป่้วย (รปูที ่10) หลงัเทน�า้ปัสสาวะทิง้ หากตรวจพบว่ามเีมด็วสัดกุมัมนัตรงัสหีลดุออกมา 

ให้จัดเก็บไว้ในภาชนะโลหะ โดยผู้ป่วยต้องไม่สัมผัสโดยตรงกับเม็ดวัสดุกัมมันตรังส ี

ดงักล่าว และให้แจ้งให้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสขีองทางโรงพยาบาลหรอืแพทย์ 

ผู้ให้การรักษาทราบ เพื่อด�าเนินการต่อไป



18

รูปที่ 10 ตัวอย่างกระบอกใส่ปัสสาวะผู้ป่วย

ที่มารูป: http://www.pyhouseware.com/Hospital_Utensils/HospitalUtensils.htm

 6.4 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในกรณีผ่าตัด 

ผู้ป่วยที่ได้รับการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

  6.4.1 ก่อนท�าการผ่าตดั เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสปีระจ�าโรงพยาบาล

ต้องประเมินความปลอดภัยทางรังสี และจัดหาเครื่องบันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคล

ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

  6.4.2 เมื่อท�าการผ่าตัดชิ้นเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่มีการฝังวัสดุกัมมันตรังสี จะต้อง 

แยกเอาไว้ต่างหาก และไม่ควรสัมผัสกับชิ้นเนื้อโดยตรง โดยให้ใช้ถุงมือตะกั่วและ 

ปากคีบในระหว่างท�าการผ่าตัด เพื่อลดโอกาสการได้รับรังสี

  6.4.3 ชิ้นเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่มีวัสดุกัมมันตรังสีฝังอยู่ ตามข้อ 6.4.2 เมื่อท�า 

การผ่าตัดออกมาจะต้องน�าไปเก็บไว้ในภาชนะที่สามารถป้องกันรังสีได้ และให้จัดการ 

ตามข้อก�าหนด กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการจัดการเป็นกากกัมมันตรังสีต่อไป 

 6.5 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากที่ 

ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร
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  6.5.1 กรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตหลังจากรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสี ญาติ 

ผู้ป่วยจะต้องแจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษา (แพทย์เจ้าของไข้) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ทางรังสีทราบ เพื่อท�าการประเมินความปลอดภัยก่อนด�าเนินการใดๆ

  6.5.2 แพทย์ผู ้ให้การรักษาหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีต้องม ี

เอกสารและข้อแนะน�าเบื้องต้นด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับบุคคลที่เก่ียวข้อง 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีให้น้อยที่สุด

  6.5.3 ในระหว่างที่ชันสูตรศพ เจ้าหน้าที่ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก 

รังสีในระหว่างท�าการชันสูตรเพื่อให้ได้รับรังสีน้อยที่สุด เช่น ถุงมือตะกั่วและคีมคีบ 

ที่มีด้ามจับยาวๆ และต้องติดเครื่องวัดรังสีประจ�าตัวบุคคลทุกคนในขณะที่ปฏิบัติงาน

  6.5.4 ต้องมีเอกสาร หลักฐานทีบ่นัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัการฝังวสัดุกมัมนั- 

ตรังสี เช่น ชื่อผู้ป่วย แพทย์ผู้ให้การรักษา วันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสี ชนิดของวัสดุ 

กัมมันตรังสีที่ใช้ จ�านวน ปริมาณกัมมันตภาพรังสี หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ตลอด 

เวลา และข้อแนะน�าเบื้องต้นส�าหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เป็นต้น แนบไปกับ 

ใบมรณะบัตร

  6.5.5 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีส�าหรับการฝังและการ 

ฌาปนกิจศพ 

    6.5.5.1 ก่อนฝังศพหรือการฌาปนกิจศพ ญาติผู้ป่วยต้องแจ้งให้ 

โรงพยาบาลทีด่�าเนนิการฝังวสัดกุมัมนัตรงัสทีราบล่วงหน้า เพือ่ขอค�าแนะน�าการปฏบิตัติวั 

ในการป้องกันอันตรายจากรังสี

    6.5.5.2 กรณีการฝังศพ สามารถด�าเนินการฝังได้ โดยให้ด�าเนินการ 

ตามข้อแนะน�าด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

    6.5.5.3 กรณีการฌาปนกิจศพ สามารถด�าเนินการได้ หากฝังวัสดุ 

กัมมันตรังสีไอโอดีน-125 มาไม่น้อยกว่า 1 ปี ฝังแพลเลเดียม-103 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

หรือฝังซีเซียม-131 ไม่น้อยกว่า 50 วัน
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    6.5.5.4 ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนระยะเวลาตามข้อ 6.5.5.3 ควร 

ได้รับการผ่าตัดน�าอวัยวะที่ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสีออกก่อนที่จะด�าเนินการ 

ฌาปนกิจศพ

    6.5.5.5 หากไม่สามารถท�าได้ตามข้อ 6.5.5.4 การฌาปนกจิศพสามารถ 

ด�าเนินการได้ แต่ผู้ที่ท�าการเก็บอัฐิหรือเถ้ากระดูกหลังจากการฌาปนกิจศพต้องสวม 

หน้ากากและถงุมอื เพ่ือป้องกนัอันตรายจากรังสี โดยอัฐแิละเถ้าถ่านทีเ่หลอืต้องจดัเกบ็ 

ไว้ในภาชนะโลหะอย่างน้อย 1 ปี 

    6.5.5.6 ไม่ควรแพร่กระจายอัฐิสู่ส่ิงแวดล้อม จนกว่าระยะเวลาผ่านไป 

ประมาณ 20 เดือนส�าหรับไอโอดีน-125 170 วัน ส�าหรับแพลเลเดียม-103 หรือ 

100 วัน ส�าหรับซีเซียม-131 (จัดเก็บไว้ 10 เท่าของค่าครึ่งชีวิตของวัสดุกัมมันตรังสี 

ที่ใช้รักษา) โดยนับจากวันที่ฝังวัสดุกัมมันตรังสี

 6.6 มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีกรณีผู้ป่วยได้รับการรักษาจากต่างประเทศ

  6.6.1 ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีจากต่างประเทศ  

และได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลในประเทศ ต้องแสดงเอกสาร หลักฐาน 

ต่างๆ หรือแจ้งต่อแพทย์เจ้าของไข้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ 

  6.6.2 ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานในกรณ ี

ผู้ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด ให้ปฏิบัติตามข้อ 6.4 และในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ให้ปฏิบัติ 

ตามข้อ 6.5 

  6.6.3 ข้อปฏบิตัใินการด�าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที ่

ความปลอดภัยทางรังสี 

 6.7 แนวปฏิบัติส�าหรับการคัดกรองผู้ป่วยกรณีที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ด 

วัสดุกัมมันตรังสีจากต่างประเทศ

  6.7.1 ให้เจ้าหน้าที่ (พยาบาล) ผู้ท�าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการ 

บริการตรวจรักษาต่อเนือ่ง ณ โรงพยาบาลนัน้ๆ ซกัประวตักิารรกัษาและอาการของผูป่้วย 

ทั้งจากการสอบถามและเอกสารหลักฐานการรักษา (ถ้ามี) ตัวอย่างเช่น ได้รับการรักษา 

ด้วยการฝังด้วยวัสดุกัมมันตรังสี (ฝังแร่) มาจากต่างประเทศหรือไม่ โรงพยาบาลที่ให้ 
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การรักษา แพทย์ผู้ท�าการรักษา วันที่ท�าการรักษา ต�าแหน่งหรือบริเวณที่ท�าการรักษา  

เป็นต้น

  6.7.2 ในกรณีที่ประเมินและ/หรือตรวจสอบจากเอกสารแล้ว พบว่า ผู้ป่วย 

ได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีมาจากต่างประเทศ ให้เจ้าหน้าที่ผู้คัด 

กรองผู้ป่วยติดต่อไปที่หน่วยรังสีรักษา (ถ้ามี) หน่วยรังสีวินิจฉัย หน่วยเวชศาสตร์ 

นิวเคลียร์ หรือหน่วยงานอื่นใดของโรงพยาบาลที่ใช้ประโยชน์จากรังสี เพื่อแจ้งให้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีมาตรวจพิสูจน์ ประเมินความปลอดภัยทางรังสี และ 

ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรังสี ก่อนส่งผู้ป่วยเข้ารบัการตรวจยงัห้องตรวจ 

ต่างๆ หรือด�าเนินการใดๆ

  6.7.3 มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีกรณีผู้ป่วยได้รับการรักษา 

ด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีจากโรงพยาบาลในต่างประเทศ ให้ด�าเนินการตาม 

ข้อ 6.6

  6.7.4 หากโรงพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือต้องการ 

ข้อมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัทางรังสี สามารถตดิต่อได้ที ่กลุม่ก�ากบัดูแลความปลอดภยั 

การใช้รังสีทางการแพทย์ ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส�านักงานปรมาณู 

เพื่อสันติ หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 3515-3517 หรือ 09-2276-8616 

   7.	ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยของห้องเก็บวัสดุกัมมันตรังสี	

 

 7.1 วัสดุกัมมันตรังสีต้องจัดเก็บในตู้นิรภัยท่ีสามารถป้องกันรังสีและมีป้ายเตือน 

ทางรังสีภาษาไทยติดให้เห็นเด่นชัด โดยจัดเก็บในห้องที่ปิดล็อกและมีมาตรการพิทักษ์ 

ความมัน่คงปลอดภยัและสามารถควบคมุการเข้าออกจากห้องได้ ดังรปูท่ี 11 ซึง่ห้องดังกล่าว 

ควรอยู่ใกล้กบัห้องทีจ่ะใช้รกัษาผูป่้วยหรอืห้องผ่าตดั เพือ่หลีกเล่ียงการเคล่ือนย้ายวัสดุ

กัมมันตรังสีไปตามทางสาธารณะ โดยการจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวให้เป็นไปตาม 

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ 

ขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554
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 7.2 ผูไ้ด้รับอนญุาตต้องจดัท�ามาตรการพทิกัษ์ความมัน่คงปลอดภยัในการจดัเกบ็วสัดุ 

กัมมันตรังสี ให้เป็นไปตามคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ 

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 เพื่อป้องกันการใช้หรือ 

การเคลื่อนย้ายโดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงการป้องกันการโจรกรรมโดยมีการพิทักษ์ 

ความมัน่คงปลอดภยั การควบคมุอย่างเข้มงวดตลอดเวลาและป้องกนัมใิห้ผูไ้ม่ได้รบัอนญุาต 

เข้าหรือออกสถานที่จัดเก็บได้ 

   (ก)  (ข)

  รูปที่ 11 ตัวอย่างห้องส�าหรับจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี

            (ก) การติดป้ายเตือนทางรังสีที่ห้องจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี

             (ข) ตู้นิรภัยส�าหรับจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสี
  ที่มารูป (ก): หน่วยคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    (ข): หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  8.	 มาตรการในการให้รังสีทางการแพทย์

 

 8.1 มาตรการการให้รังสีรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

  8.1.1 การให้รังสีทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากล  

เช่น มาตรการที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติก�าหนด

  8.1.2 ก่อนปฏิบัติงานใดๆ แพทย์ผู้ให้การรักษา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ทางรังสี พยาบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องอธิบายให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจ 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานโดยครบถ้วนและแน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถให้ความร่วมมือได้

  8.1.3 นกัฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ ต้องตรวจวดัค่ากมัมนัตภาพ 

ของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี ณ เวลาปัจจุบัน และเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการรับรอง  

(Certified value) ทุกครั้งก่อนท�าการฝังให้กับผู้ป่วย

  8.1.4 ก่อนการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีให้กับผู้ป่วย ต้องทราบชื่อนามสกุล 

และอายุของผู้ป่วย เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อตามแฟ้มประวัติและผู้ป่วยเป็นคนเดียวกัน และ 

มีการบันทึกการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีในแฟ้มประวัติ

  8.1.5 กรณีที่เกิดการผิดพลาดจากการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี เช่น ผิดคน  

หรือ ค่ากัมมันตภาพผิดพลาด ให้นักฟิสิกส์การแพทย์หรือนักรังสีการแพทย์ หรือ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สืบสวนหาสาเหตุทันที รวมทั้งค�านวณหาปริมาณ 

รังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากสาเหตุผิดพลาดนั้น บันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยและแจ้งแพทย์ 

ผู้ส่งรักษาทราบ

  8.1.6 ให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสีแจ้งส�านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

ทราบทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9200-6243 เมื่อมีเหตุผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ 

ทางรังสีใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี อันเป็นเหตุให้ผู้ป่วยรับ 

ปริมาณรังสียังผล (Effective dose) สูงกว่าปริมาณที่ต้องการ 0.05 ซีเวิร์ต (Sv) 

หรือปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose) ที่อวัยวะสูงเกินกว่าปริมาณที่ต้องการ 

0.5 ซีเวร์ิต และให้ท�ารายงานเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ส�านกังานฯ 
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ทราบภายใน 15 วัน โดยให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่จ�าเป็น เช่น ชนิดของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี  

ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วย ค่าอัตราปริมาณรังสี ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี 

ต่อเม็ด จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ทั้งหมด หรือค่ากัมมันตภาพรวมของเม็ดวัสดุ 

กัมมันตรังสี เป็นต้น

 8.2 มาตรการด้านความปลอดภัยทางรังสีส�าหรับการปฏิบัติงานบนหอพักผู้ป่วย 

ที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

  8.2.1 ห้องพักผู้ป่วยต้องจัดเป็นบริเวณควบคุม มีป้ายเตือนรังสีที่เหมาะสม  

(ตัวอย่างป้ายเตือนรังสีที่ภาคผนวก ฉ)

  8.2.2 มีกฎเกณฑ์ในการรับผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสด ุ

กัมมันตรังสีเข้าพัก ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวควรได้รับความเห็นชอบร่วมกันทั้งฝ่ายพยาบาล 

และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

  8.2.3 มีระเบียบปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการจัดการห้องพักและ 

อุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง ซึ่งอาจจะมีการหลุดออกมาของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีจาก 

ตัวผู้ป่วย

  8.2.4 ต้องแจ้งผู้รับผิดชอบประจ�าหอผู้ป่วยให้ทราบล่วงหน้า ก่อนส่งตัวผูป่้วย 

ที่จะได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรเข้าพัก

  8.2.5 พยาบาลและผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องการป้องกัน 

อันตรายจากรังสีในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าวเป็นประจ�าและจัดทบทวนความรู้ตาม 

ความเหมาะสม

  8.2.6 หลังจากที่ผู ้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี 

แบบถาวรเข้าพกัทีห้่องพักผู้ป่วยแล้ว ให้เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสที�าการตรวจ 

วดัระดบัรงัสภีายในห้องพกัและโดยรอบห้องพกั เพือ่ประเมนิความปลอดภยัทางรงัสแีละ 

เพื่อประกอบการให้ข้อมูลในการปฏิบัติตัว ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้มาเยี่ยม

  8.2.7 มีข้อแนะน�าในการปฏิบัติตัวภายในห้องพักให้แก่ผู้ป่วย เช่น การใช้ 

ห้องน�้าหรือห้องส้วม (ตัวอย่างข้อแนะน�าในภาคผนวก ง) 
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  8.2.8 ผูป่้วยทีไ่ด้รับการรักษาไม่ควรออกจากห้องพกั จนกว่าจะได้รบัอนญุาต 

จากเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นได้รับรังสีโดยไม่จ�าเป็น

  8.2.9 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

เกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทันที เพื่อประเมินความปลอดภัย

ทางรังสี และขอค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัว

  8.2.10 ในกรณีที่ต้องด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องพัก เช่น  

พรม พื้น ผ้าปูเตียง หรือเสื้อผ้าผู้ป่วยและอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ท�าการตรวจวัดรังสีก่อน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออก 

จากตัวผู้ป่วย

  8.2.11  มีหลักเกณฑ์หรือข้อก�าหนดในการให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วย เช่น ห้ามสตรี 

มีครรภ์และบุคคลผู้ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี เข้าเยี่ยมในห้องพักผู้ป่วย ห้ามสูบบุหรี่ 

