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เอกสารฉบบัน้ีผูเ้ขียนจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131จากภายในร่างกาย    
ซ่ึงประกอบด้วยวิธีการและขั้นตอนในการตรวจวดัไอโอดีน-131ด้วยเทคนิคต่างๆ  พร้อมแบบบันทึกผลการ
ตรวจวดัท่ีใช้ในการบนัทึกผลรายละเอียดต่างๆท่ีส าคญัและจ าเป็นในการตรวจวดั   เพื่อน าไปค านวณค่าปริมาณ
ไอโอดีน-131ท่ีมีอยู่ในตวัอย่างต่างๆท่ีท าการตรวจวดั    ซ่ึงค่าปริมาณสารรังสีในตวัอยา่งต่างๆเหล่าน้ีมีประโยชน์
อยา่งมากในการน าใช้ไปค านวณค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย          ดงันั้นเอกสารฉบบัน้ีจึงมีประโยชน์อยา่ง
มาก    เน่ืองจากเป็นขั้นตอนแรกในการประเมินค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจากภายในร่างกาย    และเป็นขั้นตอนท่ี
ยุง่ยากท่ีสุด       ซ่ึงหากตอ้งการปฏิบติัใหไ้ดจ้ริงและให้มีความเขา้ใจมากข้ึน    ตอ้งใชคู้่กบัเอกสารการตรวจวดัและ
ประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกายท่ีผูเ้ขียนไดจ้ดัท าข้ึน    จะท าให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน    หรือเขา้ร่วมฝึกอบรม
กบัทางส านักงานฯในเร่ืองน้ีจะช่วยให้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน    หรือสอบถามรายละเอียดไดโ้ดยตรงท่ีกลุ่มประเมินค่า
ปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย  ส านักสนับสนุนการก ากบัดูแลความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู    ส านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 
                 
          ดารุณี   พีขนุทด 
           ผูเ้ขียนเอกสาร 
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1. การตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ 

และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 
 

 การตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์     เป็นการตรวจวดัไอโอดีน-131จากภายในร่างกายโดยตรง   
ผลการตรวจวดัเป็นท่ีน่าเช่ือ   แต่เคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจวดัต้องมีการปรับเทียบ และหาประสิทธิภาพการนับวดัท่ี
ถูกตอ้ง   ห้องวดัรังสีตอ้งมีค่าระดบัรังสีตามธรรมชาติต ่า    ผูรั้บบริการตรวจวดัตอ้งแน่ใจวา่ปราศจากการปนเป้ือน
ของไอโอดีน-131จากภายนอกร่างกาย   โดยการช าระลา้งร่างกายให้สะอาดก่อนการตรวจวดัทุกคร้ัง    เพื่อให้ค่าท่ี
ตรวจวดัไดเ้ป็นปริมาณรังสีท่ีตรวจวดัไดจ้ากภายในร่างกายจริงๆ       
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถตรวจวดัและค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยดไ์ด ้
2. สามารถค านวณปริมาณไอโอดีน-131ท่ีหลงเหลืออยูใ่นการวดัคร้ังต่อไปได ้
3. สามารถก าหนดค่าตวัแปรต่างๆ  ท่ีใชใ้นการประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย    รวมทั้งวนัเวลาใน

การไดรั้บไอโอดีน-131เขา้สู่ร่างกาย   จากการตรวจวดัแบบ  routine monitoring ได ้
4. ประเมินความปลอดภยัทางรังสีจากการท างานได ้

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. เคร่ืองวดัรังสีท่ีไทรอยดท่ี์มีหวัวดั NaI ขนาด 3 x 3 น้ิว   
2. โปรแกรมวเิคราะห์รังสีแกมม่าแบบหลายช่อง   
3. สารรังสีมาตรฐาน Ba-133  Cs-137  และ Co-60 
4.  หุ่นจ าลองคอ(neck phantom) 

รายละเอยีดการได้รับรังสี 

 ผูป้ฏิบติังานกบัไอโอดีน-131 ท าการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131 ในไทรอยด์เป็นประจ าทุกสัปดาห์   ซ่ึง
ไอโอดีน-131อยูใ่นรูปของสารระเหย     ไดรั้บเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ   
วธีิการตรวจวดั 
 ปฏิบติัตามขั้นตอนต่างๆตามล าดบัดงัน้ี 
1. การปรับเทยีบพลงังาน(Energy  Calibration)   

1.1 เตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมส าหรับการนบัวดั  จดบนัทึกค่าต่างๆของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการตรวจวดัลง
ในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 

1.2 ท าการนบัวดัสารรังสีมาตรฐาน Ba – 133  และ Cs – 137  เป็นเวลา  300  วินาที  
1.3 ท าการปรับเทียบพลงังานตามขั้นตอนของโปรแกรม Mastro 32  โดยใช ้peak ของ Ba-133 ท่ีพลงังาน 81  

และ356  keV   ส่วน Cs-137 ใช ้peak ท่ีพลงังาน 662  keV 
 
2.  การหาค่าประสิทธิภาพของการนับวดัไอโอดีน-131(Efficiency ) 
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DPS 

2.1 ใชส้ารรังสีมาตรฐาน Ba-133 ใส่ลงไปในก่ึงกลางของช่องคอ phantom 
2.2  จดัวาง Phantom คอให้มีระยะห่างระหวา่งส่วนปลายสุดของท่อตะกัว่ท่ีหุม้หวัวดัถึงก่ึงกลาง Phantom คอ

ใหใ้กลเ้คียงกบัการตรวจวดัผูป้ฏิบติังาน  
2.3 ท าการนบัวดัค่าปริมาณรังสีใน Phantomคอ เป็นเวลา 600  วินาที ตามการจดัวางในขอ้ 2.2 ท่ีระยะท่ีแตกต่าง

