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บทคัดยอ 

 
ปจจุบันการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองเพ่ือหารอยโรคมีบทบาทมากในงานรังสี

วินิจฉัย ดังนั้นเพื่อเปนการใชปริมาณรังสีนอยท่ีสุดใหเกิดประโยชนสูงสุด การลดปริมาณรังสีใหกับ
อวัยวะที่ไมใชเปาหมายหลักในการวินิจฉัยเชน ดวงตา เปนตน จึงเปนส่ิงท่ีพึงปฏิบัติใหผูปวย 
โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตวัสดุกําบังรังสีเอ็กซสําหรับลดปริมาณรังสีปฐมภูมิบริเวณ
เลนซตาในการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองโดยไมมีผลกระทบตอภาพรังสี วิธีการศึกษา ใช
เทคนิคการปนเสนใยนาโนดวยไฟฟาสถิต  ผลิตเสนใยจากโพลีไวนิลลิดีนฟลูออไรด เปนเวลา 2 
ช่ัวโมง ความหนาแผนเสนใยนาโนท่ีไดเทากับ 50 ไมโครเมตร ตัดแผนเสนใยใหมีขนาด 10×10 
ตารางเซนติเมตร และเคลือบดวยแบเรียมซัลเฟต  จะไดความหนาโดยเฉล่ีย 200 ไมโครเมตร 
จากนั้นทดสอบคุณสมบัติของวัสดุโดยทดสอบความสม่ําเสมอของแบเรียมซัลเฟตท่ีเคลือบลงบน
แผนเสนใยนาโนดวยการถายภาพรังสีแลวหาสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน วัดคารอยละการลดทอน
รังสีปฐมภูมิของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีซอนทับกันต้ังแต 1 – 18 แผน และศึกษา
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล ท่ีคาความตางศักยไฟฟา 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120  พีค-
กิโลโวลตเตจ     ทดลองหาคาสเปกตรัมของรังสีเอ็กซท่ีผานเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีคา 
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ความตางศักยไฟฟา 120 พีคกิโลโวลตเตจ  ทดลองวัดปริมาณรังสีปฐมภูมิท่ีผานแผนเสนใยนาโน
เคลือบแบเรียมซัลเฟตจากหุนจําลองศีรษะอะคริลิกในการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองดวยวิธี
ดัชนีปริมาณรังสีเอ็กซคอมพิวเตอรโดยวัดปริมาณรังสีท่ีผิวของหุนจําลองเทียบไดกับบริเวณเลนซ
ตาและแกนกลางเทียบไดกับบริเวณสมอง และการทดลองเปรียบเทียบคุณภาพของภาพรังสีดวยวิธี
พีคซิกนอลทูนอยซเรโชโดยใชหุนจําลองสมมูลเนื้อเยื่อศีรษะ ในงานวิจัยนี้ผลิตแผนเสนใยนาโน 18 
แผน ผลการศึกษาความสมํ่าเสมอของแบเรียมซัลเฟตท่ีเคลือบบนเสนใยนาโนแตละแผนใหคารอย
ละสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนมีคาเฉล่ีย 0.96  ผลการศึกษารอยละการลดทอนรังสีปฐมภูมิของ
แผนเสนใยนาโนไฟเบอรเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีซอนทับ 18 แผนและผลการศึกษาสัมประสิทธ์ิ
การลดทอนเชิงมวลเมื่อซอนแผนแบเรียมซัลเฟต 3 แผน ท่ีคาความตางศักยไฟฟา 60, 70, 80, 90, 
100, 110 และ 120 พีคกิโลโวลตเตจ มีคาเทากับ 99.38, 99.05, 99.03, 98.50, 97.99, 96.65 และ 
95.60 ตามลําดับ และ 10.85, 10.53, 9.79, 9.20, 8.71, 7.97 และ 7.76 ตามลําดับ คาสเปกตรัมท่ีความ
ตางศักยไฟฟา 120 พีคกิโลโวลตเตจมีคาเทากับ 76.47 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ผลการทดลองวัด
ปริมาณรังสีในการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรปริมาณรังสีท่ีผิวและแกนกลางของหุนจําลองศีรษะ
อะคริลิกเม่ือวางแผนนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตบนหุนจําลองสามารถลดทอนรังสีไดสูงสุดรอยละ 
73.58 และ 23.26 ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบคุณภาพของภาพรังสีกอนและหลังกําบังรังสีเม่ือ
ซอนแผนนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต 3 แผน พบวา PSNR มีคา 36.29, 34.15, 35.06, 36.15, 37.95 
และ 36.36 เดซิเบล ซ่ึงมีคาไมแตกตางกัน  สรุปไดวา วัสดุกําบังรังสีเอ็กซจากเสนใยนาโนเคลือบ
ดวยแบเรียมซัลเฟต 3 แผน (0.6 มิลลิเมตร) มีประสิทธิภาพในการลดทอนรังสีเอ็กซท่ีระดับพลังงาน
ตางๆ และสามารถลดทอนรังสีท่ีเลนซตาจากการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองท่ี 120 พีคกิโล-
โวลตเตจไดรอยละ 35.37 โดยไมรบกวนคุณภาพของภาพรังสีตอการวินิจฉัย 
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Abstract 
 

