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ร้ อยละ 100
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Dental x-ray films
ส่ วนประกอบและโครงสร้ างของฟิ ล์ มเอกซเรย์
ฟิ ล์มเอกซเรย์ประกอบด้ วยส่วนประกอบพื ้นฐาน 4 ส่วน (รูปที่ 1) คือ
1. แกนฟิ ล์ม (Film base)
2. แอดฮีซีฟ (Adhesive)
3. อีมลั ชัน่ (Film emulsion)
4. ซุปเปอร์ โคท (Supercoat / Protection layer)
Supercoat
Emulsion
Adhesive
Film base

รูปที่ 1 แสดงส่วนประกอบพื ้นฐานของฟิ ล์มเอกซเรย์
1. แกนฟิ ล์ม (Film base)
เป็ นแผ่นแข็งใส ทาหน้ าที่เป็ นแกนกลางของฟิ ล์มเพื่อมิให้ ฟิล์มหักงอได้ ง่าย และเป็ นที่เกาะ
ของอีมลั ชัน่ มีความหนา 0.18-0.2 mm แกนฟิ ล์มต้ องมี flexible ที่เหมาะสมเพื่อง่ายต่อการใช้ งาน
และมีความเสถี ยรภาพของรู ปร่ าง (dimension stability) ไม่เปลี่ยนแปลง เช่นขณะล้ างฟิ ล์ม การ
เปลี่ยนแปลงของรูปร่างจะทาให้ เกิดรอยร้ าวของเจลาตินที่ยึดอยูบ่ นแกนฟิ ล์มได้
ในอดีตแกนฟิ ล์มทาจากแผ่นแก้ วใส ที่มีอีมลั ชัน่ เคลือบอยู่ด้านเดียว แต่เนื่องจากแตกหัก
ง่ายและขาดแคลนในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1 จึงเปลี่ยนมาใช้ เซลลูโลสไนเตรท (cellulose nitrate)
แทน และเนื่องจากเซลลูโลสไนเตรท ติดไฟง่ายและพบว่าห้ องเก็บฟิ ล์มต่างๆมักเกิดไฟไหม้ อยู่เสมอ จึง
มีการผลิตแกนฟิ ล์มจากเซลลูโลสไตรอาซีเตท (cellulose triacetate) ซึ่งใช้ ได้ ผลดี ต่อมาในปี ค.ศ.
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1960 เริ่ มมีการนาแกนฟิ ล์มที่ผลิตจากโพลีเอสเทอร์ (polyester) เข้ ามาใช้ ในวงการแพทย์ พบว่าแกน
ฟิ ล์มที่ผลิตจากโพลีเอสเทอร์ มีความเสถียรของรูปทรงดีมาก และมีความแข็งแรงกว่าพวกอาซีเตท
โพลีเอสเทอร์ ประกอบด้ วยไดเมทิลเทรี ฟาเลท (dimethyl terephthalate) และเอทิลีนไกร
คอล (Ethylene glycol) ผสมเข้ าด้ วยกัน และมีการเติมสีฟ้าอ่อนลงในแกนฟิ ล์มเพื่อช่วยในการอ่าน
ฟิ ล์มและยังทาให้ contrast ของภาพดีขึ ้นด้ วย
2. แอดฮีซีฟ (Adhesive)
เป็ นชันที
้ ่อยู่ติดกับแกนฟิ ล์ ม ทาหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อม emulsion ให้ ยึดติดกับแกนฟิ ล์ม ซึ่งถ้ า
ไม่มีชนนี
ั ้ ้ emulsion จะไม่ตดิ กับแกนฟิ ล์มหรื ออาจจะติดอยูไ่ ด้ ไม่สม่าเสมอ
3. อีมลั ชัน่ (Film emulsion)
