
Nuclear Technology for Climate Change

ASEANTOM
Thailand 2019

Atoms for Peace Journal

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจ�ำปี 2562



บก. เปิดเล่ม

	 พบกันอีกครั้งกับวารสารปรมาณูเพื่อสันติ	ปีที่	32	ฉบับที่	2	ประจ�าปี	2562	 

ฉบับนี้ขอน�าเสนอบทความเด ่นเรื่อง “ASEANTOM”	 ซึ่งป ีนี้ เป ็นปีส�าคัญ 

ของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ	 โดยการเป็นประธานอาเซียน	 

และที่ส�าคัญ	 ปส.	 ยังรับหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายหน่วยงานก�ากับดูแล 

ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน	หรือ	 ASEANTOM	 

(ASEAN	 Network	 of	 Regulatory	 Bodies	 on	 Atomic	 Energy)	 

ซึ่งได้ด�าเนินการจัดประชุมประจ�าปีคร้ังที่	 6	ของเครือข่ายฯ	ณ	จังหวัดกระบี่	 

ระหว่างวันที่	1–4	กรกฎาคม	2562	ที่ผ่านมา

	 ส�าหรับคอลัมน์	 Nuclear	 Update	 ฉบับน้ีจะมาในหัวข้อ	“RU-106  

Eye Plaque กับการใช้งานอย่างปลอดภัย”	ซึ่งเป็นการน�าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ในการ

รักษาโรคทางตา	ทั้งนี้ผู้จัดท�าวารสารปรมาณูเพื่อสันติหวังว่า	บทความในวารสารฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์	รวมทั้งท�าให้ทุกท่านรู้จักกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในด้านต่างๆ	มากขึ้น

บรรณาธิการ

จัดท�ำโดย ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่ปรึกษำ
1.	 นางสาววิไลวรรณ	ตันจ้อย	 เลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

2.	 นางรัชดา	เหมปฐวี	 รองเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คณะท�ำงำนพิจำรณำเอกสำรวิชำกำรและสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ของส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ 

(กองบรรณำธิกำร)
1.	 นางสุชิน	อุดมสมพร	 ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	 	 											 	

2.	 นางสาวอัมพิกา	อภิชัยบุคคล	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณ	ู	 									

3.	 นางวราภรณ	์วัชรสุรกุล	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	

4.	 นายอารักษ	์วิทิตธีรานนท์	 รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี

5.	 ดร.	พิภัทร	พฤกษาโรจนกุล	 รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู

6.	 นางดารุณี	พีขุนทด	 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ	

7.	 นางสุนันทา	สาวิกันย์	 นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ	

8.	 ดร.	รุจจพัน	เกตุกล�่า	 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ	

9.	 ดร.	ไชยยศ	สุนทราภา	 วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ	

10.	 นางสาวกรรณิกา	มณีวรรณ์	 นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการพิเศษ	(เลขานุการ)

11.	 นางสาวนุชจรีย์	สัจจา	 นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ออกแบบและพิมพ์ที่ : บริษัท อิสระดี จ�ำกัด
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	 วารสารปรมาณูเพื่อสันติจัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่ภารกิจและการด�าเนินงานของส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	 รวมทั้งข่าวสาร	

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 

ข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

	 บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกและแก้ไขต้นฉบับทั้งเรื่องและภาพตามแต่จะเห็นสมควร	 โดยไม่ต ้องขอ 

ความเห็นชอบจากเจ้าของเรื่องและไม่ส่งต้นฉบับคืน	

	 ข้อคิดเห็นหรือบทความในเอกสารฉบับน้ีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู ้เขียน	 ซึ่งไม่มีข ้อผูกพันกับส�านักงานปรมาณู 

เพื่อสันติแต่อย่างใด

ผู้สนใจส่งข้อเขียน หรือข้อเสนอแนะ

สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1108-1114, 3104-3107 โทรสาร 0 2561 3013

        : pr@oap.go.th            : Atoms4Peace ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

         

C o n t e n t

เครือข่ายหน่วยงานก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

ในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Network	of	Regulatory	Bodies	on	 

Atomic	Energy	:	ASEANTOM)

การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่	  

เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

การก�ากับดูแลการใช้ประโยชน์		

เรเดียม-223	ในทางการแพทย์

มารู้จักกับนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

ระบบจัดการพิกัดนิวเคลียร์และรังสีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ru-106	Eye	Plaque	กับการใช้งานอย่างปลอดภัย
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เครอืข่ำยหน่วยงำนก�ำกับดแูลควำมปลอดภยั
จำกพลังงำนปรมำณูในภูมิภำคอำเซียน 
(ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy: ASEANTOM)

 ในปี	พ.ศ.	2554	ประเทศไทยโดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติภายใต้การบริหารงานของศาสตราจารย์

เกียรติคุณ	 ดร.	 ชัยวัฒน์	 ต่อสกุลแก้ว	 ได้ริเริ่มแนวคิดท่ีจะจัดตั้งเครือข่ายของผู ้ก�ากับดูแลความปลอดภัย 

ทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียนขึ้น	เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร	์ความมั่นคง 

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์	 (Safety,	 Security,	 Safeguards:	 3S)	 

เพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในภูมิภาค	 ตลอดจนการด�าเนินการ 

เข้าสู ่ความเป็นประชาคมอาเซียน	 การด�าเนินงานของเครือข่ายมุ ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ	 ช่วยเหลือ	 

แลกเปล่ียนข้อมูล	พัฒนาบุคลากรในด้านการก�ากับดูแลการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน	 

การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม	นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร	์และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อยกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากลของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	(IAEA)	

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติด�าเนินการเชิงรุกเรื่อยมาจนกระทั่ง	ASEANTOM	ได้รับการรับรองสถานะเป็น

องค์กรรายสาขา	 (Sectoral	body)	ของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน	 (ASEAN	Political	Security	

Community:	APSC)	ภายใต้	Annex	I	ของกฎบัตรอาเซียน	(ASEAN	Charter)	ในป	ีพ.ศ.	2558

กำรเป็นประธำนเครือข่ำย ASEANTOM
	 หน่วยงานด้านการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศสมาชิกอาเซียนผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนกันในการท�าหน้าที่ประธานเครือข่าย	ASEANTOM	โดยมีวาระ	1	ปี	ในปีที่ประเทศนั้น	ๆ	ท�าหน้าที่ประธาน	

ASEAN	

ดร.	พิภัทร	พฤกษาโรจนกุล	

วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการพิเศษ	

รักษาการในต�าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู	

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กิจกรรม วันที่ สถานที่จัดกิจกรรม
การประชุม Kick off Meeting of ASEANTOM/NNSA 

Exercise DevelopmentTraining Series (EDTS) ร่วมกับ U.S. DOE
2–4 เมษายน 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

การประชุมประจ�าปีครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 
ASEANTOM และการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง

1–4 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดกระบี่

การฝึกอบรม Initial Training of EDTS 6–9 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรม RCARO-ASEANTOM Regional Training Course Rapid 
Radiation Measurement and Individual Dose  

Assessment following Nuclear and Radiological Emergency 

7–11 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

การประชุม Final Project Review Meeting of RAS9077 
“Supporting Regional Nuclear Emergency Preparedness  

and Response in ASEAN Region”

2–6 ธันวาคม 2562 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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	 ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ	ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นประธานเครือข่าย	ASEANTOM	ในปี	พ.ศ.	2562	 มีก�าหนดจัดกิจกรรม

ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง	ASEANTOM	และหน่วยงานคู่เจรจาจ�านวน	5	กิจกรรม	รวมถึงการประชุมประจ�าปีครั้งที	่

6	ของเครือข่าย	ASEANTOM	และสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร	์ซึ่งมีก�าหนดจัดระหว่างวันที่	 1–4	กรกฎาคม	

2562	ณ	จังหวัดกระบ่ี	 เพื่อวางแผน	หารือด้านนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของเครือข่าย	ASEANTOM	การประชุมฯ	 

จะเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกน�าเสนอการด�าเนินงานภายใต้เครือข่ายฯ	สาขาหรือหัวข้อที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานหรือประเทศคู่เจรจา	รวมถึงหารือถึงการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานคู่เจรจาในอนาคต

โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรตรวจวัดกัมมันตภำพรังสี
และระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศลำวและประเทศกัมพูชำ
	 ประเทศไทยโดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการมีเครือข่ายความร่วมมือในการตรวจวัด

กัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียนที่เข้มแข็ง	สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ	 

ตลอดจนแจ้งเตือนให้กับประเทศอื่น	 ๆ	 ในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	 หากเกิดเหตุการณ์รั่วไหลหรือแพร่กระจาย 

ของวัสดุกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อมจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงได้

ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นโดยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	การถ่ายทอดความรู	้ประสบการณ์	และเทคโนโลยีของประเทศไทยในการ

ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมและประชาชนให้แก่หน่วยงานก�ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี

ของประเทศเพื่อนบ้าน	 ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือในตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสี

ในสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน	รูปแบบการด�าเนินการประกอบด้วยการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านและ

การส่งผู้ช�านาญการของ	ปส.	ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	เพื่อติดต้ังระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในส่ิงแวดล้อม	ติดตั้งระบบการ

บริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ปส.	 เริ่มน�าร่องโครงการกับประเทศลาวในปี	พ.ศ.	2560	และประเทศกัมพูชาในปี	พ.ศ.	2561	

และยังมีแผนการจะด�าเนินโครงการเดียวกันนี้กับประเทศมาเลเซียในป	ีพ.ศ.	2562

โครงกำรควำมร่วมมือกับทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหวำ่งประเทศ (IAEA)
 1. โครงการ RAS9077 “Supporting Regional Nuclear Emergency Preparedness and Response in 

ASEAN Region”

	 โครงการนี้ด�าเนินการภายใต้รูปแบบของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาค	 (Regional	Technical	 

Cooperation	Project)	ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหาร

จัดการในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน	

โครงการนี้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559	และจะสิ้นสุดปี			พ.ศ.	2562	โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	IAEA	และประเทศ

ญี่ปุ่น	ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการจะน�าไปสู่การปฏิบัติจริงผ่าน	The	ASEAN	Coordinating	Center	 for	Humanitarian	 

Assistance	on	disaster	management	 (AHA	Center)	ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการจัดการภัยพิบัติและรับมือ 

เหตุฉุกเฉินในภูมิภาคอาเซียน	
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 2. โครงการ ASEANTOM-IAEA regional project “Strengthening Regulatory Capacities for Licensing,  

Inspection and Enforcement for the Security of Radioactive Materials and Associated Facilities in Southeast 

Asia”

	 โครงการดังกล่าวริเริ่มโดย	Division	of	Nuclear	Security,	 IAEA	ด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	ถึง	พ.ศ.	2562 

เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลด้านการออกใบอนุญาต	 การตรวจสถานประกอบการทางรังสี	 และการบังคับใช้กฎหมาย	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความม่ันคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีและสถานประกอบการทางรังสีที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้โครงการนี	้ 

IAEA	 วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสีของประเทศสมาชิก	 

ASEANTOM	เพื่อออกแบบสื่อและเอกสารส�าหรับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 เพื่อเป็นการยกระดับ 

การท�างานเชิงบูรณาการในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและไร้ข้อบกพร่องให้มากที่สุด

โครงกำรควำมร่วมมือกับคณะกรรมำธิกำรยุโรป (European Commission)
 1. โครงการ EC-ASEAN Regional Project on Enhancing Emergency Preparedness and Response (EPR)  

in ASEAN: Technical Support for Decision Making

	 โครงการน้ีเป็นโครงการระดับภูมิภาค	มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	ถึง	พ.ศ.	2563	 ซ่ึงต่อยอดมาจาก

โครงการระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับคณะกรรมาธิการยุโรป	(European	Commission:	EC)	“Feasibility	Study	on	

Enhancing	Regional	Cooperation	on	Emergency	Preparedness	&	Response	 in	Southeast	Asia	 (2013-2015)” 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 (Decision	 Support	 System:	DSS)	 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทาง 

นิวเคลียร์และรังสี	 ซ่ึงประกอบด้วยโปรแกรมการค�านวณการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีที่เรียกว่า	 JRODOS	และ	ARGOS	

ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	10	ประเทศ	 โดยที่แต่ละประเทศจะเลือกใช้โปรแกรมตามความพร้อมทางด้านบุคลากรและ

โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศ	 โปรแกรมท้ังสองจะช่วยประเมินและวิเคราะห์การแพร่กระจายของสารรังสีและปริมาณ 

การได้รับรังสีของบุคคลและสิ่งแวดล้อม	โดยใช้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังภัยทางรังส	ีข้อมูลภูมิศาสตร	์(geographic	information)	 

และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา	 (meteorological	 information)	ซึ่งสามารถน�าผลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 2. โครงการ EU-ASEANTOM on Radiological and Nuclear Emergency Preparedness and Response:  

ASEAN Early Warning Radiation Monitoring Network

	 โครงการมีแผนการท่ีจะเริ่มด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2563	ถึงปี	พ.ศ.	2565	ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

สมาชิก	10	ประเทศ	บนพื้นฐานความรู้ด้านการวิเคราะห์การแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีและการประเมินปริมาณการได้รับ

รังสีจากโครงการก่อนหน้านี	้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดทางรังส	ี2	ประเภท	คือ	สถานีตรวจวัดทางรังส	ี(Gamma	

dose	rate)	และสถานีตรวจวัดวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสี	 (Radionuclide	analysis)	และปรับปรุงระบบหรือสถานีตรวจวัด

ทางรังสี	รวมถึงติดตั้งระบบเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาค	(Regional	data	center)	ซึ่งมีไว้เพื่อเก็บรักษาข้อมูลการตรวจวัด

ทางรังสีจากประเทศสมาชิกและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน	ประเทศไทยโดยส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	

ถือได้ว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและสถานที่ในการด�าเนินการศูนย์ข้อมูลระดับภูมิภาคนี้	 เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวัง

ภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

	 ทั้งนี้	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีความพร้อมในการก�ากับดูแลความปลอดภัยเพื่อให้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นส่วน

หนึ่งในการพัฒนาประเทศ	โดยด�าเนินงานด้านความร่วมมือทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง	รวมท้ังผลักดัน 

ให้เครือข่าย	ASEANTOM	เข้าเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง	 เพ่ือตอบสนองแนวคิดหลักของการ

เป็นประธานอาเซียนของไทย “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
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การพิจารณาความเหมาะสม 
ของพื้นที่เพื่อตั้ง
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์

	 ในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์	 ขั้นตอนการคัดเลือกพื้นที่ตั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 

พื้นที่ตั้งที่มีความเหมาะสมจะสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่าง	 ๆ	ที่เป็นอันตรายต่อสถานประกอบการ	อีกทั้งยังช่วยลด 

ผลกระทบทางรังสี	 ท้ังกรณีด�าเนินงานในสภาวะปกติและกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย	ดังนั้นการพิจารณาเลือกพื้นที่ตั้งจะต้องด�าเนนิ

การตามข้อก�าหนดทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในทุกแง่มุม

	 การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นท่ีตั้งส�าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในแต่ละประเทศนั้นได้อ้างอิงและ 

ใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเป็นหลักในการพิจารณา	บางประเทศ 

อาจมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศ	 เพ่ือปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ	 เช่น 

สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวไว	้2	ระดับ

	 เอกสารของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก�าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งตาม	Site	Survey	and	

Site	Selection	for	Nuclear	Installations	Specific	Safety	Guide	No.	SSG-35	แบ่งออกเป็น	3	หมวด	คือ

	 1.	 เกณฑ์ด้านความปลอดภัย	 ได้แก่	 เกณฑ์ความปลอดภัยส�าหรับภัยธรรมชาติ	 เกณฑ์ความปลอดภัยต่อภัยจากอุบัติเหตุ 

ที่เกิดจากมนุษย	์ลักษณะพื้นที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม	และการเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน

	 2.	 เกณฑ์เพื่อป้องกันการก่อวินาศกรรม	 พ้ืนท่ีตั้งต้องไม่อยู ่ในบริเวณที่มีความเส่ียงต่อวินาศกรรมสูง	 ไม่เป็นบริเวณ 

ที่เปิดโล่งมองเห็นชัดเจนจากรอบด้าน	 เส้นทางเข้าถึงมีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	แหล่งน�้าระบายความร้อนไม่ถูกท�าลายโดยง่าย	

และอยู่ห่างจากบริเวณศูนย์กลางประชากรและเส้นทางคมนาคมสาธารณะ

	 3.	 เกณฑ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย	 เช่น	 ลักษณะภูมิประเทศ	การเข้าถึงแหล่งน�้า	 เส้นทางคมนาคม	โครงข่ายไฟฟ้า	