ดื่มเครื่องดื่ม หรือรับประทานอาหารในห้องพักผู้ป่วย เป็นต้น

  8.2.12 ญาตทิีเ่ข้าไปช่วยเหลอืผูป่้วยและผูม้าเยีย่ม ต้องได้รบัค�าแนะน�าเกีย่วกบั

ความปลอดภัยทางรังสีจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี หรือพยาบาลที่ดูแลหอพัก 

(ตัวอย่างข้อแนะน�าในภาคผนวก ง)

  8.2.13 ญาตขิองผู้ป่วยนอกเหนอืจากผู้ทีเ่ข้าไปช่วยเหลอืผูป่้วย จดัเป็นประชาชน 

ทั่วไปซึ่งต้องควบคุมการได้รับรังสีไม่ให้เกินเกณฑ์ที่ก�าหนด (1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี) 

  8.2.14 ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ควรได้รับรังสีเกินกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด 

(5 มิลลิซีเวิร์ต ตลอดการรักษา)

  8.2.15 ในกรณีที่ผู้ป่วยเสียชีวิต การจัดการศพผู้ป่วยที่ได้รับรักษาด้วยวิธีนี้  

ให้ด�าเนินการตามข้อ 6.5

 8.3 มาตรการในการอนุญาตให้ผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุ 

กัมมันตรังสีออกจากโรงพยาบาล

  8.3.1 การอนุญาตให้ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี 

แบบถาวรออกจากโรงพยาบาลนั้นสามารถกระท�าได้เมื่อ
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    8.3.1.1 มีการตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี (Dose rate) โดยวัด 

ห่างจากตัวผู้ป่วยที่ระยะ 1 เมตร มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 

    8.3.1.2 มีผลการประเมินความปลอดภัยทางรังสีที่ด�าเนินการ 

โดยเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัทางรงัสทีีช่ีใ้ห้เหน็ว่า หลงัจากผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว 

ญาติซ่ึงเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยตลอดการรักษาต้องไม่ได้รับปริมาณรังสีเกิน 5 มิลลิซีเวิร์ต 

ผู้มาเยี่ยมหรือบุคคลใดๆ ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันและประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่ 

บริเวณใกล้เคียงต้องไม่ได้รับปริมาณรังสีเกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

  8.3.2 ผู้ป่วยต้องได้รับค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตัว 

หลงัออกจากโรงพยาบาล และต้องแน่ใจว่าผู้ป่วยเข้าใจและสามารถปฏบิติัตามค�าแนะน�า 

ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เช่น ต้องไม่คลุกคลีหรือเข้าใกล้เด็กและสตรีมีครรภ์ ต้องไม่อยู่ 

ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นหรือให้อยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร เป็นต้น (ตัวอย่างข้อแนะน�า 

ในภาคผนวก ง)

  9.	 เครือ่งมอืตรวจวัดรังสแีละอุปกรณ์บันทกึปรมิาณรงัสี

	 	 	 	 ประจ�าตวับุคคล

 

 9.1 ผู้รับใบอนุญาต ต้องมีเครื่องส�ารวจรังสี (Survey meter) ที่เหมาะสม 

ผ่านการปรับเทียบมาตรฐานแล้ว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน (รูปที่ 12)

 9.2 ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทนจ�าหน่าย ต้องมีเครื่องสอบเทียบค่ากัมมันตภาพ  

(Dose calibrator) ส�าหรับตรวจวัดกัมมันตภาพของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี โดยได้รับ 

การปรับเทียบมาตรฐาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 9.3 ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดรังสีดังกล่าวได้และต้องตรวจสอบสภาพ 

ก่อนใช้งานทุกครั้ง

 9.4 ผู้ปฏิบัติงานรังสีต้องมีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคล ดังรูปที่ 12  

(TLD หรือ Film badge หรือ OSL) ซึ่งให้ใช้เฉพาะตน ห้ามมิให้ใช้ร่วมหรือ 
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หยิบยืมกันใช้งาน ในกรณีที่ใช้มาตรรังสีแบบพกพา (Pocket dosimeter) ให้บันทึก 

ปริมาณรังสีที่ได้รับทุกครั้งหลังการใช้งาน

 9.5 กรณีมีผู้ปฏิบัติงานรังสีลาออกหรือเปลี่ยนงาน ให้ขอยกเลิกการใช้งานการใช้ 

อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีของบุคคลนั้น ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ใช้อุปกรณ์บันทึก 

ปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานคนเดิม

 9.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องรวบรวมและจัดท�าสรุปผล ผลการได้รับ 

รังสีของผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งรายเดือนและรายปี หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานคนใดได้รับ 

รงัสเีกนิกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดหรือได้รับรังสีเกนิกว่าค่าทีเ่คยได้รบั ให้รบีด�าเนนิการสบืสวน

หาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็ว

     (ก)  (ข)

  รูปที่ 12 ตัวอย่างเครื่องส�ารวจรังสีและอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสี

     (ก) เครื่องส�ารวจรังสี 

    (ข) อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัวบุคคล ชนิด OSL

  ที่มารูป (ก) และ (ข): กลุ่มก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์ ส�านักก�ากับ 
  ดูแลความปลอดภัยทางรังสี
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  10.	การตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ฝังเม็ดวัสดุ

    กัมมันตรังสีเพื่อความปลอดภัยต่างๆ

 

  เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบส�าหรับการด�าเนินการรักษาด้วยการฝังวัสดุ 

กัมมันตรังสีแบบถาวร ควรได้รับการตรวจสภาพการใช้งานตามระยะเวลาที่ก�าหนด  

โดยต้องสามารถใช้งานได้ตามปกติ

  11.	 การตรวจวัดรังสี	การตรวจสอบหาวัสดุกัมมันตรังสี	

	 	 	 	 และการบันทึกผล

  

  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้ พร้อมบันทึกผล

 11.1 ให้ด�าเนินการตรวจวัดระดับรังสีที่ภาชนะบรรจุและสถานที่จัดเก็บเม็ดวัสดุ 

กัมมันตรังสีเป็นประจ�าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และบันทึกผลการตรวจวัด

 11.2 ให้ตรวจสอบการรั่ว (Leak test) และตรวจวัดค่ากัมมันตภาพของเม็ดวัสดุ 

กัมมันตรังสีก่อนที่จะน�าไปใช้งาน และบันทึกผลการตรวจสอบ

 11.3 ในระหว่างท�าการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีการตรวจวัดระดับรังสีและ 

ประเมินปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และบันทึกผลการตรวจวัด

 11.4 ให้ตรวจสอบจ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีท่ีใช้ฝังทั้งหมดหลังจากการเสร็จสิ้น 

การรักษา และบันทึกผลการตรวจสอบ

 11.5 ภายหลังการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแล้ว ให้ตรวจวัดรังสีในบริเวณพ้ืนผิว 

ที่ปฏิบัติงานและบริเวณใกล้เคียง พื้นห้อง ขยะที่เป็นของเหลว เข็ม วัสดุและอุปกรณ์ 

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบหาเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีตกหล่น  

(ดังรูปที่ 13) และบันทึกผลตรวจสอบ
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 11.6 ในระหว่างที่ผู้ป่วยเข้าพักที่ห้องพักผู้ป่วย ให้เก็บรวบรวมปัสสาวะของผู้ป่วย 

ในภาชนะและจัดเก็บไว้ในที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบหาเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีหลุดและ

ปนออกมากับปัสสาวะ ก่อนที่จะท�าการบ�าบัดต่อไป พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบ

 11.7 ก่อนอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ต้องมีการตรวจวัดรังสีที่ระยะห่าง 1 เมตร  

จากตัวผู้ป่วย และบันทึกผลการตรวจวัด 

 11.8 ภายหลงัอนญุาตให้ผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว ต้องมีการตรวจวดัรงัสภีายใน 

ห้องพกัผู้ป่วยและโดยรอบห้องพกัผูป่้วย พร้อมบนัทกึผลการตรวจวดั เพ่ือตรวจสอบหา 

เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจหลุดออกจากตัวผู้ป่วย

รูปที่ 13 ตัวอย่างแสดงการตรวจวัดระดับรังสีของขยะรังสี

ที่มารูป: ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสเกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
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  12.	 การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

