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การเปรียบเทียบผลการประเมินค่ าปริมาณรังสี จากภายในร่ างกายจากกรณีศึกษา
ทีก่ าหนดโดย IDEAS/IAEA
IDEAS/IAEA Intercomparison Exercise on Internal Dose Assessment
1. บทนาและทีม่ า
โครงการนี้เป็ นโครงการร่ วมระหว่าง IAEA (International Atomic Energy Agency) และ
IDEAS (Internal Dosimetry – Enhancements in Application) จัดขึ้นเป็ นพิเศษเพื่อศึกษาผลกระทบ
ของ IDEAS guide lines ดังแสดงในภาคผนวก ก ของการประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกาย
นอกจากนี้ยงั มีความคาดหวังว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะสามารถ
• ตรวจสอบคุณภาพในการประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายจากการใช้ขอ้ มูลใน
ICRP ปัจจุบนั
• เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการแปลผลค่าการตรวจวัด
• เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการประเมินค่าปริ มาณรังสี ในเชิงปริ มาณระหว่างการใช้
IDEAS guide lines และกระบวนการอื่นๆ
• หาผลกระทบของค่าพารามิเตอร์ จากผลการตรวจวัด
• สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในการประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายได้
กรณี ศึกษาที่กาหนดมีหลายกรณี
เพื่อให้การครอบคลุมการใช้สารรังสี ในวัฏจักรเชื้ อเพลิง
นิวเคลียร์ และการใช้ทางการแพทย์ กรณี ศึกษาเหล่านี้คือ
1. Acute intake of HTO
2. Acute inhalation of fission product Cs-137 และ Sr-90
3. Intake of Co-60
4. Repeated Intakes of iodine-131
5. Intake of enrich uranium
6. Single intake of Pu radionuclides and Am-241
ในกรณี ศึกษาที่ 1,2,5 และ 6 เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นจริ ง ส่ วนกรณี ศึกษาที่ 3 และ 4 เป็ นกรณี ศึกษา
ที่ถูกกาหนดค่าขึ้นมา
กลุ่มประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายเลือกกรณี ศึกษาที่ 4 เนื่องจากเป็ นกรณี ศึกษาที่
ทางกลุ่มฯ คุน้ เคยและทาการวิเคราะห์และประเมินเป็ นประจา นัน่ คือการตรวจวัดปริ มาณไอโอดีน131 ในไทรอยด์ของเจ้าหน้าที่ผลิตไอโซโทป ดังนั้นเพื่อเป็ นการตรวจสอบคุณภาพของการประเมินค่า
ปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายของกลุ่มงานฯ การเลือกกรณี ศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์มาก
เพราะ
การประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายจะต้องได้ค่าที่ถูกต้อง เนื่ องจากค่าที่ประเมินได้เกี่ยวข้อง
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กับความปลอดภัยต่อชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี หากประเมินค่าปริ มาณรังสี ผิดไป การวางแผน
งานในการป้ องกันการได้รับรังสี ก็จะผิดเพี้ยนไปด้วย การกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้งานทาง
รังสี ก็จะไม่ถูกต้อง
ดังนั้นการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวจึงถือว่าทมีประโยชน์อย่างมากต่อการกากับ
ดูแลความปลอดภัยทางรังสี เพราะหากค่าที่ได้ไม่ถูกต้องการกากับดูแลก็ผดิ พลาดเช่นกัน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 81 ห้องปฏิบตั ิการจาก 42 ประเทศ โดยแบ่งเป็ น แอฟฟริ กา 3
ประเทศ อเมริ กา 7 ประเทศ เอเชีย 12 ประเทศ และ ยุโรป 20 ประเทศ แต่มีผสู ้ ่ งรายงานเพียง 72
ห้องปฏิบตั ิการ

2. รายละเอียดของกรณีศึกษาทีเ่ ลือก
กรณี ศึกษาที่เลือกคือกรณี ที่ 4 เรื่ อง การได้รับไอโอดีน-131 แบบซ้ าๆ (Repeated Intake of I131) ซึ่ งเป็ นกรณี ที่ทางกลุ่มประเมินฯตรวจวัดและประเมินเป็ นงานประจา กรณี น้ ีเป็ นกรณี ที่สมมุติ
ขึ้นมาไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประมาณค่าปริ มาณสารรังสี รวมที่
ได้รับในช่วง 3 วันทางาน และคานวณค่า Committed Effective Dose (E(50)) ดังมีรายละเอียดของ
การได้รับ I-131 ดังต่อไปนี้
2.1) การเกิดเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่หญิ งอายุ 28 ปี น้ าหนัก 60 กิ โลกรัม ปฏิ บตั ิงานในห้องปฏิ บตั ิการทางเคมีใน
สถาบันทางการแพทย์แห่ งหนึ่ ง ทาการเตรี ยมและการใช้สารเภสัชรังสี ไอโอดี น -131 เพื่อการรักษา
เนื่ อ งจากเป็ นการท างานกับ สารรั ง สี ที่ มี ค วามแรงรั ง สี สู ง และเพิ่ ง เริ่ ม การท างานในห้ อ งปฏิ บ ัติก าร
ท างานในรู ป แบบเดิ ม ใช้ส ารรั งสี ที่ มี ค วามแรงรั ง สี เท่ าเดิ ม ทั้ง สามวัน คื อ วัน อัง คาร วัน พุ ธ และวัน
พฤหัสบดี ระหว่างที่ทางานไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ ในวันจันทร์ ถดั มาทาการตรวจวัดปริ มาณรังสี เป็ น
ประจา โดยการตรวจวัดที่ไทรอยด์ แต่เนื่ องจากปริ มาณรังสี ที่ตรวจวัดได้ในไทรอยด์มีปริ มาณอยูใ่ น
ระดับสู ง จึงทาการวัดซ้ าใน 2 วัน ถัดมาคือ วันอังคารและวันพุธ ดังแสดงในตารางที่ 1
2.2) รายละเอียดเพิม่ เติม
โครงสร้างทางเคมี
: Elementary Iodine
คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์และขนาดอนุภาค : Vapour
การตรวจวัดอากาศ(Air Monitoring) : ไม่ได้ดาเนิ นการ
การตรวจวัดการเปรอะเปื้ อนที่จมูก : ไม่ได้ดาเนินการ
การขจัดการเปรอะเปื้ อนที่ผวิ หนัง : ไม่ได้ดาเนิ นการ
ปริ มาณรังสี ที่ตรวจพบที่บาดแผล
: ไม่มี
การบาบัดรักษา
: ไม่ได้ดาเนินการ
การตรวจวัดปริ มาณรังสี ทวั่ ร่ างกาย : ไม่ได้ดาเนินการ
การตรวจวัดสารรังสี ในปัสสาวะ
: ไม่ได้ดาเนินการ
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การตรวจวัดสารรังสี ในอุจจาระ

: ไม่ได้ดาเนินการ

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการได้รับรังสี และค่าปริ มาณไอโอดีนในไทรอยด์
วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

เวลาหลังจากใช้สาร
ไอโอดีนวันแรก (d)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ปริ มาณไอโอดีน
ในไทรอยด์ (Bq)