อีมลั ชัน่ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วนคือผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์ (silver halide) และ vehicle
matrix ผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์มีความไวต่อรังสีเอกซ์และแสงสว่าง โดยผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์จะกระจายอยู่
อย่างสม่าเสมอใน vehicle matrix โดยอีมลั ชัน่ ที่เคลือบบนแกนฟิ ล์มมีทงแบบที
ั้
่เคลือบอยู่เพียงด้ าน
เดียว (single coated film) และแบบที่เคลือบอยูบ่ นแกนฟิ ล์มทังสองด้
้
าน (double coated film)
ซิลเวอร์ เฮไลด์ประกอบด้ วยผลึกซิลเวอร์ โบรไมด์ (silver bromide) เป็ นส่วนใหญ่ คือ
ประมาณ 80-99% และอีก 1-10% เป็ นผลึกซิลเวอร์ ไอโอไดด์ (silver iodide) นอกจากนี ้ผลึกซิลเวอร์
เฮไลด์ยงั ประกอบด้ วยซิลเวอร์ ไอออนอิสระ (free silver ions) แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างอะตอม และ
มีการเติมสารประกอบซัลเฟอร์ (sulfur compound) เพื่อช่วยเพิ่มความไวและเป็ น latent image site
ใน Ultra-speed film ผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์มีลกั ษณะเป็ นก้ อน (globular-shaped crystals)
แต่ใน INSIGHT film ผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์มีลกั ษณะเป็ นแบบท่อแบน (flat tubular crystals) เรี ยงขนาน
ไปกับผิวของฟิ ล์มซึง่ ช่วยเพิ่มพื ้นที่ที่จะได้ รับรังสีเอกซเรย์ ดังนันเวลาที
้
่ใช้ ในการถ่ายภาพรังสี ของฟิ ล์มที่
มีผลึกแบบท่อแบนจึงน้ อยกว่าฟิ ล์มที่มีผลึกเป็ นแบบก้ อน
4. ซุปเปอร์ โคท (Supercoat / Protection layer)
เป็ นชันบางๆ
้
เคลือบบนอีมลั ชัน่ อยูด่ ้ านนอก เพื่อปกป้องฟิ ล์มไม่ให้ เกิดรอยขีดข่วนได้
โดยง่าย
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การเกิดภาพแฝง (Latent image formation)
เมื่อเอกซเรย์ฟัน รังสีเอกซ์ผ่านวัตถุซึ่งมีความหนาแน่นต่างกัน เช่น ฟั น กระดูกเบ้ าฟั น เหงือก อากาศ โดย
วัตถุที่มีความหนาแน่นต่างกันจะดูดกลืนรังสีเอกซ์ไว้ แตกต่างกันทาให้ รังสีเอกซ์หลังจากผ่านใบหน้ าผู้ป่วย
มีความเข้ มต่างกันตามแต่ละบริ เวณด้ วย ลารังสีส่วนนี ้เรี ยกว่าเอกซเรย์อิมเมจ (X-ray image) และเมื่อ
เอกซเรย์อิมเมจตกลงบนอีมลั ชัน่ จะมีผลึกซิลเวอร์ โบรไมด์ -ไอโอไดด์บางตัวที่ได้ รับรังสีเรี ยกว่า exposed
crystals และบางตัวที่ไม่ได้ รับรังสีเรี ยกว่า unexposed crystals
ในส่วนที่ได้ รับรังสี โฟตอนของรังสีจะทาปฏิกิริยากับโบรไมด์ไอออนของซิลเวอร์ โบรไมด์ โดยทาให้