   

  ในการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีเพื่อน�ามาใช้รักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการฝังวัสดุ

กัมมันตรังสีแบบถาวร จากสนามบินไปยังสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาโดยตรงหรือ

ไปจัดเก็บไว้ที่สถานปฏิบัติการของผู้แทนจ�าหน่ายรอการจัดส่งให้สถานพยาบาลที่

ให้การรักษา ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

 12.1 การขนส่งวสัดกุมัมนัตรงัสสี�าหรบังานการฝังวสัดกุมัมนัตรงัส ี ให้ปฏบิตัติาม 

มาตรการและวิธีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสีตามที่คณะกรรมการ 

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติก�าหนด

 12.2 คุณสมบัติของผู้ขับขี่ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

 12.3 มีผู้ควบคุมการขนส่ง ซึ่งควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการป้องกันอนัตราย 

จากรังสี และต้องมีเครื่องส�ารวจรังสีที่สามารถใช้งานได้ทันที

 12.4 ต้องมีเอกสารก�ากับการขนส่งซึ่งระบุรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสทีี่ขนส่ง  

และวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 12.5 ตดิฉลากขนส่งทีหี่บห่อ พร้อมระบรุายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ชือ่ไอโซโทป  

ค่ากัมมันตภาพ และค่าดัชนีการขนส่ง (Transport index) ตัวอย่างดังรูปที่ 14 และ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในข้อ 12.1
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     (ก) (ข)

  รูปที่ 14 ตัวอย่างการติดฉลากหีบห่อเพื่อการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

     (ก) หีบห่อส�าหรับขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

    (ข) ป้ายขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี (ชั้น Yellow II)

  ที่มารูป  (ก): ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสเกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
           (ข): หนังสือการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 12.6 ผู้ควบคุมการขนส่งต้องตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุและท�าการตรวจวัดรังสี 

โดยรอบภาชนะบรรจุก่อนท�าการขนขึ้นรถ

 12.7 การจดัวางหบีห่อบนรถ ควรอยูห่่างจากบรเิวณคนขบัให้มากทีส่ดุเท่าทีส่ามารถ 

กระท�าได้

 12.8 ให้ติดป้ายรังสี (Placard) ส�าหรับขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี โดยรอบรถตามที่ 

ก�าหนด ดังรูปที่ 15

 12.9 ก่อนการเดนิทาง ผูค้วบคมุการขนส่งต้องตรวจวดัระดบัรงัสโีดยรอบรถและ 

บริเวณที่นั่งคนขับ พร้อมบันทึกผลการตรวจวัด

 12.10 ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกคนต้องมีอุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจ�าตัว 

บุคคลและได้รับค�าแนะน�าด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างพอเพียง

 12.11 ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการจราจรคับคั่ง 
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 12.12 ขณะเดินทางต้องไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่ระบุในแผนการขนส่ง และเมื่อมีการ 

จอดพักต้องมีผู้ดูแลวัสดุกัมมันตรังสีตลอดเวลา ห้ามทิ้งวัสดุกัมมันตรังสีโดยปราศจาก 

การดูแลโดยเด็ดขาด

 12.13 เมือ่เดนิทางถงึทีห่มาย ให้ผูค้วบคมุการขนส่งตรวจวดัระดบัรงัสโีดยรอบหบีห่อ 

อีกครั้งก่อนน�าหีบห่อลงจากรถ

 12.14 ให้ผู้ควบคุมการขนส่งตรวจสอบปริมาณรังสีท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับและ 

ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประเมินความปลอดภัยทางรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 

ทุกคน 

     

     (ก)  (ข)

   รูปที่ 15 ตัวอย่างรถขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีและการติดป้ายทางรังสีส�าหรับ 

     ขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

      (ก) รถขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี     

     (ข) ป้ายรังสีส�าหรับขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี

   ที่มารูป (ก): ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสเกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
    (ข): http://orise.orau.gov/reacts/guide/hazard.htm

  13.	 การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีภายในหน่วยงาน

 

 13.1 การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีภายในหน่วยงานต้องอยู่ใต้การ 

ควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
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Stainless steel container

Magazine

 13.2 ใช้ภาชนะบรรจุที่สามารถป้องกันรังสีและป้องกันการสูญหายของวัสดุ 

กัมมันตรังสีอย่างเหมาะสม ตัวอย่างดังรูปที่ 16

 13.3 มีป้ายรังสีและค�าเตือนภัยที่เหมาะสม และติดไว้ให้เห็นโดยเด่นชัดที่ภาชนะ 

บรรจุ

 13.4 ควรใช้เส้นทางในการขนส่งที่สั้นที่สุด โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในที่ที่มีคน

พลกุพล่านเพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนได้รับรังสีโดยไม่จ�าเป็น

     (ก)  (ข)

  รูปที่ 16 ตัวอย่างหีบห่อและภาชนะส�าหรับบรรจุเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี

    เพื่อการขนส่ง

    (ก) หีบห่อ (Package) ส�าหรับการขนส่ง 

    (ข) ภาชนะสเตนเลสส�าหรับบรรจุเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี
  ที่มารูป: (ก) โรงพยาบาลปิยะเวท 
    (ข) http://www.seedos.co.uk/seeds_and_strands.htm

  14.	 การจัดการด้านทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและกากกัมมันตรังสี

 

 14.1 หน่วยงานต้องมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีไม่เกินกว่าจ�านวน

และปริมาณทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตฯ และมทีะเบยีนหรอืประวตักิารใช้งานวสัดกุมัมนัตรงัส ี
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ตามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ พ.ศ. 2554 

 14.2 เมือ่ไม่ต้องการมไีว้ในครอบครองและใช้วสัดกุมัมนัตรงัสอีกีต่อไป ให้ด�าเนนิการ 

ดังนี้

  14.2.1 จัดการวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการ 

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยวิธีการจัดการและวิธีการในการส่งคืนกากกัมมันตรังสี  

พ.ศ. 2554 รวมทั้งข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  14.2.2 แจ้งยกเลิกการมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสีและยกเลิก 

ใบอนุญาตที่ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 14.3 เมื่อต้องการโอนย้ายวัสดุกัมมันตรังสีให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

  14.3.1 การโอนย้ายวสัดกุมัมนัตรงัสใีห้บคุคลหรอืหน่วยงานอืน่ใด จะกระท�าได้ 

ต่อเมื่อบุคคลหรือหน่วยงานน้ันมีใบอนุญาตมีไว้ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี 

ถูกต้องแล้วเท่านั้น

  14.3.2 ผูโ้อนต้องแจ้งให้ส�านกังานฯ ทราบ ซึง่จะด�าเนินการได้ต่อเม่ือส�านักงานฯ 

อนุญาตให้โอนย้าย และเมื่อได้ด�าเนินการโอนย้ายแล้วต้องแจ้งขอยกเลิกรายการ 

วัสดุกัมมันตรังสีในใบอนุญาตมีไว้ครอบครองฯของตนให้ถูกต้อง

  14.3.3 เมือ่ผูร้บัโอนได้รบัวสัดกุมัมนัตรงัสแีล้ว ให้น�าหลกัฐานมาลงทะเบยีน

รายการวสัดกุมัมนัตรงัสใีนใบอนญุาตมไีว้ครอบครองฯ ใหม่ให้ถูกต้อง

 14.4 การจัดการกากกัมมันตรังสีโดยทั่วไป ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการ 

พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ข้อก�าหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงก�าหนด 

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546

 14.5 ห้ามมใิห้ระบายทิง้กากกัมมันตรงัสีในรปูแบบใดๆ ออกสูส่ิง่แวดล้อม หากปรมิาณ 

ความเข้มข้น และปริมาณรวมของกากฯ มีค่าเกินจากที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์ปลอดภัย  
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ตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย 

เกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 

พ.ศ. 2549 โดยวิธีการระบายทิ้งกากกัมมันตรังสีดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้

ในกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546

  15.	 ข้อมูลที่ผู้รับใบอนุญาตหรือหน่วยงานต้องจัดเก็บหรือ

	 	 	 	 บันทึกเพื่อการตรวจสอบ	(Records)	