หมายเหตุ
วันแรกที่ใช้ไอโอดีน
วันที่สองที่ใช้ไอโอดีน
วันที่สามที่ใช้ไอโอดีน

2.1 104
2.5  104
1.5  104

วันแรกของการตรวจวัด
วันสองของการตรวจวัด
วันที่สามของการตรวจวัด

3. วิธีการประเมินค่ าปริมาณรังสี ของกลุ่มประเมินฯ สานักงานปรมาณูเพื่อสั นติ
ประเทศไทย
การประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายของกรณี ศึกษานี้ ของกลุ่มประเมินค่าปริ มาณรังสี
จากภายในร่ างกาย สนง.ปรมาณู เพื่อสันติ พิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของกรณี ศึกษาที่ 4 การ
ได้รับปริ มาณไอโอดีน-131แบบซ้ าๆ จะเห็นว่าข้อมูลการตรวจวัดได้มาจากการวัดปริ มาณไอโอดีนใน
ไทรอยด์ 3 วันติดต่อกัน หลังจากการทางานกับไอโอดีน -131 3 วันติดต่อกันเช่ นกันดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยการประเมิ น นี้ กลุ่ ม ประเมิ น ฯไม่ ไ ด้ใช้ IDEAS guide lines ประกอบการประเมิ น
เนื่ องจากมีเวลาน้อยในการประเมิน ประกอบกับการใช้ IDEAS guide lines ดังกล่ าวต้ องใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปที่มีความสามารถในการคานวณค่ าพารามิเตอร์ ต่างๆประกอบ ซึ่ งทางกลุ่มฯไม่ มี
โปรแกรมดังกล่ าวทาให้ ไม่สามารถใช้ IDEAS guide lines ประกอบการคานวณได้ ดังนั้นทางกลุ่มฯจึง
ใช้ วิธีก ารประเมิ นตามหลัก การทางานของกลุ่ มงานฯที่เคยด าเนิ นการมาโดยใช้หลัก การประเมิ นค่ า
ปริ มาณรังสี ตามขั้นตอนข้างล่างนี้
ขั้นตอนการประเมินประกอบด้ วย
3.1 การสมมุติค่าพารามิเตอร์ ทจี่ ะใช้ ในการคานวณ
พิจารณาจาก ICRP 78 จากโครงสร้างทางเคมีและฟิ สิ กส์ที่กาหนด คือโครงสร้างทางเคมีอยูใ่ นรู ป
Elementary Iodine และโครงสร้างทางฟิ สิ กส์อยูใ่ นรู ป Vapour พบว่า Iodine-131 อยูใ่ น absorption
5

types F class SR-1 ในการได้รับแบบหายใจเข้าไป(Inhalation) ซึ่ งมีคา่ does coefficients เท่ากับ
2×10-8 Sv/Bq และค่าสัดส่ วนการคงอยูใ่ นไทรอยด์( m(t)) มีค่าดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 แสดงค่าตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการคานวณตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในกรณี ศึกษาที่ 4
วัน

Intake

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

I1
I2
I3

ไอโอดีนใน
ไทรอยด์(Bq)

M1 = 2.1×104
M2 = 2.5×104
M3 = 1.5×104

เวลาหลังจากได้รับ
รังสี ในวันแรก (วัน)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที่ 3 แสดงค่า m(t) ของการได้รับไอโอดีน-131 อยูใ่ น absorption types F class SR-1 โดยการ
หายใจเข้าไป
เวลาหลังจากได้รับสาร
รังสี เข้าสู่ ร่างกาย(วัน)
1
2
3
4
5
6
7
8

m(t)
2. 3×10-1
2. 2×10-1
2. 0×10-1
1. 9×10-1
1. 7×10-1
1. 5×10-1
1. 4×10-1
1. 3×10-1

3.2 แนวคิดในการคานวณค่ า
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พิจารณาจากการคานวณทั้ง 3 รู ปแบบคือ การคานวณแบบ routine monitoring การ
ประเมินแบบ special monitoring และ คิดปริ มาณรังสี สูงสุ ดที่ได้รับจากการได้รับปริ มาณรังสี
หลังจากนั้นพิจารณาการประเมินปริ มาณรังสี ที่ให้ค่าที่ถูกต้องที่สุด รู ปแบบการคานวณทั้งสามมีดงั นี้
รู ปแบบที่ 1 ทาการคานวณแบบ routine monitoring จะคานวณได้ ดังนี้
• ทาการตรวจวัดในวันที่ 1 ช่วงเวลาในการวัด 7 วัน ดังนั้นจะได้
Intake

2.1×104
=
m(T/2)

=

2.1×104
1.9×10-1

=

1.11×105 Bq

• ทาการตรวจวัดในวันที่ 2 ช่วงเวลาในการวัด 8 วัน ดังนั้นจะได้
Intake =

2.5×104 = 2.5×104 = 1.32×105 Bq
m(4)
1.9×10-1

• การตรวจวัดในวันที่ 3 ช่วงเวลาในการวัด 9 วัน ดังนั้นจะได้
Intake =

Intakeav

1.5×104
m(4.5)

=
Intakeav

=

1.5×104
1.8×10-1

=

8.33×104 Bq

(1.11×105) + (1.32×105) + (8.33×104)
3
= 1.0878 ×105 Bq

CEDE = ( 1.0878 ×105)× (2.0 × 10-8) = 2.1756 × 10-3 Sv = 2.1756 mSv
รู ปแบบที่ 2 ทาการประเมินแบบ special monitoring
จะพบว่าค่าปริ มาณรังสี ที่ตรวจวัดได้ในไทรอยด์แต่ละวันมีค่าดังสมการต่อไปนี้ คือ
M1 = I1(m(6) ) + I2 (m(5) ) + I3 (m(4) )
M2 = I1(m(7) ) + I2 (m(6) ) + I3 (m(5) )
M3 = I1(m(8) ) + I2 (m(7) ) + I3 (m(6) )