กนัประมาณ 5 ระยะ 
2.4  เลือกช่วงพลงังานท่ีสนใจ(Region of Interest( ROI)) ของBa-133 คือpeakของพลงังาน  356 keV. 
2.5  บนัทึกค่าลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั และพิมพข์อ้มูลผลการนบัวดั    
2.6 ค านวณค่าความแรงรังสีปัจจุบนัของ Ba-133 ณ. เวลาท่ีท าการนบัวดั  ใหมี้หน่วยเป็น   Bq  และบนัทึกค่าลง

ในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 
2.7   ค  านวณค่าประสิทธิภาพการนบัวดัไอโอดีน-131 (EffI-131) ตามสูตรขา้งล่างและบนัทึกค่าลงในแบบบนัทึก

ผลการตรวจวดั 
                                         EffI-131   =  CPS  . R 

 
  ก าหนดให ้
           CPS  =  ค่านบัวดัต่อวนิาทีเฉล่ียของสารรังสีท่ีสนใจ( ROI  net )หลงัหกัลบค่า    
                          ปริมาณรังสีตามธรรมชาติแลว้ 
           DPS  =  ค่าความแรงรังสีของสารรังสี ณ. เวลาท่ีท าการนบัวดั  มีหน่วยเป็น   Bq 

                           R  =  สัดส่วนการสลายตวัของไอโอดีน-131และแบเรียม-133   = 0.81/0.62  
3.  การตรวจวดัปริมาณรังสีในตัวอย่าง 

3.1 ตรวจวดัปริมาณรังสีท่ีตวัอยา่งไทรอยด์จ  าลองของผูป้ฏิบติังานทางรังสีจ านวน  2  ตวัอยา่ง   โดยสมมุติให้
ตวัอยา่งท่ี 1 เป็นการตรวจวดัท่ีสัปดาห์แรก  ส่วนตวัอยา่งท่ี 2  เป็นเป็นการตรวจวดัท่ีสัปดาห์ท่ีสอง   

3.2 วดัระยะห่างระหวา่งส่วนปลายสุดของท่อตะกัว่ท่ีหุม้หวัวดัถึงก่ึงกลางไทรอยดข์องตวัอยา่งจ าลอง      และ
บนัทึกค่าลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 

3.3  ท าการนบัวดัค่าปริมาณรังสีในตวัอยา่งเป็นเวลา 600  วนิาที   
3.4  เลือกช่วงพลงังานท่ีสนใจของไอโอดีน-131 ท่ี peak พลงังาน  365 keV.  
3.5  บนัทึกค่าการนบัวดัลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั   และพิมพข์อ้มูลผลการนบัวดั  

4.  การวดัค่าปริมาณรังสี Background ของผู้ทีไ่ม่เคยปฏิบัติงานทางรังสี      
4.1  นบัวดับุคคลท่ีไม่ไดท้  างานเก่ียวขอ้งกบัรังสีเป็นเวลา  600  วนิาที   
4.2  ก าหนดช่วงพลงังานท่ีสนใจของไอโอดีน-131ให้อยูใ่นช่วงเดียวกนักบัการนบัวดัรังสีของผูป้ฏิบติังานทาง

รังสีท่ีตรวจวดัไดใ้นขอ้ 3 
4.3  บนัทึกค่าการนบัวดัลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั และพิมพข์อ้มูลผลการนบัวดั 

5.  ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ 
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     ค านวณค่าปริมาณรังสีท่ีมีอยูใ่นไทรอยดใ์หมี้หน่วยเป็น Bq  ตามสมการขา้งล่าง  และบนัทึกค่าลงในแบบ
บนัทึกผลการตรวจวดั    

Activity    = CPSnet   / EffI-131    
  ก าหนดให ้
           CPSnet     =  ค่านบัวดัต่อวนิาทีเฉล่ียของสารรังสีท่ีสนใจ( ROI net )หลงัหกัลบค่า    
                           ปริมาณรังสี Background ของผูท่ี้ไม่เคยปฏิบติังานทางรังสีแลว้ 
          EffI-131   =   ประสิทธิภาพการนบัวดั 

6.  ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ทีไ่ด้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) 
          6.1  ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆท่ีใชใ้นการค านวณค่า Intake estimate  ตามแบบบนัทึกผลการตรวจวดั    

               6.2  ค  านวณค่า  Intake estimate  ในกรณีตรวจวดัแบบ routine monitoring ตามสมการขา้งล่าง 
 
                                                Intake estimate   =  M/m(T/2) 
 
                                 M  =   ปริมาณรังสีท่ีตรวจวดัไดใ้นไทรอยดมี์หน่วยเป็น Bq 
                          m(T/2)  =   สัดส่วนการคงอยู่ของไอโอดีน-131ในไทรอยด์  ณ เวลา T/2 วนั หลังจากได้รับ
ไอโอดีน-131 เขา้สู่ร่างกาย 
                                 T   =  ระยะห่างของเวลาเป็นวนัในการตรวจวดั(time interval) 
7. ค านวณค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับจากภายในร่างกาย(CEDE)  และค่าปริมาณรังสีทีไ่ทรอยด์ได้รับ(CDE) 
 ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆท่ีใช้ในการค านวณลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั   และค านวณค่าCEDE และ 
CDE ในหน่วยของ mSv 
8.  ประเมินความปลอดภัย 
 ส าหรับ I-131  type F   Vapour   IAEA  BSS no. RS-G-1.2 ก าหนดให ้

     ALI    =                    1 x 106  Bq 
     DAC  = 416.67   Bq/m3 
       IL   = 2.5 x 105  Bq 
      RL   = 5.0 x 104  Bq 
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แบบบันทกึผล 
การตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด์ 

และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

 

1. การปรับเทยีบพลงังาน(Energy  Calibration)   

รายละเอียดการท างานของเคร่ืองมือ 

หวัวดัท่ีใช.้.....................ขนาด.......................โปรแกรมวเิคราะห์รังสีแกมม่าท่ีใช.้....................................... 