ซิลเวอร์ โบรไมด์แตกออกจากกันและโบรไมด์อิออนสูญเสียอิเล็กตรอนกลายเป็ นโบรมีนอะตอมที่เป็ นกลาง
ส่วนอิเลกตรอนที่หลุดออกมาก็จะเคลื่อนไปอยู่บริ เวณ sensitivity site เหนี่ยวนาให้ ซิลเวอร์ ไอออนอิสระที่มี
ประจุบวกไปทาปฏิกิริยาบริเวณดังกล่าวแล้ วกลายเป็ นซิลเวอร์ อะตอมที่เป็ นกลาง กระบวนการนี ้จะเกิดขึ ้น
หลายครัง้ ภายในผลึกและซิลเวอร์ นี ้ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าจึงเรี ยกว่าภาพแฝง (Latent image)
Characteristic curve ของฟิ ล์ มเอกซเรย์
เมื่ อฟิ ล์ ม ได้ รับ รั ง สี และนาไปผ่า นกระบวนการล้ างฟิ ล์ ม ผลึกซิ ล เวอร์ เ ฮไลด์ที่ ไ ด้ รั บ รั ง สี จ ะถูก
เปลี่ยนเป็ น grain of metallic silver ซึ่งมีสีดามืด แสงจากตู้อ่านฟิ ล์มไม่สามารถผ่าน silver grain นี ้ไปได้
ฟิ ล์มจะมีความดาในแต่ละบริเวณแตกต่างกันไป เรี ยก radiographic density
Density หรื อความดาของภาพรังสีสามารถวัดได้ จากเครื่ องมือที่เรี ยกว่า densitometer หรื ออาจใช้
วิธีคานวณจากสูตร
Optical density = log10 I0/It
เมื่อ I0 คือความเข้ ม ของแสงที่มาตกลงบนฟิ ล์ม และ It คือจ านวนของแสงที่ผ่านออกมาจากฟิ ล์ ม ถ้ า
คานวณจากสูตรจะพบว่า ถ้ าแสงผ่านฟิ ล์มออกมาได้ ร้อยละ 10 จะมี density เท่ากับ 1 และถ้ าแสงผ่าน
ฟิ ล์มออกมาได้ ร้อยละ 1 จะมี density เท่ากับ 2
ถ้ านาค่า optical density และค่า logarithm ของปริ มาณรังสีมาทาเป็ นกราฟจะได้ characteristic
curve (รูปที่ 2) ซึ่งสังเกตได้ ว่าถ้ าปริ มาณรังสีมากขึน้ density ก็จะมากขึ ้นด้ วย ค่า density ของฟิ ล์มที่
เหมาะแก่การวินิจฉัยคือ 0.5-3.0 ซึง่ จะอยูใ่ นช่วงของกราฟส่วนที่เป็ นเส้ นตรง
6
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รูปที่ 2 Characteristic curve แสดงความสัมพันธ์ระว่าง logarithm ของปริมาณรังสีในแนวแกน x
กับ optical density ในแนวแกน y
Radiographic contrast คือช่วงของ density ของภาพรังสีหรื อความแตกต่างระหว่างความขาวดาของ
ภาพรังสี ซึ่งภาพรังสีใดที่แสดงบริ เวณขาวและดาต่างกันชัดเจนจะมี gray scale of contrast น้ อยหรื อมี
contrast มาก ส่วนภาพรังสีใดที่แสดงบริ เวณขาวเทาอ่อนเทาเข้ มดาน้ อยไปจนดามากจะมี gray scale of
contrast มากหรื อมี contrast น้ อย (รูปที่ 3) และสามารถอ่าน contrast จาก characteristic curve ได้ ดงั
แสดงในรูปที่ 4
ก