จากกรณี น้ ีพบว่าการทางานเป็ นไปในรู ปแบบเดียวกันใช้ความแรงรังสี เท่ากัน และไม่มีเหตุ
ผิดปกติใดๆจึงสมมุติให้การได้รับสารรังสี เข้าสู่ ร่างกายมีค่าเท่ากันทั้งสามวัน นัน่ คือ I1 = I2 = I3
ดังนั้นจะได้
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2.1×104 = I (m(6) + m(5) + m(4))
2.5×104 = I (m(7) + m(6) + m(5))
1.5×104 = I (m(8) + m(7) + m(6))
ซึ่ งเท่ากับ
2.1×104 = I (0.51) , I = 4.1176×104 Bq
2.5×104 = I (0.46) , I = 5.4348×104 Bq
1.5×104 = I (0.42) , I = 3.5714×104 Bq
Iav = 4.3746 ×104 Bq
ดังนั้นปริ มาณสารรังสี รวมทั้ง 3 วันที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกายมีค่าเท่ากับ 3 x 4.3746 ×104 = 1.3124×105 Bq
ค่าปริ มาณรังสี ที่ร่างกายได้รับมีค่าเท่ากับ
CEDE = (1.3124×105 ) x ( 2×10-8) = 2.6248×10-3 Sv
= 2.6248 mSv
รู ปแบบที่ 3 พิจารณาว่าค่าปริ มาณรังสี สูงสุ ดมีค่าเท่าใด
การพิ จารณาค่ าปริ ม าณรั งสี สู งสุ ดพิ จารณาจากการท างานวันแรก(วัน อังคาร)เพี ย งวันเดี ย ว
เนื่องจากระยะเวลาหลังจากได้รับสารรังสี เข้าสู่ ร่างกายมีระยะเวลานานที่สุด และหากได้รับปริ มาณสาร
รังสี ในวันที่ สองและสามด้วยค่าปริ มาณรังสี ที่ตรวจวัดได้ในไทรอยด์ย่อมมี ค่ามากกว่าความเป็ นจริ ง
อย่างแน่นอน ดังนั้นการการได้รับรังสี ในวันดังกล่าวย่อมได้ค่าปริ มาณรังสี สูงที่สุดแน่นอน
ดังนั้นการคานวณค่าปริ มาณสารรังสี ที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกาย(Intake)
จึงคิดจากการตรวจวัด
ปริ มาณไอโอดีนในไทรอยด์ตรวจวัดได้ท้ งั 3 วัน นัน่ คือ
ในวันแรกการตรวจวัดมีค่าเท่ากับ 2.1×104 Bq เวลาหลังจากได้รับสารรังสี เข้าสู่ ร่างกายมีค่า
เท่ากับ 6 วัน จะได้ค่า m(6) = 0.15
ดังนั้น Intake =
2.1×104
0.15
= 1.4 × 105 Bq
การตรวจวัดในวันที่ 2 ,M2 = 2.5×104 Bq เวลาหลังจากได้รับสารรังสี เข้าสู่ ร่างกายมีค่าเท่ากับ
7 วัน จะได้ค่า m(7) = 0.14
2.5×104
ดังนั้น Intake =
= 1.5×105 Bq
0.14
ทานองเดียวกันในการตรวจวัดวันที่ 3 จะได้ Intake = 1.6×105 Bq
Iav =1.4×105 Bq จะได้ CEDE = 2.8×10-3 Sv
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= 2.8 mSv
ดังนั้นปริ มาณรังสี สูงสุ ดที่ได้รับจากกรณี น้ ีไม่ควรเกิน 2.8 mSv
3.3 วิเคราะห์ และสรุ ปผลการประเมินค่ าปริมาณรังสี จากภายในร่ างกายทีไ่ ด้ รับ
จากแนวคิดทั้ง 3 รู ปแบบจะเห็นว่า
• ค่าปริ มาณรังสี สูงสุ ดที่จะได้รับไม่ควรเกิน 2.8 mSv เนื่องจากคิดค่าการ Intake เฉพาะวัน
แรกเท่านั้น แต่การ Intake จริ งๆนั้นเกิดจากการทางานทั้งสามวัน ดังนั้นหากคิด Intake ในวันแรก
เพียงวันเดียว ค่าที่ได้ตรวจวัดได้ในวันที่ 6, 7 และ 8 (M1 , M2 และ M3 ตามลาดับ) ควรจะมีนอ้ ยลง
กว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในกรณี น้ ี ดังนั้นเพื่อนาค่าที่ตรวจวัดได้น้ ีมาคานวณค่า CEDE ค่าCEDE ที่ได้จาก
การคานวณจึงเป็ นค่าที่มากกว่าความเป็ นจริ งและสู งสุ ดไม่เกินค่าที่คานวณได้น้ ี อย่างแน่นอน
• เพื่อพิจารณาเรื่ องการตรวจวัดเป็ นประจา ค่าที่คานวณได้จะเป็ นค่าอย่างคร่ าวๆเท่านั้น
เนื่องจากเป็ นการสมมุติเวลาที่ได้รับสารรังสี จริ งๆที่จุดกึ่งกลางของระยะเวลาในการตรวจวัด ทาให้ค่าที่
ได้อาจเกิดการคลาดเคลื่อนไปจากค่าจริ งได้ ดังนั้นค่า CEDE ที่ได้จากการพิจารณาทางร่ างกายแบบเป็ น
ประจาจึงเป็ นค่าที่ยงั ไม่ถูกต้องมากนัก
• การวิเคราะห์แบบ Special monitoring การวิเคราะห์จะคิดเวลาที่ได้รับรังสี เป็ นเวลาที่ได้รับ
สารรังสี เข้าสู่ ร่างกายจริ งๆย่อมให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่า
ดังนั้น การรายงานผลการวิเคราะห์ จึ งรายงานผลค่ า Intake และ CEDE ในการค านวณแบบ
Special monitoring แต่กลุ่ มประเมิ นฯรายงานผลค่า Intake ผิดผลาดไป เนื่ องจากรายงานผลการได้รับ
รังสี เพียง 1 วัน แทนที่จะรายงานผลรวมการได้รับรังสี ท้ งั 3 วัน ทาให้ค่าที่ได้ผดิ พลาดไป แต่ค่า CEDE
นั้นถู กต้อง เนื่ องจากเวลาคานวณจะนาค่า Intake รวมทั้ง 3 วันมาคานวณ ทั้งนี้ เป็ นความผิดพลาด
ของการรายงานผล แต่ทางเทคนิ คนั้นถู กต้องแล้ว ดังแสดงในตารางรายละเอียดการจัดรายงานผล
ข้างล่างนี้
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ตารางที่ 4 แสดงการรายงานผลการประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายของกลุ่มประเมินค่า
ปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายส่ งให้กบั IAEA

Iodine-131 - Case n°4
Laboratory
Responsible Name
Country
N°

Internal Dose Assessment
Darunee Peekhunthod
Thailand
0

Intake
Committed Effective Dose [E(50)]

Results
43,746
0.0026

Bq
Sv

OK
131

I
General information
Software used for the evaluation none
Respiratory tract model used into the evaluation
GI tract Model used into the evaluation
Systemic biokinetic model used into the evaluation ICRP67
Assumed pathway (may differ from the case description) Inhalation
Time pattern of intake Single intake
Assumed Gas/Vapour Class SR-1
Assumed Absorption type type F
Assumed f1
1
131
Dose Coefficient used for I
131

2.00E-08 Sv/Bq

I thyroid data

Total number of thyroid data given for the evaluation
Are all the thyroid data selected? yes
If no, why have you excluded the data ?
Assumed distribution of measurement data ? normal
Uncertainty assumption used for thyroid data normal
Assumed uncertainty value 1.92E-4 Sv
Handling of outlying data

3
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OK
OK

General remarks
Did you follow strictly the guidelines? no
If no, why? Did not find guidelines
If yes, please provide the final step number of the Guidelines
Other comments or remarks

4. การสร้ างข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกรณีศึกษาของโครงการนีโ้ ดย IAEA / IDEAS
ข้อมูลที่ต้ งั ขึ้นมาเป็ นการสมมุติวา่ ได้รับไอโอดีน - 131 เข้าสู่ ร่างกายแต่ละวัน 40 KBq
ในช่วงการทางาน 3 วันติดต่อกัน ดังนั้นปริ มาณไอโอดีน – 131 ที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกายทั้งหมดเท่ากับ 120
KBq ซึ่ งจะทาให้ค่า Committed Effective Dose มีค่าเท่ากับ 2.40 mSv เมื่อใช้ค่า Dose Coefficient
ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 2.0  10-8 Sv/Bqใน ICRP 68 และ ICRP 78
.
โดยสมมุติให้ ไอโอดีน-131 มีคุณสมบัติดงั นี้
- Gas / Vapour Class
: SR-1
- Absorbtion Type
: Type F
- 1 Value
: 1.0
การกาหนดค่าคาดเดาปริ มาณความแรงรังสี ในไทรอยด์ดาเนิ นการโดยใช้คอมพิวเตอร์ โคด ที่มี
ชื่อว่า IMBA internal dose assessment code ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงปริ มาณไอโอดีน – 131ในไทรอยด์ จากการได้รับเข้าร่ างกาย 1 Bq/dในปริ มาณ 3 วัน
ทางาน
Week days
(d)

Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday

Intake on
Tuesday
(1 Bq)

2.3E-01
2.2E-01
2.0E-01
1.9E-01
1.7E-01
1.5E-01
1.4E-01
1.3E-01

Thyroid activity (Bq)
Intake on
Intake on
Wednesday
Thursday
(1 Bq)
(1 Bq)

2.3E-01
2.2E-01
2.0E-01
1.9E-01
1.7E-01
1.5E-01
1.4E-01

2.3E-01
2.2E-01
2.0E-01
1.9E-01
1.7E-01
1.5E-01

Horizontal
(Bq for 1 Bq/d
Over the 3-day
Working perioid

5.1E-01
4.6E-01
4.2E-01
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ดังนั้นจากข้อมูลในตารางที่ 5 และ 6 สามารถคานวณค่าปริ มาณสารรังสี ที่เข้าสู่ ร่างกายต่อวัน
(Intake per day) ได้จากค่าการวัดทั้ง 3 ค่า ดังนี้
วันที่หนึ่ง ค่าที่วดั ได้ 2.1 104 Bq ค่า Intake per day = 2.1 104 / 5.1 10-1 = 41.2 KBq/d
วันที่สอง ค่าที่วดั ได้ 1.5  104 Bq ดังนั้นค่า Intake per day = 2.5 104 / 4.6 10-1 = 54.4 KBq/d
วันที่สาม ค่าที่วดั ได้ 1.5  104 Bq ดังนั้นค่า Intake per day = 1.5 104 / 4.2 10-1 = 35.7 KBq/d
Intake per day ที่ดีที่สุดในการประเมินกรณี ศึกษานี้ คือ 43.2 KBq รวมค่า Intake ทั้ง 3 วัน
เท่ากับ 130 KBq และค่า Committed Effective Dose มีค่าเท่ากับ 1.3  105  2.0  10-8 = 2.6  10-3
Sv = 2.6 mSv.