H.V. ………………..V.  CG………………Fine gain………………….เวลาในการนบัวดั.....................วนิาที  
สารรังสีท่ีใช ้  1. …………… พลงังานท่ีเลือก..........................................keV.  

   2…………….. พลงังานท่ีเลือก..........................................keV. 
2.  การหาค่าประสิทธิภาพของการนับวดัไอโอดีน-131(Efficiency ) 
สารรังสีท่ีใช.้.......................พลงังานท่ีเลือก...........................keV.สัดส่วนการสลายตวั.......................  
ปริมาณรังสีเร่ิมตน้....................................Bq ณ วนัท่ี............................................ 
ปริมาณรังสีปัจจุบนั...................................Bq ณ วนัท่ี............................................ 
เวลาในการนบัวดั....................................วนิาที 
 

ระยะห่างระหวา่งหวัวดั
และสารรังสี(cm) 

ช่วง ROI 
Start-stop(keV.) 

ค่านบัวดั
ทั้งหมด 

ค่านบัวดั
ต่อวินาที 

Eff I-131 

1     
2     
3     
4     
5     

 
3.  การตรวจวดัปริมาณรังสีในตัวอย่าง 

                                     ช่วงROI            ค่านบัวดัทั้งหมด       ค่านบัวดัต่อวนิาที   

                                                                  (keV) 

คร้ังท่ี 1          ………………..          ………………        …………….           ……………… 

คร้ังท่ี    2          ………………..          ………………        …………….           ……………… 

BG                    ………………..          ………………        …………….           ……………… 

ระยะห่างระหวา่ง  
หวัวดัและตวัอยา่ง 

(cm) 
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4. ปริมาณ I-131 ในไทรอยด์ 

                                ค่านบัวดัต่อวินาทีnet                 Eff  I-131                  ปริมาณI-131ในไทรอยด์(Bq)            

คร้ังท่ี   1           ………………..          ………………                 .…………..…………….            

คร้ังท่ี   2          ………………..           ………………                ………………………….            

5. ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ทีไ่ด้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) 

                                                                               คร้ังท่ี  1                               คร้ังท่ี   2 

5.1 วนัท่ีตรวจวดั                               ……………………………..           ………………………………. 
5.2 ช่วงวนัเวลาในการไดรั้บรังสี                 ……………………………..           ………………………………. 
5.3 วนัท่ีไดรั้บรังสี                                     ……………………………..           ………………………………. 
5.4 สัดส่วนการคงอยูใ่นไทรอยด์       ……………………………..           ………………………………. 
5.5 ปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด ์(Bq)  ……………………………..           ……………………………….         
5.6 สัดส่วนปริมาณรังสีคร้ังก่อนท่ี              ……………………………..            ……………………………….    

ยงัคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีตรวจวดั                
5.7 ปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด ์         ……………………………..           ……………………………….    

ท่ีคงเหลืออยูจ่ากคร้ังก่อน(Bq) 
5.8 ปริมาณไอโอดีน-131ในไทรอยด ์         ……………………………..           ……………………………….    

ท่ีมีอยูจ่ริงในคร้ังน้ี  (Bq) 
5.9 Intake estimate(Bq)                              ……………………………..           ……………………………….                                      
 
6. ค านวณค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับจากภายในร่างกาย(CEDE)  และค่าปริมาณรังสีทีไ่ทรอยด์ได้รับ(CDE) 
     dose coefficient(Sv/Bq)   …………………………………..…….. 
     CDE per unit intake(Sv/Bq)   …………………………………….. 
       WT    ของไทรอยด ์ .......................................................................... 
                                                Intake(Bq)                      CEDE(mSv)          CDE thy(mSv) 
 คร้ังท่ี  1             ……………………..             ………………….               …………………. 
 คร้ังท่ี  2             ……………………..             ………………….               …………………. 

7. ผลการประเมินความปลอดภัย 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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2. การตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะ 
และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

 

 การตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะ  เป็นการตรวจวดัเพื่อหาค่าปริมาณไอโอดีน-131ท่ีไดรั้บเขา้สู่
ร่างกายโดยออ้ม    ซ่ึงปริมาณไอโอดีน-131ท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกายจะแปรผนัตามปริมาณไอโอดีน-131ท่ีถูกขบัออกมา
ทางปัสสาวะในช่วงเวลาต่างๆ    ซ่ึงปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะจะสามารถน ามาค านวณค่าปริมาณรังสีท่ีไดรั้บ
จากภายในร่างกายได ้
วตัถุประสงค์ 

1. สามารถหาปริมาตรปัสสาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจวดั 
2. สามารถหาประสิทธิภาพการนบัวดัดว้ยเทคนิคน้ีได ้
3. สามารถหาค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตวัอย่าง unknown ได้ จากการเก็บตวัอย่างท่ีครบและไม่ครบ  24 

ชัว่โมง   
4. สามารถค านวณค่าปริมาณรังสีท่ีไดรั้บจากภายในร่างกายได ้

เคร่ืองมือและสารเคมีทีใ่ช้ทีใ่ช้ 

1. เคร่ืองวดัรังสีแกมม่าพร้อมหวัวดั NaI ขนาด 3 x 3 น้ิว   
2. โปรแกรมวเิคราะห์รังสีแกมม่าแบบหลายช่อง Mastro 32 
3. ขวดใส่ตวัอยา่งขนาด 50  มิลลิลิตร  จ  านวน  8  ขวด  พร้อมถุงซิป 

