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บทคัดย่อ

ปัจจัยการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช (TFs) เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการ
ประเมินระดับนิวไคลด์กัมมันตรังสีในพืชสมุนไพร งานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
( 226Ra, 228Ra, 40K และ 210Po) และ TFs ในพื ช สมุ น ไพรไทยสดจำนวน 6 ชนิ ด จำนวนทั ้ ง หมด 70 ตั ว อย่ า ง
ประกอบด้วยสมุนไพรสด 36 ตัวอย่าง และดินที่ใช้เพาะปลูก 29 ตัวอย่าง และนอกพื้นที่เพาะปลูก 5 ตัวอย่าง โดย
ตัวอย่างสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่ปลูกในกระถาง ทางคณะผู้วิจัยจะเลือกวิเคราะห์ส่วนของตัวอย่างสมุนไพร
เช่น ใบ เหง้า และลำต้น ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อให้ตรงตามการใช้งานจริงในทางการแพทย์แผนโบราณ
ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร และตัวอย่างดินที่ปลูกสมุนไพรแต่ละ
ชนิด จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรมิตรี ส่วนความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Po จะถูกวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคแอลฟาสเปกโตรมิตรี ผลการวิจัยพบว่า มีปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างสมุนไพร
สำหรับงานวิจัยนี้ ของ 226Ra, 228Ra, 40K และ 210Po อยู่ในช่วง <0.2-76 Bq. Kg-1, <1.2-67 Bq. Kg-1, 2922339 Bq. Kg-1, 0.98-27 Bq. Kg-1ตามลำดับ สำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการ
ควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตพบว่า มีปริมาณธาตุกัมมันตภาพของทุกนิวไคล์ในตัวอย่างสมุนไพรแต่ละ
ชนิด ในเกือบทุกตัวอย่างสมุ นไพร มีค่าใกล้เคียงกันซึ่ งอนุมานได้ว่าไม่มีการเปรอะเปื้อนหรือปนเปื้อ นธาตุ
กัมมันตรังสีในระหว่างกระบวนการผลิต
สำหรับค่าส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืชที่ได้จากการคำนวณ พบว่าค่า TF ของ 226Ra, 228Ra, 40K
และ 210Po มีคา่ อยู่ในช่วง 0.01–1.48, 0.02–4.60, 1.08–20.67, 0.02–1.31 ตามลำดับ และ ค่า TF ของ 226Ra,
228Ra และ 210P0 มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกับที่ทบวงการพลังงานปรมาณูได้รายงานไว้ แต่พบว่าค่า TF ของ 40K ของ
สมุนไพรบางชนิดที่วิเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้มีค่าสูงกว่าที่ IAEA รายงานไว้

ii

ABSTRACT
The transfer factor (TF) of radioactive material from the soil to plants is an important
parameter that can be used to evaluate the level of radioactive nuclides in medicinal plants. This
research studied the concentration of radioactive nuclides (226Ra, 228Ra, 40K and 210Po) and TFs in
6 types of fresh Thai medicinal plants. A total of 70 samples were collected including 36 samples
of fresh herbs and 29 samples of cultivated soils. The other 5 samples were collected outside
cultivated areas for comparison. Most of medical herbs are grown in pots. The herb parts were
chosen according to the usage in traditional medicine, such as leaves, rhizomes and stems. The
activity concentrations of 226Ra, 228Ra and 40K in herbal and in soil samples were analyzed using
gamma spectrometry technique. While the activity concentrations of 210Po in herbal and in soil
samples were analyzed using alpha spectrometry technique. The results found that the activity
concentration of 226Ra, 228Ra, 40K and 210Po in the herb samples ranged from <0.2-76 Bq. Kg-1,
<1.2-67 Bq. Kg-1 , 292-2339 Bq. Kg-1, and 0.98-27 Bq. Kg-1, respectively. For the analysis of amount
of radioactivity in herbals with contamination control in the production process, it is found almost
every controlled sample have similar values, which can be presumed that there is no
contamination during the production process
For the transfer of radioactive material from soil to plants, calculation showed that the TF
value of 226Ra, 228Ra, 40K and 210Po were in the range of 0.01–1.48, 0.02–4.60, 1.08–20.67 and
0.02–1.31, representatively. The TF values of 226Ra, 228Ra and 210P0 found in the same ranges as
reported by International Atomic Energy Agency, (IAEA). However, the TF value of 40K of some
medical herbs found to have higher value than the IAEA reported.
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1.4 ปริมาณความแรงรังสีของ 238U ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร
1.5 ค่า Transfer factor (TF) ของ 238U ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร
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ที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแอลฟาสเปกโตรมิตรี
3.2 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร โดยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี
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2.4 ตู้อบสำหรับอบตัวอย่างสมุนไพร
2.5 ตัวอย่างสมุนไพรแห้งที่ผา่ นการอบแล้ว
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2.10 การสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม (Uranium decay series)
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และตัวอย่างสมุนไพรขมิ้นชัน
3..5 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน
และตัวอย่างสมุนไพรโด่ไม่รู้ลม้
3.6 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน
และตัวอย่างสมุนไพรกวาวเครือขาว
3.7 กราฟแสดงความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 209Po ในตัวอย่างดิน และตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด
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สารบัญรูป (ต่อ)
หน้ า
รูปที่
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4.2 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 228Ra ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
4.3 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 40K ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
4.4 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 226Ra ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
4.5 (1) โพแทสเซียมในดิน (2) วัฏจักรโพแทสเซียม
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บทที่ 1 บทนำ
1.1 ความสำคัญ และที่มาของปัญหา
ประเทศไทยมีความหลากหลายของพันธุ์พืชสมุนไพร อีกทั้งยังมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อ
การเจริญเติบโต พืชสมุนไพรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากของประเทศ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อเป็นยารักษาโรคของคนและสัตว์โดยอาศัยข้อมูล
ประกอบการใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ยาแผนโบราณเป็นยาสมุนไพรที่ผลิตขึ้นตามองค์ความรู้ที่ได้สืบทอดต่อ ๆ กัน
มาตั้งแต่ในอดีต สำหรับในปัจจุบันมีการใช้ยาสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม อาจมียาสมุนไพรที่
จำหน่ายในท้องตลาดมีการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม ตกค้างต่าง ๆ รวมถึง โลหะหนัก ธาตุกัมมันตรังสีตาม
ธรรมชาติ จากกระบวนการปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรนั้น ๆ ได้
เมื่อปีงบประมาณ 2558 ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
งบมุ่งเป้า คอบช จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ให้ศึกษาและทำการวิจัยเรื่องปริมาณรังสีตามธรรมชาติ
ในสมุนไพรไทย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกัมมันตภาพรังสีของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพืชสมุนไพรไทยและ
ประเมินปริมาณรังสีต่อปีหากบริโภคพืชสมุนไพรไทยที่ศึกษาเข้าสู่ร่างกาย โดยสมุนไพรที่ศึกษาเป็นสมุนไพรแห้งใน
รูปของ แคปซูล บดละเอียด และตากแห้ง และทำการศึกษาเฉพาะพืชสมุนไพรเดี่ยวที่นิยมนำมาทำเป็นยา
สมุนไพรในปัจจุบัน โดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างสมุนไพรจาก บริษัท โรงงานผลิตและจากงานแสดงสมุนไพร จำนวน
212 ตัวอย่าง แบ่งชนิดออกเป็น 99 ชนิด ตัวอย่างเช่น ว่านชักมดลูก, เมล็ดหมามุ่ย, กวาวเครือขาว, กวาวเครือ
แดง, หญ้ารีแพร์, โด่ไม่รู้ล้ม, กระชายดำ, เห็ดหลินจือ, แปะก๊วย, เจียวกู่หลาน, พลูคาว, ขมิ้นชัน, ขิง, ดอกคำฝอย,
มะรุม, บัวบก, กระเทียม และมะขามแขก เป็นต้น ธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่ศึกษาคือ คือ 226Ra, 228Ra,
40K และ 210Po เทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรีถูกใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี 226Ra,
228Ra และ 40K ตัวอย่างสมุนไพร ส่วนปริมาณความเข้มข้นของธาตุกัมมันตรังสี 210Po ได้ทำการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคอัลฟาสเปคโตรมิตรี
ผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra มีค่าอยู่ในช่วง <0.20 - 89.92 เบ็กเคอ
เรลต่อกิโลกรัม 228Ra มีค่าอยู่ในช่วง <0.10 - 39.62 เบ็กเคอเรลต่อกิโลกรัม 40K มีค่าอยู่ในช่วง 4.83-2761.33
เบ็กเคอเรลต่อกิโลกรัม และ 210Po อยู่ในช่วง 0.32-47.13 เบ็กเคอเรลต่อกิโลกรัม
โดยปริมาณสูงสุดของธาตุที่พบในสมุนไพร มีดังนี้
226Ra พบในตัวอย่างสมุนไพรกวาวเครือขาว
228Ra พบในสมุนไพรเจียวกู่หลาน
40K พบในสมุนไพรคาวตอง
210Po สมุนไพรใบแปะก๊วย
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ผลการคำนวณปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีจากการบริโภคพืชสมุนไพรที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง 0.0001-0.0327 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี และ โดยจากผลงานวิจัยในเฟสที่ 1 สมุนไพรที่พบ
ปริมาณรังสีสูงสุด คือ สมุนไพรเจียวกู่หลาน
การศึกษาในเฟสที่ 2 นี้ ได้ทำการปริมาณรังสีในตัวอย่างพืชสมุนไพรที่คณะวิจัยเก็บจากสวนสมุนไพร
โดยตรง เนื่องจากในการศึกษาเฟสที่ 1 นั้น ตัวอย่างสมุนไพรที่นำมาศึกษาเป็นตัวอย่างสมุนไพรแห้งในรูปของ
แคปซูล บดละเอียด และตากแห้ง ที่มีการขายในท้องตลาด ซึ่งปริมาณรังสีที่วัดได้ในสมุนไพรของเฟสที่ 1 อาจมี
การเปรอะเปื้อนของตัวอย่างสมุนไพรระหว่างขบวนการผลิตก็เป็นได้ โดยในการศึกษาในเฟสที่ 2 นี้ เพื่อตอบโจทน์
เรื่องการปนเปื้อนและการเปรอะเปื้อน คณะวิจัย จึงได้คัดเลือกชนิดของสมุนไพรจากการศึกษาในเฟสที่ 1 ที่ตรวจ
พบว่ามีปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงกว่าชนิดอื่นมาทำการศึกษาวิเคราะห์ โดยจะทำเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
จากแหล่งเพาะปลูก และแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง คณะวิจัยนำมาเตรียมตัวอย่างที่อยู่ในรูปพร้อมที่จะทำการ
ตรวจวัดรังสีให้ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาเอง และอีกส่วนหนึ่ ให้ทางสวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่างเองและส่งมาให้
ภาควิชา สำหรับการศึกษาเรื่องการส่งผ่านหรือเคลื่อนย้ายของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืชสมุนไพร (transfer
factor) คณะวิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างดินที่ใช้เพาะปลูกมาทำการวิเคราะห์ปริมาณรังสีด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก. เพื่อศึกษาปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในพืชสมุนไพรบางชนิดและ
ในดินที่มีการควบคุมการปลูกและผลิต
ข. เพื ่อสังเคราะห์ผ ลการศึ ก ษาในข้อที่ ๑ มาจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ของการส่ ง ผ่ า น (Transfer factor) ธาตุ
กัมมันตรังสีจากดินขึ้นสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรที่มีการควบคุมการปลูกพืชสมุนไพร
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. เพื่อจะได้ขจัดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนในระหว่างขบวนการผลิต ตัวอย่างของสมุนไพร
และดินที่ จะนำมาการศึกษาต้องมาจากสถานที่ท ี ่ ม ี การควบคุมการปลูก (สถานที่ ควบคุ มการปลูก
หมายถึง พื้นที่ทางการเกษตรที่ทำการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเพื่อส่งขายให้กับผู้ผลิตและแปรรูปยา
สมุนไพร)
2. ศึกษาตัวอย่างพื้นสมุนไพรในอย่างน้อย 2 ภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ตั ว อย่ า งสมุ น ไพรที ่ ท ำการจั ด เก็ บ ในเฟส 2 นี ้ (ชื ่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ) – ส่ ว นของสมุ น ไพร ที ่ จ ะใช้ ใ น
โครงการวิจัยนี้มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่
ก. กวาวเครือ (Pueraria candollei) – หัว
ข. เจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) – ใบและก้าน
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พลูคาว (Houttuynia cordata) – ใบและต้น
ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) – ใบและต้น
โด่ไม่รู้ล้ม (Elephantopus scaber) – ต้น
ขมิ้น (Curcuma longa) – เหง้า