ดังนั้นสรุปได้ ว่าค่ าทีถ่ ูกต้ องที่สุดในการคานวณจากกรณีศึกษานี้คือ Intake ทั้ง 3 วัน
เท่ ากับ 130 KBq และค่ า Committed Effective Dose มีค่าเท่ ากับ 2.6 mSv.
ตารางที่ 6 ค่าต่างๆที่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกาย

Predicted
Thyroid
Activity of
131
I
(Bq)

Measured
Thyroid
Activity of
131
I
(Bq)
Includes
uncertainty

Week days
(d)

Time
After
The first
Intake
(d)

Acute
Intake
(Bq)

Tuesday

0

4.0E4

Wednesday

1

4.0E4

Thursday

2

4.0E4

Friday
Saturday
Sunday

3
4
5

Monday

6

2.03E+04

2.1E+04

Tuesday

7

1.85E+04

2.5E+04

Wednesday

8

1.68E+04

1.5E+04

Comment

1st day of
handling
2nd day of
handling
3rd day of
handling

1st day of
measurement
2nd day of
measurement
3nd day of
measurement
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5. การประเมินค่ าปริมาณรังสี โดยใช้ IDEAS guide lines
การคานวณค่าปริ ม าณรั งสี ส ามารถคานวณโดยใช้ IDEAS guide lines ได้เช่ นเดี ยวกัน จาก
กรณี ศึกษานี้ จะเห็นว่าเป็ นการตรวจวัดปริ มาณไอโอดีน-131 แบบเป็ นประจา มีการดาเนิ นการทางเคมีที่
เหมือนกันทุกครั้ง ดังนั้นจึงสามารถสมมุติได้ว่าการได้รับไอโอดี นเป็ นไปในรู ปแบบเดี ยวกันทุ กวัน
ในช่วง 3 วันต่อเนื่อง จากกรณี ศึกษาที่ให้มาอาจสมมุติรูปแบบในการได้รับได้ 2 แบบ คือแบบแรกเป็ น
การได้รับแบบเฉี ยบพลัน (Acute Intake) ในปริ มาณที่ เท่ ากันทุ กวัน หรื อได้รับ อย่างต่อเนื่ อง (Chronic
Intake) ตลอด 3 วันที่ทางาน
หากสมมุติวา่ ได้รับแบบ Acute Intake จากโครงสร้างทางเคมีและฟิ สิ กส์ที่ให้มาค่าค่อนข้าง
ชัดเจนว่าเป็ นรู ปแบบการขจัดออกจากปอดแบบ Class SR-1 Type F พิจารณาจาก ICRP 68 และ ICRP
78 ดังนั้นหากประเมินตาม IDEAS guide lines สามารถดาเนินการได้ตาม step ต่างๆดังนี้
Step 1.1 การคานวณค่า M (Identify monitoring value M)
พิจารณาค่า M เป็ นค่าที่ระบุในวันจันทร์ เนื่ องจากปริ มาณไอโอดีนสะสมอยูใ่ นไทรอยด์สูง
อย่างมีนยั สาคัญ จากการตรวจวัดแบบเป็ นประจาซึ่ งสมมุติวา่ การได้รับรังสี มาจากไอโอดีน-131อย่าง
เดียวไม่มีสารรังสี อื่นๆเข้าเกี่ยวข้อง
Step 1.2 เปรี ยบเทียบค่าที่ได้จากการวัดกับค่า MC (Critical Monitoring Quantity)
ไม่จาเป็ นต้องเปรี ยบเทียบเนื่องจากค่าที่วดั ได้ในไทรอยด์เท่ากับ 21 KBq ซึ่งสู งกว่าค่า 26 Bq
ที่ให้ไว้ในตารางใน guide lines ดังนั้นให้ไปดาเนินการต่อในการหาค่า Intake และการประเมินค่า
ปริ มาณรังสี ที่ร่างกายได้รับ
Step 2.0 ทาความเข้าใจกับกรณี ศึกษา
การประเมินค่าปริ มาณรังสี สมมุติให้ข้ ึนอยูก่ บั การได้รับในวันแรกดังนั้นการคานวณอย่างง่าย
จะได้
Intake = 2.1  104 / 1.5  10-1 = 1.4  105 Bq
Committed Effective Dose = 1.4  105 / 2.0  10-8 = 2.8  10-3 Sv.
หากพิจารณาจากการวัดซ้ าตามกรณี ศึกษาวัด จะเห็นว่าการนับวัดในวันที่สองมีค่ามากกว่า
วันที่หนึ่ง ซึ่ งเกิดได้จากความไม่แน่นอนในการวัด(Uncertainty) นัน่ เอง เพราะเป็ นไปไม่ได้ที่ค่าปริ มาณ
รังสี ที่ได้รับจะเพิม่ ขึ้นได้ ซึ่ งดูได้จากรายละเอียดของกรณี ศึกษานี้ และจากการสมมุติน้ ียนื ยันได้จากผล
ในวันที่สามที่สัมพันธ์กบั ปริ มาณรังสี ที่ลดลงในไทรอยด์นนั่ เอง (ใน IDEAS guide lines)กาหนดการ
ประเมินค่าปริ มาณรังสี ในวันแรกมีค่าระดับการเปรอะเปื้ อน (Level of Contamination) ในระดับ Level 1
Step 2.1 การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด (Assessment of the Uncertainty on M)
เนื่องจากค่าความไม่แน่นอนไม่ได้แสดงไว้ในการนับวัด เราจึงใช้ค่าที่แนะนาจาก

guide

lines ซึ่งถ้าเป็ นกรณี ของการตรวจวัดแบบ in vivo จะกาหนดให้ค่าการกระจายของข้อมูล(Scattering
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Factor(SF)) มีค่าเท่ากับ 1.2 ซึ่ง SF คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกระจายข้อมูลแบบ log normal

distribution
Step2.2 ค่าปริ มาณรังสี ที่ได้รับจากการได้รับรังสี ครั้งก่อน(Contributions from previous

intakes)
ค่อนข้างชัดเจนจากรายละเอียดการได้รับรังสีที่กาหนดว่าไม่มีการได้รับรังสี ก่อนหน้านี้
จึงให้ไปพิจารณาต่อใน Stepที่ 4
Step 4.1 ระบุเส้นทางของการได้รับสารรังสี สาหรับการประเมินค่าที่เหนื อกว่าระดับ 1 (Level 1)
จากรายละเอียดของกรณี ศึกษาเป็ นการได้รับรังสี จากการหายใจ ดังนั้นจึงเป็ นการประเมิน
แบบพิเศษ อธิบายไว้ใน Step 5 ของ guide lines
Step 5.1 ระบุขอ้ มูลและออกแบบความไม่แน่นอนตามจริ ง (Identification of data and

assignment of realistic uncertainties)
จากการประเมินใน Step 2 ค่าปริ มาณรังสี ที่ได้รับมีค่ามากกว่า 1 mSv. ดังนั้นค่าการตรวจวัด
ต้องมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าการประเมินจึงจะมีความน่าเชื่อถือซึ่ งในกรณี น้ ีมีถึง3ค่าถือว่าดีอยูแ่ ล้ว ค่าความ
ไม่แน่นอนในการวัดไม่ได้ให้มาจึงสมมุติให้ค่าScattering faetor( SF) ที่เหมาะสมเท่ากับ 1.2 (ดูจาก
Step 2.1)
Step 5.2 ประเมินค่าปริ มาณสารรังสี ที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกายจากการได้รับครั้งก่อน(Assessment

of contributions from previous intakes)
ในกรณี น้ ีสมมุติวา่ ไม่พบว่ามีการได้รับปริ มาณสารรังสี เข้าสู่ ร่างกายในครั้งก่อนหน้านี้พิจารณา
จากข้อมูลใน Step2.2
Step 5.3 จัดลาดับค่าพารามิเตอร์ (Assign a priority parameters(default or site-

specific))
จากกรณี น้ ีพบว่าไอโอดีนอยูใ่ นรู ปของ elemental iodineและมีโครงสร้างทางกายภาพ
เป็ นไอระเหย(Vapour) ดังนั้นจึงสมมุติค่าพารามิเตอร์ จาก ICRP ได้ดงั นี้