4. สารละลายมาตรฐานไอโอดีน-131 
5. ตวัอยา่งปัสสาวะของผูท่ี้ปฏิบติังานทางรังสีจ านวน  3  ตวัอยา่ง 
6. ตวัอยา่งปัสสาวะของบุคคลท่ีไม่ไดท้  างานเก่ียวขอ้งกบัสารรังสีจ านวน  1  ตวัอยา่ง   
7. ปากกาเมจิส าหรับเขียนขวดตวัอยา่ง 
8. กระบอกตวงขนาด  50  และ 500  มิลลิลิตร และไปเปตขนาด  10 และ 25 มิลลิลิตร 
9. บีกเกอร์ขนาด  1000   มิลลิลิตร 
10. ถุงมือ 

รายละเอยีดการได้รับรังสี 

 ผูป้ฏิบติังานกบัไอโอดีน-131จ านวน 3 คน ท าการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131 ในปัสสาวะ หลงัตรวจพบ
การเปรอะเป้ือนของไอโอดีน-131 ในห้องปฏิบติังาน  ซึงเจา้หน้าท่ีท่านท่ีหน่ึงและสองซ่ึงเป็นผูช้ายเก็บตวัอย่าง
หลงัจากเกิดเหตุหน่ึงวนั   ส่วนเจา้หนา้ท่ีท่านท่ีสามซ่ึงเป็นผูห้ญิงเก็บตวัอยา่งหลงัจากเกิดเหตุ 2 วนั หลงัจากนั้นน า
ตวัอย่างไปท าการตรวจวดัในวนัเดียวกนัคือวนัท่ี  3  หลงัจากเกิดเหตุ    ซ่ึงไอโอดีน-131อยู่ในรูปของสารระเหย     
ไดรั้บเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ   
 ก าหนดให้อตัราการขบัถ่ายปัสสาวะต่อวนัของผูช้ายและหญิงมีค่าเท่ากบั   1,400 และ 1,200  มิลลิลิตร
ตามล าดบั 
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DPS 

วธีิการตรวจวดั 

1. การปรับเทยีบพลงังาน(Energy  Calibration)   
1.1 เตรียมเคร่ืองมือใหพ้ร้อมส าหรับการนบัวดั  จดบนัทึกค่าต่างๆของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการ

ตรวจวดัลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 
1.2 ท าการนบัวดัสารรังสีมาตรฐาน Ba – 133  และ Cs – 137  เป็นเวลา  300  วินาที  
1.3 ท าการปรับเทียบพลงังานตามขั้นตอนของโปรแกรม Mastro 32  โดยใช ้peak ของ Ba-133 ท่ีพลงังาน 

81  และ356  keV   ส่วน Cs-137 ใช ้peak ท่ีพลงังาน 662  keV 
2. การหาปริมาตรทีเ่หมาะสมในการตรวจวดั 

2.1  ใส่ตวัอย่างปัสสาวะท่ีมีสารละลายมาตรฐานไอโอดีน-131ท่ีเตรียมไวป้ริมาตร  20   30   40  และ 50 
มิลลิลิตร ลงในขวดพลาสติกขนาด  50  มิลลิลิตร 
2.2  น าตวัอยา่งท่ีเตรียมไดไ้ปวดัดว้ยเคร่ืองวดัรังสีแกมม่าท่ีปรับเทียบพลงังานเรียบร้อยแลว้     วดัแต่ละ
ตวัอยา่ง เป็นเวลา  600  วนิาที     
2.3  พิมพร์ายงานผลการนบัวดัและบนัทึกผลการนบัวดัลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 

2.4  ค  านวณค่าประสิทธิภาพการนับวดัของแต่ละตวัอย่างตามสามการขา้งล่าง  และบนัทึกผลลงในแบบ
บนัทึกผลการตรวจวดั 
 

                                         Eff        =  CPS   
 

3.  วัด ค่าป ริมาณ รังสีตามธรรมชาติของตัวอย่างปัสสาวะของบุคคลที่ ไ ม่ ได้ท างานเกี่ยวข้องกับสาร
รังสี(Background) 
 3.1  ใส่ตวัอย่างปัสสาวะของบุคคลท่ีไม่ได้ท  างานเก่ียวข้องกับสารรังสีให้มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรท่ี
เหมาะสมในการตรวจวดัท่ีวเิคราะห์ไดใ้นขอ้ 1  ลงในขวดพลาสติกขนาด  50  มิลลิลิตร 
 3.2  ท าการนบัวดัเป็นเวลา  600  วนิาที 
 3.3  พิมพร์ายงานผลการนบัวดัและบนัทึกผลการนบัวดัลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 
4.  ท าการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่างปัสสาวะของผู้ทีป่ฏิบัติงานทางรังสี 

4.1  จดรายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัการเก็บตวัอยา่งของตวัอยา่งต่างๆท่ีรายละเอียดหนา้ขวดตวัอยา่ง   
4.2  วดัปริมาตรของตวัอยา่งท่ีได ้จดบนัทึกลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั  
4.3  ใส่ตวัอยา่งปัสสาวะของผูท่ี้ปฏิบติังานทางรังสีให้มีปริมาตรเท่ากบัปริมาตรท่ีเหมาะสมในการตรวจวดั

ท่ีวเิคราะห์ไดใ้นขอ้ 1  ลงในขวดพลาสติกขนาด  50  มิลลิลิตร ทั้ง  3  ตวัอยา่ง   
4.4  ท าการตรวจวดัตวัอยา่งปัสสาวะของผูท่ี้ปฏิบติังานทางรังสีจ านวน  3  ตวัอยา่ง  ตวัอยา่งละ  600  วนิาที   
4.5  พิมพร์ายงานผลการนบัวดัและบนัทึกผลการนบัวดัลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 
4.6  ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตวัอยา่งปัสสาวะในหน่วยของ Bq/ml โดยใชส้มการขา้งล่างน้ี 



