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บทท่ี 5 

 
วิจารณผลการทดลองและสรุป 

 
 อุปกรณกําบังรังสีสรางข้ึนเพ่ือลดทอนรังสีปฐมภูมิ  มีขนาดเล็กบาง น้ําหนักเบา ทําให
เคล่ือนยายหรือใชในการปฏิบัติงานงายแตอุปกรณนี้ยังมีขอจํากัดคือไมทนตอน้ําเพราะวัสดุท่ีใชใน

การเคลือบผิวบนเสนใยนาโนคือโพลีไวนิลแอลกอฮอล (Polyvinylalcohol) มีคุณสมบัติละลายได
ในน้ํา และขนาดของอุปกรณ 10×10 ตารางเซนติเมตร จึงเหมาะกับการกําบังรังสีแกอวัยวะบางสวน
ดังเชน ดวงตา เปนตน จากการสองเสนใยนาโนดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนจะเห็นไดวา
ลักษณะของเสนใยมีขนาดใกลเคียงกันจากการปนเสนใยดวยไฟฟาสถิตเปนเวลา 2 ช่ัวโมง พบวามี
ความหนา 50ไมโครเมตร มีความพรุนหรือมีชองวางระหวางเสนใยขนาดเล็ก เม่ือเคลือบดวย
แบเรียมซัลเฟตความหนาท่ีไดในแตละแผนมีคาเฉล่ียเทากับ 200ไมโครเมตร ความเขมขนของ
แบเรียมซัลเฟตที่ใชในการเคลือบสูงสุดท่ีสามารถผลิตไดคือรอยละ 70 โดยน้ําหนัก ซ่ึงเปนความ
เขมขนสูงสุดท่ีสามารถผสมสารละลายตางๆเขากันไดดีและหลังเคลือบช้ันผิวของช้ินงานท่ีแหงไม
มีการแตกออกมา แผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีไดมีจํานวน 18 แผนจากการประเมิน
เบ้ืองตนลักษณะของแผนท่ีไมมีการแตกราวของแบเรียมซัลเฟตและชิ้นงานไมฉีกขาด จากนั้น
ทดสอบความสมํ่าเสมอของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต โดยวัดจากคารอยละ
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนมีคาอยูในชวง 0.3 – 2.7  แสดงวาแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียม
ซัลเฟตทุกแผนมีประสิทธิภาพในการลดทอนรังสีใกลเคียงกันทุกแผน  
 จากการทดสอบการวัดสเปกตรัมรังสีเอ็กซท่ี 120 kVp จากกราฟจะเห็นไดวาเม่ือซอนทับ
แผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตทีละช้ันจนถึง 18 ช้ัน คาพลังงานรังสีเอ็กซไมเกิดการ
เปล่ียนแปลงแตมีการดูดซับรังสีเอ็กซท่ีมีคาพลังงานตํ่าออกไป จากสเปกตรัมของรังสีเอ็กซยิ่ง
เหมาะสมกับการนํามาใชในการปองกันรังสีพลังงานตํ่าท่ีเลนซตา เนื่องจากพลังงานใชในการสราง

ภาพท่ีเหมาะสมของเอกซเรยคอมพิวเตอรคือ รังสีพลังงานสูง (120 kVp) 
 จากการทดลองวัดปริมาณรังสีปฐมภูมิท่ีผานเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีความตาง

ศักยไฟฟา 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 kVp กระแสหลอด 20 mAs พบวารอยละการลดทอน
รังสีมีคาเพิ่มข้ึนเม่ือความหนาของแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตเพ่ิมข้ึน และเม่ือซอนทับ
แผน 18 แผนหรือเทากับความหนา 3.60 มิลลิเมตร รอยละการลดทอนรังสีมีคาเทากับ 99.38, 99.05, 
99.03, 98.50, 97.99, 96.65 และ 95.60 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาท่ีปริมาณโฟตอนแปรผกผันกับ
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ความหนาของตัวกลาง และแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตมีความสามารถในการลดทอน
รังสีได 

จากการศึกษาหาคารอยละสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลท่ีความตางศักยไฟฟา 60, 70, 80, 

90, 100, 110 และ 120 kVp กระแสหลอด 20 mAs ทดลองโดยการเพิ่มความหนาของแผนเสนใย
นาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตจาก 1 ช้ันจนถึง 18 ช้ัน พบวาคารอยละสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล
มีแนวโนมลดลงเม่ือพลังงานรังสีเอ็กซมีคาเพิ่มข้ึนเพราะปริมาณโฟตอนเพิ่มข้ึนการทะลุทะลวงผาน
แผนนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตจึงมีมากข้ึนทําใหคารอยละสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลลดลง 

จากการทดสอบอุปกรณกําบังรังสีจากการวัดปริมาณรังสีท่ีผิวและแกนกลางของหุนจําลอง
ศีรษะอะคริลิกพบวาปริมาณรังสีท่ีผิวของหุนจําลองเม่ือไดรับการกั้นรังสีดวยแผนเสนใยนาโน
เคลือบแบเรียมซัลเฟต ซอนทับกันจํานวน 18 แผน สามารถลดปริมาณรังสีไดสูงสุดรอยละ 73.58  
และท่ีแกนกลางไดรอยละ 23.26 การท่ีปริมาณรังสีท่ีผิวลดไดสูงกวาท่ีแกนกลางเนื่องจากหุนจําลอง
ศีรษะมีลักษณะทรงกลมซ่ึงบริเวณผิวท่ีอยูชิดกับอุปกรณกําบังรังสีสามารถดูดซับพลังงานรังสีสวน
หนึ่งไวและมีความหนาของหุนจําลองศีรษะอะคริลิกเขามาเกี่ยวของ เม่ือเทียบกับท่ีแกนกลางซ่ึงมี
ความหนาท่ีรังสีเอ็กซผานภายในหุนจําลองเทากันทุกดานยกเวนบริเวณท่ีถูกกําบังทําใหการลดทอน
รังสีเอ็กซลดนอยกวาบริเวณผิวของหุนจําลองศีรษะ  จากการประเมินความหนาท่ีเหมาะสมของ
แผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต โดยการวางแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตบน
หุนจําลองสมมูลเนื้อเยื่อศีรษะแลวเพิ่มความหนาทีละช้ันจนถึง 6  ช้ันแลวสแกนดวยเทคนิคเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมอง ซ่ึงภาพรังสีท่ีดีควรมองเห็นอวัยวะดังตอไปนี้ เลนซตา, กลามเน้ือInferior 
rectus, Superior rectus, Medial rectus, Lateral rectus, Superior Oblique และประสาทตา 
(Optic nerves) พบวาความหนาท่ีเหมาะสมอยูท่ี 3 แผนซอนทับกัน เพราะจากการประเมิน

เบ้ืองตนของภาพรังสีไมมีการรบกวนของภาพรังสีหรืออารติแฟค(artifact) ภาพรังสีท่ีไดเห็น
บริเวณระหวางขอบกระดูกศีรษะและแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต คือ สวนท่ีเทียบไดกับ
เนื้อเยื่อช้ันผิวหนัง เลนสตา และ ประสาทตาถึงแมวารอยละการลดทอนรังสีท่ี 3 แผนซอนทับกันจะ
มีคารอยละ 35.37 ซ่ึงนอยกวาการกั้นดวยแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟต 4 แผน  แต
ภาพรังสีท่ีใชแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมต้ังแต 4 แผนข้ึนไปจะเกิดการรบกวนของภาพรังสีซ่ึง
ไมสามารถนําไปวินิจฉัยตอไปได ดังนั้นความเหมาะสมความหนาของแผนเสนใยนาโนเคลือบ
แบเรียมซัลเฟตจึงอยูท่ีวางซอนทับกัน 3 แผน 

จากการทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพของภาพรังสีดวยคาเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใช
หุนจําลองศีรษะแลวสแกนซ่ึงมีชุดแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตซอนทับกัน 3 แผน มี
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จํานวน 6 ชุด ทําการสแกน 7 คร้ังคือกอนกําบังและหลังกําบังรังสี พบวา เม่ือใชสถิติ t-test ทดสอบ
ระหวางคาเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวาไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลจากการวัด
ปริมาณรังสีเม่ือวางแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตซอนทับกันจาก 1 ช้ันจนถึง 3 ช้ันบน

หุนจํ าลองอะคริลิกในการตรวจเค ร่ือง เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองของ ย่ีหอSIEMEN 
SOMATOM  พบวาสามารถลดทอนรังสีจาก 6.07 เรินทเกน ลดลงเหลือ 4.33 เรินทเกน ท่ีบริเวณ

ผิวของหุนจําลองศีรษะอะคริลิก  เม่ือนําภาพรังสีท้ัง 6 ชุดวิเคราะหคา PSNR ดวยโปรแกรม 

MATLAB 7.0 คาท่ีไดมีดังตอไปนี้ 36.29, 34.15, 35.06, 36.15, 37.95และ 36.36 จากคา PSNR 

หลังใชแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตมีคาไมแตกตางกันและคาPSNRมีคาสูงอยูในชวงท่ี
ใหคุณภาพของภาพท่ีดีคือมากกวา 30 dB และจากการเปรียบเทียบคา ROIบริเวณดวงตาและ
บริเวณสมองจากภาพรังสีท่ีไมไดกําบังและกําบังดวยแผนเสนใยนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตซอน

ทับกัน 3 แผน โดยการใชสถิติ t-test ทดสอบพบวามีคาไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
สรุปไดวาอุปกรณกําบังรังสีนี้มีความสามารถลดทอนรังสีปฐมภูมิท่ีเลนซตาไดรอยละ 

35.37 (76.47 keV) ในการตรวจดวยเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรสมองโดยไมมีผลกระทบตอ

ภาพรังสี จากงานวิจัยของ McLaghli และ Mooney [15] ใชบิสมัทเปนวัสดุในการทดลองท่ี

พลังงาน 120 kVp สามารถลดปริมาณรังสีท่ีตาของผูปวยจากการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

จาก 6 mGy ลดลงเหลือ 4.9 mGy และภาพรังสีท่ีไดไมเกิดการรบกวนตอภาพของสมองทําให
สามารถวินิจฉัยภาพได จะเห็นไดวาคาการลดทอนรังสีของแผนนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีผลิต

นี้ครอบคลุมชวงพลังงาน 120 kVp การลดทอนนี้เทียบกับตะก่ัวเม่ือใชพลังงานความตางศักยไฟฟา 
100 kVp ซ่ึงตะก่ัวมีความหนา 0.5 มิลลิเมตร สามารถกั้นรังสีเอ็กซไดรอยละ 75  เม่ือเทียบกับแผน
นาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตมีความหนา 1 มิลลิเมตร สามารถกั้นรังสีเอ็กซไดรอยละ 76 แสดงวา
แผนนาโนเคลือบแบเรียมซัลเฟตท่ีความหนา 1 มิลลิเมตร สามารถกั้นรังสีเอ็กซไดใกลเคียงกับ

ตะกั่ว 0.5 มิลลิเมตร ท่ีความตางศักยไฟฟา 100 kVp และหากสามารถพัฒนาวัสดุรองรับใหมีความ
หนาเพ่ิมมากข้ึนโดยการใชเวลาปนเสนใยดวยไฟฟาสถิตนานข้ึนจะสามารถเพ่ิมความเขมขนของ
แบเรียมซัลเฟตไดมากข้ึน อาจจะทําใหอุปกรณมีประสิทธิภาพในการลดทอนรังสีท่ีเพ่ิมมากข้ึนซ่ึง
สามารถนําไปประยุกตในการปองกันอันตรายจากรังสีท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิในงานรังสีวินิจฉัย
อ่ืนๆได 
 