ข
รูปที่ 3 แสดง radiographic contrast
ภาพ ก. มีสีขาวเทาดาแค่3สีเรี ยกว่ามีgray scale of
contrast น้ อยหรื อมีความแตกต่างของสีขาวเทาดาที่
ชัดเจนมาก (high contrast)

ภาพ ข. มีสีขาวเทาดาหลายระดับเรี ยกว่ามี gray scale of
contrast มากหรื อมีlow contrast นัน่ เอง
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ฟิ ล์ม A

ฟิ ล์ม B

รูปที่ 4 แสดง characteristic curve ของฟิ ล์ม 2 ชนิด ฟิ ล์ม A มี contrast ของฟิ ล์มมากกว่าฟิ ล์ม
B โดยพิจารณาจากกราฟพบว่าฟิ ล์ม A มีความชันของกราฟมากกว่าฟิ ล์ม B ดังนันเมื
้ ่อค่าของ
ปริมาณรังสีเปลี่ยนไปเท่ากัน ฟิ ล์ม A จึงมีการเปลี่ยนแปลงค่า optical density มากกว่าฟิ ล์ม B
ความไวของฟิ ล์ม (film speed)ความสามารถที่ก่อให้ เกิดภาพรังสีเร็ วช้ าต่างกัน เมื่อได้ รับปริ มาณ
รังสีเท่ากัน (รูปที่ 5)