การยอมรับของประชาชน	ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ข้อก�าหนดทัว่ไป
 การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจะต้องประเมินผลกระทบ	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้

 1. ลักษณะของภูมิประเทศและเหตุการณ์ภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของสถานประกอบการ 

  ●	 ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ	เช่น	แผ่นดินไหว	รอยเลื่อนบนผิวดิน	รอยเลื่อนมีพลัง	สภาพอากาศ	คลื่นน�้า 

ที่เกิดจากแผ่นดินไหวหรือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอื่น	ๆ	การพังทลายของชั้นดินที่ลาดชัน	และน�้าท่วม	เป็นต้น	

  ●	 ผลกระทบจากการด�าเนินงานและกิจกรรมของมนุษย์	 เช่น	อุบัติเหตุจากเครื่องบินตกชน	การระเบิดของสารเคมี	

ความเป็นอันตรายอ่ืน	ๆ	ที่เกิดจากการกระท�าของมนุษย์	 เช่น	 ไฟป่า	ดังนั้นพื้นที่ตั้งไม่ควรอยู่ใกล้โรงกลั่นน�้ามัน	คลังเก็บน�้ามัน	 
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นางสาวธนาภรณ์		ศรีแก้ว

วิศวกรนิวเคลียร์ช�านาญการ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



สนามบิน	หรือหน่วยงานทางทหาร	 เป็นต้น	และควรอยู่ห่างไกลจากสถานที่ซึ่งอาจเกิดการรั่วของก๊าซพิษหรือก๊าซที่ม ี

ฤทธิ์กัดกร่อนหรือติดไฟได้	เช่น	โรงงานเคมี	โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ	ท่อส่งก๊าซ	เป็นต้น	

 2. ผลกระทบจากการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีของสถานประกอบการไปสู่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ 

การประเมินผลกระทบจากการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีสู่มนุษย์และสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ตั้ง	

ต้องประเมินการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสีทั้งในสภาวะเหตุการณ์ปกติและกรณีเกิด

อุบัติเหตุดังนี้

●	การประเมนิผลกระทบจากการปล่อยวัสดกุมัมนัตรงัสใีนบรรยากาศ

●	การประเมินผลกระทบจากการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีผ่านทางผิวน�้า	

แหล่งน�้าใต้ดิน	 การใช้พื้นดินและน�้าในพื้นที่	 รวมถึงการเข้าสู ่ระบบ 

ห่วงโซ่อาหาร

3. ลักษณะความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรโดยรอบพื้นที่ตั้ง

ที่มีผลกระทบกับการด�าเนินการควบคุมเหตุฉุกเฉิน

ต้องประเมินผลกระทบทางรังสีที่ประชากรอาจได้รับทั้งในภาวะการเดินเครื่องปกติและกรณี

อุบัติเหตุ	 โดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	การกระจายตัวของประชากร	อัตราการเจริญเติบโต

ของประชากรในพื้นที่และโดยรอบพ้ืนที่ตั้ง	 ระบบคมนาคมขนส่งในท้องถิ่น	 ระยะห่างจากจุดศูนย์รวมประชากร	

กลุ่มประชากรท่ีมีความยากล�าบากในการอพยพ	 ดังนั้น	พื้นที่ต้ังควรอยู่บริเวณที่มีประชากรไม่หนาแน่น	 เพื่อให้สามารถ

ด�าเนินมาตรการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบทางรังสีที่อาจเกิดขึ้น
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ระดับรังสีพื้นหลัง

สภาพอากาศ

ข้อมูลแหล่งก�าเนิดรังสี
	 ● พื้นที่ตั้ง
	 ● ความแรงรังสี

ข้อมูลใส่แบบจ�าลอง

ลักษณะภูมิประเทศ

Stage 1
Data input

Stage 3
Data output

Stage 4
Data analysis

Stage 2
Data processing

แบบจ�าลอง
การแพร่กระจาย ประมาณค่า 

การเปรอะเปื้อน
ที่ระดับพื้นดิน

วิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ



การพิจารณาด้านอื่นๆ ที่ส�าคัญ

 ●	 พื้นท่ีตั้งควรอยู่ใกล้กับระบบสายส่งไฟฟ้า	 เพื่อสะดวกแก่การก่อสร้าง	การด�าเนินงาน	และการจัดหาไฟฟ้าส�ารอง 

ให้แก่สถานประกอบการ

 ●	 พื้นที่ตั้งควรอยู่ใกล้แหล่งน�้า	โดยค�านึงถึงคุณภาพน�้า	ปริมาณ	และระดับน�้าที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูด้วย	เนื่องจาก

การระบายความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์จ�าเป็นต้องใช้น�้า	

 ●	 ด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากผลกระทบทางรังสี	เช่น	ผลการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของน�้าระบายความร้อนต่อสัตว์น�้า	การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยา	ทัศนียภาพ	สถานที่ท่องเที่ยว	วัฒนธรรมที่ส�าคัญ	 

ผลกระทบทางเสียงและฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง	เป็นต้น

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ตั้ง

 ð	การส�ารวจพื้นที่ตั้งที่เป็นไปได	้(Site	survey)

 ð	การประเมินสถานท่ีตั้ง	 (Site	Evaluation)	จะต้องท�าการประเมินเป็นระยะ	ๆ	ตลอดช่วงอายุการใช้งานของ 

	 	 เครื่องปฏิกรณ	์เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ตั้งยังคงมีความเหมาะสมและปลอดภัย

 ð	เลือกพื้นที่ตั้งที่จะท�าการประเมิน	(Site	Selection)

 ð	ประเมินความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง	(Site	Assessment)

 ð	ระยะก่อนเริ่มด�าเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์	(Pre-Operational)

 ð	ระหว่างการด�าเนินการเดินเครื่องปฏิกรณ์	(Operational)
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SITE SURVEY

STAGE:

Identification	of	

potential	regions,	

potential	sites	

and	candidate	site	

through	screening	

and	comparison.

SITING

SITE	EVALUATION

SITE SELECTION

STAGE:

Evaluation	aiming	

at	selecting	the	

final	site	trough	

the	ranking	of	 

candidate	sites

PRE-OPERATIONAL

STAGE:

Confirmatory	and	

monitoring	work.

SITE ASSESSMENT

STAGE:

Confirmation	of	

acceptability	and	

complete	site	

characterization;	

Derivation	of	site	

related	design	

basis.

OPERATIONAL

STAGE:

Confirmatory,	

monitoring	and	

re-evaluation	as	

per	Periodic	 

Safety	Reviews.



	 การประเมินความปลอดภัยของพ้ืนท่ีตั้งน้ันจะต้องด�าเนินการ 

ทั้งสองฝ่ายคือ	 ผู้ขอรับใบอนุญาต	และหน่วยงานก�ากับดูแล	 เพื่อตรวจสอบ 

และยืนยันความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง	ทั้งนี้	 หากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า

พื้นที่ต้ังน้ันมีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้	 และไม่สามารถ

แก้ไขหรือออกแบบเพื่อรองรับความปลอดภัยได้	 พื้นที่ตั้งนั้นถือว่าไม่มี 

ความเหมาะสม	แต่หากมีการออกแบบเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได	้ 

โดยสามารถพิสูจน์และรับรองได้ว่าการด�าเนินงานจะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ต่อประชากรในพื้นท่ีในระดับเกินกว่าที่สามารถยอมรับได้	 ก็สามารถใช  ้

พื้นที่นั้นส�าหรับก่อสร้างสถานประกอบการได้	

	 ด้วยลักษณะเฉพาะของธรรมชาติ	 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ	 

การกระจายตัวของประชากร	 และสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ ต้ังเป ็นสิ่ง 

ไม่แน่นอน	 ไม่คงท่ี	อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	และอาจ 

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการด�าเนินงานของสถานประกอบการ	 

ดังนั้นแม ้ว ่าจะคัดเลือกพื้นที่ตั้ งได ้แล ้ว	 การก ่อสร ้างแล ้วเสร็จ	 และ 

สถานประกอบการได้มีการด�าเนินงานแล้วก็ตาม	 แต่ยังคงต้องสังเกตการณ์	

ส�ารวจ	 ทบทวน	 และประเมินความปลอดภัยของสถานที่ตั้งเป็นระยะ	 ๆ	 

ไปตลอดช่วงอายุการใช้งานของเครื่องปฏิกรณ์	นอกจากนี้จ�านวนและก�าลัง

ของเครื่องปฏิกรณ์	 รวมถึงปริมาณวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ 