ตัวอย่างสมุนไพรที่คัดเลือกมานี้เป็นพืชสมุนไพรที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็น
ตัวอย่างที่ถูกพบว่ามีความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงดังที่ได้รายงานไว้ในโครงการวิจัยปริมาณรังสีตาม
ธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย (เฟส 1)
4. จะทำการเก็บตัวอย่างชนิดละ 3 ตัวอย่างจากพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกันเพื่อนำมาใช้ในการเปรียบเทียบ
จากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยโดยการจัดเก็บตัวอย่างพืชในโครงการที่ได้ทำไปแล้วในปี พ.ศ. 25592560 นั้น พบว่าการเก็บตัวอย่างจากสวนสมุนไพร มีข้อจำกัดในหลายด้านทั้งเวลาและงบประมาณที่
ได้รับ ดังนั้น ในขั้นตอนการเสนอโครงการวิจัย จึงได้เสนอพื้นที่เข้าเก็บสมุนไพรพบข้อมูลว่ามีการ
เพาะปลูกสมุนไพรนั้น ๆ ไว้ ดังต่อไปนี้
ก. กวาวเครือ-เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
ข. เจียวกู่หลาน-เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา
ค. พลูคาว-ลำปาง มุกดาหาร อุดรธานี
ง. ฟ้าทะลายโจร-ลำปาง นครปฐม ราชบุรี
จ. โด่ไม่รู้ล้ม-จันทบุรี ปราจีนบุรี นครปฐม
ฉ. ขมิ้น-ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี
หากเมื่อถึงเวลาการเข้าจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บตัวอย่างตามที่มีการปลูก สำหรับ
การระบุพิกัดทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอย่าง ทางคณะผู้วิจัยจะใช้ GPS ในการระบุพิกัด พื้นที่ หรือจุดเก็บ
ตัวอย่างอยู่แล้วทุกครั้ง
5. การศึกษานี้จะมีการควบคุมการผลิตตัวอย่างก่อยการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง โดยแบ่งสมุนไพรสดที่เก็บมาจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คณะวิจัย
เตรียมตัวอย่างแห้งเอง ส่วนที่สอง สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่างแห้งให้
6. รังสีในธรรมชาติที่จะศึกษาในสมุนไพร และดินที่ใช้ปลูก ได้แก่ 226Ra, 228Ra, 40K และ 210Pb และ 210Pb
1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล
การดำเนินการวิจัยในเฟสที่ 2 นี้ประกอบด้วย
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1. ประสานติดต่อแหล่งปลูกสมุนไพร เช่น อภัยภูเบศร และ โครงการหลวง เป็นต้น [ชนิดของสมุนไพร ได้แก่
เจียวกู่หลาง (ทางภาคเหนือ), ขมิ้นชัน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้),
โด่ไม่รู้ล้ม (ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), กวาวเครือ (ภาคเหนือ ภาคใต้),พลูคาว (ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก), ฟ้าทะลายโจร (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)] เพื่อวางแผนการจัดเก็บตัวอย่าง
2. ทำการเก็บตัวอย่างสมุนไพรและดินที่ใช้เพาะปลูกตามแผนงาน
การเก็บพืชสมุนไพร: จะเก็บแต่ละส่วนของพืชสมุนไพร เช่น รากหรือหัว ใบ ดอก ผล หรือ เมล็ด โดยมี
ข้อควรระวังที่ไม่ละเลย คือหลังจากเก็บพืชสมุนไพรมาแล้วจะทำการเตรียมตัวอย่างสมุนไพร หรือแปรรูป
พืชสมุนไพรให้เร็วที่สุด (จะไม่ทิ้งไว้นาน) ตามวิธีที่ถูกต้องสำหรับพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อรักษา
คุณสมบัติทางยาของพืชสมุนไพรเอาไว้ให้มากที่สุด การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรในงานวิจัยนี้ มีวิธีการเก็บ
ดังต่อไปนี้
- กวาวเครือและขมิ้น: เก็บตัวอย่างหัว/เหง้า โดยจะต้องพยายามขุดขึ้นมาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ที่สุด ไม่ให้ผิวเปลือกเกิดรอยแผล และไม่ทำให้หัว/เหง้าเกิดความเสียหาย เช่น ขาด หัก หรือช้ำ
- เจียวกู่หลาน: เก็บตัวอย่างใบและก้าน โดยตัดส่วนที่อยู่เหนือดินหรือบริเวณที่ห่างจากลำต้นใต้ดิน
ประมาณ 15–20 เซนติเมตร
- ฟ้าทะลายโจร: เก็บตัวอย่างใบและก้าน โดยตัดทั้งต้นห่างจากโคนต้นเหนือดินประมาณ 5-10
เซนติเมตร
- พลูคาว: เก็บทั้งใบและต้น โดยตัดทั้งต้นห่างจากโคนต้นเหนือดินประมาณ 10 เซนติเมตร
- โด่ไม่รู้ล้ม: เก็บทั้งใบและต้น โดยถอนขึ้นมาทั้งต้น
การเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น เพื ่ อ ใช้ ใ นการหาค่ า transfer factor นั ้ น จะทำการเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น จากแปลง
เพาะปลูกของพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ โดยกวาดเศษพืชหรือวัสดุที่ปกคลุมผิวหน้าดินออกก่อน จากนั้นใช้
จอบ เสียม หรือพลั่ว ขุดดินเป็นรูปตัว V ให้ลึกในแนวดิ่ง 15 เซนติเมตร หรือระดับชั้นไถพรวน ประมาณ
0.5-1 กิโลกรัม ถ้าเป็นปลูกในกระถางจะเก็บดินใต้พืชที่ปลูก
3. แบ่งสมุนไพรสดที่เก็บมาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คณะวิจัยเตรียมตัวอย่างแห้งเอง ส่วนที่สอง สวน
สมุนไพรเตรียมตัวอย่างแห้งให้
4. เตรียมและบรรจุตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลธาตุกัมมันตรังสีด้วยแกมมาสเปคโตรมิ
ตรี (40K, 226Ra, 228Ra) และ อัลฟาสเปคโตรมิตรี (210Po) ในตัวอย่าง
5. วิเคราะห์ค่าการส่งผ่าน (Transfer factor) ของธาตุกัมมันตรังสี 40K, 226Ra ,228Ra และ 210Po จากดินขึ้น
สู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อมจริงที่ทำการเพาะปลูก โดยค่า Transfer factor สามารถ
คำนวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นกัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสีในพืชต่อในดิน
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6. จัดทำรายงานผลการวิจัย
สถานทีท่ ำการวิจัย
1. ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่าง 40K, 226Ra, และ 228Ra ด้วยแกมมาสเปคโตรมิตรี และ
210Po ด้วยเทคนิคอัลฟาสเปกโตรมิตรี
2. ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เก็บตัวอย่างสมุนไพร และดิน ทาง
ภาคเหนือ
3. สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สนง ปรมาณูเพื่อสันติ – ตรวจวิเคราะห์ 210Po
ด้วยเทคนิคอัลฟาสเปกโตรมิตรี
1.5 ทฤษฎี สมมติฐานและ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย
องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำจำกัดความของ ยาแผนโบราณว่า สิ่งที่ประกอบไปด้วยการรักษา การ
ปฏิบัติที่ได้รับในการดำรงอยู่มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ก่อนมีการพัฒนาให้ทันสมัยในทาง การแพทย์และยังคงใช้อยู่
ในปัจจุบัน (WHO 1998) และจำเป็นที่จะต้อง ตรากฎหมายควบคุม ระดับหรือปริมาณของสารกำจัดศัตรูพืช โลหะ
หนักและสารกัมมันตภาพรังสีในสมุนไพรที่ใช้ทำเป็นยา
ในเอกสารรายงานเครื อ ข่ า ยความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( INTERNATIONAL FOOD SAFETY
AUTHORITIES NETWORK, INFOSAN) [1] มีการายงานว่าพืชที่ใช้
เป็นอาหารทั่วไป มีธาตุ 40K, 232Th และ 238U และธาตุกัมมันตรังสี
ลูกหลานเจือปนอยู่ ดังนั้น จึงสามารถที่จะพบธาตุกัมมันตรังสตาม
ธรรมชาติเหล่านี้ในพืชที่ใช้เพื่อการรักษาโรคหรือพืชสมุนไพรเช่นกัน
เพราะพืชเป็นผู้ผลิตหลักในการนำกัมมันตรังสีตามธรรมชาติเข้าสู่
ร่างกายมนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร
เอกสารขององค์ ก ารอนามั ย โลกได้ เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ การ
ปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในอาหารและสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งการ
ปนเปื้อนนั้นส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ เช่น การทดลอง
ระเบิดนิวเคลียร์ อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เป็นต้น ในเอกสาร
“ Quality control methods for medicinal plant
materials, World Health Organization Geneva หัวข้อที่ 19
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ได้เขียนเรื่องวิธีการควบคุมคุณภาพของวัสดุในพืชสมุนไพร ไว้ว่า “ระดับของการปนเปื้อนทางรังสีสูงสุดของ
สารกัมมันตรังสีที่มีอันตรายและมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคในปริมาณที่มากกว่า 20
กิโลกรัมของวัสดุปลูกต่อปี ดังนั้น ความเสี่ยงต่อสุขภาพจึงอาจไม่น่าที่จะได้รับจากการรับประทานพืชสมุนไพร
นอกจากนี้ระดับของการปนเปื้อนอาจจะลดลงในระหว่างกระบวนการผลิต ดังนั้น ขณะนี้จึงไม่มีการเสนอ
ขีดจำกัดของการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสมุนไพร” อย่างไรก็ตาม หากเราไม่ทราบค่ากัมมันตภาพรังสี
พื้นฐานหรือไม่มีฐานข้อมูล (baseline data) ค่ากัมมันตภาพในสมุนไพรมาก่อนแล้วเราจะทราบอย่างไรว่าสมุนไพร
หรืออาหารนั้นได้รับการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุหรือจากกิจกรรมใดหรือไม่อย่างไร ความสำคัญของการปนเปื้อนของ
สารกัมมันตรังสีมีดังปรากฎอยู่ในเอกสาร WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines
with reference to contaminants and residues [3] ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.3 ที่เขียนเกี่ยวกับ Potentially
hazardous contaminants and residues in herbal medicines ซึ่งเป็นการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีใน
สมุนไพรอันอาจเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ซึ่งได้แนะนำให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกันทำการตรวจวัด
ระดับกัมมันตภาพที่อาจปนเปื้อนในสมุนไพร
[2]

ส่วนระดับปริมาณรังสีที่ได้รับจากอาหารนั้น มีในรายงานขององค์การอนามัยโลก Derived intervention
levels for radionuclides in food. Guidelines for application after widespread radioactive
contamination resulting from a major radiation accident [4] เขียนไว้ว่า ความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็ง
ของแต่ละคนจากการบริโภคสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนในอาหารที่แนะนำโดย ICRP (1987) เฉลี่ยต่ออายุและเพศ
ประมาณ 0.02 Sv-1
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ผลและอิทธิพลของระดับปริมาณไอโซโทปรังสีในพืชสมุนไพรได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยและไม่ค่อย
คำนึงถึงผลข้างเคียงที่อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะยาสมุนไพรจากพืชหรือพืชสมุนไพรไม่ถือว่าอยู่ในกลุ่ม
ของพืชที่กินได้ (Edible plants) ที่ในอดีตมีการศึกษาทางโภชนาการ แม้ว่าพืชที่กินได้จำนวนมากเหล่านี้ถูกใช้เป็น
เครื่องเทศหรือผลไม้ เช่น ขิง หอม มะละกอ และมะม่วง ฯลฯ และมีสรรพคุณทางยา สารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ
ถูกบริโภคผ่านการใช้พืชสมุนไพรโดยไม่ได้มีการรับรู้หรือพิจารณาให้สำคัญในแง่ของปริมาณที่ได้รับ ผลกระทบต่อ
สุขภาพของความเสี่ยงทางรังสีที่ได้รับจากการบริโภคพืชยาสมุนไพรจะสัมพันธ์กับปริมาณของไอโซโทปรังสีที่มีอยู่
ในพืชยาสมุนไพรนั่นเอง ความเสี่ยงของสุขภาพในระยะยาวทางรังสีจะเกี่ยวข้องกับร่องรอยของโรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาวและมะเร็งของอวัยวะหลายอย่าง เช่น กระดูก ปอด เต้านมและต่อมไทรอยด์ มีการศึกษาพบว่าประมาณ
10-15% ของ 210Pb และไอออนของ 214Pb และ 99% ของ 226Ra, 228Ra, 214Bi (กระดูก) และ 210Po (ละลายน้ำ)
จะเข้าสู่กระแสเลือดและ/หรือของเหลวที่ไหลเวียนที่ปอดและแจกจ่ายไปทั่วร่างกายและมีการแลกเปลี่ยนกับ
แคลเซียมในรูปของเกลือแร่ในเนื้อเยื่อกระดูก ดังนั้น จึงทำให้ เลือด ปอด กระดูก จึงเป็นอวัยวะที่อาจสำคัญหรือที่
เรียกว่า Critical organs (UNSCEAR 1988, 2000, Cember และ Jonson 2009) นอกจากนี้ไอโซโทป 238U ซึ่ง
มีคุณสมบัติเป็น electron donor (เช่น ออกซิเจน) จึงพบการสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของปอดและในไขกระดูกได้ ซึ่ง
สามารถนำไปสู่โรคมะเร็งของเลือด (ลูคีเมีย) ส่วน 232Th ซึ่งเป็นธาตุที่แผ่รังสีอัลฟาหรืออนุภาคแอลฟาจะพบสะสม
ในเยื่อบุของกระดูกซึ่งจะนำไปสู่มะเร็งกระดูก (Cember and Joneson 2009) มีรายงานว่าความเสี่ยงอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งจากการบริโภคโพแทสเซียมเท่ากับ 0.814 ต่อเบคเคอเรล (ANL 2005) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าจำนวนของโพแทสเซียมในร่างกายมนุษย์จะคงที่ที่มวลกายคงที่ ความเข้มข้นกัมมันตภาพ
ของ K-40 ในสารสกัดจากพืชและในรูปผลิตภัณฑ์ดิบจะไม่แตกต่างจากค่าที่มีอยู่ในอาหารหรือในร่างกายมนุษย์
หากบริ โ ภคปริ ม าณของโพแทสเซี ย มเพิ ่ ม เติ ม ผ่ า นการรั บ ประทานอาหารจะส่ ง ผลให้ ค รึ ่ ง ชี ว ิ ต ทางชี ว ภาพ
(biological half-life) ของโพแทสเซียมในร่างกายลดลงและไม่ทำให้ปริมาณโดสที่ได้รับจาก K-40 เพิ่มขึ้น แต่
อย่างไร
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่มนุษย์ได้รับ 12.5% จากการรับประทานอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น นม
เนื้อสัตว์ ธัญพืช พืชผัก ผลไม้ น้ำและเครื่องดื่ม การที่พืชต่าง ๆมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาตินั้นมี
สาเหตุมาจากการที่พืชดูดซึมเอาสารอาหารจากดินขึ้นมาเลี้ยงลำต้นและใบทำให้สารกัมมันตรังสีอยู่ในดินบางชนิด
ที่สามารถละลายน้ำได้ดี เช่น ธาตุโพแทสเซียมและธาตุเรเดียมถูกดูดซึมขึ้นมาสะสมที่ราก ลำต้นและใบของพืชได้
และมีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนพืชสมุนไพร (herb) มีการดูดซึมเอาธาตุเรเดียมจากดิน
ขึ้นมาสู่ลำต้นในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น
การจัดทำฐานข้อมูลทางรังสีและปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรสำหรับประเทศอย่างเป็นระบบ
และครบถ้วนนั้นจึงมีความสำคัญมาก เพราะสามารถนำมาเป็นฐานข้อมูลในการใช้เปรียบเทียบหรืออ้างอิงในเรื่อง
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การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีได้เมื่อมีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์เกิดขึ้น การประเมินปริมาณรังสีที่บุคคลจะได้รับจะ
ประเมินจากธาตุกัมมันตรังสี 3 ธา ตุ คือ 226Ra, 228Ra และ 40K โดยสามารถคำนวณ ได้จากสมการต่อไปนี้
Eave = Ip x DCFing x Ahp
เมื่อ

