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• ไอออไนเซชั่น (Ionization)

• การเรืองแสง (Scintillation)

• การเรืองแสงเม่ือได้รับความร้อน
(Thermoluminescence)

• กระบวนการทางเคมี (Chemical 
mechanisms)

• ความร้อน (Heating)

• กระบวนการทางชีวภาพ (Biological 
mechanisms)

กลไกการตรวจวัดรังสี
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• Ionization

กลไกการตรวจวัดรังสี

High Energy Radiation > 30 eV



•Scintillation

กลไกการตรวจวัดรังสี
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•Thermoluminescence

กลไกการตรวจวัดรังสี
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•Chemical Machanism

กลไกการตรวจวัดรังสี

• Fricke dosimeter

Fe2+  ---oxidation---> Fe3+

• Film dosimeter

Ag + e- ---reduction---> Ag



•Heating

กลไกการตรวจวัดรังสี

Thermometer

X-Ray

Absorber
Heat Capacity

Heat Sink

Thermal Link
Thermal Conductance



•Biological Mechanisms

กลไกการตรวจวัดรังสี

Source:  http://trialx.com/curebyte/2011/07/09/images-related-to-chromosome-aberrations/



การได้รับรังสีของมนุษย์

มนุษย์ได้รับรังสีจาก (1) ภายนอกร่างกาย (External Exposure) และ (2) ภายใน
ร่างกาย (Internal Exposure)

รังสีจากภายนอกร่างกาย หมายถึง รังสีที่มนุษย์ได้รับจากแหล่งก าเนิดรังสีที่อยู่
ภายนอกร่างกายเช่น รังสีคอสมิก และรังสีจากต้นก าเนิดรังสีชนิดต่างๆ

รังสีจากภายในร่างกาย หมายถึง รังสีจากต้นก าเนิดรังสีใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ 
รวมทั้งที่ร่างกายได้รับจาก น้ า อาหาร อากาศ การบ าบัดรักษาทางการแพทย์ การ
ปฏิบัติงานทางรังสี และจากอุบัติเหตุทางรังสี



การได้รับรังสีของมนุษย์
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การวัดปริมาณ
รังสีภายนอก

ร่างกาย
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การวัดปริมาณรังสี



• การวัดปริมาณรังสีบุคคลภายนอกร่างกาย เป็นการตรวจวัด
ปริมาณรังสีประจ าบุคคลเมื่อต้นก าเนิดรังสีอยู่ภายนอกร่างกาย 
และ
• การวัดปริมาณรังสีบุคคลภายในร่างกาย เป็นการตรวจวัด

ปริมาณรังสีประจ าบุคคลเมื่อต้นก าเนิดรังสีอยู่ภายในร่างกาย

การวัดปริมาณรังสี



การตรวจวัดแบบ
อ่านค่าได้ทันที

การตรวจวัดที่
ต้องผ่าน

กระบวนการ

การวัดปริมาณรังสีภายนอกร่างกาย



การตรวจวัดแบบอ่านค่าได้ทันทีนั้นจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ซึ่งจะท าปฏกิิริยาต่อรังสีเมื่อผู้ปฏบิัตงิานใส่อุปกรณ์ดังกล่าวและ
สามารถอ่านค่าได้ในทันทีซ่ึงเป็นการวัดปริมาณรังสีประจ าตัว
บุคคลแบบ Hp(10) เครื่องมือวัดรังสีชนิดนี้มักจะใช้อุปกรณ์ทาง
อิเล็คทรอนิกส์ซึ่งจะประกอบด้วยหัววดัรังสีแบบบรรจุก๊าซหรือ
สารกึ่งตัวน า แผงวงจร หน้าปัดอ่านค่า และแบตเตอรี่

การตรวจวัดแบบอ่านค่าได้ทันที



การตรวจวัดแบบอ่านค่าได้ทันที



• ใช้งานง่าย
• อ่านค่าได้ทันที

• น ากลับมาใช้ใหม่ได้
• มีเสียงเตือน
• ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้หลายคน
• บางชนิดวัดนิวตรอนได้