ในสถานประกอบการจะถูกน�าไปพิจารณาตั้งแต่ข้ันตอนการเลือกพื้นที่ตั้ง	 

และน�าไปสู ่การออกแบบก่อสร้างตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยและ 

ความมั่นคงปลอดภัย	หากภายหลังมีการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์เพิ่มเติม	 เพิ่ม

ก�าลังการเดินเครื่องปฏิกรณ์	หรือมีการเพิ่มวัสดุนิวเคลียร์อย่างมีนัยส�าคัญ	 

และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการด�าเนินงาน	จะต้องท�าการประเมิน

ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งใหม่ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

	 แม้ว่าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่	 (PDP2018)	

จะไม่มีแผนการก่อสร ้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ในประเทศไทยแล้วก็ตาม	 

แต่ปัจจุบันยังคงมีการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย	และมีแผนการก่อสร้าง

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องใหม่	 ซ่ึงการพิจารณาความเหมาะสมของ

พื้นที่ตั้งส�าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และสถานประกอบการนิวเคลียร์นั้น 

ใช้หลักการเดียวกัน	แต่ข้อก�าหนดและเกณฑ์ในการพิจารณาส�าหรับพื้นท่ีตั้ง

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีความละเอียดและซับซ้อนกว่ามาก	ดังนั้นการพิจารณา

พื้นที่ตั้งส�าหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	

เนื่องจากคุณลักษณะและความเหมาะสมส�าหรับพื้นท่ีต้ังจะส่งผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์โดยตรง	 ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัย 

จากการกระท�าของมนุษย์	อีกทั้งเครื่องปฏิกรณ์เองก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ทางรังสีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานที่ต้ังได้	 ทั้งในสภาวะการด�าเนินงาน 

ตามปกติและกรณีเกิดอุบัติเหตุ

	 การก่อสร้างและการด�าเนนิงานของสถานประกอบการจะส�าเร็จได้นัน้	 

ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความเข้าใจและต้องได้รับการยอมรับจากชุมชน 

ในพื้นที่	 เพ่ือให้สถานประกอบการ	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมอยู ่ด้วยกันได ้

อย่างยั่งยืน	
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	 ปัจจุบันมีการน�าไอโซโทปรังสีมาใช้ในทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งไอโซโทปรังสีเรเดียม-223	 

ซึ่งได้ถูกน�ามาใช้ในการรักษามะเร็งท่ีต่อมลูกหมาก	 (Prostate	 cancer)	 ระยะแพร่กระจายสู ่กระดูก	 

(Bone	metastasis)	 ท่ีดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีลดการสร้างฮอร์โมนเพศ	 โดยการรักษาจะใช้เรเดียม 

ในรูปของ	 Ra-223	 dichloride	 ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�า	 การรักษาน้ีเป็นที่ยอมรับว่าสามารถบรรเทา 

การเจ็บปวดแก่ผู ้ป ่วยได้	 โดยในกลุ ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน	 (ASEAN	 country)	 ประเทศสิงคโปร  ์

เป็นประเทศแรกท่ีได้น�าไอโซโทปรังสีน้ีมาใช้รักษามะเร็งที่ต่อมลูกหมาก	และได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ	 

เรื่อง	“New	therapy	for	prostate	cancer	patient”	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2557		

การก�ากบัดแูลการใช้ประโยชน์ 

นางสุนันทา		สาวิกันย์		นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ

นางกนกพร		ธรฤทธิ	์	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรเดียม-223 ในทางการแพทย์

รูปภาพที	่1	ภาพของ	Ra-223	dichloride รูปภาพที่	2	ภาชนะบรรจุ	Ra-223	dichloride	
ซึ่งก�าบังรังสีได้

	 เรเดียมเป็นโลหะอัลคาไลน์เอิร์ท	จัดอยู่ในกลุ่ม	2	ของตารางธาตุ	ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนแคลเซียม	จึงท�าให้

เรเดียมสามารถเกิดสารเชิงซ้อนกับ	hydroxyapatite	ของกระดูกได้เช่นเดียวกับแคลเซียม	 เรเดียม-223	 เป็นไอโซโทปรังส	ี 

มีค่าครึ่งชีวิต	11.43	วัน	สลายตัวให้รังสีแอลฟาร้อยละ	95.3	รังสีบีตาร้อยละ	3.6	 รังสีแกมมาร้อยละ	1.1	การสลายตัว 

ของเรเดียมในขั้นตอนสุดท้ายจะได้ธาตุที่เสถียรคือ	Pb-207	จากการสลายตัวให้รังสีแอลฟาร้อยละ	95.3	นี้จึงเป็นเหตุผล

ให้เรเดียม-223	ถูกน�ามาใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก	 เพราะมีค่า	LET	สูง	ค่า	LET	หรือ	Linear	Energy	Transfer	 

เป็นพลังงานที่รังสีชนิดก่อไอออน	 เช่น	 รังสีแอลฟา	ถ่ายเทให้กับตัวกลางที่รังสีน้ันผ่านไป	ต่อระยะทางท่ีรังสีน้ันผ่านไป	 

เมื่อเรเดียมถูกจับไว้โดยเซลล์มะเร็งท่ีแพร่มาท่ีกระดูก	ก็จะท�าให้	DNA	ที่เป็นพันธะคู่แตกออก	และไม่สามารถซ่อมแซมตัวเอง

ได้และเซลล์มะเร็งจะตายในที่สุด	นอกจากนี้เซลล์ข้างเคียงก็ได้รับผลกระทบจากรังสีน้อยมาก	
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	 การรักษาโรคมะเร็งที่ต่อมลูกหมากด้วยเรเดียม-223	จะใช้ปริมาณเรเดียม-223	อยู่ในช่วง	50-200	กิโลเบ็กเคอเรล	

(50-200	kBq)	หรือ	1.35-5.40	ไมโครคูรี	(1.35-5.40	µCi)	ผู้ป่วยต้องได้รับการฉีดเรเดียมทุก	ๆ	4	สัปดาห์ต่อครั้ง	และการ

ฉีดเรเดียมสูงสุด	6	ครั้งต่อการรักษา	ซึ่งปริมาณรังสีและจ�านวนครั้งที่ใช้ในการรักษาถือว่าเป็นปริมาณที่น้อย	ความเป็น

พิษของไอโซโทปรังสี	 (Radiotoxicity)	 เรเดียม-223	ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมีพิษต�่า	 (Low	radiotoxicity)	ดังน้ันเม่ือผู้ป่วยได้รับ 

รูปภาพที่	3	แผนผังการสลายตัวของ	Ra-223

รูปภาพที่	4	การวัดระดับรังสีของผู้ป่วยหลังได้รับสารรังสี รูปภาพที่	6	Syringe	shielding	container

รูปภาพที่	5	ภาชนะที่ใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีชนิด	Type	A

223Ra (11.43 d)

α

α

α

α

α

β_

β_

β-

219Rn (3.96 s)

215Po (1.78 ms)

211Pb (36.10 min)

211Bi (2.17 min)

211Po (0.52 s) 207Ti (4.77 min)

207Pb

0.28% 99.72%
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การฉีดเรเดียม-223	แล้วจะสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ท�าให้บุคคลอื่นได้รับรังสีเกิน	1	มิลลิซีเวิร์ตต่อปี	ปริมาณเรเดียม-223	ที่อยู่ 

ในผู้ป่วยจะค่อย	ๆ	สลายตัวลดลงในแต่ละวัน	และบางส่วนจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะและอุจจาระ	และจะเร่ิมหมดไปภายใน	 

1	สัปดาห์หลังการรักษา	อัตราการแผ่รังสีของเรเดียม-223	จากการค�านวณและที่ได้จากการวัดจริงตามตารางที่	1	และอัตราการแผ่รังส ี

จากผู้ป่วยที่ได้รับเรเดียม-223	ตามตารางที่	2	และการตรวจวัดระดับรังสีก่อนให้ผู้ป่วยกลับบ้านเป็นไปตามรูปที	่4-6

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการแผ่รังสีของเรเดียม-223 จากการค�านวณและที่ได้จากการวัดจริง 