Gas / Vapour Class
Absorption Type
1 Value

: SR-1
: Type F
: 1.0
Step 5.4 ทราบเวลาในการได้รับรังสี หรื อไม่? (Is the time of intake known?)
เวลาในการได้รับรังสี จริ งๆ นั้นไม่ทราบแน่ชดั แต่จากช่วง 3 วันที่ทางานเราสามารถพิจารณา
ได้วา่ เวลาในการได้รับรังสี จะสมมุติเป็ นอย่างใดอย่างหนึ่ งใน 2 อย่างคือ ได้รับแบบเฉี ยบพลันตามลาดับ
3 วันทางาน หรื อ เป็ นการได้รับอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างเวลาทั้งหมดในการทางาน 3 วัน
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Step 5.5 คานวณค่าปริ มาณรังสี ตามค่าพารามิเตอร์
ใน Step ที่ 2.0 การประมาณค่าอย่างหยาบๆ ได้ดาเนิ นการไปแล้ว ใน Step นี้ เพื่อเป็ นการ
ประเมินค่าปริ มาณรังสี ให้แน่นอนมากขึ้น จากการพิจารณาผลการวัดทั้งหมดสามค่า วิธีที่ง่ายที่สุดคือ
วิธีการคานวณด้วยมือ สมมุติเป็ นการได้รับรังสี แบบซ้ าๆ แบบ Acute กาหนดให้ M1 M2 และ M3
เป็ นค่าการวัดปริ มาณสารรังสี ในไทรอยด์ในวันตรวจวัดที่ 1 2 และ 3 ตามลาดับ จะได้ค่าการวัด
M1 = 2.1  104 Bq
M2 = 2.5  104 Bq
M3 = 1.5  104 Bq
ในการคานวณเราต้องนาค่าการคงอยู(่ m(t)) ในไทรอยด์มาพิจารณาด้วยจากความแตกต่างของ
เวลาที่ได้รับรังสี และวันที่ทาการตรวจวัด ค่า m(t) สามารถหาได้จาก IAEA Safety Reports Series
No.37 และ ICRP 78 ซึ่ งค่าที่ได้เป็ นดังนี้
m(t=4) = 0.19
m(t=5) = 0.17
m(t=6) = 0.15
m(t=7) = 0.14
m(t=8) = 0.13
คานวณค่าปริ มาณสารรังสี ที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกายของแต่ละวัน โดยกาหนดให้ I1 , I2 และ I3
เป็ นค่า Intake ของการได้รับของทั้งสาม และสมมุติวา่ การได้รับสารรังสี เข้าสู่ ร่างกายของทุกวัน
เท่ากัน จะได้สมการดังนี้
I1 = 3  2.1 104 / (0.15+0.17+0.19) = 1.24  105 Bq
I2 = 3  2.5 104 / (0.14+0.15+0.17) = 1.63  105 Bq
I3 = 3  1.5 104 / (0.13+0.14+0.15) = 1.07  105 Bq
หาค่าเฉลี่ย Intake โดยการคานวณแบบ geometric mean
= 1.29  105 Bq
ค่า Committed Effective Dose มีค่าเท่ากับ
E(50) = e(50)  I = 2.0  10-8 Sv / Bq  1.29  105 Bq = 2.58  10-3 Sv
เราสามารถหาค่า Intake ได้จากการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการคานวณค่าปริ มาณรังสี
จากภายในร่ างกาย เช่น IMBA , IMIE หรื อ MONDAL 2 หรื อการคานวณด้วยวิธีต่างๆ ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 7
I=

3

(I1  I2  I3) / 3
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ตารางที่ 7 แสดงค่า Intake และปริ มาณรังสี ที่ได้จากสมมุติค่าการได้รับรังสี และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
คานวณ
Tools
Manual
Manual
IMBA
IMBA
IMBA
MONDAL 2
MONDAL 2
MONDAL 2
IMIE

Assumptions
Repeated acute
Single acute
Repeated acute
Single acute
Chronic
Single acute
Chronic
Uneven chronic
Single acute

Total intake
(kBq)
129
133
130
130
123
130
126
130
125

CED(E(50))
(mSv)
2.58
2.66
2.57
2.56
2.43
2.60
2.52
2.60
2.46

การประเมิ น ค่ าอย่างหยาบๆ ของปริ มาณรั งสี ที่ ได้รับจากการค านวณใน Step 2 มี ค่ าไม่
แตกต่ า งมากนั ก กับ ผลการประเมิ น ที่ มี ค วามละเอี ย ดมากขึ้ นจากการค านวณโดยใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชนิดต่างๆ
Step 5.6 ค่า E(50) น้อยกว่า 1 mSv. ไหม
(Is E(50)  1 mSv ? )
ในกรณี ใดๆ ก็ตามถ้าค่าปริ มาณรังสี ที่ได้รับมีค่าสู งกว่า 1 mSv นั้นแสดงว่าค่าปริ มาณรังสี
นั้นมีความสาคัญ ซึ่ งในกรณี น้ ีค่า E(50) มีค่ามากกว่า 1 mSv ให้ดาเนินการต่อใน step 5.7
Step 5.7 มีขอ้ มูลเพียงพอหรื อยัง?
ใน Guidelines ได้แนะนาจานวนต่าสุ ดของข้อมูลสาหรับการประเมิน dose เอาไว้ ซึ่ง
จานวนต่าสุ ดที่แนะนาขึ้นอยูก่ บั ระดับรังสี สาหรับ I-131 จานวนการตรวจวัดต่าสุ ดคือ 3 ค่าในช่วง 7
วัน ถ้าค่าระดับรังสี มากกว่า 1 mSv ซึ่ งในกรณี น้ ีมี 3 ค่า พอดี ดังนั้นจานวนค่าการตรวจวัดจึงเพียงพอ
สาหรับการประเมินค่าปริ มาณรังสี ดังนั้นให้ไปที่ Step ต่อไป
Step 5.8 ทราบเวลาที่ได้รับรังสี หรื อไม่?
จากกรณี น้ ีทราบเวลาที่ได้รับรังสี ให้ไปที่ Step 5.9
Step 5.9 มีค่าปริ มาณรังสี ในปอดและอุจจาระด้วยไหม? (Are early lung and feces available)
ใน Step นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับกรณี น้ ีให้ขา้ มไป Step 5.11
Step 5.11 ประเมินค่าปริ มาณรังสี โดยการปรับ(fitting) ค่า absorption type ให้ได้ตามเส้น
มาตรฐาน (Assessment of dose by fitting absorption type)
จากการกาหนดค่า absorption type ต้องตรวจสอบดูวา่ ค่าที่สมมุติข้ ึนมานั้นเป็ นค่าที่
ใกล้เคียงกับมาตรฐาน( good fit) หรื อไม่ให้ตรวจสอบใน Step 5.11.1
Step 5.11.1 ค่าที่ปรับแต่งยอมรับได้ไหม? (Is the goodness of fit acceptable?)
16

จาก guideline ค่าที่ปรับแต่งจะไม่เป็ นที่ยอมรับถ้า
1. การทดสอบแบบ Chi-Squared test (x2) ตกไป (คือถ้า P-Value > 0.05) หรื ออีกแง่หนึ่งคือ
ค่าความ fit ที่ไม่เหมาะสมจะอยูท่ ี่ 5% ของระดับนัยสาคัญ หรื อถ้า
2. ค่า fit ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจากกราฟแสดงความ fit
จากการทา Chi-Squared test (x2) โดยใช้โปรแกรม IMBA จะได้ค่า P-Valueเท่ากับ 0.261
ซึ่ งสู งกว่า 0.05 ดังนั้นจึงสามารถยอมรับได้ แสดงได้จากในรู ปที่ 1.