 15.1 ใบอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ซึ่งวัสดุพลอยได้ (วัสดุกัมมันตรังสี)

 15.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 15.3 ใบรับรองต้นก�าเนิดรังสี และใบรับรองการตรวจสอบการรั่วของต้นก�าเนิดรังสี 

 15.4 ใบรับรองการปรับเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางรังสี ทั้งเครื่องส�ารวจ 

รังสีและเครื่องสอบเทียบค่ากัมมันตภาพ

 15.5 ผลการตรวจวัดกัมมันตภาพของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี และผลการตรวจสอบ 

การรั่วของเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี 

 15.6 ผลตรวจวัดระดับรังสี บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบ ห้องห้องผ่าตัดและ 

ที่ห้องพักผู้ป่วย

 15.7 ผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน

 15.8 ผลการตรวจสอบหาเมด็วสัดกุมัมนัตรงัสทีีอ่าจจะตกหล่นในห้องผ่าตดั ห้องพกั 

ผู้ป่วย และที่อาจจะหลุดปนออกมาในปัสสาวะของผู้ป่วย

 15.9 บญัชกีารใช้งานเม็ดวัสดกัุมมันตรงัสี โดยระบจุ�านวนเมด็วสัดกุมัมนัตรงัสทีัง้หมด 

ก่อนการฝังและที่เหลือจากการฝัง รวมทั้งจ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้ฝังทั้งหมด

 15.10 รายงานหรือบันทึกเหตุผิดปกติขณะปฏิบัติงาน

 15.11 รายงานการซ่อมบ�ารุงหรือตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือฯ 

ที่ใช้งาน
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 15.12  ประวัติการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีของผู้ปฏิบัติงาน

 15.13  รายงานการจัดการกากกัมมันตรังสี

  16.	 การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 16.1 ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตฯ ต้องมีแผนและแนวปฏบิตัเิมือ่เกดิอบุติัเหตุหรอืเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสีส�าหรับการปฏิบัติงานทางรังสีในทุกขั้นตอน

 16.2 แนวทางการจัดท�าแผนและแนวปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน 

ทางรังสีให้ดูที่ ภาคผนวก ช
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ภาคผนวก ก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

การจัดท�าบัญชีเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี	(Implant	seed	inventory	form)

  ชื่อโรงพยาบาล..............................................................................

  หน่วยงาน......................................................................................

แบบฟอร์มการจัดท�าบัญชีเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี

บัญชีการใช้งานเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี	(Implant	seed	inventory)	

(โดยนักฟิสิกส์การแพทย์	หรือ	นักรังสีการแพทย์	หรือ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี)

 ชื่อผู้ป่วย   หมายเลขประจ�าตัวผู้ป่วย    
 (Patient name) …………………................ (HN) ……..................………….
 แพทย์ผู้รักษา   วันที่ฝัง
 (Rad. Oncologist /  ………………................... (Implant date) ……...............................
 Urologist)     

 นักฟิสิกส์รังสีการแพทย์/
 นักรังสีการแพทย์ /  ไอโซโทป
 ผู้วางแผนการรักษา ……………...................... (Isotope) …………………................
 (Physicist/planner)   

 กัมมันตภาพที่วางแผน  วันที่อ้างอิงค่า
 ต่อเม็ด   กัมมันตภาพ    
 (Plan activity /seed) ………......…mCi/seed  (Activity ref. date) ………………..............……
 จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี   ค่ากัมมันตภาพรวม
 (Number of seeds) …………….............……… (Total activity) …..................………mCi

 จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี  จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี
 ส่งไปห้องผ่าตัด  ที่ใช้ฝัง   
 (Number of seeds  …......……...........….เม็ด (Number of seeds ................……………เม็ด
 delivered)  implanted)  
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หมายเหตุ: 
*
 เม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่เหลือจากใช้งาน ให้ด�าเนินการดังนี้

  1. จัดเก็บไว้ในภาชนะที่สามารถป้องกันรังสีจนกว่าระยะเวลาผ่านไปจนไม่มีการแผ่รังสี  
(ประมาณ 10 เท่า ของค่าครึ่งชีวิตของวัสดุกัมมันตรงสีที่ใช้รักษา) โดยเป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการจัดเก็บวัสดุพลอยได้ที่ขออนุญาตผลิต มีไว้ 
ครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2554 และให้ทิ้งเป็นขยะทั่วไป ทั้งนี้ปริมาณความเข้มข้น และปริมาณรวม
ของกากฯ ต้องมีค่าไม่เกินจากที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์ปลอดภัย ตามประกาศคณะกรรมการพลังงาน 
ปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ. 2549 
  2. การส่งไปจัดการเป็นกากกัมมันตรังสี ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
เรื่อง ข้อก�าหนดและมาตรการออกตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการกาก 
กัมมันตรังสี พ.ศ. 2546

แบบฟอร์มการจัดท�าบัญชีเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี (ต่อ)

บัญชีการใช้งานเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี	(Implant	seed	inventory)	

(โดยนักฟิสิกส์การแพทย์	หรือ	นักรังสีการแพทย์	หรือ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี)

 จ�านวนเม็ดวัสดุ  จ�านวนเม็ดวัสดุ 
 กัมมันตรังสีที่เหลือ  กัมมันตรังสีที่ตรวจพบ
 จากการฝัง   ในห้องผ่าตัดและใน
 (Number of seeds  ห้องพักผู้ป่วย
 after Implantation) ………..............…….เม็ด (Number of seeds  ………..............…….เม็ด
   were found in 
   operating and 
   patient rooms) 

 จ�านวนเม็ดวัสดุ  รวมจ�านวนเม็ดวัสดุ
 กัมมันตรังสีที่ตรวจพบ  กัมมันตรังสีที่เหลือ
 ขณะผู้ป่วยพักที่บ้าน   ทั้งหมด
 (Number of seeds  ………..............…….เม็ด  (Balance of total ………..............…….เม็ด
 were found at home)   seeds)* 

 ตรวจนับโดย 
 (Counted by)  ……………………………………........................................................................
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ภาคผนวก ข

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

การปรับเทียบค่ากัมมันตภาพเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี	(Seed	calibration	form)

  ชื่อโรงพยาบาล..............................................................................

  หน่วยงาน......................................................................................

แบบฟอร์มการปรับเทียบค่ากัมมันตภาพเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี 

การปรับเทียบค่ากัมมันตภาพเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี	(Seed	calibration) 

(โดยนักฟิสิกส์การแพทย์	หรือ	นักรังสีการแพทย์)

 ชื่อผู้ป่วย   หมายเลขประจ�าตัวผู้ป่วย
 (Patient name) ………............................ (HN) …………………............….

 แพทย์ผู้รักษา  วันที่ฝัง
 (Rad. Oncologist /  ……………...................... (Implant date) ……………................…...
 Urologist)   

 ไอโซโทป   ปรับเทียบ ณ วันที่
 (Isotope) ……………................…… (Calibration’s date) …………................…..….

 จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี  ค่ากัมมันตภาพต่อเม็ด
 (Number of seeds) …....................……..เม็ด (Activity/seed)  …….............mCi/seed

 การตรวจสอบการรั่ว  ไม่พบ ผู้ท�าการปรับเทียบหรือ
 (Leak test) พบ…..…….…เม็ด  ตรวจวัด  …………….......………..….
   (Calibrated by) 
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ภาคผนวก ค

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
การตรวจวัดรังสี	(Radiation	survey	form)

1. แบบฟอร์มส�าหรับการตรวจวัดรังสีขณะท�าการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่ห้องผ่าตัด

ชื่อผู้ป่วย (Patient name)........................................................................................... 

ห้องผ่าตัด  (Operating  room).............................. ไอโซโทป  (Isotope)……………………

จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่ส่งมาห้องผ่าตัด (Number of seeds)…………………........

ค่ากัมมันตภาพรวม (Total activity)…………………………………………………………......……
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การตรวจวัดรังสีที่ห้องผ่าตัด	

(โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	:	RSO)

 วันที่ตรวจวัด    เวลาที่ตรวจวัด
 (Date of survey)  ………………….............. (Survey time) ……………………........