ระยะทางจากต้นก�าเนิดรังสี
อัตราการแผ่รังสีที่ได้จาก 

การค�านวณ	µSv/h	per	MBq
อัตราการแผ่รังสีที่ได้จากการวัดจริง	µSv/h	per	MBq

100	เซนติเมตร ~0.02 <0.1

10	เซนติเมตร ~2 <5

1	เซนติเมตร ~200 -

ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบการวดัรงัสีทีแ่ผ่จากตัวผูป่้วยหลงัได้รบั Ra-223 dichloride จากการค�านวณและท่ีได้จากการวัดจรงิ

เวลาหลงัการรับ	

Ra-223	

(ชั่วโมง)

อัตราการแผ่รังสี

จากการค�านวณ	 

ที่ระยะ	1	เมตร

(µSv/h	Per	MBq)

ตรวจวัดอัตราการแผ่รังสีโดย	Memorial	Sloan	

Kettering	cancer	center	(µSv/h	Per	MBq)

ตรวจวัดอัตราการแผ่รังสีโดย	Yokohama	City	 

University	Hospital	(µSv/h	Per	MBq)

ประชิดตัว

ผู้ป่วย
30	เซนติเมตร 1	เมตร

ประชิดตัว 

ผู้ป่วย
30	เซนติเมตร 1	เมตร

0 0.046 0.53 0.22 0.08 0.76 0.20 0.06

24 N/A 0.93 0.16 0.06 0.69 0.11 0.02

48 N/A 1.08 0.19 0.05 0.15 0.06 0.03

144 N/A 0.07 0.03 0.01 0.04 0.01 0.00

	 ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังส	ี

การน�าเรเดียม-223	มาใช้ในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก	มีข้อก�าหนดเพื่อความปลอดภัยดังนี	้	

	 1.	 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	เพื่อด�าเนินการด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีตามที่กฎหมายก�าหนด

	 2.	 การจัดแบ่งพื้นท่ี	 เช่น	พื้นท่ีบริหารวัสดุกัมมันตรังสีแก่ผู้ป่วยต้องมีการปูวัสดุเพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อน	พื้นที่จัดเก็บ 

วัสดุกัมมันตรังสีและจัดการกากกัมมันตรังสีต้องมีความปลอดภัยทางรังสี
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	 3.	 ต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ	 เช่น	 เครื่องส�ารวจระดับรังสี	และเครื่องตรวจวัด

การเปรอะเปื้อนทางรังสี	อุปกรณ์เพิ่มระยะทางในการปฏิบัติงาน	เช่น	คีม	(Tong)	และปากคีบ	(Forceps)	กระบอกฉีดยาพร้อมวัสดุ

ก�าบังรังสี	(Syringe	shield)	ภาชนะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการก�าบังรังสีที่เหมาะสม	ถาดส�าหรับใส่อุปกรณ์ต่าง	ๆ	อุปกรณ์สวมใส่

เพื่อป้องกันการเปรอะเปื้อน	ได้แก	่เสื้อคลุม	ถุงมือ	ถุงคลุมรองเท้า	ถังเก็บกากกัมมันตรังสีพร้อมอุปกรณ์ก�าบังรังสี

	 4.	 จัดท�าข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยส�าหรับการปฏิบัติงานรังส	ี

	 5.	 ต้องมีการตรวจวัดระดับรังสีจากตัวผู้ป่วยก่อนที่จะให้ผู้ป่วยกลับบ้าน	พร้อมบันทึกผลการตรวจวัด

	 6.	 จัดท�าข้อแนะน�าผู้ป่วยหลังจากได้รับสารเภสัชรังสี	เช่น	

	 	 -	 ดื่มน�า้มาก	ๆ	ในช่วงวันแรก	ๆ	ที่ได้รับสารเภสัชรังสี

	 	 -	 ให้นั่งปัสสาวะแทนการยืน	หรือใช้ที่รองปัสสาวะในช่วง	2-3	วันแรกที่ได้รับสารเภสัชรังสี

	 	 -	 ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งที่เข้าห้องน�า้

	 	 -	 กดน�า้	2	ครั้ง	หลังการใช้ห้องน�้า

	 	 -	 เช็ดที่รองนั่งโถชักโครกทุกครั้งที่ใช้งาน	เมื่อต้องใช้ห้องน�้าร่วมกับผู้อื่น

	 	 -	 ไม่ซักเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น

	 	 -	 พกบัตรผู้ป่วยที่ได้รับสารเภสัชรังสี

	 การน�าเรเดียม-223	มาใช้งานต้องมีการประเมินความปลอดภัยทางรังสี	 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ป่วยที่มารับ 

การรักษา	และประชาชนท่ัวไปมีความปลอดภัยจากรังสี	 และต้องได้รับใบอนุญาตจากส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ทั้งนี้ผู้ขอรับ 

ใบอนุญาต	ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต	

เอกสารอ้างอิง

New	therapy	for	prostate	cancer	patients.	Available	from	:	http://www.themalaysiantimes.com.my/new-thera-

py-for-prostate-cancer-patients/	

Emmanuel	Deshayes;/et	al.//(2017/September).//Radium	223	dichloride	for	prostate	cancer	treatment.//Drug	

Design,	Development	and	Therapy.//from	;	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5593411/

Emilio	Bombardieri.//(2513).	Treatment	of	Bone	Metastases	with	Radium-223	 in	Patients	with	Castration	Re-

sistant	Prostate	Cancer	 (CRPC):	Alternative	or	Complementary	to	 Innovative	Molecular	Therapies?.IAEA-

TM-44815.//	Available	from	:	inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:45091408

Ra	223	 therapy	 (Xofigo).	 Available	 from	 ;	www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/ 

treatment/radiotherapy/internal/radioactive-liquid-treatment/radium-223	

Jurgen	Gray.//(2015).	Safe	Handling	of	Alpha	Emitting	Radiopharmaceuticals	Ra-223	Dichloride,	Xofigo.//	Avail-

able	 from;	 	https://humanhealth.iaea.org/HHW/NuclearMedicine/Conferences/IPET2015/Presentations/

Wednesday/12_Plenary_Session_10_-_M1/03_JUERGEN_GAY.pdf
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มารู้จักกับ

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Forensics)
	 นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 เป็นการด�าเนินการที่หาความเชื่อมโยงของวัสดุกัมมันตรังสี	วัสดุนิวเคลียร์และวัตถุพยาน

ที่ปนเปื้อนรังสี	 เพ่ือน�าไปสู่การสืบหาแหล่งที่มา	กระบวนการผลิต	สถานที่ผลิต	วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	และผู้ถือครอง 

เพื่อมาประกอบการด�าเนินคดีตามกฎหมาย	ทั้งนี้	ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบเพื่อสนับสนุนการพิสูจน ์

ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ทั้งน้ี	 งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการสนับสนุนงานความมั่นคงปลอดภัย	 

ทางนิวเคลียร์และรังสี	 ในส่วนของการยับยั้ง	และตอบโต้ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์	 ซ่ึงตามหลักของการรักษาความมั่นคงนั้น	

โดยมากแล้วผู้ก่อการร้ายจะไม่เลือกปฏิบัติการกับประเทศที่มีศักยภาพทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์เพราะมีโอกาสล้มเหลว

สูง	รวมทั้งการท่ีประเทศมีศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	ถือเป็นปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการป้องปราม

รวมถึงการเบี่ยงเบนความสนใจต่อการก่อวินาศกรรม	ซึ่งต้องอาศัยการประสานความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วเิคราะห์วตัถพุยานและแปลผล

ด�าเนินคดี

ตามกฎหมาย

บรหิารจดัการ

สถานท่ีเกดิเหตุ
ตรวจสอบและระบุ

ชนิดของรงัสี

เกบ็รวบรวม

วตัถพุยาน
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นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ
	 ตามลักษณะภูมิประเทศ	ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน	จึงท�าให้มี

ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาชญากรรมและการลักลอบที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์	จากการประชุมระดับ

ผู้น�าประเทศว่า	ด้วยความม่ันคงทางนิวเคลียร์ประจ�าปี	พ.ศ.	2555	ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยค�าแถลง	เพื่อแสดงเจตนารมณ์ถึง

ความส�าคัญของการปกป้องประชาคมอาเซียนจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีในการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์	ประเทศไทยจึงมีมาตรการ

ระดับชาติโดยริเริ่มงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาค		โดยประเทศไทยก�าลัง

อยู่ในกระบวนการการก่อตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร	์	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศักยภาพทางเทคนิคในเรื่อง

สืบค้นทางนิวเคลียร์

	 ในปี	พ.ศ.	2556	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

ได ้ด�าเนินการจัดตั้ งห ้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน ์

เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร ์ขึ้น	 เพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	 ภายใต้