รู ปที่ 1 แสดงค่าการกระจายของข้อมูลปริ มาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์
ถ้าค่า goodness of fit เป็ นที่ยอมรับให้ไปที่ Step 5.11.2
Step 5.11.2 E(50) < 6 mSv หรื อไม่?
จากปริ มาณรังสี ที่คานวณได้มีค่าน้อยกว่า 6 mSv ดังนั้นไม่จาเป็ นต้องพิจารณาใน Step
ต่อไป เราสามารถจบการประเมินค่าปริ มาณรังสี ใน Step 5.11.3
Step 5.11.3 บันทึกค่าปริ มาณรังสี กบั ค่าพารามิเตอร์ ท้ งั หมด
ค่าปริ มาณสารรังสี ที่ได้รับเข้าสู่ ร่างกายและปริ มาณรังสี ที่ได้รับกับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ เป็ น
ดังนี้
- Total intake : Repeated acute inhalation of 129 kBq of I-131
- Committed effective dose ; E(50) = 2.58 mSv
- Gas / Vapour Class
: SR-1
- Absorption Type
: Type F
- 1 Value
: 1.0
จากการใช้ IDEAS guide lines สรุ ปผลการประเมินทั้งหมดดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 สรุ ปผลการประเมินค่าปริ มาณ Intakeของไอโอดีน-131และปริ มาณรังสี ที่ได้รับจากการ
ใช้ IDEAS guide lines
Assessment
Procedure step
Data generation
Step 2.0
Step 5.11.1
Step 5.5 and
Step 5.11.3

Absorption
Type
SR-1
Type F
SR-1
Type F
SR-1
Type F
SR-1
Type F

Goodness of fit
Chi Squre(a) p-value(b)
Not available

True value

Not
applicable
2.68
Not
applicable

Comment

0.261

First conservative
estimate
Fitted results by
IMBA software
Manual evaluation

Total E(50)
intake (mSv)
(kBq)
120

240

140

280

130

257

129

258

การคานวณแบบมือ(Manual Calculation)หรื อการคานวณโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะได้
ค่าที่ใกล้เคียงกัน และค่าที่ได้ท้ งั หมดนั้นจะสู งกว่าค่าจริ งเล็กน้อย ซึ่ งสามารถอธิ บายได้จากการกระจาย
ค่าการตรวจวัดและค่าความไม่แน่นอนในการวัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างข้อมูล

6. ผลของการคานวณค่ า Intake และปริมาณรังสีทไี่ ด้ รับของผู้เข้ าร่ วมโครงการอื่นๆ
ผู ้เข้า รวมประเมิ น dose ในกรณี ศึ ก ษานี้ มี จ านวน 63 ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร จากทั้ง หมด 35
ประเทศ โดยประเทศไทยมี ID เป็ น 64 ผลการคานวณค่ า Intake และปริ มาณรังสี ที่ได้ รับของผู้เข้ าร่ วม
โครงการทั้งหมด ประเมินทางสถิติตามค่าพารามิเตอร์ ต่างๆไม่รวมค่าที่อยูน่ อกผลการประเมินที่ดีจะ
ได้ค่าดังแสดงไว้ในเอกสารอ้างอิงลาดับที่ 2 ซึ่งแสดงได้ดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินค่าทางสถิติตามค่าพารามิเตอร์ ต่างๆไม่รวมค่าที่อยูน่ อกผลการประเมินที่ดี
Parameters

Gm
Am
GSD
ASD

=
=
=
=

Intake
58
160133 Bq
1.39
169659 Bq
62153 Bq
88000 Bq
329000 Bq
3.74
5

N
GM
GSD
AM
ASD
Minimum
Maximum
Max/Min ratio
Outliers
Geometric mean
Arithmetic mean
Geometric standard deviation
Arithmetic standard deviation

E(50)
50
2.57mSv
1.07
2.58 mSv
0.17mSv
2.2mSv
3.0mSv
1.36.
13
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ผลการคานวณค่า Intake ของแต่ละห้องปฏิบตั ิการเทียบกับค่า Gm จะได้ในรู ปที่ 2

ประเทศไทย

รู ปที่ 2 แสดงสัดส่ วนของIntakeที่ได้กบั ค่า geometric mean
เอกสารอ้างอิงลาดับที่ 2โดยประเทศไทยมี ID เป็ น 64

ของแต่ละห้องปฏิบตั ิการจาก

จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยอยูน่ อกเส้นที่ยอมรับได้ เนื่องจากความผิดพลาดในการลงข้อมูลใน
รายงานที่ส่งไป IAEA ผิดค่า คือรายงานการ Intake เพียงวันเดียว ไม่ได้รายงานเป็ นผลรวมทั้ง 3 วัน
ซึ่ งที่จริ งวิธีการคานวณถู กต้อง สามารถดู วิธีในการคานวณค่าได้จากหัวข้อที่ 2 ค่าที่คานวณได้คือค่า
Intake มีค่าเท่ากับ 130,000 Bq แต่รายงานเพียงมีค่าเท่ากับ 42,300 Bq ทาให้ค่าที่รายงานและแสดง
ในรู ปที่ 2 อยูน่ อกเส้นที่ยอมรับได้
จากรู ปที่ 2 จะเห็นได้วา่ การคานวณค่า Intake ของแต่ละห้องปฏิบตั ิการนั้นแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่มแรกใช้การคานวณค่าสัดส่ วนการคงอยู่ (m(t)) ในรู ปของ Vapours ในขณะที่อีกกลุ่มใช้ค่า
m(t) ในรู ปของ aerosols ซึ่ งค่า m(t) ของทั้งสองแบบเป็ นดังนี้
Radionuclide: I-131
Inhalation of vapour
f1: 1
Time (d)

Thyroid

1
2
3
4

2.30E-01
2.20E-01
2.00E-01
1.90E-01

Radionuclide: I-131
Inhalation Type F
5.0 micron AMAD
f1: 1
Thyroid
1.20E-01
1.20E-01
1.10E-01
9.90E-02
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5
6
7
8

1.70E-01
1.50E-01
1.40E-01
1.30E-01

9.00E-02
8.20E-02
7.40E-02
6.80E-02

ประเทศไทยใช้ค่าสัดส่ วนการคงอยูใ่ นไทรอยด์ในรู ปของ vapour และสมมุติวค่า Dose
Coefficient = 2.0E-08 Sv/Bq ผลการคานวณค่าปริ มาณรังสี (E(50))ของแต่ละห้องปฏิบตั ิการเทียบกับ
GM แสดงในรู ปที่ 3และ4

รู ปที่ 3 แสดงค่าการกระจายของข้อมูลการคานวนค่า E(50)ของแต่ละห้องปฏิบตั ิการไม่รวมค่าที่อยูน่ อก
เส้นยอมรับได้จานวนทั้งหมด 58 ค่าGM=2.57,GSD=1.07 จากเอกสารอ้างอิงลาดับที่ 2
ประเทศไทย