ข้อดี

• แพง
• ไม่สามารถบันทึกค่าได้ถาวร

• เสียหายได้ง่าย

ข้อเสีย

การตรวจวัดแบบอ่านค่าได้ทันที



การตรวจวัดที่ต้องผ่านกระบวนการนั้นจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของค่าปริมาณ
รังสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเครื่องมือวัดนั้นจะถูกน าออกมาจากผู้ปฏิบัติงานแล้ว
น าไปผ่านกระบวนการเพื่อหาผลของปริมาณรังสีประจ าบุคคล นั่นซึ่งหมายถึงว่า
เครื่องมือวัดนี้ไม่สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีได้ในทันที แต่เครื่องวัดนี้จะเก็บค่า
ข้อมูลของปริมาณรังสีไว้จนกระทั่งผ่านกระบวนการอ่านค่า

การตรวจวัดที่ต้องผ่านกระบวนการ



Passive 
Monitoring

Film Dosimeters

Thermoluminescent
Dosimeters (TLD)

Optically Simulated 
Dosimeters (OSL)

Nuclear Emulsion or 
Track etch  

Dosimeters

การตรวจวัดที่ต้องผ่านกระบวนการ



ฟิล์มโดสิมิเตอร์ (Film dosimeters) หรือท่ีนิยมเรียกว่าฟิล์ม
แบดจ์ (Film badges) ประกอบดว้ยตัวแผ่นฟลิ์มที่บรรจุอยู่ใน
กลัก ตัวกลักจะมีฟิลเตอร์บรรจุอยู่ซ่ึงจะท าให้เราสามารถแยก
ความแตกต่างของชนิดของรังสีบีตา เอกซ์ แกมมา และ
นิวตรอนที่เข้ามาสู่ตัวฟิล์มแบดจ์ไดแ้ละยังท าให้สามารถประเมิน
ค่าปริมาณรงัสีสมมูลประจ าตัวบุคคล (personal dose
equivalent) ส าหรับ Hp(10), Hp(0.07) และ Hp(3)

Film Dosimeters



Film Dosimeters

1

1

1

1. Window

22

2. Plastic 50 mg/cm2

33

3. Plastic 300 mg/cm2

4 4 4. Dural 0.040”

5 5
5. Cd 0.028”+ Pb 0.012”
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Filter Material Application

1 Open window For admission of beta particles and very soft X-rays

2

3

4

6

Plastic 50 mg/cm2

Plastic 300 mg/cm2

Dural 0.04”

Sn 0.028”+Pb 0.012”

For quantitative of gamma and X-ray dose and energy

5 Cd 0.028”+Pb 0.012”
For detection of slow neutrons by the gamma rays 

emitted subsequent to their capture by cadmium

7 Lead 0.012”
Edge shielding to prevent overlap of film blackening 

due to angled incident radiation

8 Indium 0.4 g
For monitoring after large accidental neutron radiation 

exposure

Film Dosimeters



• ช่วงการวัดปริมาณรังสี 10x10-3 ถึง 500 R

• สามารถบันทึกรังสีได้หลายชนิด
• บันทึกค่าได้ถาวรและสามารถน ากลับมาอ่านซ้ าได้เมือ่ตอ้งการ
• ชนาดเล็ก น้ าหนักเบา
• ราคาถูก

ข้อดี

• ระยะเวลาการใช้งานจ ากัด

• ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้
• ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
• ไม่สามารถให้ค่าการอ่านได้ในทันที
• มีกระบวนการที่ยุ่งยากในการล้างฟิล์ม

• ต้องเก็บท่ีอุณหภูมิต่ าและความชื้น< 40%

ข้อเสีย

Film Dosimeters



TLD เป็นผลึกท่ีอยู่ในรูปของสารอนินทรีย์ อิเลคตรอนที่อยู่ใน
ผลึกเทอร์โมลูมิเนสเซนต์จะขึ้นไปอยู่ในชั้นระดับพลังงานที่สูง
กว่าเมื่อพลังงานจากรังสีที่ตกกระทบถูกดูดกลืนโดยผลึกเทอร์
โมลูมิเนสเซนต์ อิเลคตรอนเหล่านี้จะยังคงถูกจับอยู่ในชั้น
พลังงานที่สูงกว่าจนกระทั่งผลึกนั้นได้รับความร้อนท่ีมีรูปแบบ
ความร้อนเฉพาะ ก็จะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสง แสง
ที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งแปรผัน
โดยตรงกับจ านวนของรังสีที่เข้ามาสู่ผลึก

Thermoluminescent Dosimeters
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Thermoluminescent Dosimeters



 Lithium fluoride doped with manganese (LiF:Mn) for personal
dosimetry.