การสนับสนุนของรัฐบาลไทย	และทุนจากสหภาพ

ยุโรปโครงการ	30	คือ	“Network	of	Excellence	

for	 Nuclear	 Forensics	 in	 South	 East	 Asia	 

Region”	โดยวตัถปุระสงค์ของโครงการคอืการสนบัสนนุ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระดับภูมิภาคอาเซียน	 

ด้วยการเพิ่มศักยภาพทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์	

และวิธีการวิ เคราะห ์วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุ

นิ ว เคลียร ์ 	 รวมทั้ งสนับสนุน เครื่ องมือส� าหรับ 

ห้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ทาง

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของภูมิภาค
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ในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศมีการด�าเนินงานดังนี้

1. การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ
	 ด�าเนินการอบรมวิธีการเผชิญเหตุท่ีเก่ียวข้องกับรังสีให้แก่	ต�ารวจพิสูจน์หลักฐาน	เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน	และ 

ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า	เป็นประจ�าทุกปี

2. การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 
	 สร้างศกัยภาพการตรวจพสิจูน์เอกลกัษณ์	ทางนวิเคลยีร์ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. การพัฒนาฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 
	 ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถ

สนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสร้างเครือข่ายของประเทศ 
	 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

	 ทั้งนี้	 ได้ด�าเนินการพัฒนางานหลักตามกรอบท้ัง	 4	 ส่วนไปพร้อมกัน	 รวมทั้งจัดท�าขั้นตอนการปฏิบัติงาน

นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 โดยมีแผนจัดการฝึกซ้อมร่วมกับเครือข่าย 

เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศได้อย่างยั่งยืน

และมีประสิทธิภาพ



ระบบจดัการพกิดันวิเคลยีร์และรงัสด้ีวยเทคโนโลยสีารสนเทศ

	 ประเทศไทยมกีารใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์	เพือ่การพฒันาประเทศด้านต่าง	ๆ	มากมาย	อาท	ิด้านการแพทย์	ด้านการเกษตร	

ด้านอุตสาหกรรม	และด้านการศึกษา	 เป็นต้น	ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์	 ท�าให้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

เป็นที่ยอมรับมากขึ้น	และท�าให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม	จนปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ได้เข้ามาเป็นตัวช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการในงานด้านต่าง	 ๆ	มากมาย	ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการก�ากับดูแลให้ประชาชนชาวไทย 

มีความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์	 จึงตระหนักถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญในการพัฒนาระบบตรวจตราและเฝ้าระวังภัยทางรังส ี

เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยจากการน�าพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด	

	 ส�านกังานปรมาณเูพือ่สนัตร่ิวมกบัส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	 (GISTDA)	พฒันาระบบจัดการพกิดันวิเคลยีร์ 

และรงัส	ีโดยน�าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซ่ึงแสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์แบบออนไลน์	มาใช้ระบุพิกัดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

และรังสีภายในประเทศให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ช่วยเสริมสมรรถนะการตรวจสอบสถานประกอบการ	ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	 ให้มีประสิทธิภาพ	อาทิ	มีความแม่นย�าในการระบุต�าแหน่งที่ตั้งของสถานประกอบการ	และพ้ืนที่ส�าคัญโดยรอบ	 

สามารถติดตามและประเมินความเหมาะสมในการประเมินความปลอดภัยเพื่อออกใบอนุญาต	ท�าให้ทราบข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์และต้นก�าเนิด

รังสีที่อยู่ในการครอบครองของสถานประกอบการต่าง	ๆ	โดยระบบน้ีนอกจากจะช่วยให้บุคลากรของส�านักงานปรมาณเูพือ่สันต	ิสามารถค้นหา 

และทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการท่ัวประเทศผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว	ยังสามารถน�าข้อมูลทางภูมิศาสตร์มา

ประมวลผลและวิเคราะห์เหตุ	 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแจ้งเตือนออนไลน์	 เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ

ประชาชน	

ปลอดภัย มั่นใจกับ ปส. ด้วยระบบระบุสถานประกอบการนิวเคลียร์และรังสี Online
ระบบการจัดการพิกัดสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	แสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์แบบ 

ออนไลน์	สร้างความม่ันใจและเสริมสมรรถนะการก�ากับดูแลความปลอดภัยของ	ปส.	ด้านการตรวจสอบและการระบุพิกัดสถานประกอบการ	

ภายในประเทศด้วยความแม่นย�าผ่าน	4	การท�างานหลัก	

ระบุพิกัดสถานประกอบการอย่างแม่นย�า
ระบุต�าแหน่งสถานประกอบการและบริเวณส�าคัญโดยรอบ	 ผ่านการแสดงผล 

ในลักษณะแผนที่ออนไลน์อย่างแม่นย�า

ประเมินความปลอดภัยการออกใบอนุญาต
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการ

ออกใบอนุญาตให้กับสถานประกอบการประเภทต่าง	ๆ

การแจ้งเตือน
แจ้งเตือนการต่อหรือขาดของใบอนุญาตประเภทต่าง	ๆ	ของ 

สถานประกอบการ	เพื่อความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์เหตุฉุกเฉิน
น�าข้อมูลจากระบบมาช่วยวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนได้

1

2

3

4
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กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ
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	 ปัจจุบันมีการน�าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ในการรักษาโรคทางตา	เช่น	รักษาเนื้องอกในตา	(Eye	tumors)	รักษามะเร็ง 

ในจอประสาทตา	 (Retinoblastoma)	 ในระยะเริ่มต้น	 เป็นต้น	ลักษณะการรักษาเป็นการน�าวัสดุกัมมันตรังสีไปวางไว ้

ใกล้กับก้อนเน้ืองอกหรือบริเวณท่ีต้องการรักษา	 เรียกว่า	Manual	brachytherapy	 โดยวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการน�ามาใช ้

ในการรักษาโรคทางตา	ได้แก่	Strontium-90	(Sr-90),	Iodine-125	(I-125)	และ	Ruthenium-106	(Ru-106)	แต่เนื่องจาก	

Sr-90	มีข้อจ�ากัดคือ	 เหมาะส�าหรับการรักษาเนื้องอกขนาดตื้น	ๆ	 (Shallow	 tumor)	 จึงมีการเปล่ียนแปลงไปใช้วัสดุ

กัมมันตรังสีที่สามารถรักษาโรคทางตาที่มีเนื้องอกขนาดลึกได้ดีขึ้น	ได้แก่	I-125	และ	Ru-106	 การเลือกใช้วัสดุกัมมันตรังสีนั้น

จึงขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรอยโรค	รวมทั้งดุลพินิจของแพทย์ด้วยเช่นกัน	

	 ประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลกได้น�าวัสดุกัมมันตรังสีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	ประเทศในแถบทวีปยุโรปและ 

ทวีปอเมริกาเหนือ	เช่น	ประเทศสเปน	อิตาลี	สหรัฐอเมริกา	และแคนาดาจะนิยมใช	้Ru-106	ประเทศรัสเซียมีการใช้ทั้ง	Sr-90	 

และ	Ru-106	ประเทศในแถบทวีปเอเชีย	เช่น	ประเทศอินเดียและเกาหลีใช้ทั้ง	I-125	และ	Ru-106	ประเทศญี่ปุ่นจะนิยมใช้	 

Ru-106	รวมถึงประเทศไทยที่เริ่มมีการรักษาโรคทางตาโดยใช้	 Ru-106	การน�าวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้งานน้ันต้องมีมาตรการ

ความปลอดภัยทางรังสีที่เหมาะสม	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยทางรังส	ี

Ru-106 Eye Plaque 
กับการใช้งานอย่างปลอดภัย

นางสาวจุไรรัตน์		อุตส่าห์ดี		นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการ

นายศักดิ์สิทธิ์		ค�าภามิ่ง		นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

1. คุณลักษณะของ Ru-106 Eye Plaque
	 Ruthenium-106	(Ru-106)	 เป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่มี 

ค่าครึ่งชีวิต	373.6	วัน	สลายตัวให้รังสีบีตาพลังงาน	3.54	MeV	 

ได้วัสดุกัมมันตรังสีลูกเป็น	 Rhodium-106	 (Rh-106)	 มีค่า

ครึ่งชีวิต	 29.8	 วินาที	 และสลายตัวต่อเป็นไอโซโทปเสถียร	 

Palladium-106	 (Pd-106) ปัจจุบันมีการน�า	Ru-106/Rh-106	

มาใช้ในการรักษาโรคทางตา	เรียกว่า	Ru-106	Eye	Plaque	ซึ่ง

ในที่นี้จะเรียกว่า	“Plaque”	