 เครื่องส�ารวจรังสี    หมายเลข
 (Survey meter)  …………….................... (Serial number) ………………..............

 วันที่ปรับเทียบมาตรฐาน   ค่ารังสีพื้นหลัง
 (Calibrated date) ….................…………… (Background  ……………………........
     radiation) 

อัตราปริมาณรังสี	(Dose	rate)	ในหน่วย	μSv/h	หรือ	mR/h

 บริเวณต�าแหน่งที่แพทย์  ที่ระยะสัมผัสผู้ป่วย
 ปฏิบัติงาน (ขณะฝัง) ……….......................... บริเวณต�าแหน่งที่ฝังหลัง ………….....……………
 (หรือที่ระยะ 30 เซนติเมตร)  เสร็จสิ้นการรักษา  

 ที่ระยะ 1 เมตรจากตัวผู้ป่วย 
 หลังเสร็จสิ้นการรักษา  ………………...….....................................................
 (At 1 meter from patient 
 after implantation) 

 การตรวจวัดรังสีเพื่อ
 ตรวจสอบหาวัสดุกัมมันตรังสี   ไม่พบ (Room clear of activity)  
 อาจตกหล่นภายในห้องหลัง
 เสร็จสิ้นการรักษา    พบ (Seeds found)….......…...เม็ด
 (Survey for lost seeds 
 after implantation)         

 ผู้ท�าการตรวจวัด 
 (Surveyed by)  ………………………………….………………………………….
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2.	แบบฟอร์มส�าหรับการตรวจวัดรังสีที่ห้องพักผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย (Patient name)............................................................................................
ห้องพัก (Patient room)................................. ไอโซโทป (Isotope)…………………………
จ�านวนเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีที่ฝัง (Number of seeds)…..………………...........................
ค่ากัมมันตภาพรวม (Total activity)…………………………………….………………………………

การตรวจวัดรังสี	(Radiation	survey)	ในระหว่างผู้ป่วยพักอยู่ที่ห้องพักผู้ป่วยของโรงพยาบาล

(โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	:	RSO)

 วันที่ตรวจวัด    เวลาที่ตรวจวัด
 (Date of survey)  ………………….............. (Survey time) ……………………........

 เครื่องส�ารวจรังสี    หมายเลข
 (Survey meter)  …………….................... (Serial number) ………………..............

 วันที่ปรับเทียบมาตรฐาน   ค่ารังสีพื้นหลัง
 (Calibrated date) ….................…………… (Background  ……………………........
     radiation) 

อัตราปริมาณรังสี	(Dose	rate)	ในหน่วย	μSv/h	หรือ	mR/h

 ที่ประตูห้องพัก   สูงสุดโดยรอบบริเวณห้อง 
 (Door reading)  ……….......................... (Maximum radiation  ……………………........
     leakage) ……………………........
      ……………………........
      ……………………........

 ท่ีระยะ 1 เมตรจากตัวผู้ป่วย   ท่ีระยะ 1 เมตรขณะผู้ป่วย
 เมื่อเข้าพักที่ห้องพัก  ……….......................... นอนบนเตียง ……………………........
 (At 1 meter from    (1 meter from bed)
 patient at patient room)

 ที่ระยะ 1 เมตรจากตัว
 ผู้ป่วยก่อนอนุญาต
 ให้กลับบ้าน     ผู้ท�าการตรวจวัด
 (At 1 meter from  ……….......................... (Surveyed by) ……………………........
 patient before release) (เกณฑ์การอนุญาต 

ระดับรังสีต้องน้อยกว่า 

50 uSv/h หรือ 5 mR/h)
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 วันที่ตรวจวัด    เวลาที่ตรวจวัด
 (Date of survey)  ………………….............. (Survey time) ……………………........

 การตรวจวัดรังสีเพื่อ  ไม่พบ (Room clear of activity)
 ตรวจสอบหาวัสดุกัมมันตรังสี   พบ (seeds found)…………...เม็ด  
 (Survey for lost seeds) 

 การตรวจวัดเพื่อตรวจสอบ  ไม่รั่ว (Negative)  
 การรั่วของรังสี (Survey   รั่ว (Positve)………….................................
 for radiation leakage)  

 ผู้ท�าการตรวจวัด 
 (Surveyed by)  ………………………………….………………………………….       

การตรวจวัดรังสีที่ห้องพักผู้ป่วยหลังอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	
(Survey	following	patient	departure)	

(โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	:	RSO)
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ภาคผนวก ง

ตัวอย่างข้อแนะน�าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย	

ผู้ดูแลผู้ป่วย	และญาติ
(Safety	instructions	for	patient,	carers/caregiveres	or	

comforter,	and	family	member)

ข้อแนะน�าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในระหว่างที่พักอยู่โรงพยาบาล

1. ผู้ป่วยต้องไม่ออกจากห้องพัก จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

2. ให้ใช้ห้องน�้าและห้องส้วมที่อยู่ในห้องพักเท่านั้น

3. กรณีผู้ป่วยพบเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีตกหล่นอยู่ภายในห้องพัก ห้ามหยิบจับหรือ 

  สัมผัสโดยเด็ดขาด โดยให้รีบแจ้งพยาบาลผู้ดูแลหอผู้ป่วยหรือแพทย์เจ้าของไข้ 

  ทราบโดยทันที เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด�าเนินการจัดเก็บ 

  ต่อไป

4. กรณีพยาบาลเข้าปฏิบัติงานหรือญาติเข้าเยี่ยมในห้องพัก ผู้ป่วยต้องไม่อยู ่

  ใกล้ชิดบุคคลเหล่านี้ โดยให้อยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร
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ข้อแนะน�าในการปฏิบัติตัวของญาติผู ้ดูแลผู ้ป่วยและญาติที่เข้าเยี่ยมใน 

ระหว่างที่ผู้ป่วยพักอยู่โรงพยาบาล

1. ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้เข้าเยี่ยม ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามข้อก�าหนด 

  ของโรงพยาบาล

2. ผู้ดูแลผู้ป่วยเมื่อเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดและควรอยู่ให้ห่าง 

  มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ และให้ช่วยเหลือผู้ป่วยเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น 

3. เมื่อญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ไม่ควรอยู่ใกล้ผู้ป่วยนานเกินความจ�าเป็น และอยู่ให้ 

 ห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร หรืออยู่หลังฉากตะกั่ว 

 4. ไม่ใช้ห้องน�้าและห้องส้วมร่วมกับผู้ป่วย

 5. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม หรือรับประทานอาหารในห้องพักผู้ป่วย

ข้อแนะน�าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยกรณีที่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์ ทารก และเด็กเล็ก โดยเฉพาะ 

  2 เดือนแรกหลังจากการรักษา

2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวเป็นเวลานานๆ และให้อยู่ห่าง 

  อย่างน้อย 1 เมตร

3. งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ 1 สัปดาห์หลังการรักษา

4. ควรแยกนอน หรือนอนให้ห่างจากบุคคลในครอบครัว (รวมทั้งคู่สมรส) อย่าง 

  น้อย 1 เมตร 

5. กรณีภรรยาหรือญาติที่อาศัยในครอบครัวเดียวกันตั้งครรภ์ในระหว่างการ 

  รักษา ให้แจ้งแพทย์ผู้รักษาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทราบ เพื่อ 

  ขอค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวเพิ่มเติม



53

6. ไม่ควรใช้ห้องน�้าร่วมกับบุคคลอื่นในครอบครัว (ถ้าเป็นไปได้)

7. ต้องไม่หยิบจับหรือสัมผัสโดยตรงกับเม็ดวัสดุกัมมันตรังสี ในกรณีที่พบเม็ดวัสดุ 

  กัมมันตรังสีหลุดออกมาจากตัวผู้ป่วย ให้ใช้ช้อนตักหรือคีมหนีบแล้วน�าไปเก็บไว้ 

  ในภาชนะโลหะหรือสเตนเลสโดยเก็บให้ห่างจากบุคคลอื่น และให้น�าส่งคืน 

  โรงพยาบาลตามที่แพทย์นัดครั้งต่อไป หรือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

  ทางรังสีทราบเพื่อด�าเนินการต่อไป 

8. เมื่อเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวที่มีเพื่อนร่วมเดินทางให้อยู่ห่าง อย่างน้อย 1 เมตร

9. หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน (เรือ รถเมล์ รถทัวร์ รถไฟฟ้า  

  หรือเครื่องบิน)

10. ให้แสดงเอกสารที่ทางโรงพยาบาลผู้รักษาออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง หาก 

  ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาโรคต่อเนื่องที่โรงพยาบาลอื่น

11. ให้แสดงเอกสารที่ทางโรงพยาบาลผู้รักษาออกให้ ต่อศัลยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ 

  ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง หากต้องเข้ารับการผ่าตัด 

12. กรณเีดนิทางไปต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารหลกัฐานหรอืบตัรทีท่างโรงพยาบาล 

  ผูใ้ห้การรกัษาออกให้ต่อเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องทกุครัง้ หากมกีารตรวจพบการแผ่รงัส ี

  ออกจากตัวผู้ป่วย ที่ด่านตรวจของสนามบินหรือชายแดน
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ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสี

แบบถาวรที่ให้ผู้ป่วยไว้พกติดตัว	

(Radioactive	label	for	permanent	implant	brachytherapy)

ตัวอย่างบัตรส�าหรับให้ผู้ป่วยพกติดตัว (Wallet card) หลังออกจากโรงพยาบาล

ด้านหน้า

โปรดระวังวัสดุกัมมันตรังสี	

(Caution	Radioactive	Material)

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังเม็ดวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร

(Permanent	Prostate	Seed)

ชื่อผู้ป่วย  วันเดือนปีเกิด

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

แพทย์ผู้รักษา                     ไอโซโทป

(Rad. Oncologist / Urologist)……………........… (Isotope)……………………………...................

กัมมันตภาพรวม วันที่ฝัง

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

อัตราปริมาณรังสีที่ระยะ 1 เมตร                 วันที่ตรวจวัด

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

ลายมอืชือ่เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยทางรงัสี...............................................................................
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ด้านหลัง

ข้อแนะน�าเบื้องต้นในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย

1. ให้แสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกครั้ง หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง 

 ที่โรงพยาบาลอื่น

2. ให้แสดงบัตรนี้ต่อศัลยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง หากต้องเข้ารับการผ่าตัด 

3. ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับสตรีมีครรภ์ ทารก และเด็กเล็ก 

4. ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นเป็นเวลานานๆ โดยต้องอยู่ห่างอย่างน้อย 1 เมตร

5. ผู้ป่วยต้องพกบัตรนี้ไว้ติดตัวตลอดเวลา อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี หลังจากได้รับการรักษา

6. กรณีเดินทางไปต่างประเทศ ให้แสดงบัตรนี้ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง หากมีการ 

 ตรวจพบการแผ่รังสีออกจากตัวผู้ป่วย ที่ด่านตรวจของสนามบินหรือด่านชายแดน

 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อแพทย์ผู้รักษาหรือเจ้าหน้าที ่

 ความปลอดภัยทางรังสี หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................
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ภาคผนวก ฉ

ตัวอย่างป้ายเตือนทางรังสีและการติดป้ายเตือนทางรังสี

(Radioation	symbol,	labels	and	labeling)

ที่มารูป: หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ภาคผนวก ช

การจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุ	หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี

  ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้วัสดุกัมมันตรังสี ต้องมีการประเมินความปลอดภัยในการ 

ปฏิบัติงานทางรังสีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและสร้างห้องปฏิบัติการ (ห้อง 

ส�าหรับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี) การเตรียมและน�าวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งาน  ต้องมี 

แผนปฏิบัติงานส�าหรับควบคุมความปลอดภัยทางรังสีและมีวิธีการระงับเหตุผิดพลาด

ที่อาจเกิดขึ้นได้  ต้องรู้วิธีป้องกันเหตุดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นหรือในกรณีที่เกิดเหตุขึ้น 

ก็สามารถระงับเหตุดังกล่าวให้เข้าสู่ภาวะปกติได้  การท�าแผนดังกล่าวต้องอาศัยข้อมูล 

จากประสบการณ์ของอุบัติเหตุหรือเหตุผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและอาจไม่เคยเกิดขึ้น 

แต่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้แผนดังกล่าวต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตลอดเวลาตามลักษณะการใช้งานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาเทคนิค 

ใหม่ๆ การประเมินความปลอดภัยทางรังสีและการวางแผนด�าเนินการกรณีเกิดเหตุ 

ฉุกเฉินทางรังสีต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนที่มีการใช้งาน  เริ่มต้ังแต่การสั่งมาใช้งาน 

การขนส่ง  การตรวจรับ  การเปิดหีบห่อ  การจัดเก็บเพื่อเตรียมใช้งาน  การเตรียมวัสดุ 

กัมมันตรังสี  การฝังวัสดุกัมมันตรังสีแก่ผู้ป่วยเพื่อการรักษา การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ 

ฝังวัสดุกัมมันตรังสีและต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ขั้นตอนการเก็บและการจัด 

การกากกัมมันตรังสี  แผนเตรียมพร้อมเพื่อด�าเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังส ี

ต้องใช้ภาษาที่ชัดเจน  เข้าใจง่ายและกระชับ และต้องติดประกาศไว้ในบริเวณที่ทุกคน 

สามารถน�าไปปฏิบัติได้   โดยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เหตุผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นได้ และแนวปฏิบัติหรือ 

   วิธีการแก้ไขเหตุฯ ที่ถูกต้องและปลอดภัยทางรังสี

  2. ชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ที่ต้องเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ 

   แก้ไขเหตุฯ
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  3. ก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนิน 

   การแก้ไขเหตุฯ

  4. อุปกรณ์และเครื่องมือที่จ�าเป็นต้องใช้ในการด�าเนินการแก้ไขเหตุฯ

  5. มีการอบรมและมีการฝึกซ้อมเป็นประจ�า

  6. มีระบบการท�ารายงานและเก็บข้อมูลประวัติ

  7. มีขั้นตอนแนวปฏิบัติในการควบคุมบุคลากร ผู้ป่วยและประชาชนไม่ให้ 

   ได้รับรังสีโดยไม่จ�าเป็น

  8. มีแนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกบริเวณพื้นที่เกิดเหตุฯ

  ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้แก้ไขเหตุฯ	

  ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้แก้ไขเหตุฯ ต้องเก็บไว้ในที่ที่สามารถน�ามา 

ใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฯ ขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้

  1. อุปกรณ์ก�าบังรังสี เช่น เสื้อตะกั่ว ฉากตะกั่ว

  2. อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสี เช่น ถุงมือ ปากคีบ

  3. เครื่องส�ารวจรังสี (Survey meter) ที่สามารถวัดรังสีที่มีพลังงานต�่ากว่า  

   35 keV ได้

  4. ภาชนะก�าบังรังสี (Shielded container)

  5. ป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี

  6. มาตรรังสีแบบพกพา (Pocket dosimeter) ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดปริมาณ 

   รังสีสะสมแบบอ่านค่าได้ทันที
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  เหตุฉุกเฉินหรือเหตุผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้

 	 กรณีวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย

  ส�าหรับกรณีนี้ อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ ขณะขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 

การจัดเตรียมวัสดุกัมมันตรังสี และการฝังวัสดุกัมมันตรังสี  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

ของหน่วยงานฯ ทราบ 

 2. ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่คาดว่าวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย 

ติดป้ายเตือนทางรังสีและกั้นบริเวณโดยรอบตามความเหมาะสม

 3. ท�าการค้นหาในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ห้องท�าหัตถการ บริเวณเตรียมวัสดุ 

กัมมันตรังสีหรือบริเวณท่ีคาดว่าวัสดุกัมมันตรังสีอาจตกหล่นอยู่โดยใช้เครื่องส�ารวจ 

รังสี

 4. ถ้าไม่พบให้รายงานส�านักงานฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9200-6243 ทราบถึง 

สาเหตุที่เกิดขึ้นในทันที

  กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

  หน่วยงานต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจ�ากรณีเกิดเพลิงไหม้ โดยเมื่อเกิดเหตุ 