ฟิ ล์ม A

ฟิ ล์ม B

รูปที่ 5 แสดงความไวระหว่างฟิ ล์ม A และฟิ ล์ม B เมื่อพิจารณาจากค่า optical density ที่
เท่ากัน พบว่าฟิ ล์ม A ต้ องการปริมาณรังสีน้อยกว่าฟิ ล์ม B ดังนันฟิ
้ ล์ม A มีความไวมากกว่า
ฟิ ล์ม B
8
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Film latitude คือช่วงของปริ มาณรังสีที่ใช้ ในการถ่ายภาพรังสีและทาให้ เห็นความแตกต่างของ
density บนฟิ ล์ม ฟิ ล์มที่มี latitude กว้ างจะมี contrast ต่า (รูปที่ 6)

ฟิ ล์ม A

ฟิ ล์ม B

รูปที่ 6 แสดง characteristic curve ของฟิ ล์ม 2 ชนิด ซึง่ ฟิ ล์ม B มี latitude กว้ าง
กว่าฟิ ล์ม A เมื่อพิจารณาจากกราฟพบว่าฟิ ล์ม B มีความชันของกราฟน้ อยกว่า
ฟิ ล์ม A ดังนันฟิ
้ ล์ม B จึงมีชว่ งของปริมาณรังสีที่ใช้ ในการถ่ายเพื่อให้ ได้ density ที่
เหมาะแก่การวินิจฉัยมากกว่าฟิ ล์ม A
ชนิดของฟิ ล์ มเอกซเรย์
1. ฟิ ล์มชนิดนันสกรี น (non-screen film)
2. ฟิ ล์มชนิดสกรี น (screen film)
3. ฟิ ล์มที่ใช้ ลอกเลียนแบบ (duplicating film)
ฟิ ล์ มชนิดนันสกรีน (Non-screen film)
เป็ นฟิ ล์มที่มีความไวต่อรังสีเอกซ์มากกว่าแสงสว่าง ฟิ ล์มชนิดนี ้ให้ ภาพที่มีความคมชัดและ
ให้ รายละเอียดที่ดีกว่าฟิ ล์มชนิดสกรี น
ฟิ ล์ มชนิดสกรีน (Screen film)
เป็ นฟิ ล์มที่มีความไวต่อแสงสว่างมากกว่ารังสีเอกซ์ และต้ องใช้ ร่วมกับ intensifying
9
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screen โดยขณะใช้ งาน ฟิ ล์มชนิดนี ้จะถูกบรรจุอยูร่ ะหว่าง intensifying screen 2 แผ่นที่อยูใ่ นตลับ
Intensifying screen จะเป็ นตัวดูดกลืนรังสีเอกซ์และปล่อยแสงออกมายังฟิ ล์ม ซึง่ แสงที่
ปล่อยออกมาจะให้ สีที่ต่างกันและอีมลั ชัน่ ที่ผลิตก็มีความไวต่อแสงสีที่ต่างกันด้ วย ดังนัน้ จึงควรเลือกใช้
อิมลั ชัน่ ที่มีความไวแสงสีซงึ่ ตรงกับที่ปล่อยออกมาจาก intensifying screen คือ
- Standard silver halide emulsion จะไวต่อ BLUE light
- Modified silver halide emulsion with ultraviolet sensitizers จะไวต่อ
ULTRAVIOLET light
- Orthochromatic emulsion จะไวต่อ GREEN light
- Panchromatic emulsion จะไวต่อ RED light