 Lithium borate doped with manganese (Li2B4O7:Mn) for high 
dose range dosimetry.

 Calcium fluoride doped with dysprosium (CaF2:Dy)  for 
environmental monitoring

 Calcium sulphate doped with dysprosium (CaSO4:Dy) also for 
environmental monitoring

ชนิดของ TLD



Thermoluminescent Dosimeters



Thermoluminescent Dosimeters



• ช่วงการวัดปริมาณรังสี 2x10-4 ถึง 3x103 R

• สามารถวัดนิวตรอนได้
• น ากลับมาใช้ใหม่ได้
• ขนาดเล็ก น้ าหนักเบา

ข้อดี

• ข้อมูลของปริมาณรังสีนั้นสามารถให้ออกมาได้ครั้งเดยีวเมื่อให้ความร้อน

• ไม่สามารถน ากลับมาอ่านซ้ าได้
• ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
• ไม่สามารถให้ค่าการอ่านได้ในทันที
• มีกระบวนการอ่านค่าและวิเคราะห์ผลที่ยุ่งยาก

• ข้อมูลของปริมาณรังสีสามารถสูญหายได้จากอุณหภูมแิละแสงสว่าง

ข้อเสีย

Thermoluminescent Dosimeters



อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) คริสตัลนั้นถูกใช้เป็นวัสดุวดัรังสี
ปริมาณรังสีสามารถตรวจวัดได้จากการกระตุ้น อลูมเินียม
ออกไซด์ ด้วยแสงสีเขียวจากแสงเลเซอร์หรือแสงที่ถูกปล่อย
ออกมาจากไดโอด ปริมาณของแสดงที่ถูกปล่อยออกมากจากการ
กระตุ้นด้วยแสงนั้นจะแปรผันโดยตรงกับปริมาณรังสีและความ
เข้มของแสงที่ใช้กระตุ้น

Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Irradiation TLD OSLManufacturing Process

Luminescence Centers

Dosimetric Traps

Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Irradiation TLD OSLManufacturing Process
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Dosimetric Traps

Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Irradiation TLD OSLManufacturing Process

Luminescence Centers

Dosimetric Traps

Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Absorber Front Thickness 
(mg/cm2)

Back Thickness 
(mg/cm2)

Plastic window 18.2 36.8

Plastic Filter 403.2 403.2

Cu Filter 673.4 673.4

Pb Filter 1110.9 110.9

Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Optically Stimulated Luminescense (OSL)



• ช่วงการวัดปริมาณรังสี 10 Sv ถึง 10 Sv

• ช่วงพลังงาน 5 keV ถึง 20 MeV
• สามารถน ามาวิเคราะห์ใหม่ได้
• สามารถอ่านค่าได้ทุกที่ ทุกเวลา
• ค่าการปรับเทียบมีมาตรฐานเดียวกัน

ข้อดี

• ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

• ไม่สามารถให้ค่าการอ่านได้ในทันที
• ข้อมูลปริมาณรังสีสูญหายได้เมือ่อุณหภูมสิูง 

ข้อเสีย

Optically Stimulated Luminescense (OSL)



Nuclear emulsion dosimeters นั้นใช้บันทกึรอยทางเดินของโปรตอนที่เกิดขึ้น
เมื่อรังสีนิวตรอนท าปฏิกิริยากับชั้น emulsion ของฟิล์ม รอยทางเดินนี้สามารถ
สังเกตเห็นได้เมื่อน าแผ่นฟิล์มไปล้าง จากนั้นนับจ านวนรอยทางเดินที่เกิดขึ้นจาก
กล้องจุลทรรศน์ ก็จะสามารถประเมินปริมาณรังสีนิวตรอนได้

Source: http://www.psfc.mit.edu/icf/research.html

รอยทางเดินของอนุภาคโปรตอน 
นิวเคลียสของตริเตียม และอนุภาคแอลฟา 
บนแผ่น CR39 เมื่อส่องจากกล้องจุลทรรศน์

Nuclear emulsion or Track Etch Dosimeters