ต ้องแจ้งให้พนักงานดับเพลิงทราบถึงต�าแหน่งบริเวณที่มีการเก็บและใช้วัสด ุ

กัมมันตรังสี และหลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการ 

ตกค้างหรือเปรอะเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนที่จะอนุญาตให้ 

บุคคลใดๆ เข้าไปในที่เกิดเหตุ และให้จัดท�ารายงานเสนอต่อส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

โดยด่วน
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  การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยที่ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี

  กรณีที่ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับการฝังวัสดุกัมมันตรังสี เช่น เมื่อ 

ผูป่้วยเกดิหมดสต ิ  เป็นลมหรอืจ�าเป็นต้องท�าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (Cardio pulmonary 

resuscitation : CPR) ผู้ปฏิบัติงานต้องท�าด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงรังสี

ที่แผ่ออกมาจากตัวผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยควรสวมเสื้อตะกั่ว 

ถงุมอื ทัง้นีผู้้ปฏบิติังานต้องได้รบัการฝึกอบรมและฝึกซ้อมขัน้ตอนการปฏบิตังิานช่วยเหลอื 

ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นประจ�า

  กรณีที่ต้องช่วยเหลือผู้ป่วยฯ	อย่างเร่งด่วนรวมทั้งท�าการผ่าตัด	

  กรณีที่ผู้ป่วยฯต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ต้องด�าเนินการดังนี้

  1. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดรับทราบว่าผู ้ป่วยมีวัสดุกัมมันตรังสีอยู่ใน 

ร่างกาย

  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของหน่วยงาน ให้แพทย์ติดมาตรรังสี

แบบพกพา และต้องให้ค�าแนะน�าแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดเกี่ยวกับการป้องกันรังสี

จากการแผ่รงัสทีีอ่อกจากตวัผูป่้วย เพ่ือให้แพทย์และเจ้าหน้าทีป่รบัวธิกีารผ่าตดัให้เหมาะสม

  3. มีการน�าอุปกรณ์ป้องกันรังสีมาใช้โดยไม่ท�าให้ประสิทธิภาพในการผ่าตัด 

ลดลง

  4. ในกรณีที่การผ่าตัดต้องใช้เวลานาน ต้องมีการสับเปลี่ยนแพทย์และ 

เจ้าหน้าที่ผ่าตัดเพื่อไม่ให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ได้รับรังสีเกินขีดจ�ากัดส�าหรับบุคคลทั่วไป

  5. หลังจากผ่าตัดเสร็จ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีต้องตรวจสอบ 

ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดทุกคนได้รับ

  6. ในกรณีที่มีการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อที่มีวัสดุกัมมันตรังสีฝังอยู่ ต้องน�าชิ้นเนื้อ 

ไปเกบ็ไว้ในภาชนะทีส่ามารถป้องกนัอนัตรายจากรงัสไีด้ เพือ่จดัการเป็นกากกมัมนัตรงัส ี

ต่อไป
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	 	 แนวปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่พบเหตุฉุกเฉินทางรังสี	กรณีไม่ทราบว่าผู้ป่วย 

ได้มีการรักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรและได้เข้ารับการผ่าตัด	

  1. กรณีมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด โดยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการ 

รักษาด้วยการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวรมาจากโรงพยาบาลในต่างประเทศหรือ 

โรงพยาบาลอื่น หากพบว่า การผ่าตัดนั้นมีวัสดุกัมมันตรังสีหลุดออกมากับเนื้อเยื่อ 

หรืออื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

ทางรังสี (RSO ของหน่วยรังสีวินิจฉัย หรือหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ หรือหน่วยงาน 

อื่นใดที่ใช้ประโยชน์จากรังสี) ของโรงพยาบาล เพื่อเข้าตรวจวัดรังสีและประเมิน 

ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งจัดเก็บวัสดุกัมมันตรังสีไว้ภาชนะที่สามารถป้องกันรังสี 

และน�าภาชนะดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในสถานที่มั่นคงปลอดภัย และให้เจ้าหน้าที่ความ 

ปลอดภัยทางรังสีจัดท�ารายงานเสนอต่อส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยด่วน

  2. หากโรงพยาบาลไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี สามารถติดต่อ 

เพื่อค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยทางรังสีได้ที่ กลุ่มก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสี 

ทางการแพทย์ ส�านักก�ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-7600 ต่อ 3515-3517 หรือ 092-276-8616 และให้แจ้ง

เหตุฉุกเฉินไปที่ กลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี ส�านกัก�ากบั

ดูแลความปลอดภยัทางรงัสี ส�านกังานปรมาณเูพือ่สันต ิ โทรศพัท์ 02-596-7600 (ในเวลา 

ราชการ) หรือ 089-200-6243 (24 ชั่วโมง) โทรสาร 02-562-0086 Email: rad_ 

emer@oaep.go.th
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยทางรังสีส�าหรับงาน 

Permanent Implant Brachytherapy

 ล�าดับที่	 	 	 ชื่อ-สกุล	 	 	 หน่วยงาน

 1 นายสุรัตน์    วินิจสร รพ.ศิริราช

 2 นางสาวจุมพฏ  คัคนาพร   รพ.ศิริราช

 3 นางสาวดารณี   ภิริยาแสง รพ.รามาธิบดี

 4 นายแสงอุทิศ  ทองสวัสดิ์ รพ.จุฬาภรณ์

 5 นางสาวจีระภา  ตันนานนท์ รพ.จุฬาภรณ์

 6 นายธนวัฒน์  ถาวรวงษ์ รพ.จุฬาลงกรณ์

 7 นางสาวอ�าพันธ์ สุรนันทเสถียร รพ.ธนบุรี

 8 นางสายใจ  ตั้งเจริญชัยวัฒนา รพ.ธนบุรี

 9 นางอรทัย  สิงห์อุสาหะ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 10 นายสุชาติ  ช้างมณี รพ.บ�ารุงราษฎร์

 11 นายทัศนะ  จิ๋วแพ รพ.พระรามเก้า

 12 นางสาวเฉลิมลักษณ์ จุมปาแฝด รพ.พระรามเก้า

 13 พ.ท.นพ.ณัฐพงศ์ บิณษรี รพ.พระมงกุฏเกล้า

 14 นายณัฐวุธ  นัยนานนท์ บริษัทโกลบอลเมดิเคิล จ�ากัด

 15 พญ.ศิรินทร์ทิพย์ ทรงวุฒิวิชัย รพ.พระมงกุฏเกล้า

 16 นางสาวจิราภรณ์ พูลผล รพ.จุฬารัตน์ 3

 17 นางสาวโนรี  สรรเพชุดามณี รพ.จุฬารัตน์ 3

 18 นางปราณี   อินทรโอภาส รพ.จุฬารัตน์ 3

 19 นางรัตนา  ชัยมงคลศักดิ์ รพ.จุฬารัตน์ 3

 20 นายวิวิช  ธรรมวีระพงษ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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 21 นายนฤพนธ์  เพ็ญศิริ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 22 นายศักสิทธิ์  ค�าภามิ่ง  ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 23 นางสาวศิริพร  พุ่มไสว ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 24 น.ส.หทัยกาญจน์ กุหลาบเสาวคนธ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 25 นางสาวชุติมา  เติมสุข ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 26 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 27 นางสาวอนุรัตน์ โพธิ์หล้า ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 28 นางสาวอุรารักษ์ จันทะวงษ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 29 นายทศดล  สันถวไมตรี ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

จัดทำ�โดย

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะผู้จัดทำ�

นายนฤพนธ์ เพ็ญศิริ ผู้อ�านวยการกลุ่มก�ากับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสี 

   ทางการแพทย์

นางสาวปัทมา ณ นคร นักฟิสิกส์รังสี ระดับช�านาญการพิเศษ

นางสาวสุนันทา ภูงามนิล นักฟิสิกส์รังสี ระดับช�านาญการ

นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม นักฟิสิกส์รังสี ระดับปฏิบัติการ

นางสาวจุไรรัตน์ อุตส่าห์ดี นักฟิสิกส์รังสี ระดับปฏิบัติการ

นายนพรัตน์ แก้วใหม่ นักฟิสิกส์รังสี ระดับปฏิบัติการ

นางกนกพร ธรฤทธิ์ นักฟิสิกส์รังสี ระดับปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร พุ่มไสว เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับช�านาญงาน