T-Mat เป็ นสกรี นฟิ ล์มชนิดหนึง่ ของ Kodak ซึง่ มีผลึกซิลเวอร์ เฮไลด์เป็ นแบบท่อแบน เรี ยง
ตัวขนานกับผิวของฟิ ล์มทาให้ มีพื ้นที่หน้ าตัดในการรับรังสีมากขึ ้น ช่วยเพิ่มความไว ของฟิ ล์ม ต่อมา Kodak
ได้ ผลิตสกรี นฟิ ล์มรุ่นใหม่ที่เรี ยกว่า Ektavision โดยเติม absorbing dye ลงในอิมลั ชัน่ เพื่อป้องกันการเกิด
crossover ของแสง คือป้องกันแสงจาก intensifying screen ด้ านหนึ่งไปยังอีมลั ชัน่ ที่อยู่อีกด้ านหนึ่งของ
ฟิ ล์ม ส่งผลให้ ภาพที่ได้ มีความคมชัดมากขึ ้น
ฟิ ล์ มที่ใช้ ลอกเลียนแบบ (Duplicating film)
เป็ นฟิ ล์มที่ใช้ ลอกเลียนแบบภาพรังสีทงในและนอกช่
ั้
องปาก โดยภาพรังสีที่ได้ จะ
เหมื อนกับภาพรั งสีต้นแบบ ฟิ ล์ม ชนิดนีส้ ามารถนามาใช้ ประโยชน์ในทางทันตกรรมได้ หลายกรณี เช่น
จาเป็ นต้ องส่งต่อฟิ ล์มไปยังทันตแพทย์เฉพาะทาง, นาไปใช้ ในการสอน หรื อใช้ ในการเคลมประกันเป็ นต้ น
ฟิ ล์มที่ใช้ ลอกเลียนแบบจะมีอิมลั ชัน่ เพียงด้ านเดียว ซึง่ ด้ านที่มีอิมลั ชัน่ จะมีลกั ษณะด้ าน
(dull side) ส่วนด้ านที่ไม่มีอิมลั ชัน่ จะมีลกั ษณะมันวาว (shiny side) ขณะทาการลอกเลียนแบบต้ องทา
ภายใต้ แสง safelight และวางฟิ ล์มให้ ด้านที่มีอิมลั ชัน่ แนบสนิทกับฟิ ล์มต้ นแบบเสมอ ฟิ ล์มชนิดนี ้ต่างจาก
ฟิ ล์มที่ใช้ ในช่องปากหรื อนอกช่องปากคือ จะใช้ เฉพาะในห้ องมืดและไม่ต้องรับรังสีเอกซ์
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ชนิดของฟิ ล์ มเอกซเรย์ ตามการใช้ งานทางทันตกรรม
1. ฟิ ล์มเอกซเรย์ที่ใช้ ถ่ายในช่องปาก (Intraoral x-ray film)
2. ฟิ ล์มเอกซเรย์ที่ใช้ ถ่ายนอกช่องปาก (Extraoral x-ray film)
Intraoral x-ray film
ฟิ ล์มที่ใช้ ในช่องปากเป็ นพวกนันสกรี นฟิ ล์มซึง่ ไวต่อรังสีเอกซ์มากกว่าแสงสว่าง มักมี
อีมัล ชั่นเคลื อบทัง้ สองด้ านของแกนฟิ ล์ม ซึ่งช่วยลดปริ ม าณรั งสี ที่ใช้ ในการเกิ ดภาพ ฟิ ล์ มชนิดนี จ้ ะมี
identification dot ที่มีลกั ษณะนูนกลม เพื่อบอกด้ านที่ใช้ รับรังสี
 ส่วนประกอบภายในซองฟิ ล์มเอกซเรย์ชนิดที่ใช้ ถ่ายในช่องปาก (รูปที่ 7, 8)
1. แผ่นฟิ ล์ม (film)
2. กระดาษสีดา (black paper)
3. แผ่นตะกัว่ (sheet of lead foil)
4. ซองพลาสติก (outer packet or wrapper)