	 Plaque	 มีลักษณะรูปร ่างเป ็นครึ่งทรงกลมโค ้ง

หรือลักษณะคล้ายรูปไต	 มีรัศมี	 12-14	มิลลิเมตร	ด้านหน้า

ของ	 plaque	 มีวัสดุกัมมันตรังสี	 Ru-106	 เคลือบอยู ่	 ซึ่ง

มีหน้าต่างบาง	 ๆ	 เป็นฟอยล์เงิน	 (Silver	window)	 หนา

ประมาณ	0.1	 มิลลิเมตร	 เคลือบอยู่อีกชั้นหนึ่ง	 ส่วนด้านหลัง 

ของ	 plaque	 เป ็นผิวโค ้งและหุ ้มด ้วยเงินบริสุทธิ์หนา	 

0.7-1.0	 มิลลิเมตร	ท�าหน้าท่ีก�าบังรังสีและสามารถดูดกลืน

รังสีบีตาพลังงาน	3.5	MeV	 ได้ถึง	 95%	 ใน	plaque	แต่ละ

อันจะมีห่วง	 (Eyelet)	ลักษณะเป็นรูใช้ยึด	plaque	กับตาขาว	

โดยทั่วไป	Ru-106	Eye	Plaque	ที่ใช้ในการรักษาโรคทางตา 

จะมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีอยู่ในช่วง	10-20	MBq	 (Dose	

rate	3-8	Gy/h)	และมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกัน	 16	ชนิด	 

ซึง่ถกูออกแบบมาให้เหมาะสมกับลกัษณะและขนาดของรอยโรค	 

ดังรูปที่	1	

รูปที่ 1 ลักษณะและรูปร่างของ Ru-106 Eye Plaque 

ท่ีมา	 https://www.bebig.com/fileadmin/bebig_neu/user_uploads/ 
Products/Ophthalmic_Brachytherapy/Fact_sheet_Ru-106_Eye_ 
Applicators_Rev.05_English.pdf
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	 นอกจาก	Ru-106/Rh-106	จะให้รังสีบีตาพลังงานสูงแล้ว	ยังสลายตัวให้รังสีแกมมาพลังงานเฉล่ีย	567	keV 

รังสีบีตาที่ปลดปล่อยออกมานั้นถึงแม้จะมีอ�านาจทะลุทะลวงต�่าและสามารถเคลื่อนที่ในน�้าได้เพียงประมาณ	 

17	มิลลิเมตร	แต่เป็นรังสีบีตาพลังงานสูง	(3.54	MeV)	หากไปกระทบกับโลหะตัวกลางที่มีค่าเลขอะตอมสูง	จะท�าให้เกิด

รังสีเอ็กซ์	ซึ่งมีอ�านาจทะลุทะลวงสูงเช่นเดียวกับรังสีแกมมา	ดังนั้นการใช้งาน	plaque	ควรจะตระหนักและพึงระวังถึง

รังสีทั้งสองชนิดที่เกิดขึ้น	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	

2. ขั้นตอนการรักษาด้วย Ru-106 Eye Plaque และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรังสี
	 เริ่มต้นด้วยการตรวจวัดขนาดของก้อนเนื้อหรือรอยโรคโดยใช้อัลตราซาวนด์หรือใช้เทคนิคอื่น	ๆ	แล้วจึง 

ท�าการผ่าตัดตาเพื่อใส่	plaque	 ในบริเวณก้อนเนื้อหรือรอยโรค	แล้วให้ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลตามระยะเวลาหนึ่ง 

เพื่อให้ก้อนเนื้อหรือรอยโรคได้รับปริมาณรังสีตามที่แพทย์ก�าหนด	(ประมาณ	2-7	วัน	ส�าหรับปริมาณรังส	ี100-120	Gy)	

สรุปขั้นตอนการรักษาโดยสังเขปดังนี้		

ขั้นตอนการรักษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรังสี

1.	ตรวจวัดขนาดของก้อนเนื้อหรือรอยโรคโดยใช้อัลตราซาวนด์		 -

2.	ฆ่าเชื้อ	(Sterilization)	plaque		 นักฟิสิกส์การแพทย์/นักรังสีเทคนิค		

3.	 ผ่าตัดตาแล้วก�าหนดต�าแหน่งของก้อนเนื้อหรือรอยโรค	เพื่อใส่	dummy	 

	 ก่อนใส่	plaque	จริง	และเย็บติดตาขาวแบบหลวมๆ	โดยในระหว่างผ่าตัด 

	 ต้องใส่ยาชาตลอด		

แพทย์ผ่าตัดตา/พยาบาล/เจ้าหน้าที่วางยาสลบหรือยาชา			

4.	 ใส่	plague	แทนที่ต�าแหน่งของ	dummy	และเย็บ	plague	

	 ติดกับตาขาว	เพื่อไม่ให้	plaque	หลุด		

แพทย์ผ่าตัดตา/พยาบาล/เจ้าหน้าที่วางยาสลบหรือยาชา		

5.	 ให้ผู้ป่วยพักในโรงพยาบาลตามระยะเวลาที่แพทย์ก�าหนด		 พยาบาล			

6.	 เมื่อครบก�าหนดแล้วจึงผ่าตัดตา	เพื่อเอา	plaque	ออก		 แพทย์ผ่าตัดตา/พยาบาล/เจ้าหน้าที่วางยาสลบหรือยาชา			

3. ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสี
 การก�าหนดมาตรการความปลอดภยัทางรังสี
	 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วจะพบว่ามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรังสีในแต่ละข้ันตอนการรักษา	ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องมี 

การเฝ้าระวังทางรังสี	 เพื่อประเมินผลการได้รับรังสีไม่ให้เกินตามที่ก�าหนดในกฎหมาย	ดังนั้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ทางรังสี	(RSO)	ต้องจัดท�ามาตรการความปลอดภัยทางรังสีให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	

 จัดท�าแผนป้องกันอันตรายจากรังสี
	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน	ก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน	แสดงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการท�างาน	 มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ให้เหมาะสม	 เตรียมการอุปกรณ์เคร่ืองมือที่จ�าเป็นต้องใช	้ 

จัดท�าประวัติการเปลี่ยนถ่ายวัสดุกัมมันตรังสี	แผนการตรวจวัดรังสี	แผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี	แผนในการขนส่ง

วัสดุกัมมันตรังสีไปใช้งาน	แผนการจัดการเมื่อเลิกใช้งานวัสดุกัมมันตรังส	ีเป็นต้น

 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี
	 เมื่อจัดท�าแผนแล้วต้องจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตามที่ได้

ระบุไว้ในแผน	 (เครื่องส�ารวจรังสี	อุปกรณ์บันทึกรังสีประจ�าตัวบุคคล	และอุปกรณ์ป้องกันรังสีอื่นๆ	ตามความเหมาะสม

และจ�าเป็นในระหว่างปฏิบัติงาน)		

 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
	 ฝึกอบรมให้ผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจในขั้นตอนการท�างานและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน	 รวมทั้งฝึกอบรม 

หลักการป้องกันอันตรายจากรังสีให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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 การเฝ้าระวังทางรังสีและการประเมินผลการได้รับรังสี 
	 ในการปฏิบัติงานต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรังสีเกิน	20	มิลลิซีเวิร์ตต่อปี	 และส�าหรับประชาชนทั่วไป 

ไม่เกิน	1	มิลลิซีเวิร์ตต่อปี	 โดยจัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจวัดระดับรังสีและอุปกรณ์บันทึกผลการได้รับรังสีประจ�าตัวบุคคล 

ให้เหมาะสมและเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี	 และมีการจัดท�าบันทึกผลการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นประจ�า

ทุกปีเพื่อประเมินผลการได้รับรังสี		

	 ควรน�าหลัก	ALARA	(As	Low	As	Reasonably	Achievable)	มาประยุกต์ใช้	เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและได้รับรังสี

น้อยที่สุด	 เช่น	ต้องมีการตรวจวัดระดับรังสีและประเมินเวลาท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างานได้อย่างปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน

การรักษา	หลีกเลี่ยงการจับหรือสัมผัสวัสดุกัมมันตรังสีโดยตรง	 เป็นต้น	การเฝ้าระวังทางรังสีและประเมินผลการได้รับรังสี 

