
ไอโซโทปรงัส ีกบั Nuclear Medicine (1)  Medical
Isotope
จตพุล แสงสรุยินั

ศนูยไ์อโซโทปรังสี

สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

ไอโซโทปรังส ี(radioisotope/radioactive isotope) เป็นชื�อเรยีกธาตตุา่ง ๆ
ที�มรัีงสทีั �งที�มอียูใ่นธรรมชาต ิและที�ี�เกดิขึ�นจาก กระบวนการทางวทิยาศาสตร์
คําวา่ radioisotope/radioactive isotope บางครั �งจะถกูเรยีกสั �น ๆ วา่
isotope กม็ ีธาตบุางชนดิ อาจจะมไีอโซโทปรังสยีอ่ย ๆ หลายไอโซโทป
เชน่ ไอโซโทปรังส ีI-123, I-125 หรอื I-131 ของธาต ุไอโอดนี (iodine)
สว่นไอโอดนีที�เรารูจั้กกนัในรปูของเกลอืไอโอดนี (เชน่ Potassium iodide,
KI) ซึ�งไมม่รัีงสนัี�น คอืไอโซโทป I-127 ตวัเลขที� เราเขยีนกํากบัอกัษรยอ่
ของธาตเุป็นจํานวนเลขมวล (mass number) ของ ไอโซโทปรังสนัี�น ซึ�งจะ
เห็นวา่ mass หรอืมวล ของมนัแตล่ะไอโซโทปแตกตา่งกนัเล็กนอ้ยเทา่นั�น
แตส่ ิ�งที�น่าทึ�งกค็อื สมบตัทิาง ฟิสกิสน์วิเคลยีร ์หรอืพดูงา่ย ๆ คอืลกัษณะ
การแผรั่งสขีองแตล่ะไอโซโทปนั�นแตกตา่งกนัโดยสิ�นเชงิ ขอยกตวัอยา่ง
สมบตัทางฟิสกิสน์วิเคลยีรข์องไอโซโทปรังสขีอง ไอโอดนี 3 ไอโซโทปแรก
ที�กลา่วมาดงัแสดงใน



จากสมบตัเิฉพาะตวัของไอโซโทปรังสดีงัที�เห็นในตวัอยา่งและของธาตชุนดิ
อื�น ๆ อกีหลายไอโซโทป ทําใหว้งการแพทย ์ใหค้วามสนใจนํามาประยกุตใ์น
ทางการแพทย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งนํามาใชใ้นการตรวจวเิคราะห ทางการ
แพทย ์การตรวจ วนิจิฉัยโรค และใชเ้พื�อการบําบดัรักษาโรคหลายชนดิ ซึ�ง
เราเรยีกกจิกรรมทางการแพทยส์าขานี� วา่ Nuclear Medicine หรอื ชื�อเรยีก
ในภาษาไทยวา่ สาขาเวชศาสตรน์วิเคลยีร์

Nuclear Medicine ตอ้งใชไ้อโซโทปรังสอียา่งแน่นอน แตล่กัษณะการนํา
ไอโซโทปรังสแีตล่ะชนดิมาใชง้าน จะแตกตา่ง กนัออกไปขึ�นอยูก่บัชนดิของ
ไอโซโทปรังสแีตล่ะชนดิ และวตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน เราอาจแบง่
ไอโซโทปรังสตีาม ลกัษณะการใชง้านทางดา้นการแพทย ์(medical
isotopes) ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ ่ๆ คอื กลุม่ที�1 จะเป็นกลุม่ที�ถกูนํา มาใชเ้ป็น
radiation source สําหรับ teletherapy และ brachytherapy สําหรับการ
บําบดัรักษาเนื�องอกและมะเร็ง หลายประเภท ไอโซโทปรังสพีวกนี�มกัจะให ้
รังสแีกมมาพลงังานสงูและมคีรึ�งชวีติยาว เชน่ Co-60 Cs-137 สว่นกลุม่ที� 2
จะนํามาใชใ้นรปู ของสารเภสชัรังส ี(radiopharmaceutical) ชนดิตา่ง ๆ
ตารางที� 2 แสดงรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะตวัที�สําคญัของ ไอโซโทป
รังสกีลุม่ที� 1 ที�นยิมใชก้นัอยูใ่นปัจจบุนั

จะเห็นวา่กลุม่แรกเกอืบทั �งหมดจะใชง้านในลกัษณะการแผรั่งสขีนาดที�
เหมาะสม เขา้ไปทําลายหรอืยบัยั �งการเจรญิเตบิโต ของเนื�องอกหรอืมะเร็ง
เป็นสว่นใหญ ่และมกัจะเป็นการฉายรังสจีากภายนอกรา่งกาย และถงึแมจ้ะมี
บางชนดิที�นําไปสอด หรอืฝัง (ในรปู seed/wire) ไวใ้นอวยัวะบางตําแหน่งใน
รา่งกาย แตต่วัไอโซโทปรังสจีะไมเ่กี�ยวขอ้งกบัระบบ metabolism ระบบการ
หมนุเวยีนเลอืดหรอืระบบอื�นใดภายในรา่งกายแตอ่ยา่งใด แตกตา่งจาก
ไอโซโทปรังสกีลุม่ที� 2 ที�จะถกูเปลี�ยนสภาพ ใหอ้ยูใ่นรปูของ
radiopharmaceutical เพื�อบรหิารยาเขา้สูร่า่งกายผูป่้วยเขา้สูร่ะบบ
metabolism หรอืระบบการหมนุเวยีน เลอืด หรอืโดยกลไกหรอืเทคนคิการ
บรหิารยาอื�น ๆ เขา้สูร่า่งกายกอ่นที�จะเดนิทางไปสูอ่วยัวะ เป้าหมาย
ไอโซโทปรังส ีกลุม่หลงันี�บางชนดิมสีภาพทางเคม ี(chemical form) งา่ย ๆ
เชน่ sodium iodide (NaI-131) 131I-Hippuran 89SrCl 2 แตม่หีลายชนดิ
ที�อยูใ่นรปูของสารประกอบทางเคมทีี�ซบัซอ้น เชน่ Tc-99m medronate
(99mTc-MDP) Tc-99m sestamibi (99mTc-MIBI) 99mTc-Hynic-TOC
การใชไ้อโซโทปรังสใีนรปูของ radiopharmaceutical ในงาน Nuclear