                   กลุม่ประเมนิคา่ปรมิาณรงัสจีากภายในรา่งกาย   

                               ส านกัสนบัสนุนการก ากบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู 
                          16 ถ,ภาวด-ีรังสติ   ลาดยาว จตจัุกร  กทม.. 10900 โทร. 025795230 ตอ่ 2116-8  โทรสาร  025620088 

 

 

ดารุณี   พีขนุทด /เอกสารวิธีการตรวจวดัI-131ดว้ยเทคนิคต่างๆ_6มค54                                                                                            Page  10 of 20 

 
                                Activity  =  cps.et 
  

cps  =  ค่านบัวดัของตวัอยา่งปัสสาวะตวัอยา่งสุทธิ  = cpsของตวัอยา่ง- cps ของ Background 
Eff  =  ประสิทธิภาพการนบัวดั 
V   =   ปริมาตรปัสสาวะท่ีนบัวดัมีหน่วยเป็น มิลลิลิตร 
et  =  ค่าแกก้ารสลายตวัของไอโอดีน-131 ณ เวลา t วนั  

                           t  =  คือช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงก่ึงกลางของการเก็บตวัอยา่งถึงก่ึงกลางของเวลาตรวจวดั  
5.  ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ทีไ่ด้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) 

5.1  ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆท่ีใชใ้นการค านวณค่า Intake estimate  ตามแบบบนัทึกผลการตรวจวดั    
            5.2  ค  านวณค่า  Intake estimate  ในกรณีตรวจวดัแบบ special monitoring ตามสมการขา้งล่าง 
                                                Intake estimate   =  M/m(t) 
                                 M  =   ปริมาณรังสีท่ีตรวจวดัไดใ้นปัสสาวะมีหน่วยเป็น Bq/วนั 

                 m(t)  =   สัดส่วนการขจดัไอโอดีน-131ออกทางปัสสาวะณ เวลา t วนัหลงัจากไดรั้บ  
                              ไอโอดีน- 131 เขา้สู่ร่างกาย 

6. ค านวณค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับจากภายในร่างกาย(CEDE)  และค่าปริมาณรังสีทีไ่ทรอยด์ได้รับ(CDE) 
 ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆท่ีใช้ในการค านวณลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั   และค านวณค่าCEDE และ 
CDE ในหน่วยของ mSv 
7. ประเมินความปลอดภัย 
 ส าหรับ I-131  type F   Vapour   IAEA  BSS no. RS-G-1.2 ก าหนดให ้

     ALI    =                    1 x 106  Bq 
     DAC  = 416.67   Bq/m3 
       IL   = 2.5 x 105  Bq 
      RL   = 5.0 x 104  Bq 

 
  
 
 
 
 
 
 

Eff.V 
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แบบบันทกึผล 
การตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131ในปัสสาวะ 
และประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

 

1. หาปริมาตรปัสสาวะทีเ่หมาะสมในการตรวจวดั 

รายละเอียดการท างานของเคร่ืองวดัรังสี   

             หวัวดัท่ีใช.้.....................ขนาด.......................โปรแกรมวเิคราะห์รังสีแกมม่าท่ีใช.้....................................... 
H.V. ………………..V.  CG………………Fine gain…………………. 

เวลาในการนบัวดั.....................วนิาที           ระยะระหวา่งหวัวดัและตวัอยา่ง...................................cm. 

ปริมาตรของตวัอยา่ง
ปัสสาวะ (ml) 

ช่วงROI 
(keV) 

ค่านบัวดั
ทั้งหมด 

ค่านบัวดั
ต่อวินาที 

ค่านบัวดัสุทธิ
ต่อวินาที 

Activity ของ  
I-131(kBq)  

Eff 

20       
30       
40       
50       
Bg       

 

สรุปปริมาตรท่ีเหมาะสมในการตรวจวดั คือ............................ml และมี   Eff   =………………….  

2. ปริมาณI-131ในปัสสาวะ 

                                      ตวัอยา่ง   1       ตวัอยา่ง   2   ตวัอยา่ง   3  

2.1 ช่วงเวลา/วนัท่ีเก็บตวัอยา่ง   ………………………    ………………………     …………………….. 

2.2 วนัเวลาท่ีไดรั้บรังสี              ………………………    ………………………     …………………….. 

2.3 ปริมาตรปัสสาวะ(ml)          ………………………    ………………………     …………………….. 

2.4 ช่วงROI(keV)                      ………………………    ………………………     …………………….. 

2.5 ค่านบัวดัทั้งหมด                  ………………………    ………………………     …………………….. 

2.6 ค่านบัวดัต่อวนิาที (cps)        ………………………    ………………………     …………………….. 

2.7 ค่านบัวดัสุทธิ (cpsnet)            ………………………    ………………………     …………………….. 

2.8 I-131ในปัสสาวะ (Bg/ml)    ………………………    ………………………     …………………….. 

2.9 I-131ในปัสสาวะ (Bg/d)      ………………………    ………………………     …………………….. 
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  3.  ปริมาณ I-131 ทีไ่ด้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) 

                            ตวัอยา่ง   1  ตวัอยา่ง   2  ตวัอยา่ง   3  
3.1 Time after intake(วนั)            ................................           ..................................          ................................ 
3.2  I-131ในปัสสาวะ (Bg/d)        ................................           ..................................          ................................ 
3.3  สัดส่วนI-131ในปัสสาวะ       ................................           ..................................          ................................ 
3.4  Intake estimate(Bg)               ................................           ..................................          ................................ 
 