รู ปที่ 4 แสดงอัตราส่ วนค่า E(50)และGM จากเอกสารอ้างอิงลาดับที่ 2 โดยประเทศไทยมี ID เป็ น 64
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จากรู ปจะเห็นว่าค่าที่ได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันและของประเทศไทย(ID 64) มีคา่ เข้าใกล้ 1 ค่า
อยูใ่ นเส้นที่ยอมรับได้และมีค่าใกล้เคียงกับค่ากลางมากที่สุดค่าหนึ่ง
จากกราฟพบว่าการคานวณค่า
ปริ มาณรังสี ที่แตกต่างกันนั้นเนื่องมาจากการสมมุติค่า dose coefficients ที่แตกต่างกันตามรู ปแบบของ
vapour หรื อ aerosol นัน่ เอง ซึ่ งค่า dose coefficient ของทั้งสองรู ปแบบเป็ นดังนี้
Radionuclide: I-131
Inhalation of vapour
fl: 1

Radionuclide: I-131
Inhalation Type F
5.0 micron AMAD

2.00E-08 Sv/Bq

1.10E-08 Sv/Bq

การสมมุติค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ
• เส้ นทางการได้ รับสารรังสี (Route of Intake) ทุกห้องปฏิบตั ิการ สมมุติให้การได้รับรังสี เป็ นการ
ได้รับแบบหายใจเข้าไปยกเว้น 27 ห้องปฏิบตั ิการ ที่สมมุติแบบการฉี ดเข้าไป(Injection) ซึ่ งกรณี
ของประเทศไทยก็ใช้เส้นทางการได้รับรังสี แบบหายใจเข้าไปเช่นเดียวกัน
• รู ปแบบการได้ รับรังสี (Intake Pattern) แสดงในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงจานวนห้องปฏิบตั ิการที่สมมุติค่ารู ปแบบการได้รับรังสี
Assumed intake pattern
Repeated acute intake
Single acute intake
Continuous intake
Constant intake at steps
Not given / Not applicable

Number of participants
24
16
17
4
2

• Models
เกือบทั้งหมดของผูท้ ี่เข้าร่ วมเลือกใช้สัดส่ วนการคงอยูแ่ ละค่า dose coefficient ใน ICRP 66
Human Respiratory Tract Model รวมทั้งใน ICRP 67 , 68 และ78 มีเพียง 2 หน่วยงานเท่านั้นที่ใช้
ICRP 30 สาหรับผูท้ ี่เลือกใช้ Gastrointestinal Tract Model เกือบทั้งหมดเลือกใช้ใน ICRP 30 และ
เลือกใช้ค่า f l = 1
• Absorption Type
ในกรณี น้ ีสารประกอบทางเคมีของไอโอดีนอยูใ่ นรู ปไอระเหย (Vapours form) ICRP 66 และ
ICRP 68 กาหนดรู ปแบบการสะสมในปอดไว้ 3 Class สาหรับไอโอดีนในรู ป gas หรื อไอระเหย
อยูใ่ น Class SR-1 หมายถึง สมมุติวา่ มีการสะสม 100 % ค่า absorption type ที่เหมาะสมคือ Type F
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(absorption rate 100 d-1 )หรื อ Type V (instantaneous absorption) ผูเ้ ข้าร่ วม 40 ห้องฏิบตั ิการใช้ Type F
และ13 ห้องปฏิบตั ิการใช้ Type V
• Dose Coefficients
ค่า Dose Coefficient ที่กาหนดไว้ใน ICRP สาหรับไอโอดีนในรู ปไอระเหยมีค่าเท่ากับ 210-8
Sv/Bq ซึ่ งแต่ละห้องปฏิบตั ิการเลือกใช้ค่า Dose Coefficient ที่แตกต่างกันตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงค่าDose coefficients ที่แต่ละห้องปฏิบตั ิการกาหนด
Dose coefficient
Sv/Bq
8.00E-9
1.01 E-8
1.05 E-8
1.10 E-8
1.30 E-8
1.57 E-8
1.97 E-8
2.00 E-8
2.20 E-8
2.80 E-8
3.10E-8
5.93 E-8
Not given

Number of participants
1
1
4
14
2
3
7
24
1
1
1
1
3

• Measurement errors
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ 18 ห้องปฏิบตั ิการมีขอ้ มูลระบุวา่ การสมมุติค่าการกระจายของข้อมูลการ
วัดไทรอยด์เป็ นแบบ log normal distribution และ 23 ห้องปฏิบตั ิการสมมุติให้เป็ นแบบ normal
distribution ห้องปฏิบตั ิการ 34 ห้องปฏิบตั ิการมีขอ้ มูลค่าความไม่แน่นอนในการวัด(uncertainty)
ส่ วน 7 ห้องปฏิบตั ิการยอมใช้ค่าตามค่าที่แนะนาในIDEAS guide lines คือมีค่าscattering factor = 1.2
• Software used
มีการใช้ Software ที่แตกต่างกันถึง 20 Software ห้องปฏิบตั ิการส่ วนใหญ่(12
ห้องปฏิบตั ิการ)ใช้โปรแกรม IMBA
6 ห้องปฏิบตั ิการใช้ LUDEP 4 ห้องปฏิบตั ิการใช้
MONDAL ขณะที่ 3 ห้องปฏิบตั ิการใช้ IMIE
3 ห้องปฏิบตั ิการใช้ AIDE 2 ห้องปฏิบตั ิการ
ใช้ IDEASDVO102 2 ห้องปฏิบตั ิการใช้ Mathematica – Excel ขณะที่ 1 ห้องปฏิบตั ิการใช้ตวั
ซอฟท์แวร์ ตวั อื่น ส่ วน 17 ห้องปฏิบตั ิการไม่ได้ใช้ software ใช้แต่ manual อย่างเดียว ซึ่งประเทศ
ไทยก็เป็ นประเทศหนึ่งที่ใช้แบบmanual เช่นกัน
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• Use of guidelines
เกือบ 50 % ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ (27 ห้องปฏิบตั ิการ) ทาตาม IDEAS guidelines มี 25
ห้องปฏิบตั ิการที่ไม่ทาตาม IDEAS guidelines EAS guidelines โดยให้เหตุผลว่า
- ทาตามวิธีการประเมินของตนเอง
- ไม่มีโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการทาตาม guidelines อย่างเคร่ งครัด
- guidelines หาได้ยาก หรื อหาไม่เจอ
- guidelines ไม่เหมาะกับกรณี น้ ี
- ไม่มีเวลาศึกษา guidelines
ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอีก 11 ห้องปฏิบตั ิการไม่ได้ตอบเรื่ องนี้ ซึ่ งประเทศไทยก็หา IDEAS guide lines
ไม่พบเช่นกัน เลยไม่ได้ทาตาม IDEAS guide lines
ตารางที่ 12 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าผลการคานวณระหว่างค่าที่ใช้ guide lines กับไม่ใช้ guide lines ไม่
รวมค่าที่อยูน่ อกเส้นที่ยอมรับได้

N
GM

σg
Min
Max

All participants
Intake
E(50)
58
50
160kBg
2.57mSv
1.39
1.07
88kBg
2.2mSv
329kBg
3.0mSv

Did not follow guidelines
Intake
E(50)
24
21
154kBg
2.59mSv
1.39
1.05
88kBg
2.39mSv
329kBg
2.88mSv

Followed guidelines
Intake
E(50)
24
21
174kBg
2.56mSv
1.40
1.09
118kBg
2.20mSv
320kBg
3.09mSv