Identification dot

กระดาษสีดา
แผ่นฟิ ล์ม
แผ่นตะกัว่
ซองพลาสติกด้ านนอก

รูปที่ 7 ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายในซองฟิ ล์มเอกซเรย์ชนิดที่ใช้ ถ่ายในช่องปาก
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รูปที่ 8 แสดงส่วนประกอบภายในซองฟิ ล์มเอกซเรย์ชนิดที่ใช้ ถ่ายในช่องปาก

ฟิ ล์มจะถูกห่อหุ้มด้ วยกระดาษสีดาเพื่อป้องกันแสง หรื ออันตรายที่จะเกิดขณะแกะฟิ ล์ม
เช่นรอยขูดขี ดจากเล็บ และระหว่างกระดาษสี ดากับฟิ ล์ม จะใส่แผ่นตะกั่วบางไว้ เพียงหนึ่งด้ านเพื่อลด
ปริมาณรังสีที่ผา่ นออกมาจากฟิ ล์มไปยังเนื ้อเยื่อ มิให้ เนื ้อเยื่อที่อยู่หลังฟิ ล์มได้ รับรังสีมากเกินไปและยังช่วย
ลด secondary radiation ที่สะท้ อนจากเนื ้อเยื่อกลับมายังฟิ ล์ ม ช่วยทาให้ ภาพที่ได้ ไม่สญ
ู เสียความคมชัด
แผ่นตะกัว่ นี ้มีลวดลายเป็ นลักษณะ herring bone pattern ดังนันถ้
้ ามีการวางฟิ ล์มกลับด้ าน ลายดังกล่าว
จะปรากฏให้ เห็นบนฟิ ล์ม และภาพที่ได้ จะมีลกั ษณะขาวมัว ส่วนประกอบทังหมดนี
้
้จะถูกห่อหุ้มด้ วยแผ่น
พลาสติกกันนา้ เพื่ อป้ องกันน า้ และนา้ ลายไม่ให้ ซึม เข้ า ไปสัม ผัสฟิ ล์ ม ท าให้ เจลาติน บวมและเกิ ด การ
บิดเบือนของภาพ
 ขนาดฟิ ล์มที่นิยมใช้ ในช่องปากมี 4 ขนาดคือ
 Size 0 : ใช้ ในผู้ป่วยเด็ก
 ฟั นล่าง (primary dentition)
 Bite-wing ( เด็กอายุ 8-9 ปี )
 Size 1 : ใช้ ใน parallel technique
 ฟั นหน้ าทังหมด
้
 Size 2 : standard film
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 ฟั นบนในผู้ป่วยเด็กอายุ 3-5 ปี
 ฟั นทุกซี่ใน bisecting technique ทังในผู
้ ้ ป่วยเด็ก ( mixed dentition )
และผู้ใหญ่
 ฟั นหลังใน parallel technique
 Bite-wing
 Size 4 : ใช้ ในการถ่าย occlusal radiography
 Occlusal topographic
 Occlusal cross-section
 ความไวของฟิ ล์ม
ความไวของฟิ ล์มคือความสามารถที่ก่อให้ เกิดภาพรังสีเร็วช้ าต่างกัน เมื่อได้ รับปริมาณ
รังสีเท่ากัน ความไวของฟิ ล์มมีตงแต่
ั ้ A-speed (ช้ าสุด) จนถึง F-speed (ไวที่สดุ )
E-speed film หรื อ F-speed film ของ Kodak ถือเป็ นฟิ ล์มตัวเดียวกันต่างกันตรง
วิธีการล้ าง คือ E-speed ล้ างด้ วยมือ ส่วน F-speed ล้ างด้ วยเครื่ อง
F-speed film มีความไวกว่า D-speed film จึงมีข้อดีที่สามารถลดเวลาในการถ่ายภาพ
รังสี นัน่ คือสามารถลดปริมาณรังสีให้ แก่ผ้ ปู ่ วย อีกทังลดโอกาสการขยั
้
บของผู้ป่วยขณะถ่ายภาพรังสี
Extraoral x-ray film
เป็ นฟิ ล์มที่ใช้ ถ่ายนอกช่องปาก มีทงชนิ
ั ้ ดนันสกรี นและสกรี น โดยชนิดนันสกรี นจะมี
ลักษณะเหมือนกับนันสกรี นที่ใช้ ในช่องปาก แต่มีอิมลั ชัน่ หนากว่าเพื่อให้ มีความไวมากขึ ้น เป็ นการลดเวลา
ในการถ่าย (exposure time) ฟิ ล์มชนิดนี ้จะบรรจุอยู่ในซองกระดาษเรี ยกว่า envelop หรื อในซองกระดาษ
แข็งเรี ยกว่า cardboard โดยทัว่ ไปมี 2 ขนาดคือ 5x7 และ 8x10 นิ ้ว
ส่วนสกรี นฟิ ล์ม เป็ นฟิ ล์มที่ต้องใช้ ร่วมกับ intensifying screen โดยฟิ ล์มจะถูกบรรจุอยู่
ระหว่าง intensifying screen 2 แผ่นในตลับแข็งซึง่ เรี ยกว่า cassette หรื อตลับฟิ ล์ม ขนาดโดยทัว่ ไปที่ใช้ คื อ
5x7, 8x10 และ 10x12 นิ ้ว
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อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ร่วมกับฟิ ล์ มเอกซเรย์ ท่ ถี ่ ายนอกช่ องปาก ได้ แก่
- สกรี น (intensifying screen)
- ตลับฟิ ล์ม (cassette)
Intensifying screen
ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ พบว่า inorganic salt หรื อผลึกฟอสเฟอร์ (phosphors) จะเรื องแสงเมื่อ
ได้ รับรังสีเอกซ์ จึงมีการนาผลึกฟอสเฟอร์ ดงั กล่าวมาใช้ ใน intensifying screen เพื่อใช้ คกู่ บั สกรี นฟิ ล์ม โดย
พบว่าการใช้ intensifying screen คู่กับสกรี นฟิ ล์มช่วยให้ เกิดภาพได้ ไวกว่าฟิ ล์มเพียงอย่างเดียว 10-60
เท่า ดังนัน้ intensifying screen จึงช่วยลดปริ มาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับในการถ่ายภาพรังสีแต่ละครัง้ แต่
ความไวของสกรี นมีผลต่อความคมชัดของภาพคือในสกรี นที่มีความไวมากความคมชัดของภาพจะลดลง
ดังนันจึ
้ งไม่นิยมนาสกรี นมาใช้ ในการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
สกรี นประกอบด้ วย (รูปที่ 9)
1. แกน (Base)
2. ชันฟอสเฟอร์
้
(Phosphor layer)
3. โพรเทคทีฟโคท (Protective coat)