4.  ค านวณค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับจากภายในร่างกาย(CEDE)  และค่าปริมาณรังสีทีไ่ทรอยด์ได้รับ(CDE) 
          dose coefficient(Sv/Bq)   …………………………………..…….. 
     CDE per unit intake(Sv/Bq)   …………………………………….. 
                    WT    ของไทรอยด ์ .......................................................................... 
 
                                                Intake(Bq)                      CEDE(mSv)          CDE thy(mSv) 
 ตวัอยา่งท่ี  1             ……………………..             ………………….               …………………. 
 ตวัอยา่งท่ี  2             ……………………..             ………………….               …………………. 
 ตวัอยา่งท่ี  3             ……………………..             ………………….               …………………. 

5. ผลการประเมินความปลอดภัย 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
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3. การตรวจวดัการเปรอะเป้ือนในสถานปฏิบัติการ 
ตรวจวดัการฟุ้งกระจายในอากาศและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

 

 เทคนิคน้ีเป็นการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน      ประเมินความเส่ียงในการไดรั้บสารรังสีเขา้สู่
ร่างกาย     และเป็นการตรวจวดัโดยออ้มในการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131จากภายในร่างกาย    ซ่ึงวิธีน้ีใช้
ประเมินความพึงพอใจในการท างานไดว้ธีิหน่ึง        เป็นวธีิการตรวจวดัท่ีง่ายและไม่ยุง่ยากเท่ากบัเทคนิคอ่ืนๆ  แต่มี
ความน่าเช่ือถือนอ้ยกวา่วธีิอ่ืนๆ 

วตัถุประสงค์ 

1. ทราบเทคนิคการตรวจวดัการเปรอะเป้ือนบนพื้นผวิ  และตวัอยา่งการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131ใน     
                อากาศได ้      

2. สามารถค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตวัอยา่งการเปรอะเป้ือนบนพื้นผวิ  และตวัอยา่งการฟุ้ง   
               กระจายของไอโอดีน-131ในอากาศได ้  

3. สามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองส ารวจรังสีชนิดพกพา  และเคร่ืองตรวจวดัการเปรอะเป้ือนทางรังสี  ในการ 
      ประเมินค่าปริมาณรังสีอยา่งคร่าวๆได ้

เคร่ืองมือและสารเคมีทีใ่ช้ทีใ่ช้ 

1. เคร่ืองส ารวจรังสีชนิดพกพา  และเคร่ืองตรวจวดัการเปรอะเป้ือนทางรังสี 

2. เคร่ืองเก็บตวัอยา่งอากาศประจ าตวับุคคล 
3. ตวัอยา่งสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131ส าหรับการตรวจวดัการเปรอะเป้ือนบนพื้นผวิ  และตวัอยา่งการ    
       ฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131ในอากาศ 
4. กระดาษกรองใชใ้นการตรวจวดัการเปรอะเป้ือนบนพื้นผวิ     และตวัอยา่งการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-   
        131ในอากาศ  พร้อมถุงซิป 

5. แอลกอฮอล ์
6. ปากกาเมจิส าหรับเขียนขวดตวัอยา่ง 
7. ถุงมือ 

รายละเอยีดการได้รับรังสี 

ผูป้ฏิบติังานกบัไอโอดีน-131 ท าการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131 ในห้องปฏิบติัการหลงัจากปฏิบติังาน
เป็นประจ าทุกสัปดาห์   ซ่ึงไอโอดีน-131อยูใ่นรูปของสารระเหย     ไดรั้บเขา้สู่ร่างกายโดยการหายใจ   
วธีิการตรวจวดั 
1.  ตรวจสอบการเปรอะเป้ือนของห้องปฏิบัติการ   
 1.1  ตรวจวดัระดับรังสีบริเวณรอบๆห้องปฏิบติัการ ด้วยเคร่ืองส ารวจรังสีชนิดพกพา  ประเมินความ
ปลอดภยัในการท างาน  บนัทึกค่า 
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10 cm 

10 cm 

DPS 

1.2  วาดแผนผงัห้องปฏิบติัการ   วางแผนการตรวจวดัการเปรอะเป้ือนโดยก าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการ
ตรวจสอบลงบนแผนผงัของหอ้งปฏิบติัการ   จากการใชเ้คร่ืองส ารวจการเปรอะเป้ือนชนิดพกพาตรวจวดัระดบัรังสี
บริเวณรอบๆห้อง   สังเกตบริเวณท่ีมีค่าปริมาณรังสีสูงกวา่บริเวณอ่ืนๆ  และก าหนดจุดน้ีเป็นจุดท่ีตอ้งตรวจวดัการ
เปรอะเป้ือน     หรือตรวจวดัโดยสุ่มตรวจพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเปรอะเป้ือน 

1.3  สวมถุงมือ  เตรียมอุปกรณ์ส าหรับตรวจวดั    
1.4  ท าการตรวจวดัการเปรอะเป้ือน  โดยน ากระดาษกรองท่ีชุปแอลกอฮอล์แลว้  ไปท าการตรวจวดัการ

เปรอะเป้ือนบนพื้นผวิของบริเวณท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  1.2 โดยท าการเช็ดไม่ให้ซ ้ าพื้นท่ีเดิมและเช็ดให้ไดพ้ื้นท่ีอยา่งง
นอ้ย 100 ตารางเซนตริเมตร ดงัแสดงในรูปขา้งล่าง   และในพื้นท่ี  90 cm x 60 cm  ควรเก็บตวัอยา่งให้ไดป้ระมาณ  
5  ตวัอยา่ง   

                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
1.5  เก็บตวัอยา่งแต่ละตวัอยา่งใส่ถุงซิปและระบุต าแหน่งท่ีตรวจวดั   

2.  ตรวจสอบการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131ในอากาศ 
2.1  ท าการดูดอากาศบริเวณห้องปฏิบติัการ    โดยติดตั้งป๊ัมดูดอากาศให้ไดค้วามสูงไม่ต ่ากวา่ 150 cm   ดูด