ค่าที่ ได้ไม่ ว่าจะเป็ นการท าหรื อไม่ท าตาม Guide lines จะได้ค่าปริ มาณรังสี ที่ ไม่ แตกต่างกัน
อย่า งมี นั ย ส าคัญ แต่ ถ้ า การท าตาม guide lines ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งจะต้อ งสิ้ น สุ ด ที่ step 5.11.3 ซึ่ งมี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการหลายคนไม่สิ้นสุ ดที่ step ดังกล่าว
• สรุ ปผลการคานวณของผู้เข้ าร่ วมโครงการทั้งหมด
ในการได้รับ I-131แบบซ้ าๆในรู ป ของ vapour นั้น ถ้า ท าตาม IDEAS guide lines จะได้ค่ า
Intake 129 kBq จากการหายใจเอา I-131เข้า สู่ ร่ า งกาย และค่ า E(50) มี ค่ า = 2.58 mSv ซึ่ งค่ า นี้ มี ค่ า
ใกล้เคียงกับค่าจริ งมาก ซึ่ งค่าจริ งมีค่าIntakeเท่ากับ 120 kBq และ E(50) = 2.40 mSv
จากที่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิ น ทั้งหมด 63 ห้องปฏิ บตั ิ ก าร ปรากฏว่าค่ าที่ ไ ม่ อ ยู่ในช่ วงที่
ยอมรับได้ในค่า Intake มี 5 ค่าเท่านั้นในขณะที่ค่า E(50)มีค่าที่ไม่อยูช่ ่วงนี้ ยอมรับได้มากถึง 13 ค่า จาก
ตารางที่ 12 ค่า Intake เฉลี่ยโดยวิธี GM ที่คานวณเมื่อไม่นบั ค่าที่อยูน่ อกช่วงนี้ ยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 160
kBq ซึ่ งมากกว่าค่าจริ งซึ่ งมีค่าเท่ากับ 120 kBg ส่ วนค่า E(50) เฉลี่ยโดยวิธี GM ที่คานวณเมื่อไม่นับ
ค่าที่อยูน่ อกช่ วงนี้ ยอมรับได้มีค่า 2.57 mSv มีค่ามากกว่าค่าจริ งซึ่ งมีค่าเท่ากับ 2.40 mSv แต่ค่าของ
ทั้ง 2 ค่าถือว่าใกล้เคียงกับค่าจริ งมาก
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จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการคานวณค่าปริ มาณรังสี ที่ได้รับของทุกห้องปฏิบตั ิการสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
- การสมมุติรูปแบบการได้รับสารรังสี ไม่มีอิทธิ พลต่อผลการคานวณ
- ค่า Intakeที่แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มนั้นเนื่ องมาจากการเลือกรู ปแบบการขจัดออกจากปอด
(class)ที่ต่างกัน
- ค่า E(50)มีค่าใกล้เคียงกันเนื่ องจากการชดเชยค่า dose coefficient ของแต่ละclass นั้นเอง
- การใช้หรื อไม่ใช้ IDEAS guide lines ให้ค่าที่ไม่แตกต่างกัน

7. สรุปผลการเข้ าร่ วมโครงการ
จากการเข้าร่ วมโครงการครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับประโยชน์หลายด้านจากการเข้าร่ วมโครงการ
ในคื อ ในเรื่ องการประเมิ น ค่ า ปริ มาณรั ง สี จากภายในร่ า งกาย ในเรื่ องของวิ ธี ก ารประเมิ น
ค่าพารามิ เตอร์ ที่ตอ้ งคานึ งถึ ง การสมมุ ติรูปแบบการได้รับรั งสี โปรแกรมที่ ใช้ในการประเมิ นค่ า
ปริ มาณรังสี และการใช้ประโยชน์จาก IDEAS guide lines ซึ่ งเป็ น giude lines ที่ใช้เป็ นแนวทางใน
การประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกาย ซึ่ งทางกลุ่มฯสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
หากมีโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ทนั สมัยและสามารถคานวณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆได้ตาม guide lines
อีกทั้งเป็ นการตรวจสอบคุณภาพของการประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกาย ของกลุ่ม
งานฯ
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านกากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี เพราะการประเมินค่า
ปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายจะต้องได้ค่าที่ถูกต้อง
เนื่องจากค่าที่ประเมินได้เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยต่อชี วติ ของผูป้ ฏิบตั ิงานทางรังสี หากประเมินค่าปริ มาณรังสี ผิดไป การวางแผนงานในการ
ป้ องกันการได้รับรังสี ก็จะผิดเพี้ยนไปด้วย การกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้งานทางรังสี ก็จะไม่
ถูกต้อง
ดังนั้นการเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวจึงถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการกากับดูแลความ
ปลอดภัยทางรังสี เพราะหากค่าที่ได้ไม่ถูกต้องการกากับดูแลก็ผดิ พลาดเช่นกัน
จากการเข้าร่ วมโครงการพบว่า ประเทศไทยสามารถประเมิ นค่ าปริ มาณรั งสี จากภายใน
ร่ างกายได้อย่างถู กต้องประเทศหนึ่ งโดยไม่ตอ้ งใช้ guide lines มีความเข้าใจในเรื่ องการประเมิ นค่า
ปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกาย สามารถตีความและแปลผล เพราะถ้าไม่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการ
ได้รับรังสี โครงสร้างการขจัดออกจากปอด โดยเฉพาะสิ่ งที่สาคัญคือต้องสามารถวิเคราะห์ ให้ออกว่า
วันเวลาที่ได้รับรังสี คือวันเวลาอะไร รู ปแบบการได้รับรังสี เพื่อให้ค่าที่คานวณออกมาถูกต้องมากที่สุด
เป็ นประเทศที่ ส ามารถประเมิ น ค่ า ปริ ม าณรั ง สี ไ ด้ค่ า เท่ า กับ ค่ าจริ ง ตามค่ า ที่ ก าหนดขึ้ น โดย
IAEA/IDEAS จากจานวนหน่ วยงานที่ เข้าร่ วมทั้งหมด จานวน 63 ห้ องปฏิ บ ตั ิ ก าร จากทั้ง หมด 35
ประเทศ จากทวีป 4 ทวีป คื อ แอฟฟริ ก า อเมริ ก า เอเชี ย และ ยุโรป ประเทศที่ อยู่ในเกณฑ์ก าร
ประเมินที่ดีมีท้ งั หมด 37 ห้องปฏิบตั ิการ ซึ่ งประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในนั้นด้วย ส่ วนประเทศที่ไม่อยูใ่ น
เกณฑ์ดีมีท้ งั หมด 13 ห้องปฏิบตั ิการ
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จากกลุ่ ม ห้ อ งปฏิ บ ัติ งานที่ เข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่ ใ ช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ และ
ประเมินค่าปริ มาณรังสี จากภายในร่ างกายมากกว่าการใช้มือ ซึ่ งการใช้โปรแกรมวิเคราะห์จะมีขอ้ ดีคือ
สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆเช่น ขนาดของอนุภาค และabsorption type เพื่อเปรี ยบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานที่มีในโปรแกรมว่ากราฟที่ได้จากการปรับค่าพารามิเตอร์มีความใกล้เคียงและมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดี ยวกันกับกราฟมาตรฐานหรื อไม่(fitting) หากมีความใกล้เคียงและมีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกันแสดงว่าค่าพารามิเตอร์ ตวั นั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ซึ่ งการปรับค่าพารามิเตอร์ น้ ี เหมาะกับ
การประเมินที่ใช้ IDEAS guide lines และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัยคานวณเท่านั้น ดังนั้น
ทางกลุ่มสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ ได้เช่นเดียวกันในการปรับค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ หากต้องการความ
ถูกต้องและแม่นยาสู ง แต่ตอ้ งมีโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ทนั สมัยเสี ยก่อน
นอกจากนี้ ทางกลุ่ ม ยัง สามารถน า IDEAS guide Lines มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการประเมิ น ค่ า
ปริ ม าณรังสี จากภายในร่ างกายได้ โดยจะต้องศึ กษาการใช้ guide Lines และการปรับ ค่าพารามิ เตอร์
เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานในโปรแกรมการคานวณอัตราการขับถ่าย อัตราการคงอยูใ่ นอวัยวะ
และเนื้อเยือ่ รวมทั้งต้องศึกษาในเรื่ องสถิติเพิ่มเติม
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