ในแต่ละขั้นตอนการรักษากล่าวโดยสังเขปดังนี้			

 ก่อนท�าการรักษา
-	 ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของ	plaque	ตรวจวัดระดับรังสีที่ภาชนะบรรจุ	 (Container)	 เพื่อประเมิน

ระดับรังสีในระหว่างขนส่ง	plaque	ไปใช้ในห้องผ่าตัด			

-	 ขั้นตอนการฆ่าเชื้อต้องท�าในภาชนะบรรจุเฉพาะและควรใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดการได้รับรังส	ีเช่น	คีมคีบยาว	ถุงมือ

ตะกั่ว	แว่นตาตะกั่ว	เป็นต้น	ควรตรวจวัดระดับรังสีและแจ้งผลการประเมินการได้รับรังสีให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ		

-	 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทางรังสีก่อนเริ่มท�าการรักษา

ระหว่างท�าการรักษา 
-	 ขั้นตอนระหว่างการผ่าตัดเพ่ือใส่	 plaque	และขั้นตอนการเอา	plaque	ออก	ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

รังสีตามความเหมาะสมและจ�าเป็น	และควรตรวจวัดระดับรังสีและประเมินปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน		

 หลังท�าการรักษา
-	 หลังจากผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด	ควรให้ผู้ป่วยพักในห้องเฉพาะและไม่ควรพักรวมกับผู้ป่วยทั่วไป	ควรตรวจวัด

ระดับรังสีท่ีระยะสัมผัสท่ีตาผู้ป่วยหรือระยะที่คาดว่าต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยเป็นระยะเวลานาน	 เพื่อประเมินผล

การได้รับรังสีและระยะเวลาที่พยาบาลจะดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย

-	 แนะน�าให้ความรู้กับผู้ป่วยและการปฏิบัติตัวของญาติที่จะเข้าเย่ียมผู้ป่วย	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้รับ

รังสีน้อยที่สุด

-	 ตรวจสอบสภาพของ	plaque	หลังใช้งานอีกครั้งและเก็บในภาชนะบรรจ	ุวัดระดับรังสีโดยรอบภาชนะบรรจุเพื่อ

เปรียบเทียบกับก่อนใช้งานว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่	แล้วน�าไปเก็บไว้สถานที่จัดเก็บ

	 นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีควรมีการตรวจวัดระดับรังสี	 เพื่อเฝ้าระวังและประเมินการได้รับ

รังสีของบุคลากรท่ีไม่เก่ียวข้องกับรังสีหรือประชาชนทั่วไป	 โดยควรตรวจวัดระดับรังสีบริเวณพื้นที่ข้างเคียงห้องพักผู้ป่วย 

เพื่อประเมินผลการได้รับรังสีของประชาชนทั่วไป				

 การจัดเก็บและการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
 การจัดเก็บ ควรจัดเก็บ	plaque	ในภาชนะบรรจุเฉพาะ	(Specialized	container)	ซึ่งมาพร้อมกับวัสดุกัมมันตรังส	ี

(ภาชนะบรรจุเฉพาะน้ีเป็นท้ังภาชนะส�าหรับใช้ในการขนส่งและใช้ในการฆ่าเชื้อ)	 ไม่ควรเก็บนอกภาชนะบรรจุและไม่เก็บ 

รวมกับวัสดุท่ีมีโอกาสท�าให้เกิดการกัดกร่อน	หรือวัสดุประเภทพลาสติก	 เน่ืองจากพลังงานจากรังสีอาจจะท�าให้พลาสติก

ละลายและอาจจะท�าให้เกิดความเสียหายกับ	plaque	ได้	และเก็บในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมมีกุญแจล็อก	จัดท�าบันทึก 

การเบิกจ่ายวัสดุกัมมันตรังสีไปใช้ในการรักษา	 เพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันวัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย	

หรือในกรณีที่วัสดุกัมมันตรังสีสูญหายจะสามารถติดตามได้รวดเร็วขึ้น

 การขนส่ง ควรขนส่งโดยใช้ภาชนะบรรจุเฉพาะ	ตรวจสอบการล็อกของภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย	ควรใส่รถเข็น 

เพื่อเป็นการเพิ่มระยะห่าง	 ซ่ึงสามารถลดปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ	ยึดหรือล็อกภาชนะบรรจุกับรถเข็นเพื่อป้องกัน

การตกหล่นเกิดความเสียหายกับ	plaque	และยังเป็นการป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาหยิบไปใช้ได้	หากเป็นไปได้ควรเลือก

เส้นทางขนส่งที่มีคนน้อยที่สุด
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 การประกันคุณภาพ (Quality assurance)  
-	 ควรมีการตรวจสอบลักษณะรูปร่างและขนาดของ	plaque	ให้เหมาะสมกับรอยโรคก่อนการรักษา

-	 การฆ่าเช้ือควรท�าโดยบุคลากรท่ีมีความช�านาญและควรปฏิบัติตามคู ่มือของบริษัทผู ้ผลิต	 เพื่อป้องกัน 

การแตกหักหรือเกิดความเสียหายแก่วัสดุกัมมันตรังส	ี

-	 ควรมีการท�า	 Source	 calibration	 ของวัสดุกัมมันตรังสีอันใหม่ก่อนการรักษา	 โดยเปรียบเทียบกับ 

ค่ากัมมันตภาพรังสีหรือค่า	Kerma	rate	ในใบรับรองวัสดุกัมมันตรังส	ี(Source	certificate)	

-	 ควรมีการท�า	 contamination	 check	 โดยวิธี	wipe	 test	ทุกครั้งก่อนและหลังการรักษา	หากพบว่า 

ค่ากัมมันตภาพรังสีเกินกว่า	 200	Bq	หรือระดับรังสีมากกว่าสองเท่าของระดับรังสีพื้นหลัง ให้หยุดใช้งาน	

plaque	พร้อมบันทึกผลไว	้

4. ข้อกฎหมายที่ควรทราบ
	 1.	 ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ	

ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ	พ.ศ.	2559

	 2.	 ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	(RSO)	ปฏิบัติหน้าที ่

ในสถานทีท่�าการอย่างน้อยหนึง่คนประจ�าอยูต่ลอดเวลาทีท่�าการ	ตามพระราชบัญญตัพิลงังานนวิเคลียร์เพือ่สันต	ิพ.ศ.	2559

	 3.	 การด�าเนินการขอรับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดเงื่อนไข	วิธีการขอรับใบอนุญาต	และ 

การด�าเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ	วัสดุต้นก�าลัง	วัสดุพลอยได้	หรือพลังงานปรมาณ	ูพ.ศ.	2550

	 4.	 ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีต้องเสนอแนวทางการจัดการกากกัมมันตรังสี	และต้องเป็นไปตาม

กฎกระทรวงการจัดการกากกัมมันตรังส	ีพ.ศ.	2561	

	 5.	 แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสีตามประกาศคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ	เรื่อง	มาตรฐาน

ความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี	พ.ศ.	2549

รูปที่ 2 ภาชนะบรรจุเฉพาะ (Specialized container) 
ภายในเป็นอะลูมิเนียม ภายนอกเป็นสแตนเลส ใช้ลดทอนรังสีบีตาและแกมมา

ที่มา	https://www.bebig.com/fileadmin/bebig_neu/user_uploads/Products/ 
Ophthalmic_Brachytherapy/Fact_sheet_Ru-106_Eye_Applicators_Rev.05_ 

English.pdf
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และเก็บกู้วสัดุที่น่าสงสยัว่ามีอันตรายทางรงัสี 

อยู่ห่างเพื่อความปลอดภัย
และห้ามชำ�แหละหรือแยกชำิ้นส่วนโดยเด็ดขาด

หากพบวัสดุต้องสงสัยท่ีมี “สัญลักษณ์ทางรังสี” อยู่ในสถานท่ีท่ีไม ่สมควรหรือไม่เหมาะสม อาทิ  

ร้านรบัซื้อของเก่า ข้างทาง หรือจุดทิ้งขยะต่าง ๆ โปรดแจ้ง “ส�นกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิ(ปส.)” โดยด่วน

ข้อสังเกต
1. ลักษณะภายนอก (สัญลักษณ์ใบพัดสามแฉก

ข้อความ Radioactive, Isotope, Cautions,  
Danger สีมันวาว-ฉูดฉาด รูปร่างแปลกๆ และ 
หนกัผิดปกติ)

2. มีตัวอักษรตามด้วยเลข เช่น Co-60, Cs-137 
และมีตวัอักษร Bq หรือ Ci 

1.

2.

3.