อากาศในบริเวณห้องปฏิบติัการอยา่งน้อย  2  จุด    เปิดป๊ัมดูดอากาศทิ้งไวป้ระมาณ   20  นาที  จดบนัทึกเวลาเปิด/
ปิดป๊ัม  และอตัราการดูดอากาศ  ลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 

2.2  ท าการดูดอากาศในบริเวณท่ีหายใจของผูป้ฏิบติังานทางรังสี   โดยติดตั้งป๊ัมดูดอากาศท่ีผูป้ฏิบติังาน
ทางรังสี   โดยใหดู้ดอากาศบริเวณท่ีใกลเ้คียงกบับริเวณหายใจของผูป้ฏิบติังานให้มากท่ีสุด  ท าการดูดอากาศตลอด
ช่วงการท างาน     จดบนัทึกเวลาเปิด/ปิดป๊ัม  และอตัราการดูดอากาศ  ลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั 

 
3.  การหาประสิทธิภาพการตรวจวัดไอโอดีน-131จากการตรวจวัดการเปรอะเป้ือนบนพื้นผิว  และการฟุ้งกระจาย
ของไอโอดีน-131ในอากาศ   
 3.1 น าตวัอยา่งสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131ส าหรับการตรวจวดัการเปรอะเป้ือนบนพื้นผิว และการฟุ้ง
กระจายของไอโอดีน-131ในอากาศ   มาท าการตรวจวดัปริมาณไอโอดีน-131เป็นเวลา  300  วนิาที 
 3.2  ค  านวณค่าประสิทธิภาพการนบัวดัของเคร่ืองวดัรังสีตามชนิดของตวัอยา่งต่างๆตามสมการขา้งล่าง 

                                          Eff        =  CPS   
 
3.3 บนัทึกผลการนบัวดั  ความแรงรังสีของไอโอดีน-131 และค่าประสิทธิภาพการนบัวดัลงในแบบบนัทึก
ผลการตรวจวดั 
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4.  ตรวจวดัและค านวณหาปริมาณไอโอดีน-131ในตัวอย่าง 
 4.1 น าตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการตรวจวดัการเปรอะเป้ือน  และตวัอยา่งอากาศ   ไปท าการตรวจวดัดว้ยเคร่ืองวดั
การเปรอะเป้ือนทางรังสี 
 4.2  ท าการตรวจวดัแต่ละตวัอยา่ง  และปริมาณรังสีตามธรรมชาติเป็นเวลา  300  วนิาที บนัทึกค่าการนบัวดั 
 4.3  ค  านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ในตวัอยา่ง  ดงัสมการขา้งล่าง 

 ส าหรับตวัอยา่งอากาศ  ใชส้มการ 
 
      ปริมาณการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131(Bq/m3)    =  cps.et 
  

ส าหรับตวัอยา่งการเปรอะเป้ือน ใชส้มการ 
 
                      ปริมาณไอโอดีน-131(Bq/cm2)       =      cps.et  

 
cps  =  ค่านบัวดัสุทธิของตวัอยา่งซ่ึงเท่ากบั cpsของตวัอยา่ง- cps ของ Background 
Eff  =  ประสิทธิภาพการนบัวดัของไอโอดีน-131 
V   =   ปริมาตรอากาศท่ีเก็บมีหน่วยเป็น m3 
et  =  ค่าแกก้ารสลายตวัของไอโอดีน-131 ณ เวลา t  
t     =  ช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงก่ึงกลางของการเก็บตวัอยา่งถึงเวลาก่ึงกลางของตรวจวดั  
A   =  พื้นท่ีในการเช็ดการเปรอะเป้ือนมีหน่วยเป็น cm2 

            0.1   =  ประสิทธิภาพของการเช็ดออกของสารรังสีท่ีเปรอะเป้ือน   
  
5.  ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ทีไ่ด้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) 

5.1  ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆท่ีใชใ้นการค านวณค่า Intake estimate  ตามแบบบนัทึกผลการตรวจวดั    
            5.2  ค  านวณค่า  Intake estimate   
  ส าหรับตวัอยา่งอากาศ 
 
                                                Intake estimate   =  CIT 
 
                                 C  =   ปริมาณไอโอดีน-131ท่ีฟุ้งกระจายในอากาศมีหน่วยเป็น Bq/m3 

                      I  =   อตัราการหายใจมีค่าเท่ากบั  1.2  m3/hr 
          T  =   เวลาปฏิบติังานมีหน่วยเป็นชัว่โมง 
 

Eff.V 

0.1 Eff.A 
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6. ค านวณค่าปริมาณรังสีทีไ่ด้รับจากภายในร่างกาย(CEDE)  และค่าปริมาณรังสีทีไ่ทรอยด์ได้รับ(CDE) 
 ก าหนดค่าตวัแปรต่างๆท่ีใชใ้นการค านวณ และค านวณค่าCEDE และ CDE ในหน่วยของ mSv    บนัทึกค่า
ต่างๆลงในแบบบนัทึกผลการตรวจวดั    
 ส าหรับตวัอย่างการเปรอะเป้ือน    การค านวณค่าปริมาณรังสีท่ีไดรั้บจากภายในร่างกาย   สามารถค านวณ
ได ้ โดยการเปรียบเทียบกบัค่าขีดจ ากดัการเปรอะเป้ือนของสารรังสีแต่ละชนิด     โดยค่าปริมาณไอโอดีน-131ท่ีมีค่า
การเปรอะเป้ือนเท่ากบัขีดจ ากดัการเปรอะเป้ือน  จะเท่ากบัการได้รับรังสีจากภายในร่างกายเท่ากบัขีดจ ากดัการ
ไดรั้บรังสี 
7. ประเมินความปลอดภัย 
 ส าหรับ I-131  type F   Vapour   IAEA  BSS no. RS-G-1.2 ก าหนดให ้