Eave

= ปริมาณรังสีที่ได้รับจากการบริโภคสมุนไพรเฉลี่ยต่อปี

DCFing = ค่าคงที่สำหรับการคำนวนปริมาณรังสีสำหรับกัมมันตภาพรังสีแต่ละชนิด
สำหรับผู้ใหญ่ (UNSCEAR 2000) [5]
226Ra = 4.5x10-5 mSv Bq-1
228Ra = 2.3 x 10-4 mSv Bq-1
40K = 6.2 x 10-6 mSv Bq-1
Ip = อัตราการบริโภคของ NORM ในสมุนไพรนั้น ๆ เช่น หากต้องรับประทาน 3 แคปซูล
ก่อนอาหาร 3 ครั้ง (1 แคปซูล = 300 มิลลิกรัม) ฉะนั้นถ้าบริโภคเป็นเวลา 1 ปี จะมี
ค่า Ip = 0.3285 กิโลกรัม/ปี
Ahp = ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในสมุนไพรที่ตรวจวัดได้
โดยในการวิจัยนี้คณะวิ จัยสนใจที่จะวัดปริมาณกัมมันตภาพของโพโลเนียม -210 (210Po) เนื่องจากใน
ธรรมชาติมี 210Po ในปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับไอโซโทปอื่นๆ และเป็นธาตุกัมมันตรังสีที่ได้จากการ
สลายตัวยูเรเนียม 238U มีค่าครึ่งชีวิต 138.376 วัน 210Po แผ่อนุภาคแอลฟาพลังงานสูง 5.307 MeV จึงนับเป็น
ธาตุกัมมันตรังสีที่มีความเป็นพิษสูงมากหากเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมากกว่า Hydrogen cyanide ถึง 250,000 เท่าเลย
ทีเดียวหรือ คิดเทียบ เป็ น ปริ ม าณรั ง สี ถึ ง ตาย 50% (lethal dose, LD) แล้ ว อาจกล่ า วได้ ว ่า ค่ า LD501 ของ
210Po มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 1 ไมโครกรั ม สำหรั บ คนที่มี น้ำหนั ก ตั ว 80 กิ โ ลกรั ม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ LD ของ
50
ไฮโดรเจนไซอะไนด์ ที่มี ค่าประมาณ 250 มิลลิกรัม ดังนั้นการวิเคราะห์หาค่า 210Po ในยาสมุนไพรจึงมีความ
จำเป็นและสำคัญมาก เพราะ Po-210 เพียง 1 มิลลิกรัมสามารถปล่อยอนุภาคแอลฟาได้มากเท่าเรเดียม 226Ra
หนัก 5 กรัม ดังนั้น ถ้าร่างกายได้รับ 210Po ปริมาณมาก อวัยวะภายในจะทำงานล้มเหลวทันที เพราะ 210Po
ละลายน้ำได้ดีจึงสามารถสามารถเดินทางไปทั่วร่างกายได้ ร่ างกายคนถ้าได้รับโพโลเนียม-210 ปริมาณ 1
ไมโครกรัม (0.000001 กรัม) จะเสียชีวิตทันที

1

ค่า LD50 คือ ขนาดของสารหรือยาที่ทำให้สัตว์ทดลองตายเป็นจำนวน 5 เปอร์เซ็ นต์ ของจำนวนที่กำหนด
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คณะกรรมาธิการของสหประชาติทางด้านผลกระทบของรังสีจากอะตอม (United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR 2008) [6] ได้รายงานปริมาณรังสียังผลต่อปีที่
มนุษย์เราได้รับจากแหล่งต่าง ๆไว้ดังแสดงใน ตารางที่ 1.1 โดยเฉลี่ยมนุษย์เราจะได้รับปริมาณรังสีประมาณ 2.4
mSv/yr (mSv เป็นหน่วยทางรังสี) ค่าเฉลี่ยประจำปีของโลกสำหรับการบริโภคอาหารที่มีสารกัมมันตรังสีตาม
ธรรมชาติอยู่ที่ 0.25-0.4 mSv y-1 ตารางที่ 1.2 แสดง
ปริมาณอาหารต่าง ๆที่ประชาชนบริโภคต่อปี
ทบวงการพลั งงานปรมาณู ระหว่ างประเทศ
(IAEA 2010) [7], Handbook Of Parameter Values
for The Prediction of Radionuclide Transfer in
Terrestrial and Freshwater Environments ไ ด้ มี
ผลการรายงานเรื่ อ งการส่ ง ผ่ า น (transfer factor)
ขึ้นสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช ตัวอย่างของสารกัมมันตรังสี
เรเดียมได้แสดงไว้ในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.1 ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับตามธรรมชาติ IAEA 2010
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ตารางที่ 1.2 Reference annual intake of air, food, and water (UNSCEAR 2008)

ตารางที่ 1.3 ตัวอย่างค่าปัจจัยในการส่งผ่านธาตุกัมมันตรังสีเรเดียมจากดินสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืชใน
สภาพแวดล้อมเขตร้อน [3]
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1.6 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
1. Donatella D., Maria A.M., และ Carla R. [8] (2016). ได้นำพืชสมุนไพรหลายชนิดที่ใช้ในประเทศอิตาลีที่
ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาโรค มาวิเคราะห์หาปริมาณกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
ในส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ใบ, ผลไม้, เมล็ด, ราก, ก้าน, ดอกไม้, เปลือก, เบอร์รี่ และแทลลัส ในการ
วิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของธาตุ 238U และ 210Po ใช้เทคนิคอัลฟาสเปกโตรมิตรี และการวิเคราะห์
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของธาตุ 214Pb-Bi, 210Pb, 40K และ 137Cs ใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรมิตรี และพบว่า
ในพืชสมุนไพรมีปริมาณ 238U อยู่ระหว่าง <0.1 - 7.32 Bq kg-1; 210Po อยู่ระหว่าง <0.1 - 30.3 Bq kg-1;
214Pb-214Bi อยู่ระหว่าง <0.3 - 16.6 Bq kg-1; 210Pb อยู่ระหว่าง <3- 58.3 Bq kg-1; 40K อยู่ระหว่าง 66.2
- 3,582.0 Bq kg-1; 137Cs อยู่ระหว่าง <0.3 - 10.7 Bq kg-1 และได้ทำการหาร้อยละของการสกัด 210Po จาก
การแช่ และการต้มยาสมุนไพรด้วย โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของการสกัด 210Po เท่ากับร้อยละ 20.7 7.5
2. Oufni, L., Taj, S., Manaut, B., Eddouks. [9] (2011) ได้ ศึ ก ษาการวิ จั ย ที ่ พ บว่ า ธาตุ ก ั ม มั นตรั ง สี ใ นดิ น
สามารถส่งผ่านจากดินขึ้นสู่ส่วนต่าง ๆ พืชที่ปลูกได้ ดังแสดงในตารางที่ 1.4-1.8 เป็นข้อมูลผลการวิจัยที่
แสดงปริมาณรังสีของ 238U, 232Th, 226Ra, 210Pb, 40K ที่ส่งผ่านจากดินเข้าสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช สมุนไพร
ตารางที่ 1.4 ปริมาณความแรงรังสีของ 238U ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร
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ตารางที่ 1.5 ค่า Transfer factor (TF) ของ 238U ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร

ตารางที่ 1.6 ปริมาณความแรงรังสีของ 232Th ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร

ตารางที่ ๑.๗ Transfer factor (TF) ของ 232Th ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร
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3. Lordford T.L. และคณะ[10] (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณรังสีอัลฟาและเบต้ารวม และปริมาณรังสีที่
ได้รับต่อปี ที่ได้รับเนื่องจากรังสีตามธรรมชาติในพืชสมุนไพรบางชนิดที่ใช้กันทั่วไป ในประเทศกานา ซึ่งใน
การศึกษานี้พบว่า ค่าเฉลี่ยรังสีแอลฟาและเบต้ารวม สอดคล้องกับปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีซึ่งส่วนใหญ่
เนื่องจากการสลายตัวของธาตุในอนุกรมยูเรเนียมและทอเรียมที่ให้รังสีแอลฟา และเบต้า โดยในการศึกษา
ครั้งนี้ได้ใช้ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่แตกต่างกัน 9 ชนิด โดยตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากจากศูนย์การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า ปริมาณรังสีแอลฟารวมเฉลี่ยในตัวอย่างพืชสมุ นไพรดิ บ Multiflora Lippia และ
ตัวอย่างการสกัดเอทานอลของ Alstonia boonei อยู่ในช่วง 11.73 ± 0.61 Bq Kg-1-132.67 ±7.22 Bq
Kg-1 ตามลำดับ สำหรับปริมาณรังสีเบต้ารวมเฉลี่ยในตัวอย่างดิบของ Cassia sieberiana และตัวอย่างการ
สกัดเอทานอล Nauclea latifolia พบว่าอยู่ในช่วง 124.34±11.28 Bq Kg-1 - 790.58± 13.19 Bq Kg-1 จะ
เห็นว่าปริมาณรังสีแอลฟาเฉลี่ยจากตัวอย่างพืชสมุนไพรมีค่าต่ำกว่าปริมาณรังสีเบต้าเฉลี่ยมาก ซึ่งปริมาณ
รังสีที่เพิ่มขึ้นจากรูปแบบต่าง ๆในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เรียงจากน้อยไปหามากกล่าวคือ ตัวอย่างดิบ
<ต้มตัวอย่าง <แช่ตัวอย่าง <สกัดตัวอย่างด้วยเอทานอล ซึ่งทุกวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับเพื่อการบริโภค
ยกเว้นการสกัดเอทานอล มีปริมาณรังสีอัลฟาเฉลี่ยต่อปี และปริมาณรังสีเบต้าที่ได้รับ อยู่ในช่วงจำกัด ของ
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีเนื่องจากรังสีตามธรรมชาติในช่วง 0.2-0.8 mSv y-1และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3
mSv y-1
4. Lordford T.L., Emmanuel O.D., Cyril S. และ Alfred A.A. [11] (2013) ได้ ศ ึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ระดั บ
กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในพืชสมุนไพรบางชนิดที่ใช้กันทั่วไปในประเทศกานา จากศูนย์การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในการตรวจหาความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติของธาตุ 238U, 232Th และ 40K
และปริมาณรังสีที่จะได้รับต่อปีหากบริโภคยาสมุนไพรนั้น ๆ โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปคโตรมิตรีในการ
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ความ
เข้มข้นเฉลี่ยของ 238U, 232Th และ 40K ในพืชสมุนไพรเท่ากับ 31.8 ± 2.8 Bq kg-1, 56.2 ± 2.3 Bq kg-1
และ 839.8 ± 11.9 Bq kg-1 ตามลำดับ Khaya ivorensis หรือ มะฮอกกานีแอฟริกัน มีปริมาณความ
เข้มข้นของ 238U และ 232Th สูงสุด ในขณะที่ Lippia Multiflora มีปริมาณความเข้มข้นของ 40K สูง และมี
ปริมาณรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อปีอยู่ในช่วง 0.026 ± 0.001-0.042 ± 0.002 mSv y-1 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.035 ± 0.001 mSv y-1 ซึ่งจะเห็นว่าการบริโภคสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างพืชสมุนไพรของ
ประเทศกานามีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประจำปีของโลกที่ 0.3 mSv y-1 สำหรับการบริโภคของสารกัมมันตรังสี
ตามธรรมชาติ ที่ระบุไว้ในรายงาน UNSCEAR 2000.
5. Fábio V. Sussa และคณะ [12] (2013) ได้ ศ ึ ก ษาความเข้ ม ข้ น กั ม มนตภาพในพื ช สมุ น ไพรประเภท
Peperomia Pellucida และในดินที่ใช้ปลูก โดยการประเมินปริมาณรังสีด้วยอัลฟาและเบต้าสเปกโตรมิตรี
ของ 238U, 232Th, 230Th, 226Ra, 228Ra และ 210Pb โดยปริมาณที่ตรวจพบมีดังนี้ 4.3 -38 Bq kg-1, 1.7-124
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Bq kg-1, 2.1-38 Bq kg-1, 8.5-37 Bq kg-1, 3.2-46 Bq kg-1, 39-93 Bq kg-1, ตามลำดับและพบว่า 50%
ของไอโซโทป Ra และเกือบ 25% ของ 210Pb ที่อยู่ในชา pellucida สามารถถูกสกัดละลายออกไปได้
6. Elisabeta Oprea และคณะ[13] (2014) ได้ศึกษานิวไคลด์รังสีในชาสมุนไพรบางชนิด ที่นิยมใช้ในประเทศ
โรมาเนี ย ได้ แ กสายพนธ Tilia cordata, Matricaria chamomilla, Calendula officinalis, Ocimum
basilicaum, Achillea millefolium and Hypericum perforatum Fábio V. Sussa, Sandra R.
Damatto, Marcos M. Alencar, Barbara P. Mazzilli โดยประเมินปริมาณด้วยเทคนิคอัลฟาสเปกโตรมิ
ตรี และเบต้าสเปคโตรมิตรีของ 210Po, 210Pb, 232Th, 238U, 137Cs และ 90Sr ระดับสูงสุดของกัมมันตรังสี
ธรรมชาติที่พบคือ 210Po และ 2 3 8 U ใน Ocimum basilicum และ Achillea millefolium (8 MBq/kg.
และ 4 0 MBq /kg ตามลำดั บ ) 210 Pb พบใน Matricaria chamomilla, Achillea millefolium และ
Hypericum perforatum (30 MBq /kg) 232Th พ บ ใ น Achillea millefolium แ ล ะ Hypericum
perforatum (60 MBq /kg) และได้ ส รุ ป ว่ า ชาที ่ ท ำจากดอก Hypericum perforatum, Ocimum
basilicum และ Achillea millefolium มีแนวโน้มสะสม 210Po และ 238U ส่วน Achillea millefolium มี
แนวโน้มที่สะสมธาตุ 210Pb, 210Po, 232Th และ 238U มากที่สุด
7. Pourimani R.1, Noori M.2, Madadi M. [14] (2015) ได้ศึกษาความเข้มข้ นกัมมันตภาพในพืชสมุ นไพร
(Medicinal plant) และพืชทานได้ (Edible Plant Species) จากหมู่บ้าน Bagh-e-Baraftab Village ใน
Shazand ของประเทศอิ ห ร่ า น จำนวน 8 ชนิ ด ได้ แ ก่ Saliva nemorsa L., Triticum aestivum L.,
Peganum harmala L., Vitis vinifera cv. Shirazi, Medicago sativa L., Gondelia tournefortii L.,
Descorainia sophia (L.) พบค่า 137Cs, 40K, 232 Th แ ล ะ 226Ra มีค่า 2.27±0.45 to 7.43±0.60 Bq/kg
ตามลำดับ โดย Peganum harmala มีค่า TF สูงสุดสำหรับ 40K เท่ากับ 3.17
8. Chandrashekara K., Somashekarappa. [15] (2015) ได้ศึกษาค่าปัจจัยในการส่งผ่านธาตุกัมมันตรังสี
เรเดียมจากดินสู่ส่วนต่าง ๆ พืชในสภาพแวดล้อมเขตร้อน ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 1.7 ค่าปัจจัยในการส่งผ่านธาตุกัมมันตรังสี เรเดียมจากดินสู่ส่วนต่าง ๆ พืชในสภาพแวดล้อมเขตร้อน