Medicine ในปัจจบุนันั�นจะนํามาใชเ้พื�อการตรวจวนิจิฉัย (diagnosis) เป็น
สว่นใหญ ่ที�เหลอืกเ็ป็นการใชเ้พื�อการ

บําบดัรักษา (radionuclide therapy) และการตรวจวเิคราะหท์างการแพทย์
(laboratory tests) เฉพาะในสว่นของการตรวจวนิจิฉัยทาง ดา้น Nuclear
Medicine นั�น ไอโซโทปรังสทีี�ใชม้ากที�สดุคอื ประมาณ 80% ของการตรวจ
วนิจิฉัยจะใชไ้อโซโทปรังส ีTechnetium-99m (Tc-99m) ในหลายรปูแบบ ที�
เหลอื นอกจากนั�นกจ็ะใชไ้อโซโทปรังสอีื�น ๆ เชน่ I-123 In-111 Tl-201
F-18 บางชนดิสามารถใชไ้ดท้ั �งเพื�อการตรวจวนิจิฉัย และใชบํ้าบดัรักษาได ้



ดว้ยเชน่ I-131 ในตารางที� 3 จะแสดง ไอโซโทปรังสทีี�สําคญั ๆ ที�นํามาใชใ้น
รปูของ radiopharmaceutical ชนดิตา่ง ๆ และรปูแบบทางเคมทีี�นํามาใช ้
งานนั�น จะแตกตา่งกนัออกไป โดยจะนํามาเป็นตวัอยา่ง เฉพาะไอโซโทป
รังสทีี�มใีชก้นัอยูใ่นหน่วยงาน Nuclear Medicine ทั�ว ๆ ไปทั �งในประเทศ
ไทยและในตา่งประเทศ โดยแตล่ะไอโซโทปจะแสดงรายละเอยีดการใชง้าน
ที�สําคญั ๆ เทา่นั�น





จากตวัอยา่งการนําไอโซโทปรังสใีชง้านทางดา้น Nuclear Medicine จะ
เห็นวา่ไอโซโทปรังสเีหลา่นี�ไดถ้กูนํามาประยกุต ์ใชง้านไดห้ลากหลายมาก
เทา่ที�เคยมกีารรวบรวมไวพ้บวา่ ในจํานวนไอโซโทปรังส ีกวา่ 3,000 ชนดิที�มี
อยูนั่ �น จะม ีไอโซโทปรังสทีี�ถกูนํามาใชใ้นงาน Nuclear Medicine จํานวน
ประมาณ 140 ชนดิ และในจํานวนนี�มเีพยีงประมาณ 10 ชนดิเทา่นั�น ที�ถกูนํา
มาใชใ้นรปูของ radiopharmaceuticals หากมาดภูาพรวมของการใช ้
ไอโซโทปรังส ีในงาน Nuclear Medicine ในประเทศไทยพบวา่ไอโซโทป
รังสทีี�ใชม้ากที�สดุคอื Tc-99m และ I-131 ตามลําดบั สว่นไอโซโทโทปอื�น ๆ
นั�นเชน่ F-18 I-125 In-111 Tl-201 Sr-89 Y-90 Sm-153 หรอื Re-188 มี
การใชบ้า้งเป็นสว่นนอ้ย และเกนิ 50% ของ ความตอ้งการใชไ้อโซโทปรังสี
ในงาน Nuclear Medicine ในประเทศเป็นการนําเขา้จากตา่งประเทศ จะมี
เพยีงบางชนดิ ที�ผลติไดเ้องภายในประเทศ (ตอ้งนําเขา้เครื�องจักร วตัถดุบิ
และเทคโนโลยจีากตา่งประเทศอยูด่)ี เชน่ I-131 Sm-153 หรอื F-18

จากขอ้มลูสรปุของการใชไ้อโซโทปรังสใีนงาน Nuclear Medicine กค็งจะ
พอมองเห็นภาพรวมของการใชไ้อโซโทปรังส ีประเภทนี�ในวงการแพทยบ์า้น
เราและในตา่งประเทศกนัพอสมควร โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยแลว้
ถอืวา่งานทาง ดา้นนี�มคีวามสําคญัในระดบัตน้ ๆ ของการประยกุตใ์ช ้
เทคโนโลยนีวิเคลยีรข์องประเทศ
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