     ALI    =                    1 x 106  Bq 
     DAC  = 416.67   Bq/m3 
       IL   = 2.5 x 105  Bq 
      RL   = 5.0 x 104  Bq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   กลุม่ประเมนิคา่ปรมิาณรงัสจีากภายในรา่งกาย   

                               ส านกัสนบัสนุนการก ากบัดแูลความปลอดภยัจากพลงังานปรมาณู 
                          16 ถ,ภาวด-ีรังสติ   ลาดยาว จตจัุกร  กทม.. 10900 โทร. 025795230 ตอ่ 2116-8  โทรสาร  025620088 

 

 

ดารุณี   พีขนุทด /เอกสารวิธีการตรวจวดัI-131ดว้ยเทคนิคต่างๆ_6มค54                                                                                            Page  17 of 20 

แบบบันทกึผล 
การตรวจวดัการเปรอะเป้ือนในสถานปฏิบัติการ 

ตรวจวดัการฟุ้งกระจายในอากาศและประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 
 

1. การตรวจสอบการเปรอะเป้ือนของห้องปฏิบัติการและตรวจวดัระดับรังสี 

แผนท่ีก าหนดจุดวดัระดบัรังสี 
ห้องปฏิบติัการเคมี  กลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

 
ระดบัรังสีท่ีจุดต่างๆ 

                               ระดบัรังสี(mR/hr)     

จุด ……            ……………………………     ………………………………… 

จุด ……            ……………………………     ………………………………… 

จุด ……            ……………………………     ………………………………… 

จุด ……            ……………………………     ………………………………… 

จุด ……            ……………………………     ………………………………… 

จุด ……            ……………………………     ………………………………… 

BG                    ……………………………     ………………………………… 

 

 

สามารถปฏิบติังานได ้  

8 ชัว่โมงต่อวนัหรือไม่ 
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2.  ตรวจสอบการเปรอะเป้ือน 

ก าหนดจุดในการตรวจวดัการเปรอะเป้ือน 
ห้องปฏิบติัการเคมี  กลุ่มประเมินค่าปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย 

 
          เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจวดัรังสี................................................model…………………… 

พื้นท่ีท าการเช็ดการเปรอะเป้ือน..................................... cm2 

 

ต าแหน่งท่ี
ตรวจวดั 

ค่านบัวดั
ทั้งหมด 

เวลาในการนบั
วดั(วนิาที) 

ค่านบัวดัต่อ
วนิาที(cps) 

 

ค่านบัวดัสุทธิ
ต่อวนิาที(cps) 

 

Eff ระยะเวลา
ระหวา่งเก็บถึง
ตรวจวดั(วนั) 

Activity 
(Bg/cm2) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
BG        
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3. การตวจสอบการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131ในอากาศ 
ก าหนดจุดในการติดตั้งเคร่ืองดูดอากาศ 

 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตรวจวดัรังสี................................................model…………………… 

              ป๊ัมดูดอากาศmodel………………………อตัราการดูดอากาศ..............................LPM 

 

 ติดตั้งประจ าตวับุคคล ตวัอยา่งท่ี …. ตวัอยา่งท่ี … BG 
ค่านบัวดัทั้งหมด ..................................... ............................ .................... ..................... 
เวลาในการนบัวดั
(วนิาที) 

..................................... ............................ .................... ..................... 

ค่านบัวดัต่อวนิาที(cps) ..................................... ............................ .................... ..................... 
ค่านบัวดัสุทธิต่อ
วนิาที(cps) 

..................................... ............................ .................... ..................... 

จ านวนนาทีท่ีเปิดป๊ัม ..................................... ............................ .................... ..................... 
ปริมาตรอากาศ(m3) ..................................... ............................ .................... ..................... 
วนั/เวลาท่ีเก็บตวัอยา่ง ..................................... ............................ .................... ..................... 
ระยะเวลาระหวา่งเก็บถึง
ตรวจวดั(วนั) 

..................................... ............................ .................... ..................... 

Eff ..................................... ............................ .................... ..................... 
Activity (Bg/m3) ..................................... ............................ .................... ..................... 

                หมายเหตุ     1  m3  =    1,000 ลิตร 
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4. การหาประสิทธิภาพการตรวจวัดไอโอดีน-131จากการตรวจวัดการเปรอะเป้ือนบนพื้นผิว  และการฟุ้งกระจาย
ของไอโอดีน-131ในอากาศ   
 

         
     
     4.1 ความแรงรังสี(kBq)                   …………………………………            ………………………………….. 
           ณ วนัท่ี.............................   
     4.2  ความแรงรังสีปัจจุบนั(Bq)       …………………………………            ………………………………….. 
           ณ วนัท่ี.............................. 
     4.3 ค่านบัวดัทั้งหมด                      …………………………………            ………………………………….. 
     4.4.ค่านบัวดัต่อวินาที                     …………………………………            ………………………………….. 
     4.5  Eff                                           …………………………………            ………………………………….. 
 
5.  ค านวณค่าปริมาณไอโอดีน-131ทีไ่ด้รับเข้าสู่ร่างกาย(Intake estimate) และปริมาณรังสีทีไ่ด้รับ 
     

จุดท่ีตรวจวดั Intake(Bq) CEDE(mSv) ผลการประเมิน
ความปลอดภยั 

    
    
    
    
    
ตวัอยา่งท่ี  1    
ตวัอยา่งท่ี  2    
 

สารรังสีมาตรฐาน I-131 
ส าหรับการวดัการเปรอะเป้ือน 

สารรังสีมาตรฐาน I-131 
ส าหรับการวดัการฟุ้งกระจายในอากาศ 