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากผู้บริโภค
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล ในกรณีมีการส่งออก
2. ข้อมูลที่มีมาตรฐานใช้ประกอบการกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนสารรังสีในอาหารของประเทศไทยซึ่ง
หน่วยงานที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริษัทผู้ผลิตและพัฒนายาสมุนไพรไทย
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสามารถทำการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งสามารถนำเสนอ
ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้
1.8 ระยะเวลาทำการวิจัย
ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี 6 เดือน
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บทที่ 2 การดำเนินการวิจัย การเก็บตัวอย่างสมุนไพร
คณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ดังนี้
2.1 ประสานติดต่อแหล่งปลูกสมุนไพร เพื่อวางแผนการจัดเก็บตัวอย่างสมุนไพร
สำหรับการวางแผนการเก็บตัวอย่างสำหรับโครงการ “ปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย
(เฟส 2)” นี้ คณะวิจัยได้ประสานติดต่อแหล่งปลูกสมุนไพร เพื่อวางแผนการจัดเก็บตัวอย่าง โดยตัวอย่างสมุนไพรที่
เลื อ กจั ด เก็ บ เป็ น สมุ น ไพรที่ มี ค วามนิ ย มใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย และเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ถู ก พบว่ า มี ค วามเข้ ม ข้ น
กัมมันตภาพรังสีสูง ซึ่งได้รายงานไว้ในโครงการวิจัยปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพรไทย (เฟส 1) โดย ชนิด
ของสมุนไพร และส่วนของสมุนไพร ที่จะใช้ในโครงการวิจัยนี้มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่
พืชสมุนไพร
ก. เจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum)
ข. พลูคาว (Houttuynia cordata)
ค. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)
ง. ขมิ้น (Curcuma longa)
จ. โด่ไม่รู้ล้ม (Elephantopus scaber)
ฉ. กวาวเครือ (Pueraria candollei)

ส่วนทีศ่ ึกษา
ใบและก้าน
ใบและต้น
ใบและต้น
เหง้า
ต้น
หัว

โดยแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรได้ศึกษาจากรายงานของกรมวิชาการเกษตร และรวบรวมแหล่งเพาะปลูก
และผลิตสมุนไพรที่จะทำการเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดที่ใช้สำหรับงานวิจัยนี้ ซึ่งได้แก่ อภัยภูเบศร โครงการหลวง
สถานีวิจัย สถานีเกษตร และกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรต่าง ๆ
หลังจากทางคณะผู้วิจัยได้รับอนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ในช่วงต้นเดือน
เมษายน 2561 คณะวิจัยได้ประสานไปที่โครงการหลวง และสถานีวิจัย เพื่อขอเก็บตัวอย่าง ได้รับคำตอบว่าไม่
สามารถให้เข้าเก็บตัวอย่างได้เนื่องด้วยสถานีวิจัย และโครงการหลวงมีการปลูกพืชสมุนไพรจำนวนไม่มากนัก และ
ได้ทำการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะวิจัยว่า ที่โครงการหลวง
หรือบริษัทผลิตยาสมุนไพรแคปซูลทางภาคเหนือนั้น ส่วนใหญ่รับพืชสมุนไพรมาจากแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรที่อยู่
บริเวณใกล้เคียง และจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกันปลูกสมุนไพร ทางคณะวิจัยจึงประสานไปที่สวนต่าง ๆ ที่ทาง
โครงการหลวงแนะนำมา
2.2 การเก็บตัวอย่างสมุนไพรและดินที่ใช้เพาะปลูก
คณะผู้วิจัยได้ทำการเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด 6 ชนิด ได้แก่ เจียวกู่หลาน พลูคาว ฟ้าทะลายโจร
ขมิ้นชัน โด่ไม่รู้ล้ม และ กวาวเครือ และได้ทำการเก็บตัวอย่างดินที่เพาะปลูกจากแหล่งปลูกสมุนไพรต่าง ๆ และ
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นอกแหล่งเพราะปลูก รวมมีจำนวนตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด 70 แบ่งเป็น ตัวอย่างพืชสมุนไพรจำนวน 36 ตัวอย่าง
และตัวอย่างดินจำนวน 34 ตัวอย่าง (นอกพื้นที่ 5)
ตัวอย่างพืช
การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรสดในงานวิจัยนี้ ซึ่งการปลูกส่วนใหญ่จะปลูกในกระถาง โดยแต่ละชนิดมีการ
เก็บแต่ละส่วนของพืชสมุนไพร เช่น รากหรือหัว ใบ ดอก ผล หรือ เมล็ด โดยเก็บอย่างระมัดระวัง ดังนี้
- เจียวกู่หลาน: เก็บตัวอย่างใบและก้าน โดยตัดส่วนที่อยู่เหนือดินหรือบริเวณที่ห่างจากลำต้นใต้ดิน
ประมาณ 15–20 เซนติเมตร
- พลูคาว: เก็บทั้งใบและต้น โดยตัดทั้งต้นห่างจากโคนต้นเหนือดินประมาณ 2-3 เซนติเมตร
- ฟ้ า ทะลายโจร: เก็ บ ตั ว อย่ า งใบและก้ า น โดยตั ด ทั้ งต้ น ห่ า งจากโคนต้ น เหนื อ ดิ น ประมาณ 5-10
เซนติเมตร
- โด่ไม่รู้ล้ม: เก็บทั้งใบและต้น โดยถอนขึ้นมาทั้งต้น
- กวาวเครือและขมิ้น: เก็บตัวอย่างหัว/เหง้า โดยจะต้องพยายามขุดขึ้นมาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
ไม่ให้ผิวเปลือกเกิดรอยแผล และไม่ทำให้หัว/เหง้าเกิดความเสียหาย เช่น ขาด หัก หรือช้ำ
หลังจากเก็บพืชสมุนไพรมาแล้วจะทำการเตรียมตัวอย่างสมุนไพร หรือแปรรูปพืชสมุนไพรให้เร็วที่สุด (จะ
ไม่ทิ้งไว้นาน) ตามวิธีที่ถูกต้องสำหรับพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อรักษาคุณสมบัติทางยาของพืชสมุนไพรเอาไว้ให้
มากที่สุด
เพื่อศึกษาหากมีการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง คณะวิจัยจึงแบ่งตัวอย่างพืช
สมุนไพรสดที่เก็บมา 36 ตัวอย่าง ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตจากสมุนไพรสดจน
อยู่ในรูปสมุนไพรแห้ง ดังนี้
ก. ส่ ว นที่ ห นึ่ ง สมุ น ไพรสดจำนวน 29 ตั ว อย่ า ง จำนวน 6 ชนิ ด คณะวิ จั ย นำมาเตรี ย มตั ว อย่ า งที่
ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้
อยู่ในรูปพร้อมที่จะทำการตรวจวัดรังสี
ข. ส่วนที่สอง สมุนไพรสดจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร, เจียวกู่หลาน, พลูคาว, ขมิ้นชัน และ
โด่ไม่รู้ล้ม รวม 8 ตัวอย่าง ได้แบ่งให้ทางสวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่างเองและส่งมาให้ภาควิชาฯ ทำ
การตรวจวัดรังสี (กวาวเครือไม่ได้แบ่งให้ทางสวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่างเพราะจำนวนตัวอย่างมีน้อย)
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของสมุนไพรที่มาประกอบด้วย ชื่อสมุนไพร จำนวน แหล่งที่เก็บ ลักษณะ
การปลูก เดือนที่เก็บ และอายุของสมุนไพร ตารางที่ 2.1 แสดงชื่อสวนสมุนไพร ที่อยู่ พิกัดตำแหน่งของสวนปลูก
สมุนไพร คณะผู้จัดเก็บตัวอย่าง และรูปที่ 2.1 และ รูปที่ 2.2 แสดงภาพตัวอย่างของสมุนไพร และพื้นที่เก็บใน
งานวิจัยนี้ ตามลำดับ
ตัวอย่างดิน
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ในการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกของพืชสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ต้องทำการกวาดเศษพืชหรือวัสดุที่
ปกคลุมผิวหน้าดินออกเสียก่อน จากนั้นใช้ จอบ เสียม หรือพลั่ว ขุดดินเป็นรูปตัว V ให้ลึกในแนวดิ่ง 15 เซนติเมตร
หรือระดับชั้นไถพรวน ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม สำหรับพืชที่ปลูกในกระถางจะทำการเก็บดินในกระถางที่ใช้ปลูก
พืช ตัวอย่างดินที่เก็บมาจะนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารกัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra, 40K และ 210Po ที่มีอยู่ในดินที่
เพาะปลูก และนำมาคำนวณหาค่าสัดส่วนการเคลื่อนย้ายของสารกัมมันตรังสีในดินไปสะสมในพืช หรือเรียกว่าค่า
(transfer factor)
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างสมุนไพรสำหรับงานวิจัยนี้
ชื่อสมุนไพร

พื้นที่เก็บตัวอย่างสมุนไพรและดิน

สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
หลาน
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง จ.พะเยา*
ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย*
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
2. พลูคาว
ดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง*
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สวนปฐมพันธุ์ไม้ จ.น่าน
3. ฟ้าทะลาย ดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
โจร
สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้นส์ จ.ราชบุรี
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา*
ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง*
สวนสุนีย์ จ.นครปฐม*
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
4. ขมิ้นชัน การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้นส์ จ.ราชบุรี
สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ อ.เชียงคำ จ.พะเยา*
5. โด่ไม่รู้ล้ม สวนปฐมพันธ์ไม้ จ.น่าน

จำนวน
ตัวอย่าง

1. เจียวกู่

6

7

12

6

4

ลักษณะการ
เพาะปลูก
ในกระถาง
ในกระถาง
ในแปลงเพาะปลูก
ในแปลงเพาะปลูก
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในแปลงเพาะปลูก
ในกระถาง
ในกระถาง
ในแปลงเพาะปลูก
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในกระถาง
ในแปลงเพาะปลูก
ในแปลงเพาะปลูก

วันที่
อายุของ
จัดเก็บ
สมุนไพร
สมุนไพร
เม.ย. 2561
1 ปี
เม.ย. 2562
1 ปี
ม.ค. 2562
1 ปี
ม.ค. 2562
1 ปี
เม.ย. 2561 6 เดือน
เม.ย. 2561 7 เดือน
เม.ย. 2561 6 เดือน
มิ.ย. 2561 4-6 เดือน
มิ.ย. 2561 4-6 เดือน
ม.ค. 2562 8 เดือน
เม.ย. 2561 3 เดือน
เม.ย. 2561 4 เดือน
ม.ค. 2562 3 เดือน
มิ.ย.2561 4 เดือน
มิ.ย. 2561 3 เดือน
ม.ค. 2562 6 เดือน
ม.ค. 2562 4-6 เดือน
มี.ค. 2562 6 เดือน
มี.ค. 2562 6 เดือน
ธ.ค. 2561
1-2 ปี
ธ.ค. 2561
1 ปี
ธ.ค. 2561
1 ปี
ม.ค. 2561
1 ปี
ม.ค. 2562
1-2 ปี
ม.ค. 2562 8 เดือน
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ชื่อสมุนไพร

พื้นที่เก็บตัวอย่างสมุนไพรและดิน

จำนวน
ตัวอย่าง

ดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น อ.เมืองฯ จ.พะเยา
6. กวาว
เครือขาว

สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่

1

ลักษณะการ
เพาะปลูก
ในกระถาง
ในกระถาง
ในแปลงเพาะปลูก

วันที่
จัดเก็บ
สมุนไพร
มิ.ย. 2561
มิ.ย. 2561
ม.ค. 2562

6 เดือน
8 เดือน
6-8 เดือน

ในกระถาง

พ.ค. 2561

1 ปี

อายุของ
สมุนไพร

จำนวนพืชสมุนไพรทั้งหมด

36

* เพื่อศึกษาหากมีการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างได้แบ่งสมุนไพรสด
ออกเป็น 2 ส่วน
1. คณะวิจัยเตรียมตัวอย่างเอง 28 ตัวอย่าง
2. สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 8 ตัวอย่าง

จำนวนดินทั้งหมดที่เก็บในสวนสมุนไพร
จำนวนดินที่เก็บเพิ่มเติมนอกพื้นที่เพาะปลูก
รวมตัวอย่างทั้งหมด

29
5
70

ได้ทำเพิ่มเติมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลชื่อสวนสมุนไพร ที่อยู่ และพิกัดตำแหน่งของสวนปลูกสมุนไพร ผู้จดั เก็บตัวอย่าง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สำหรับตำแหน่งพิกัด
GPS ของสวนสมุนไพร
18๐53’57.8” N
สวนแดงจินดา
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
98๐55’10.3” E
สวนวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอย อ.เชียงดาว จ.
19๐23’33.9” N
หลวงเชียงดาว
เชียงราย
98๐58’43.4” E
ต. ผาช้างน้อย อ.ปง 19๐52’20.2” N
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
99๐46’49.4” E
จ.พะเยา
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ. 19๐21’20.6” N
ศูนย์วิจัยพืชสวน
เมือง จ.เชียงราย
100๐28’31.8” E
ต.บ้านตุ่น อ.เมือง
19๐08’47.7” N
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร
99๐49’48.8” E
จ.พะเยา
ต.เชียงบาน อ.เชียง 19๐30’30.9” N
สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ
100๐17’02.9” E
คำ จ.พะเยา
สวนสมุนไพร ลำปางรักษ์
ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง
18๐18’47.0” N
สมุนไพร
จ.ลำปาง
99๐27’53.9” E
14๐60’35.3” N
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
101๐26’11.7” E
ชื่อสวนสมุนไพร

ที่อยู่

ผู้จัดเก็บตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลำดับที่

ชื่อสวนสมุนไพร

9.

สวนสมุนไพรดีและที การ์เด้นส์

10.

สวนสมุนไพรการี การ์เด้นส์

11.

สวนสมุนไพรสุนีย์

12.

สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้น

13.

