
 

 

ปส. แจงหลังมีการแชร์ข่าวผูป้ว่ยฝังแร่ไอโอดีน - 125 รกัษามะเร็งจากจีน 
ยันมีมาตรการความปลอดภยัทางรังสีพร้อมก ากบัดแูล 

 จากกรณีท่ีมีการแชร์ข่าวกรณีผู้ป่วยไปฝังแร่ไอโอดีน - 125 เพ่ือรักษาโรคมะเร็งจากโรงพยาบาล
ในจีน ระบุ ปส. ละเลยหน้าท่ีก ากับดูแลความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าว ปส. ขอยืนยันว่า มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางรังสีพร้อมก ากับดูแล รวมท้ังให้แนวทางปฏิบัตริะหว่างการรักษาแก่แพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ป่วยมาโดยตลอด พร้อมเน้นย้ าควรศึกษาให้เข้าใจก่อนและหลังรักษา 

 หลังจากที่มีผู้แชร์ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวานน้ี (24 พฤษภาคม 2560) กรณีข่าวผู้ป่วยมะเร็งที่
เดินทางไปประเทศจีนเพื่อรักษาโรคมะเร็งโดยการฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ โดยมีผู้โพสต์ข้อความกล่าวหา 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ว่า ละเลยหน้าที่ในการก ากับดูแลความปลอดภัยในเรื่องดังกล่าว ท าให้ส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัย 

 ปส. ขอช้ีแจงว่า ในฐานะหน่วยงานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี ได้มีการด าเนินการต่อ
กรณีดังกล่าวมาตัง้แต่ต้นแล้ว ที่ผ่านมาไดใ้ห้ข้อแนะน าด้านความปลอดภัยทางรังสี ส าหรับการรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร โดยเฉพาะการฝังวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน – ๑๒๕ หรือที่เรียกว่า การ
ฝังแร่ไอโอดีน – ๑๒๕ รวมทั้งได้จัดท าคู่มือความปลอดภัยทางรังสี การใช้วัสดุกัมมันตรังสีแบบถาวร เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติระหว่าง
การรักษาให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยเองด้วย 

 นอกจากนี้ ปส. ยังได้มีการประสานงานประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุม
โรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมาคมรังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยาแห่งประเทศไทย กรมองค์การระหว่างประเทศ และกรมเอเชียตะวันออก โดยก าหนดมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน พร้อมก ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางด้าน
ของประชาชนทั่วไป ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการแถลงข่าว การสัมภาษณ์ และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ และสื่อออนไลน์ 

  ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน รวมไปถึงประชาชนทั่ว ปส. ขอเรียนย้ า
เตือนข้อแนะน าส าหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยการฝังแร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบกันอีกครั้ง ดังนี้ 

๑. ในช่วงสองสัปดาห์แรก ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็กและสตรีมีครรภ์เป็นเวลานาน ๆ  
๒. ในช่วงสองเดือนแรก ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางรถยนต์สาธารณะ และสถานที่ชุมชนที่มีคน

พลุกพล่าน 

  ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 

โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓ 
http://www.oap.go.th / Facebook : atoms4peace 
อีเมล์ : pr@oap.go.th , pratoms4peace@gmail.com 
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๓. ญาติผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป สามารถสนทนาพูดคุยกับผู้ป่วยได้ปกติ โดยมีข้อแนะน าให้ห่าง
จากผู้ป่วยอย่างน้อย ๑ เมตร 

๔. ผู้ป่วยที่ท าการรักษาจากต่างประเทศต้องขอเอกสารในการรักษาจากสถานพยาบาลโดยต้องระบุ
ปริมาณรังสีที่ใช้และต าแหน่งที่รักษา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาและการป้องกันอันตราย
จากรังสี 

๕. เมื่อผู้ป่วยเข้ารักษาในสถานพยาบาลไม่ว่าป่วยด้วยกรณีใด ต้องแจ้งให้สถานพยาบาลทราบว่า
ตนเองเคยได้รับการรักษาโดยการฝังแร่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและผู้ให้
การรักษา 

๖. ในกรณีที่เข้ารับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลผู้ปว่ยต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบว่าผู้ป่วยได้รับ
การรักษาโดยการฝังแร่ไอโอดีน - ๑๒๕ 

๗. กรณีการฝังศพ สามารถด าเนินการฝังได้ โดยให้ด าเนินการตามข้อแนะน าด้านการป้องกัน
อันตรายจากรังสีจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 

๘. กรณีการฌาปนกิจศพสามารถด าเนินการได้ หากฝังแร่ไอโอดีน - ๑๒๕ มาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ฝัง
แพลเลเดียม - ๑๐๓ ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หรือฝังซีเซียม - ๑๓๑ ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน 

๙. หากไม่สามารถท าได้ตาม ข้อ ๗ และ๘ การด าเนินการทางศาสนา (การฌาปนกิจ) สามารถ
ด าเนินการตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ที่ท าการเก็บอัฐิหรือเถ้ากระดูกหลังจากการฌาปนกิจศพ ต้องสวม
หน้ากากและถุงมือ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี โดยอัฐิและเถ้าถ่านที่เหลือต้องจัดเก็บไว้ใน
ภาชนะโลหะอย่างน้อย ๑ ปี   

๑๐. ไม่ควรแพร่กระจายอัฐิสู่สิ่งแวดล้อม จนกว่าระยะเวลาผ่านไปประมาณ ๒๐ เดือน ส าหรับ
ไอโอดีน - ๑๒๕ หรือ ๑๗๐ วัน ส าหรับแพลเลเดียม – ๑๐๓ หรือ ๑๐๐ วัน ส าหรับซีเซียม - 
๑๓๑ (ประมาณ ๑๐ เท่าของค่าครึ่งชีวิตของวัสดุกัมมันตรังสีที่ใช้รักษา) โดยนับจากวันที่ฝังวัสดุ
กัมมันตรังสี 

ดาวน์โหลดข้อแนะน าด้านความปลอดภัยทางรังสี ส าหรับการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยวิธีการฝังวัสดุกัมมันตรังสี
แบบถาวร ได้ที่ www.oaep.go.th  

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โทรศัพท์ 0 2596 7600 

 
 

ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๗ 
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕60 
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