Protective coat
Phosphor layer
Reflective layer
Screen support layer
(polyester / plastic)

รูปที่ 9 แสดงส่วนประกอบของสกรี น
1. แกน (Base)
เป็ นโพลี เอสเตอร์ พลาสติกที่ มีความหนาประมาณ 0.25 mm ในบางสกรี น แกนจะ
สามารถสะท้ อนแสงได้ ซึง่ ช่วยสะท้ อนแสงที่มาจากชันฟอสเฟอร์
้
ให้ กลับไปยังฟิ ล์ม ทาให้ ปริ มาณแสงที่
ออกมาจาก intensifying screen เพิ่มขึ ้น แต่ก็ส่งผลให้ ภาพที่ได้ มีความคมชัดลดลงเนื่องจากแสง
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สะท้ อนกลับไปลักษณะถ่างออก ส่วนบางสกรี นไม่สามารถสะท้ อนแสงได้ จึงมีการเติมไทเทเนียม ได
ออกไซด์เคลือบเป็ นชันไว้
้ เพื่อช่วยในการสะท้ อนแสงกลับไปยังฟิ ล์ม
2. ชันฟอสเฟอร์
้
(Phosphor layer)
เป็ นชัน้ ที่ ประกอบด้ วยผลึกที่ สามารถเรื องแสงได้ ได้ แก่แคลเซี ยมทัง สะเตท (calcium
tungstate) และแรเอิร์ท (rare earth) โดยแรเอิร์ทจะประกอบด้ วยธาตุที่พบได้ ยาก ซึ่งธาตุที่นิยม
นามาใช้ ทาแรเอิร์ทสกรี นคือ lanthanum และ gadolinium
แคลเซียมทังสะเตทสามารถเปลี่ยนโฟตอนของรังสีเอกซ์ 1 ตัวให้ เป็ นโฟตอนของแสงได้
ประมาณ 1000 ตัว ส่วนแรเอิร์ทสามารถเปลี่ยนโฟตอนของรังสีเอกซ์ 1 ตัวให้ เป็ นโฟตอนของแสงได้
ประมาณ 4000 ตัว ดังนันแรเอิ
้
ร์ทสกรี นจึงมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรังสีเอกซ์เป็ นแสงมากกว่า
แคลเซียมทังสะเตทสกรี น ช่วยลดปริมาณรังสีที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับ
ในการเลือกใช้ ฟิล์มคู่กบั สกรี น ควรเลือกฟิ ล์มที่มีความไวต่อแสงสีเดียวกับที่สกรี นปล่อย
ออกมา คือแรเอิร์ทสกรี น (Kodak Lanex Regular and Medium screens) เป็ นสกรี นที่มีความไวต่อ
แสงสีเขียวจึงเหมาะกับฟิ ล์มที่ไวต่อแสงสีเขียว (Kodak Ortho และ T-Mat film) ส่วนแคลเซียมทังสะ
เตทสกรี น (Kodak X-Omatic Regular screens) เป็ นสกรี นที่มีความไวต่อแสงสีฟ้าจึงเหมาะกับฟิ ล์มที่
ไวต่อแสงสีฟ้า (Kodak X-Omat and Ektamat films)
3. โพรเทคทีฟโคท (Protective coat)
เป็ นชันที
้ ่เคลือบอยูบ่ นชันฟอสเฟอร์
้
เพื่อปกป้องผลึกและทาให้ ผิวของสกรี นสามารถทา
ความสะอาดได้ พื ้นผิวของสกรี นควรจะสะอาดไม่มีเศษที่จะทาให้ เกิดภาพบนฟิ ล์มหรื อรอยขีดข่วนใดๆที่จะ
มีผลต่อการสะท้ อนแสงออกมาและทาให้ คณ
ุ ภาพของภาพรังสีด้อยลง
ตลับฟิ ล์ ม (Cassette)
เป็ นที่บรรจุฟิล์ม มีทงแบบ
ั้
rigid หรื อ flexible และมีหลายขนาดขึ ้นกับขนาดของฟิ ล์มที่ใช้ โดย
ภายในตลับจะมี intensifying screen ทังสองด้
้
านและมีฟิล์มบรรจุอยู่ตรงกลาง ซึ่ง intensifying screen
ควรแนบสนิทกับฟิ ล์มเพื่อให้ ภาพที่ออกมามีความคมชัด
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การดูแลเก็บรั กษาฟิ ล์ มเอกซเรย์
ฟิ ล์มเอกซเรย์ที่ยงั ไม่ได้ รับรังสี ควรเก็บไว้ ในที่มิดชิด ไม่มีแสงสว่าง และควรเก็บไว้ ในกล่องตะกั่ว
เพื่ อป้ องกัน รั ง สี เ อกซ์ ด้ว ย นอกจากนัน้ ยัง ควรเก็ บที่ แ ห้ ง และเย็ น ดัง นัน้ ห้ อ งเก็ บฟิ ล์ ม จึง ไม่ควรอับ ชื น้
จนเกินไป
สกรี นฟิ ล์มสามารถบรรจุ (load film) ลงในตลับใส่ฟิล์มก่อนการใช้ งานได้ 2 วัน โดยไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายแต่อย่างใดถ้ ามีการเก็บตลับฟิ ล์มไว้ อย่างดี
___________________________
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