สวนปฐมพันธ์ไม้

สำหรับตำแหน่งพิกัด
GPS ของสวนสมุนไพร
14๐7’54.08” N
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
101๐25’33.02” E
16๐45’05.6” N
อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
104๐01’21.4” E
อ.บางเลน จ.
14๐03’35.9” N
นครปฐม
100๐18’18.9” E
13๐35’15.4” N
จ.ราชบุรี
100๐00’11.3” E
18°45'04.4"N
จ.น่าน
100°48'48.5"E

สมุนไพรโด่ไม่ร้ ูล้มที่ปลูกในแปลง

ที่อยู่

ผู้จัดเก็บตัวอย่าง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมุนไพรขมิ ้นชันทีป่ ลูกในแปลง

เจีย วกู่ห ลานที่ป ลูก ใน
สมุนไพรกวาวเครื อ

รูปที่ 2.1 ภาพตัวอย่างสมุนไพรสดที่จัดเก็บสำหรับงานวิจัยนี้
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สมุนไพรฟ้าทะลายโจรปลูกในกระถาง

สมุนไพรพลูคาวที่ปลูกในกระถาง

สมุนไพรพลูคาว

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร

สมุนไพรเจียวกู่หลานในแปลง

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร

รูปที่ 2.1 ภาพตัวอย่างสมุนไพรสดที่จัดเก็บสำหรับงานวิจัยนี้ (ต่อ)
2-6

สมุนไพรขมิ ้นชันในแปลงเพาะปลูก

สมุนไพรเจียวกู่หลานในแปลงเพาะปลูก

รูปที่ 2.1 ภาพตัวอย่างสมุนไพรสดที่จัดเก็บสำหรับงานวิจัยนี้ (ต่อ)

รูปที่ 2.2 ตำแหน่งสวนสมุนไพรที่จัดเก็บตัวอย่างในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ
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2.3 เตรียมตัวอย่างและทำการตรวจวัดรังสีในตัวอย่างทีเ่ ก็บมา
2.3.1 การเตรียมตัวอย่างสมุนไพรสด
2.3.1.1 การล้ า ง เป็ น ขั้ น ตอนการเตรี ย มสมุ น ไพรที่ ส ำคั ญ ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการบด มี
วัตถุประสงค์ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หลังจากล้างจะนำสมุนไพรตั้งพักให้สะเด็ดน้ำ 1-2 นาที รูปที่
2.3 แสดงภาพการล้างสมุนไพรที่ห้องปฏิบัติการ ตึกวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การล้างโดยเฉพาะส่วนที่มีรากโดยขุดจากดิน เช่น เหง้า หรือราก ต้องล้างดินออกให้หมด และผึ่งในถาด
ตะแกรงโปร่ง ที่มีรูขนาดกลางเพื่อระบายน้ำให้สะเด็ดน้ำ หั่นให้มีขนาดเล็กลง

รูปที่ 2.3 การล้างสมุนไพร
2.3.1.2 การทำสมุนไพรให้แห้ง โดยการอบแห้งด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิดังแสดงในรูปที่ 2.4
เป็นการทําให้พืชสมุนไพรแห้งอย่างรวดเร็ว และสมํ่าเสมอ ทั้งยังสะดวก ในการควบคุมระดับอุณหภูมิที่ใช้ในการ
อบแห้ง สำหรับงานวิจัยนี้จะใช้อุณหภูมิที่ 40-60 องศาเซลเซียส เนื่องจากในการวิจัยนี้จะทำการวัด Po-210 จึงไม่
สามารถอบที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ได้ รูปที่ 2.5 เป็นภาพสมุนไพรที่ทำการอบแห้งแล้ว

รูปที่ 2.4 ตู้อบสำหรับอบตัวอย่างสมุนไพร
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รูปที่ 2.5 ตัวอย่างสมุนไพรแห้งที่ผ่านการอบแล้ว
2.3.1.3 การบดสมุ น ไพร ด้ ว ยเครื่ อ งบด หรื อ ปั่ น สมุ น ไพรขนาดเล็ ก ดั ง แสดงในรู ป ที่ 2.6
สามารถใช้ในการบด ย่อย ให้สมุนไพรแห้ง เป็นผงละเอียด ก่อนนำไปบรรจุในภาชนะสำหรับตรวจวัดปริมาณสาร
กัมมันตรังสีต่อไป

รูปที่ 2.6 ภาพเครื่องบดตัวอย่างสมุนไพร
2.3.1.4 การบรรจุตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางรังสี สำหรับตัวอย่างที่จะนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี จะต้องนำตัวอย่างไปบรรจุลงในภาชนะพลาสติกใสทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่บรรจุ ปิดผนึกภาชนะพลาสติกที่ใช้บรรจุด้วยซิลิโคน
ยาแนวชนิดใส และเก็บตัวอย่างดังแสดงใน รูปที่ 2.7 เพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสีของอนุกรมของรังสีที่
ต้องการวัด ประมาณ 1 เดือน

รูปที่ 2.7 ตัวอย่างสมุนไพรบดแห้งสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมา
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2.3.2 การเตรียมตัวอย่างดิน
2.3.2.1 ชั่งน้ำหนักเปียกของตัวอย่างดินเพื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักแห้งหลังอบตัวอย่าง
2.3.2.2 อบตัวอย่างดินที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนได้ตัวอย่างดินที่แห้งสนิทและมี
น้ำหนักคงที่ ชั่งน้ำหนักแห้งของตัวอย่าง
2.3.2.3 บดตัวอย่างดินจนละเอียด นำไปร่อนด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ตัวอย่างที่ได้มา
จะมีลักษณะละเอียดเป็นผงและเป็นเนื้อเดียวกัน
2.3.2.4 สำหรับตัวอย่างดินที่จะนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี จะต้อง
นำตั ว อย่ า งดิ น ไปบรรจุ ล งในภาชนะพลาสติ ก ใสทรงกระบอกขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 8 เซนติ เมตร สู ง 6
เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักดินที่บรรจุ ปิดผนึกภาชนะพลาสติกที่ใช้บรรจุด้วยซิลิโคนยาแนวชนิดใส ดังแสดงในรูปที่ 2.8
2.3.2.5 เก็บตัวอย่างที่ได้ในข้อที่ 4 วางปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้
เกิดสภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสีของอนุกรมของรังสีที่ต้องการวัด
2.3.2.6 นำตัวอย่างที่ได้จากข้อ 5 ไปทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้วยระบบวิเคราะห์แบบ
แกมมาสเปกโตรเมตรี โดยใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe)

รูปที่ 2.8 ตัวอย่างดินสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมา
2.3.3 การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่าง
เทคนิคทางนิวเคลียร์ทใี่ ช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างสมุนไพรสำหรับ
งานวิจัยนี้ ได้แก่
- เทคนิคการวัดรังสีแกมมาเพือ่ หาปริมาณธาตุกัมมันตภาพรังสีจำเพาะของเรเดียม-226 (226Ra)
เรเดียม-228 (228Ra) และโพแทสเซียม-40 (40K)
- เทคนิคการวัดรังสีแอลฟา เพื่อหาปริมาณธาตุกัมมันตภาพจำเพาะของโพโลเนียม-210 (210Po)
2.3.3.1 เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแกมมาสเปกโตรเมตรี (Gamma Spectrometry)
เทคนิคนี้ ใช้วิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพและความเข้มข้นกัมมันภาพของ 226Ra, 228Ra
และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร สำหรับเทคนิคแกมมาสเปกโตรมิตรีนี้ต้องใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ธาตุค่อนข้างนาน
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เนื่องจากในตัวอย่างตามธรรมชาติมีปริมาณน้อย และต้องทิ้งเวลาเพื่อให้เกิดสภาวะสมดุลทางกัมมันตรังสี โดย
ขั้นตอนต่าง ๆ มีระยะเวลาดังแสดงในตารางที่ 2.3 ระบบวัดรังสีแกมมาแสดงในรูปที่ 2.9
ตารางที่ 2.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ต่อ 1 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรมิตรี
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
ชนิดของตัวอย่าง
การเตรียมตัวอย่าง รอให้เกิดสภาวะสมดุลทางรังสี การนับวัดรังสี
ดิน
2 วัน
30 วัน
24 ชั่วโมง
สมุนไพร
7-9 วัน
30 วัน
48 ชั่วโมง

รูปที่ 2.9 ระบบวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
ระบบแกมมาสเปกโตรมิตรีสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้เป็นเครื่องแกมมาสเปกโตมิตรีของบริษัท
Canberra และ บริ ษั ท ORTEC โดยทั้ ง 2 ระบบเป็ น หั ว วั ด รั ง สี ไ ฮเปอร์ เพี ย วเจอร์ ม าเนี ย ม (HPGe) ในการ
คำนวณหาค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณ 226Ra และ 228Ra
จะวิเคราะห์ทางอ้อมจากความสมดุลทางรังสีระหว่าง ธาตุแม่ (226Ra) กับธาตุลูก คือ 214Bi ที่พลังงาน 609 keV
ส่ วน 228Ra ธาตุ ลู ก ที่ ใช้ ต รวจวั ด คือ 228Ac ที่ พ ลังงาน 911 keV ส่ วน 40K ที่ ส ามารถวัด ได้ โดยตรงที่ พ ลั งงาน
1,460 keV ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีพลังงานอื่นมารบกวนจึงไม่ต้องใช้ความการสมดุล แผนภาพการสลายตัวของ
อนุกรมยูเรเนียมและทอเรียม รูปที่ 2.10-2.11 สเปกตรัมรังสีแกมมาที่ใช้ตรวจวัดแสดงในรูปที่ 2.12-2.13
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รูปที่ 2.10 การสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียม (Uranium decay series)

รูปที่ 2.11 การสลายตัวของอนุกรมทอเรียม (Thorium decay series)
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214Bi,

609 keV
228

Ac, 911 keV

40

K, 1460 keV

รูปที่ 2.12 สเปกตรัมรังสีแกมมาของตัวอย่างดิน

40K,
214Bi,

1460 keV

609 keV
228

Ac, 911 keV

รูปที่ 2.13 สเปกตรัมรังสีแกมมาของตัวอย่างสมุนไพร
การหาค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra, 40K สามารถคำนวณได้ ดังนี้
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R
wt (std)
A (sample)  A (Std) 
 (sample)
wt (sample)
R (std)
เมื่อ

(1)

A(sample) = ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของเรเดียมหรือโพแทสเซียม (เบ็กเคอเรล/กรัม)
wt(sample) = น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)
wt(std) = น้ำหนักสารมาตรฐาน (กรัม)
R(sample) = อัตรานับรังสีสุทธิ (จำนวนนับ/วินาที) ของเรเดียมหรือโพแทสเซียม
A(std) = ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพของสารมาตรฐานเรเดียมหรือโพแทสเซียม (เบ็กเคอ
เรล/กรัม) สามารถหาได้จาก

A (Std)
เมื่อ



C N  10  6 x 0.693 x abundance factor
M A
t1/2

(2)

C = ความเข้มข้น (ppm), (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
NA = เลขอาโวกาโด, 6.02 x 1023 (อะตอม / โมล)
M = มวลอะตอม (กรัม/โมล)
abundance factor = อัตราส่วนโดยอะตอมในธรรมชาติ
10-6 = conversion factor (1/ppm), (กิโลกรัม/มิลลิกรัม)
t1/2 = ค่าครึ่งชีวิต (วินาที)

2.3.3.2 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรี (Alpha Spectrometry)
ในงานวิจัยนี้จะใช้เทคนิคแอลฟาสเปกโตรเมตรีในการวิเคราะห์ความเข้มข้นรังสีของ
โพโลเนียม-210 (210Po) ในตัวอย่างสมุนไพร ได้ทำการวิเคราะห์ที่ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ และ สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ
การวิเคราะห์หาปริมาณ 210Pb ในตัวอย่างสมุนไพร ด้วยเทคนิคแอลฟาสเปคโตรมิตรี
นั้น สามารถวัดเทียบได้จากการวิเคราะห์หาปริมาณ 210Po ซึ่งเป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีลูกของ 210Pb เนื่องจากนิว
ไคลด์ ทั้ งสองนี้ มี ส มดุ ล กั ม มั น ตรังสี แ บบถาวร (Secular Equilibrium) มี ก ารเติ ม สารติ ดตาม โพโลเนี ย ม-209
(209Po) ที่ทราบปริมาณแน่นอนลงไปเพื่อใช้ในการหา ค่า recovery yield ของ 210Po ขั้นตอนในการวิเคราะห์มี
ดังนี้
1. ชั่งตัวอย่างที่อบและบดจนได้ตัวอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้ว 2-3 กรัม
2. เติมสารกัมมันตรังสีตัวติดตาม (Tracer) โพโลเนียม-209 (209Po) ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน
0.5 มล ลงในตัวอย่างที่ชั่งแล้ว
3. ทำการย่อยตัวอย่างด้วย Conc.HNO3 20 ml เป็นเวลา 5 ชม. หลังจากย่อยเสร็จ 5 ชม. แล้ว
ทำการระเหยสารละลายให้จนใกล้แห้ง
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4. เติม H2O2 (ใช้แทน HClO4) และตั้งทิ้งไว้ ½ ชม.
5. ทำการย่อยตัวอย่างต่อด้วย Conc.HNO3 10 มล. เป็นเวลา 5 ชม.
6. นำสารละลายที่ย่อยแล้วในข้อ 5. มาปั่นแยกสารละลายกับตะกอนออกจากกัน โดยเก็บส่วนที่
เป็นสารละลายไว้ ส่วนตะกอนนำล้างด้วย 8M HNO3 จำนวน 2 รอบ
7. ปรับ pH = 8 โดยเติม NH4OH ซึ่งในกระบวนการนี้จะเกิดตะกอนที่มีลักษณะเป็นสีแดง
8. หลังจากได้ตะกอนที่มีลักษณะสีแดง นำไปปั่นแยกโดยเก็บส่วนที่เป็นตะกอนไว้
9. ละลายตะกอนด้วย 6M HCl 5 มล. เทใส่บีกเกอร์ขนาด 100 มล. เติมน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร 50
มล.
10. เติม 20% hydroxylamine 5 มล., 5% Sodium citrate 2 มล. และ ascorbic acid 0.1 กรัม
เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็ก (Fe) ที่อาจมีอยู่ในสารละลายตัวอย่าง ไปเกาะเคลือบบนแผ่นเงิน
11. ใช้ Stir bar กวนผสมให้เข้ากัน และปรับ pH = 3 ด้วย NH4OH
12. เตรียมแผ่นเงิน (Ag) ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร หรือ 1.5 x 1.5 เซนติเมตร ขัดแผ่นเงินด้วยสารขัด
ผิวเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกจากผิวหน้าของแผ่นเงิน
13. จุ่มแผ่นเงินบริสุทธิ์ลงในบีกเกอร์สารละลายที่ได้เป็นเวลาประมาณ 4 ชม. ที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส
14. ล้างแผ่นเงินตัวอย่างที่ได้ด้วยอะซีโทนและน้ำกลั่นตามลำดับ
15. นำแผ่ น ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ ไ ปวั ด ด้ ว ยเครื่ อ งแอลฟาสเปกโตรมิ เ ตอร์ (PIPS Detector) เพื่ อ วั ด
กัมมันตภาพรังสีของไอโซโทป 209Po (4887 keV) และ 210Po (5305 MeV) ใช้เวลาในการวัด 24-48 ชม. ค่ากัม
มันตภาพที่วัดได้จะถูกนำไปคำนวณหา recovery yield และความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 210Pb รูปที่ 2.14
แสดงตัวอย่างสเปกตรัมของ 209Po และ 210Po