Nowadays, brain computed tomography examination play much role in diagnosis of 
brain lesion. In order to use radiation as low as reasonably achievable the reduction of dose for 
organs other than the main target in diagnosis such as the eyes is the best practice to the patients. 
This project aimed to produce x-rays shielding material for reducing the primary radiation to the 
eye lens in CT-brain examination with no effect on image quality. The nano-fibers produce from 
polyvinylidene fluoride (PVDF) by electrostatic-spinning process for 2 hours. The obtained nano-
fiber sheets thickness are 50 μm. The sheets are cut into the size 10x10 cm2 and coated with 
barium sulfate the final average thickness are 200 μm. The uniformity of the barium sulfate 
coated on the nano-fiber sheet was tested by radiography and calculate the coefficient of variation 
of their optical densities. Measure the percentage of primary radiation attenuation through each 
barium sulfate coated nano-sheet and calculate mass attenuation coefficient at the voltage 60, 70, 
80, 90, 100, 110 and 120 kVp, tube current 20 mAs. The x-rays spectrum pass through barium 
sulfate coated nano-fiber sheets were tested at 120 kVp. The primary radiation doses were 
measured through the barium sulfate coated nano-fiber sheets from an acrylic head phantom in  
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CT-brain examination using CT dose index method by measuring the surface and the core of the 
phantom are comparable with the eye lens and the brain respectively. Comparison of image 
quality of radiographic was tested by peak signal to noise ratio (PSNR) method using tissue 
equivalent head phantom. In this project, we produced 18 nano-fibers sheets. Results of the 
uniformity of each barium sulfate coated nano-fiber sheets showed average 0.96 percent the 
percentage coefficient of variation. The percentage of attenuation of barium sulfate coated nano-
fiber sheets by overlapping of 18 sheets at the voltage 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120 kVp were 
99.38, 99.05, 99.03, 98.50, 97.99, 96.65 and 95.60 percent respectively and mass attenuation 
coefficient of 3 overlapped sheets at the same kVp set were 10.85, 10.53, 9.79, 9.20, 8.71, 7.97 
and 7.76 cm2g-1 respectively. The spectrum at 120 kVp is equal to 76.47 keV. The surface and the 
core phantom’s doses from CT-brain examination were reduced up to 73.58 and 23.26 percent 
respectively. The image qualities of the radiographs with and without using 3 overlapped sheets 
were 36.29, 34.15, 35.06, 36.15, 37.95 and 36.36 dB, which showed not different in image 
quality. In conclusion, x-ray shielding material made from barium sulfate coated nano-fibers 3 
sheets (0.6 mm) was effective in attenuation of primary radiation for various x-rays energies and 
can reduce 35.37 percent in eye lens dose from CT-brain examination at 120 kVp without effect 
on image quality. 