รูปที่ 2.14 ระบบวัดแอลฟาสเปกโตรเมตรี และ พีคของโพโลเนียม-210
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การคำนวณค่ากัมมันตภาพรังสีของ 210Po คำนวณได้จากสูตร
(3)
2.4 การคำนวณการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช (Soil-to-plants transfer factor; TF)
พืชมีการสะสมสารกัมมันตรังสีจากสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในส่วนต่าง ๆ ของพืชได้โดยทั้งจากการดูดซึมโดยตรง
จากดินผ่านเข้าทางระบบรากและการดูดซับจากอนุภาคฝุ่นแขวนลอย (suspension) และละอองลอย (aerosol)
ที่ตกสะสมลงมาอยู่บนพื้นผิวตามส่วนต่าง ๆ ของลำต้นพืชที่อยู่เหนือดิน ธาตุกัมมันตรังสีที่ถูกสะสมไว้ตามส่วนต่าง
ๆ ของพืชนั้น มีแหล่งที่มาได้จากทั้งที่มีอยู่แล้วในดินที่ใช้เพาะปลูกพืชนั้น ๆ และ/หรือจากฝุ่นละอองและละออง
ลอยในอากาศซึ่งอาจเกิดจากการฟุ้งกระจายกลับขึ้นมาจากผิวดินที่ใช้เพาะปลูกหรือลอยมาจากแหล่งอื่น ๆ ฝุ่น
ละอองและละอองลอยเหล่านี้สามารถตกลงมาสะสมลงบนผิวหน้าของดินและบนพื้นผิวของพืชได้
ข้อมูลการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช (soil-to-plant transfer) จัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใน
การศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบจากการรั่วไหลและการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีลงสู่สิ่งแวดล้อม ดังนั้น
ข้อมูลการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืชจึงถูกจัดว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับอุบัติเหตุทางรังสีไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือจากภายนอกประเทศ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่งใน
การศึกษาค่าการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พื ช (Soil-to-plants transfer factor; TF) คือค่าที่ ได้นั้น
จะต้องสามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ จากทั่วโลกได้ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยค่าการส่งผ่านของ
สารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช (Soil-to-plants transfer factor; TF) จึงควรใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่
ปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย่างเป็นสากล ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลงานวิจัยนี้จึงได้อ้างอิงและทำตามระเบียบ
วิธีวิจั ยตามที่ ท บวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA) ได้
เสนอแนะไว้ 1,2
ค่ าการส่ งผ่ านของสารกั ม มั น ตรังสี จ ากดิ น สู่ พื ช หรือ transfer factor (TF) ตามที่ IAEA ได้ บั ญ ญั ติ ไว้
หมายถึง อัตราส่วนของความเข้มข้นกัมมันตรังสีในพืชต่อความเข้มข้นกัมมันตรังสีในดินที่ใช้ปลูกพืชนั้น ๆ โดย
ที่ตัวอย่างดินที่ใช้ในการศึกษาจะต้องได้มาจากดินที่อยู่ใต้ต้นของพืชนั้น ๆ ซึ่งหมายถึง เมื่อทำการเก็บเกี่ยวตัวอย่าง
พืช แล้วให้ท ำการเก็บดินที่ใช้ปลูกมาพร้อม ๆกันในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ในการศึกษาค่าการส่งผ่านของสาร
กั ม มั น ตรั ง สี จ ากดิ น สู่ พื ช ได้ ถื อ ว่ า ในระบบนิ เวศนั้ น มี ค วามสมดุ ล ของความเข้ ม ข้ น กั ม มั น ภาพ (Activity
concentration) เกิดขึ้นในพืชและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณที่ทำการเพาะปลูก

International Atomic Energy Agency. 2009. Quantification of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments
for Radiological Assessments IAEA-TECDOC-1616. Vienna: IAEA.
2 International Atomic Energy Agency. 2010. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in
terrestrial and freshwater environments Technical reports series no. 472. Vienna: IAEA.
1
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ค่ าการส่ งผ่ านของสารกั ม มั น ตรั งสี จ ากดิ น สู่ พื ช (Soil-to-plants transfer factor; TF) คำนวณได้ ดั ง
สมการต่อไปนี้
(4)
เมื่อ ACplant = ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพต่อน้ำหนักแห้งของพืชสมุนไพร (Bq/kgd.w.)
ACsoil = ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพต่อน้ำหนักแห้งของดินที่ใช้ปลูกพืช (Bq/kgd.w.)
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บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างสมุนไพร
ตัวอย่างสมุนไพรที่จัดเก็บสำหรับงานวิจัยนี้มีทั้งหมดจำนวน 70 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างพืชสมุนไพรจำนวน
36 ตัวอย่ าง ตั วอย่างดิ น ในพื้ นที่ เพาะปลู กจำนวน 29 ตั วอย่าง นอกพื้ น ที่ เพาะปลู ก 5 ตั วอย่าง และ ผลการ
วิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร และตัวอย่างดินที่
ใช้เพาะปลูกที่เก็บมาจากสวนสมุนไพรที่คณะวิจัยเตรียมตัวอย่างเองจำนวน แสดงอยู่ในตารางที่ 3.1
สำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิตก่อนทำการ
วิเคราะห์ จำนวน 5 ชนิด (รวม 8 คู่ตัวอย่าง) และค่า Transfer Factor (TF) ของสารกัมมันตรังสีจากดินขึ้นสูงพืช
สมุนไพรของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 226Ra, 228Ra , 40K แสดงในตารางที่ 3.2 และในตารางที่ 3.3 ตามลำดับ ส่วน
ค่าความเข้มข้น กัมมันตภาพของ 210Po ในตัวอย่างสมุ น ไพรที่ มี การควบคุ ม การปนเปื้ อนการผลิ ตก่อนทำการ
วิ เ คราะห์ จำนวน 5 ชนิ ด (รวม 8 คู่ ตั ว อย่ า ง) และค่ า Transfer Factor แสดงไว้ ใ น ตารางที่ 3.4
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2

1

พลูคาว

เจียวกู้
หลาน

ลำดับที่ สมุนไพร

48.58±1.71
20.83±1.59 20.08±2.09 100.25±7.51
114.63±1.59 123.91±3.55 578.28±18.97
69.02±2.27 73.81±2.97 412.83±15.57
14.72±4.21 17.21±1.09 94.99±6.28
13.27±1.71 13.62±2.22 136.88±10.61
42.13±16.33

ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย*

สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สวนดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
สวนการี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์

สวนลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง*

36.49±1.46

34.16±1.84

393.38±17.42

692.38±29.3

66.77±4.71

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง จ.พะเยา*

21.55±1.28

20.24±0.76

สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่

ตัวอย่างดิน
Ra-228
K-40
106.4±3.57 968.2±30.63
21.55±1.28 66.77±4.71

Ra-226
94.13±1.97
20.24±0.76

สถานที่เก็บตัวอย่าง
Ra-226
8.31±0.86
5.84±0.82
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
1.04±0.42
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
<0.2
ค่าเฉลี่ย
1.04±0.23
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
1.38±0.34
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 2.06±0.81
ค่าเฉลี่ย*
1.72±1.04
8.23±2.90
76.3±8.16
60.21±7.99
9.40±7.47
<0.20
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
<0.20
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 0.46±0.11
ค่าเฉลี่ย*
0.46±0.23
สถานที่เตรียมตัวอย่าง

ความเข้มข้นกัมมันตภาพ±SD (Bq/kg)

ตัวอย่างสมุนไพร
Ra-228
6.39±1.43
6.46±1.30
2.95±2.02
3.99±0.94
3.47±2.24
5.32±2.33
5.03±1.18
5.18±2.77
19.97±5.41
6.66±0.75
3.74±0.70
21.72±8.15
6.91±1.53
6.67±3.24
4.28±0.75
5.48±2.68
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K-40
1049.68±32.17
291.76±39.06
650.26±42.16
543.77±23.62
597.02±272.70
714.08±44.14
636.96±27.78
675.52±319.24
347.88±75.93
909.79±25.46
1306.25±35.99
1963.42±98.61
2233.49±63.7
1161.45±63.26
1094.7±45.05
1128.08±548.26

ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร และตัวอย่างดินที่ปลูกสมุนไพรแต่ละชนิด ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์
แกมมาสเปกโตรมิตรี (สถานที่วัดตัวอย่าง: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3.

4

20.62±0.72

Ra-226
23.86±9.86
11.98±0.91
24.8±1.30
17.73±1.05

สวนดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
สวนการี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้น จ.ราชบุรี

สวนลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง*

ขมิ้นชัน

20.38±0.71

76.12±3.26
11.33±0.85
48.31±2.06
16.01±2.20
38.28±1.32
28.35±1.11

19.41±7.62

66.55±1.79
7.08±0.82
55.34±1.23
11.64±1.55
49.00±1.81
28.61±11.09

สวนสุนีย์ จ.นครปฐม*

สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สวนการี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้น จ.ราชบุรี
สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ อ.เชียงคำ
จ.พะเยา*

ความเข้มข้นกัมมันตภาพ±SD (Bq/kg)
สถานที่เตรียมตัวอย่าง

Ra-226
<0.2
0.68±0.36
<0.2
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
3.84±1.63
104.23±8.05
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 5.29±0.87
ค่าเฉลี่ย*
4.57±2.77
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
<0.2
425.74±17.94
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
<0.2
ค่าเฉลี่ย*
<0.2
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
3.37±1.25
599.98±24.48
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 4.08±1.01
ค่าเฉลี่ย*
3.73±2.13
75.28±5.84
2.78±0.94
344.39±12.00
4.11±0.78
17.19±3.80
202.84±14.52
588.32±25.49
8.75±2.38
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง 2.61±1.87
113.46±6.92
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 3.18±2.03
ค่าเฉลี่ย*
2.90±1.84

ตัวอย่างดิน
Ra-228
K-40
22.97±2.05 108.69±16.26
14.35±1.40 197.73±9.01
27.19±1.96 307.95±15.5

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ฟ้าทะลาย
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น
โจร
จ.พะเยา*

ลำดับที่ สมุนไพร

ตัวอย่างสมุนไพร
Ra-228
12.09±2.36
3.67±0.85
1.53±0.19
6.76±2.88
4.65±1.04
5.71±2.73
9.75±2.71
8.04±1.43
8.90±4.24
5.23±1.36
4.86±1.25
5.05±2.52
3.33±0.85
5.91±1.49
9.51±1.62
<0.10
4.46±1.01
3.24±0.17
3.85±1.70
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K-40
1429.33±61.61
922.85±26.62
1073.11±43.63
834.14±52.99
759.46±31.5
796.80±380.65
1177.5±64.06
1241.04±52.25
1209.27±621.35
1288.55±50.39
1304.54±53.72
1296.55±652.76
666.97±43
1079.06±32.87
1619.37±71.36
1821.37±73.58
1093.61±71.36
1190.41±47.16
1142.01±595.56

ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร และตัวอย่างดินที่ปลูกสมุนไพรแต่ละชนิด ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์
แกมมาสเปกโตรมิตรี (สถานที่วัดตัวอย่าง: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต่อ

โด่ไม่รู้ล้ม

สวนปฐมพันธ์ไม้ จ.น่าน
สวนดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
สวนการี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น อ.เมือง
จ.พะเยา*

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ตัวอย่างดิน
Ra-228
33.99±1.53
14.47±4.74
13.87±3.66
20.38±0.71

Ra-226
46.26±1.00
14.72±6.89
9.72±2.70
19.41±7.62

6 กวาวเครือ สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 73.61±1.77 78.29±3.09
หมายเหตุ
สถานที่เก็บ* ที่มีการควบคุมการผลิตมีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิตก่อนทำการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย* เป็นค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจากที่มีการควบคุมการผลิต

5

ลำดับที่ สมุนไพร
Ra-226
1.40±0.51
15.84±4.30
6.18±1.88
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
<0.20
425.74±17.94
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง 0.51±0.26
ค่าเฉลี่ย*
0.51±0.26
376.42±14.44
34.75±7.5

สถานที่เตรียมตัวอย่าง
K-40
189.48±8.89
269.04±20.57
276.16±25.17

ความเข้มข้นกัมมันตภาพ±SD (Bq/kg)
ตัวอย่างสมุนไพร
Ra-228
4.09±0.65
66.57±6.17
4.21±1.35
19.34±5.74
20.40±2.07
19.87±10.60
1.57±10.69
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K-40
1130.79±31.94
2339.14±98.21
832.88±25.02
1379.62±70.08
1404.37±64.06
1392.00±703.06
1011.12±28.12

ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร และตัวอย่างดินที่ปลูกสมุนไพรแต่ละชนิด ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมา
สเปกโตรมิตรี (สถานที่วัดตัวอย่าง: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ต่อ

ตารางที่ 3.2 ค่า Transfer Factor ของตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด
ลำดับ
ที่
1

สมุนไพร
เจียวกู้หลาน

2

พลูคาว

3

ฟ้าทะลายโจร

4

ขมิ้นชัน

5

โด่ไม่รู้ล้ม

6

กวาวเครือขาว

สถานที่เก็บตัวอย่าง
สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง จ.พะเยา*
ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย*
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
ดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง*
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สวนปฐมพันธุ์ไม้ จ.น่าน
ดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้น จ.ราชบุรี
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา*
ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง*
สวนสุนีย์ จ.นครปฐม*
สวนสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
สวนสมุนไพรอุดมการ์เด้น จ.ราชบุรี
สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ อ.เชียงคำ จ.พะเยา*
สวนปฐมพันธ์ไม้ จ.น่าน
ดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
การี การ์เด้นส์ จ.กาฬสินธุ์
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา*
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่

Transfer factor
Ra-226 Ra-228 K-40
0.09
0.06
1.08
0.29
0.30
4.37
0.02
0.09
0.94
0.09
0.16
1.92
0.40
0.99
3.47
0.67
0.05
1.57
0.87
0.05
3.16
0.64
1.26 20.67
NA
0.51 16.32
NA
0.18
2.95
0.61
0.07
0.01
NA
0.06
NA
NA
0.22
0.05
0.39
0.07
1.48
0.18
0.09
0.03
1.08
0.64
NA
0.47

+
0.23
0.15
0.53
0.26
0.06
0.48
0.33
0.07
0.29
0.12
0.59
NA
0.16
0.12
4.60
0.30
0.95
0.02

14.89
2.71
4.70
13.5
4.67
3.48
2.77
8.00
2.15
8.86
3.13
7.98
3.10
9.64
5.97
8.69
3.02
3.24
2.69

หมายเหตุ * ตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิตก่อนทำการวิเคราะห์
NA = not available เพราะค่าที่วิเคราะห์ได้ต่ำว่าค่า detection limit ของเครื่อง (228Ra <0.20, 228 Ra <0.10)
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สมุนไพร

เจียวกู้หลาน

พลูคาว

ฟ้าทะลายโจร

ขมิ้นชัน

โด่ไม่รู้ล้ม

ลำดับ
ที่

1

2

3

4

5

สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ อ.เชียงคำ จ.
พะเยา
ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.
พะเยา

ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา

ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง

ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง

ศูนย์วิจัยพืชสวน จ.เชียงราย

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง จ.พะเยา

สถานที่เก็บตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง
คณะวิจัยเตรียมตัวอย่าง
สวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่าง

สถานที่เตรียมตัวอย่าง

ปริมาณกัมมันตภาพรังสี ± SD (Bq/kg)
ตัวอย่างสมุนไพร
ตัวอย่างดิน
Po-210
Po-210
11.88±4.05
34.05±1.91
12.04±3.11
1.41±0.91
52.80±2.48
0.98±0.57
7.34±3.90
46.12±2.08
7.86±4.01
21.17±6.97
16.13±1.29
20.74±5.79
13.85±4.15
43.34±2.08
14.15±5.27
3.51±2.00
25.21±1.41
2.59±0.95
27.25±5.99
43.34±2.08
25.76±4.37

Po-210
0.35
0.35
0.03
0.02
0.16
0.17
1.31
1.29
0.32
0.33
0.14
0.10
0.63
0.59

Transfer factor
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ตารางที่ 3.3 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร และตัวอย่างดินที่เพาะปลูก ที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต ที่วเิ คราะห์ด้วยเทคนิคแอลฟา
สเปกโตรมิตรี (สถานที่วัดตัวอย่าง: ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ)
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รูปที่ 3.1 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างสมุนไพร ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมาสเปกโตรมิตรี
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รูปที่ 3.2 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน และตัวอย่างสมุนไพรพลูคาว
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รูปที่ 3.3 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน และตัวอย่างสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
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รูปที่ 3.4 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน และตัวอย่างสมุนไพรขมิน้ ชัน
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รูปที่ 3.5 ปริมาณความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K ในตัวอย่างดิน และตัวอย่างสมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม

รูป ที่ 3.6 กราฟแสดงความเข้ ม ข้ น กั ม มั น ตรั งสี ข อง 226Ra, 228Ra และ 40K ในตั วอย่ างดิ น และตั วอย่ า ง
สมุนไพรกวาวเครือขาว
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รูปที่ 3.7 กราฟแสดงความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 209Po ในตัวอย่างดิน และตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด
3-13

บทที่ 4 ข้อวิจารณ์ (Discussion)
4.1 ผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีในตัวอย่างสมุนไพร
ผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีในตัวอย่างสมุนไพรทั้ง 36 ตัวอย่างที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคแกมมาและ
แอลฟาสเปกโตรมิตรี ที่คณะผู้วิจัยได้จัดเก็บมาจากสวนสมุนไพร พบค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดในสมุนไพร
แต่ละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสมุนไพรสดที่เก็บจากสวน
สมุนไพรและมาเตรียมตัวอย่างเอง กับ ผลการศึกษาในเฟสที่ 1 ซึ่งเป็นสมุนไพรในรูปของ แคปซูล บดละเอียด และ
ตากแห้ง พบว่า ค่าความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดที่ตรวจพบส่วนใหญ่ของ Ra-226 และ Ra-228 ในการศึกษาครั้ง
นี้มีค่าต่ำกว่าที่ตรวจวัดได้จากครั้งก่อน ยกเว้นค่า K-40 ส่วนใหญ่พบจะค่าสูงสุดมีค่ามากกว่า ดังแสดงในตารางที่
4.2
ตารางที่ 4.1 ความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงสุดในสมุนไพรแต่ละชนิด
Radionuclide
Ra-226
Ra-228
K-40

สมุนไพร
พลูคาว
โด่ไม่รู้ล้ม
โด่ไม่รู้ล้ม

สวนสมุนไพร
สมุนไพรดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สวนดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
สวนดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี

ความเข้มข้นกัมมันตรังสี+ SD (Bq/kg)
60.21±7.99
66.57±6.17
2339.14±98.21

ตารางที่ 4.2 ช่วงค่าความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ Ra-226, Ra-228 และ K-40 ในสมุนไพรที่ตรวจพบในการศึกษา
นี้และการศึกษาเฟสที่ 1
สมุนไพร
(จำนวนตัวอย่าง
ครั้งนี้, ครั้งก่อน)
เจียวภู่หลาน
(6, 4)
พลูคาว
(7, 6)
ฟ้าทะลายโจร
(9, 11)
ขมิ้นชัน
(6, 11)
โด่ไม่รู้ล้ม
(5, 3)

Ra-226
<0.20 - 8.31
(<0.20 - 181.79)
<0.20 - 60.21
(0.43 - <58.70)
<0.20 - 5.29
(<0.06 - 6.57)
2.61 - 17.19
(<0.20 - <66.09)
<0.20 - 15.84
(2.44 - <47.20)

ช่วงความเข้มข้นกัมมันตรังสี ต่ำสุด-สูงสุด (Bq/kg)
(ผลการศึกษาในเฟสที่ 1)
Ra-228
K-40
2.95 - 6.46
291.76 - 1049.68
(298.66 - 574.82)
(3.96 - 39.62)
3.74 - 19.97
347.88 - 1963.42
(3.76 - 19.95)
(395.52 - 843.53)
12.09 - 1.53
759.46 - 1429.33
(0.81 - 11.83)
(232.69 - 1064.81)
666.97 - 1821.37
<0.10 - 9.51
256.51 - 1136.57
<0.10 - 14.79
4.09 - 66.57
832.88 - 2339.14
(<0.10 - 28.09)
(489.66 - 1722.10)

Po-210
34.05 - 52.80
46.12
(42.91)
16.13 - 43.34
(0.32 - 4.96)
25.21
(1.71 - 2.85)
43.34
(-)
4-1

สมุนไพร
(จำนวนตัวอย่าง
ครั้งนี้, ครั้งก่อน)
กวาวเครือขาว
(1, 6)

Ra-226
34.75
(1.49 - 130.38)

ช่วงความเข้มข้นกัมมันตรังสี ต่ำสุด-สูงสุด (Bq/kg)
(ผลการศึกษาในเฟสที่ 1)
Ra-228
K-40
1.57
1011.12
(2.49 - 22.09)
(98.21 - 937.64)

Po-210
(11.27 - 16.65)

4.2 ผลการศึกษาหากมีการปนเปื้อนในขัน้ ตอนการผลิต
จากการเปรียบเทียบผลที่ได้ จากการแบ่งตัวอย่างสดออกเป็น 2 ส่วนเพื่อ ศึกษาหากมีการปนเปื้อนใน
ขั้นตอนการผลิต โดยส่วนที่ 1 เป็นตัวอย่างสมุนไพรที่ทางคณะผู้วิจัยนำตัวอย่างสมุนไพรสดมาเตรียมเองก่อนทำ
การวิเคราะห์ ส่วนที่ 2 เป็นตัวอย่างสมุนไพรที่ให้ทางสวนสมุนไพรเป็นผู้เตรียมตัวอย่างแห้งมาให้ตามกรรมวิธีการ
เตรียมสมุนไพรของสวนสมุนไพรนั้น ๆ พบว่า ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra , 40K และ
210Po ในตั ว อย่ า งสมุ น ไพรแต่ ล ะชนิ ด ในเกื อ บทุ ก ตั ว อย่ า งสมุ น ไพร มี ค ่ า ใกล้ เ คี ย งกั น และอยู ่ ช ่ ว งของค่ า ความ
คลาดเคลื่อน (errors) ดังแสดงใน รูปที่ 4.1-4.4 ซึ่งอนุมานได้ว่า ในระหว่างกระบวนการผลิตของสวนสมุนไพรไม่มี
การเปรอะเปื้อนหรือปนเปื้อนธาตุกัมมันตรังสีที่มาจากแหล่งอื่น

รูปที่ 4.1 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 226Ra ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
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รูปที่ 4.2 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 228Ra ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต

รูปที่ 4.3 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 40K ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
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รูปที่ 4.4 ความเข้มข้นกัมมันตรังสีของ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าส่งผ่าน
จากผลการคำนวณพบว่าค่า TF ของ 226Ra มีค่าอยู่ในช่วง 0.01–1.48 (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 0.45, ค่าเฉลี่ย
เรขาคณิต 0.23) ค่า TF ของ 232Th มีค่าอยู่ในช่วง 0.02–4.60 (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 0.59, ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 0.24)
ค่า TF ของ 210Po มีค่าอยู่ในช่วง 0.02–1.31 (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 0.42, ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 0.25) และ ค่า TF ของ
40K มีค่าอยู่ในช่วง 1.08–20.67 (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 6.74, ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 5.08) และพบว่า ค่า TF ของ 226Ra,
232Th และ 210P0 มีค่าอยู่ในช่วงเดียวกับที่ IAEA รายงานไว้ (0.002-3), (0.012-3.9) และ (0.00002-1.5)
ตามลำดับ แต่สำหรับค่า TF ของ 40K สำหรับสมุนไพรบางชนิดทีว่ ิเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้ ได้แก่ สมุนไพร
พลูคาว จากจังหวัดปราจีนบุรี และกาฬสินธุ์, สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากจังหวัด ปราจีนบุรี และลำปาง,
สมุนไพรขมิ้นชัน จากจังหวัดปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ และพะเยา และ สมุนไพรโด่ไม่รลู้ ้ม จากจังหวัดปราจีนบุรี มี
ค่าสูงกว่าที่ IAEA รายงานไว้ 1 (0.40-5.6) นอกจากนี้ที่พบว่า TF สำหรับ 40K สูงกว่านิวไคลด์กัมมันตรังสีอื่น ๆ
ซึ่งแสดงถึงการดูดซับ 40K ที่สงู ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการสะสมอย่างต่อเนื่องของ 40K ที่ผ่านการดูดซึมของรากในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งๆ และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงชอง
พืช และจะมีธาตุโปแตสเซียมนี้จะมีอยู่มากในดินเหนียว (ซึ่งในงานวิจัยนี้ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วน) แต่
1

International Atomic Energy Agency. 2010. Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and
freshwater environments Technical reports series no. 472. Vienna: IAEA
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จะมีอยู่น้อยในดินทราย2 ดังแสดงในรูปที่ 4.5 ซึ่งพืชจะดูดซึมขึ้นมาจากดินในปริมาณทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
การสังเคราะห์แสงของพืชนั้น ๆ
สำหรับค่า TF ที่ได้จากงานวิจัยนี้พบว่ามีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดของสมุนไพร และแตกต่างกัน
ตามแต่ละพื้นที่ที่ปลูกพืชสมุนไพรนั้น ๆ และเป็นผลเนื่องจากความสามารถของสมุนไพรในการดูดซึมแร่ธาตุและ
สารกัมมันตรังสีต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในดินทีใ่ ช้เพาะปลูกพืชสมุนไพรเหล่านั้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลาย
ชนิด (ซึ่งไม่ได้ทำการตรวจวัดไว้ในงานวิจัยนี้) เช่น คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน คุณสมบัติทางเคมี
และทางกายภาพของสารกัมมันตรังสี
ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในดิน ชนิดของพืช อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม ปริมาณน้ำฝน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูก และการดำเนินการเพาะปลูก เช่น
ชนิดและปริมาณของปุ๋ยที่ใส่ สารกำจัดแมลงและวัชพืช การลดน้ำและพรวนดิน เป็นต้น

รูปที่ 4.5 (1) โพแทสเซียมในดิน (2) วัฏจักรโพแทสเซียม
4.3 ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างดินก่อน/ยังไม่ได้ปลูกพืช
จากคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 ได้แนะนำให้คณะวิจัยทำ
การวัดปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในดินก่อนปลูกพืช หรือในดินแต่ละแหล่งที่ยังไม่ได้ปลูกพืชนั้น ทาง
คณะวิจัยจึงได้ทำพยายามที่จะเก็บตัวอย่างดินดังกล่าวจากแหล่งที่ได้ทำการควบคุมการปนเปื้อนในกระบวนการ
ผลิตสมุนไพรมาวิเคราะห์เพิ่มเติมตามคำแนะนำที่ได้รับมา ตัวอย่างดินที่เก็บมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเป็นดินจากบริเวณ
ใกล้เคียงกับพื้นที่เพาะปลูกแต่ไม่ได้ถูกใช้ปลูกพืชใด ๆ และบางตัวอย่างเป็นดินที่ถูกเตรียมไว้ใช้สำหรับปลูกตัวอย่าง
สมุนไพรที่ได้เคยเก็บมาใช้ในงานวิจัยนี้ ตัวอย่างดินที่ได้ถูกเก็บมาวิเคราะห์เพิ่มเติมมีทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ดังแสดง
ในตารางที่ 4.3

2

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน https://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/Data/RollUp/V1--RollUp_4.pdf
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ตารางที่ 4.3 ความเข้มข้นกัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสีในตัวอย่างดินที่ก่อนและหลังเพาะปลูก ที่มีการ
ควบคุมการปนเปื้อนการผลิต
สถานที่เก็บตัวอย่าง

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง จ.พะเยา
(บริ เ วณใกล้ แ ปลงเพาะปลู ก เจี ย วกู้
หลาน)
ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง
(ดินที่เตรียมไว้สำหรับปลูกพลูคาว)
ลำปางรักษ์สมุนไพร จ.ลำปาง
(ดินที่เตรียมไว้สำหรับปลูกฟ้าทะลาย
โจร)
สวนสมุนไพรชมรมผู้สูงอายุ จ.พะเยา
(บริเวณใกล้แปลงเพาะปลูกขมิ้นชัน)
ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ส มุ น ไพร ต.บ้ า นตุ ่ น จ.
พะเยา
(บริเวณใกล้แปลงเพาะปลูกโด่ไม่รู้ล้ม)

226Ra

228Ra (Bq/kg)
40K (Bq/kg)
210Po (Bq/kg)
(Bq/kg)
ก่อนปลูก หลังปลูก ก่อนปลูก หลังปลูก ก่อนปลูก หลังปลูก ก่อนปลูก หลังปลูก

19.65
±1.75

20.24
±0.76

25.15
±0.93

21.55
±1.28

60.68
±3.40

66.77
±4.71

20.98
±1.05

34.05
±1.91

39.65
±5.21

42.13
±16.33

53.61
±1.85

36.49
±1.46

404.67
±20.11

393.38
±17.42

39.95
±3.45

46.12
±2.08

20.14
±2.01

17.73
±1.05

25.12
±1.37

20.62
±0.72

112.06
±6.74

104.23
±8.05

17.68
±0.94

16.13
±1.29

40.76
±0.80

28.61
±11.09

50.50
±3.46

28.35
±1.11

378.24
±4.57

113.46
±6.92

21.36
±1.67

25.21
±1.41

15.45
±5.78

19.41
±7.62

17.56
±1.83

20.38
±0.71

397.65
±5.78

425.74
±17.94

35.16
±4.73

43.34
±2.08

หมายเหตุ ก่อนปลูก: หมายถึงดินจากบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เพาะปลูกและดินที่เตรียมไว้ใช้สำหรับเพาะปลูกสมุนไพร
หลังปลูก: หมายถึงดินที่เก็บจากใต้ต้นสมุนไพร ณ. วันเดียวกันกับที่เก็บสมุนไพร

จากตารางจะพบว่าโดยส่วนใหญ่ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีในดินก่อนปลูกและหลังปลูกจะมีค่าใกล้เคียง
กัน อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงมีค่าอยู่ในช่วงของค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ
การสมมติหรือการจำลองสถานการณ์ในการศึกษาค่าการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช ที่ว่าในระบบ
นิ เวศใด ๆ ให้ถ ื อว่ามี ความสมดุลของความเข้ม ข้นกั ม มันภาพ (Activity concentration) เกิดขึ้ นในพืชและ
สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณที่ทำการเพาะปลูกตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 1,3 (International
Atomic Energy Agency, IAEA) ได้เสนอแนะไว้
ผลการศึกษาพบว่าในบางตัวอย่างของดินหลังปลูก ตรวจพบปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพสูงกว่าในดิน
ก่อนปลูก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของธาตุกัมมันตรังสีในดินหลังปลูกนั้นอาจจะเป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น
1. การเติมปุ๋ย ซึ่งจะมี N, P, K ที่เป็นสารอาหารของพืช ดังนั้นจึงเป็นปกติที่จะตรวจพบค่า TF ของ 40K
ได้จะมากกว่า 1
2. น้ำที่ใช้รดสมุนไพรในระหว่างที่ทำการเพาะปลูก อาจมีสารแขวนลอย และถ้าเป็นน้ำที่มาจากน้ำใต้ดิน
หรือบาดาลจะมีธาตุเรเดียมละลายอยู่มากกว่าน้ำผิวดินทำให้มีการเติมเรเดียมให้กับดินตลอดเวลา
3

International Atomic Energy Agency. 2009. Quantification of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments for
Radiological Assessments IAEA-TECDOC-1616. Vienna: IAEA.
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3. น้ำจากที่อื่นไหลบ่ามาที่หน้าดินของพื้นที่เพาะปลูกและพัดพาดินมา ในทางตรงกันข้ามน้ำที่ไหลบ่า
หรือชะหน้าดินนั้นอาจจะเป็นผลทำให้ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีในดินหลังปลูกลดลงได้ ซึ่งการถูก
ชะหายไปของธาตุกัมมันตรังสีในดินนั้นอาจจะเป็นผลทำให้ค่าส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช
(TF) มีค่ามากกว่า 1
4. จากอนุภาคฝุ่นแขวนลอยที่ลอยตกลงมาสะสมอยู่บนผิวหน้าของดิน
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บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Recommendation)
5.1 บทสรุป
ในการศึกษานี้ ทำการเก็บตัวอย่างสมุนไพรที่มีความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นตัวอย่างที่ถูก
พบว่ามีความเข้มข้นกัมมันตภาพรังสีสูง ซึ่งได้รายงานไว้ในโครงการวิจัยปริมาณรังสีตามธรรมชาติในยาสมุนไพร
ไทย (เฟส 1) โดยจะเลือกวิเคราะห์ส่วนของตัวอย่างสมุนไพร เช่น ใบ เหง้า และลำต้น ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด
เพื่อให้ตรงตามการใช้งานจริงในทางการแพทย์แผนโบราณ
ชนิดของสมุนไพร และส่วนของสมุนไพร ที่จะใช้ในโครงการวิจัยนี้มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่
พืชสมุนไพร
ก. เจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum)
ข. พลูคาว (Houttuynia cordata)
ค. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata)
ง. ขมิ้น (Curcuma longa)
จ. โด่ไม่รู้ล้ม (Elephantopus scaber)
ฉ. กวาวเครือ (Pueraria candollei)

ส่วนทีศ่ ึกษา
ใบและก้าน
ใบและต้น
ใบและต้น
เหง้า
ต้น
หัว

โดยมีจำนวนตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมด 70 ตัวอย่างประกอบด้วย ตัวอย่างพืชสมุนไพรสด จำนวน 36
ตัวอย่าง ตัวอย่างดินที่ใช้เพาะปลูกสมุนไพรจำนวน 29 ตัวอย่าง และตัวอย่างดินนอกพื้นที่เพาะปลูก 5 ตัวอย่าง
ธาตุกัมมันตรังสีที่วิเคราะห์ ได้แก่ 226Ra, 228Ra, 40K และ 210Po ผลงานวิจัยคิดเป็น 100 % ของที่วางแผนไว้
เนื่องจาก ในการวิจัยนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
กระบวนการผลิตสมุนไพร ดังนั้นในการศึกษานี้จึงควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตจากสมุนไพรสดจนอยู่ใน
รูปสมุนไพรแห้งก่อนเข้าสู่การวัดวิเคราะห์ โดยคณะวิจัยได้แบ่งตัวอย่างพืชสมุนไพรสดที่เก็บมาจากสวยสมุนไพร
บางสวนมาทำการทดสอบเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ดังนี้ จำนวนตัวอย่างสมุนไพรสดที่เก็บมา 36 ตัวอย่าง ได้
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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ก. ส่ ว นที ่ ห นึ ่ ง ประกอบด้ ว ยสมุ น ไพรสดจำนวน 29 ตั ว อย่ า ง คณะวิ จ ั ย นำมาเตรี ย มตั ว อย่ า งที่
ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ให้อยู่ในรูปพร้อมที่จะทำการตรวจวัดรังสี
ข. ส่วนที่สอง สมุนไพรสดจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร, เจียวกู่หลาน, พลูคาว, ขมิ้นชัน และ
โด่ไม่รู้ล้ม รวม 8 ตัวอย่าง ได้แบ่งให้เกษตรกรของสวนสมุนไพรเตรียมตัวอย่างแห้งให้และส่งมาให้
ภาควิชาฯ ทำการตรวจวัดรังสี
ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra และ 40K และ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพร
แบ่งตามชนิดของสมุนไพรพบว่า พืชสมุนไพร- สวนสมุนไพร ที่พบค่าสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ช่วงความเข้มข้นของกัมมันตภาพในตัวอย่างสมุนไพร ของ 226Ra, 228Ra และ 40K และ 210Po และพืช
สมุนไพร- สวนสมุนไพรที่พบค่าสูงสุด
นิวไคลด์ ปริมาณความเข้มข้นกัมมันตภาพ
พืชสมุนไพร- สวนสมุนไพร ที่พบค่าสูงสุด
(ต่ำสุด-สูงสุด) Bq/kg
กัมมันตรังสี
226Ra
<0.2-76
พลูคาว - สวนแดงจินดา จ.เชียงใหม่
228Ra
<1.2-67
โด่ไม่รู้ล้ม-สวนสมุนไพรดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
40K
292-2339
โด่ไม่รู้ล้ม- สวนสมุนไพรดีและที การ์เด้นส์ จ.ปราจีนบุรี
210Po
0.98-27
โด่ไม่รู้ล้ม-ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
สำหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีในตัวอย่างสมุนไพรที่มีการควบคุมการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิต
พบว่า มีปริมาณธาตุกัมมันตภาพของ 226Ra, 228Ra , 40K และ 210Po ในตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด ในเกือบทุก
ตัวอย่างสมุนไพร มีค่าใกล้เคียงกันและอยู่ช่วงของค่าความคลาดเคลื่อน (errors) ซึ่งอนุมานได้ว่า ในระหว่าง
กระบวนการผลิตของสวนสมุนไพรไม่มีการเปรอะเปื้อนหรือปนเปื้อนธาตุกัมมันตรังสีที่มาจากแหล่งอื่น
สำหรับค่าส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืชที่ได้จากการคำนวณ พบว่าค่า TF ของ 226Ra มีค่าอยู่
ในช่วง 0.01–1.48, ค่า TF ของ 232Th มีค่าอยู่ในช่วง 0.02–4.60, ค่า TF ของ 210Po มีค่าอยู่ในช่วง 0.02–1.31
และ ค่า TF ของ 40K มีค่าอยู่ในช่วง 1.08–20.67 และพบว่า ค่า TF ของ 226Ra, 232Th และ 210P0 มีค่าอยู่ในช่วง
เดียวกับที่ IAEA รายงานไว้ แต่สำหรับค่า TF ของ 40K ของสมุนไพรบางชนิดที่วิเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้ อันได้แก่
สมุนไพรพลูคาว จากจังหวัดปราจีนบุรี และกาฬสินธุ์, สมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากจังหวัดปราจีนบุรี และลำปาง,
สมุนไพรขมิ้นชัน จากจังหวัดปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ และพะเยา และ สมุนไพรโด่ไม่รู้ล้ม จากจังหวัดปราจีนบุรี มีค่า
สูงกว่าที่ IAEA รายงานไว้
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ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติในตัวอย่างดินก่อน/ยังไม่ได้ปลูกพืช พบว่าโดยส่วน
ใหญ่ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสีในดินก่อนปลูกและหลังปลูกจะมีค่าใกล้เคียงกัน อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
เพี ยงเล็กน้อ ยแต่ ยั งคงมี ค ่ าอยู ่ใ นช่ วงของค่าความคลาดเคลื ่อน ซึ่ งสอดคล้ องกั บ การสมมติหรื อการจำลอง
สถานการณ์ในการศึกษาค่าการส่งผ่านของสารกัมมันตรังสีจากดินสู่พืช ที่ว่าในระบบนิเวศใด ๆ ให้ถือว่ามีความ
สมดุลของความเข้มข้นกัมมันภาพ (Activity concentration) เกิดขึ้นในพืชและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณที่ทำ
การเพาะปลูกตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency, IAEA)
ได้เสนอแนะไว้
5.2 อุปสรรคหรือปัญหาทีผ่ า่ นมา
โครงการไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีตามที่เสนอขอไว้ เนื่องจาก มีปัญหาและอุปสรรค ดังต่อนี้
1. เวลาที่ได้รับทุนกับไม่สอดคล้องกับฤดูการเก็บเกี่ยวของสวนสมุนไพรที่ได้ประสานไว้ตั้งแต่เริ่มเสนอ
โครงการจึงต้องเสาะแสวงหาสวนสมุนไพรอื่นมาทดแทน และเป็นสวนสมุนไพรที่เป็นกลุ่มเกษตรผู้ผลิต
สมุนไพรต่าง ๆ การทำแปลงสมุนไพรจะไม่ได้รับการดูแลมากนัก และพืชสมุนไพรที่ถูกเก็บเกี่ยวมาจึงมี
ลักษณะไม่สมบูรณ์ และอาจมีอายุยังไม่โตเต็มที่
2. มีความล่าช้าของผลผลิตของสมุนไพรที่ต้องการตรวจวัดจากสวนสมุนไพร
3. ปัญหาการย่อยสลายของตัวอย่างดินที่มีสารออแกนนิคสูงนั้นต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานกว่าที่
วางแผนไว้ อีกทั้งในระหว่างการย่อยตัวอย่างนั้นเกิดการปะทุของตัวอย่างทำให้ตัวอย่างเสียหายและต้อง
ดำเนินการย่อยตัวอย่างใหม่อีกครั้ง
4. อุปกรณ์เครื่องวัดรังสีแอลฟา และรังสีแกมมา ของทางภาควิชาฯชำรุด และหน่วยงานร่วมวิจัยก็มีจำนวน
ตัวอย่างรอคิวตรวจวัดอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปริมาณสารกัมมันตรังสีในสมุนไพรมีปริมาณน้อยการ
ตรวจวัดตัวอย่างสมุนไพร และเพื่อให้มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยจึงต้องทำการวัดแต่ละตัวอย่างอย่าง
ค่อนข้างนาน (48-72 ชม)
5. เนื่องจากทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ส่งผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
ของผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ โดยแจ้งมาทางอีเมล เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (หนังสือที่ได้รับลงวันที่ 2
พฤษภาคม 2562) ซึ่งได้มีคำแนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลการวัดปริมาณรังสีในดินของแต่ละแหล่งหรือนอก
พื้นที่เพาะปลูก คณะวิจัยจึงได้ทำงานวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนนี้ และขอขยายเวลาการสิ้นสุดสัญญาเป็น
13 สิงหาคม 2562 แต่การระยะเวลาการได้มาของตัวอย่างใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้เนื่องจากต้อง
ออกไปเก็บหรือขอให้ทางสวนสมุนไพรส่งมาให้ และได้มาเพียง 5 ตัวอย่างจาก 13 พื้นที่ อีกทั้งเวลาที่ใช้
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ในการเตรียมตัวอย่างแห้งของตัวอย่างดินเนื่องจากต้องจะทำการวัด Po-210 จึงไม่สามารถใช้ความร้อน
ที่อุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียสได้ หลังจากเตรียมดินเรียบร้อยแล้วต้องใช้เวลาในการรอให้ตัวอย่างให้
เกิดสมดุลทางรังสีก่อนประมาณ 28 วัน จึงจะทำการวัดปริมาณรังสีของตัวอย่างดินได้ และใช้เวลาในการ
วัดอย่างต่ำ 24 ชม.ต่อตัวอย่าง จึงทำให้คณะวิจัยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ล่าช้ากว่าที่ขอขยายเวลาไว้ คือ
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
5.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
- ปัญหาและอุปสรรคข้อที่ 1 ได้เปลี่ยนสวนสมุนไพรจากที่วางแผนไว้ และสามารถมีจำนวนตัวอย่าง
ครบตามที่ได้วางแผนไว้
- ปัญหาและอุปสรรคข้อที่ 3 คณะวิจัยได้ติดต่อประสานไปยังสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องแอลฟาสเปกโตรมิเตอร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ 210Po และทำการซ่อมแซมหัววัดรังสี
แกมมาที่ชำรุดให้พร้อมใช้งาน
5.4 ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาในเฟสต่อไป ควรมีการศึกษาปริมาณรังสีในน้ำสมุนไพรที่มีการขายในท้องตลาด หรือที่น้ำที่
ได้จากนำสมุนไพรมาต้มรับประทาน
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