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บทคัดย่อ
การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้ วยวิธีการทางรังสีรักษาต้ องการความถูกต้ องสูงเนื่องจากปริมาณรังสีท่ผี ้ ูป่วยได้ รับมีค่าสูง โดยเฉพาะการ
รักษาด้ วยการฉายลําอิเล็กตรอนพลังงานสูงจากเครื่องเร่ งอนุภาคที่มีการเกิดอันตรกิริยาในตัวกลางค่ อนข้ างซับซ้ อนกว่ าการฉายด้ วยรังสี
เอกซ์พลังงานสูง การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาํ การคํานวณค่ าปริมาณรังสีในหุ่นจําลองนํา้ ด้ วยวิธีการจําลองมอนติคาร์โลเปรียบเทียบกับการวัด
ด้ วยหัววัดรังสีไอออไนเซชัน โดยทําการจําลองมอนติคาร์โลลําอิเล็กตรอน พลังงาน 9 MeV พื้นที่ลาํ รังสีมาตรฐานขนาด 15x15 ตาราง
เซนติเมตร จากเครื่องเร่ งอนุภาคด้ วยโปรแกรมมอนติคาร์โล EGSnrc ซึ่งประกอบด้ วยโปรแกรม BEAMnrc สําหรับจําลองอันตรกิริยาที่
เกิดขึ้นในเครื่องเร่งอนุภาคและโปรแกรม DOSXYZnrc สําหรับจําลองอันตรกิริยาในหุ่นจําลองนํา้ ด้ วยอนุภาคที่มาจากเครื่องเร่ งอนุภาค
สําหรับการจําลองมอนติคาร์โลได้ ทาํ การจําลองอันตรกิริยาด้ วยค่าพลังงานตั้งต้ นเฉลี่ยตั้งแต่ 9.4-11 MeV และจําลองลําอิเล็กตรอนด้ วย
ค่าการกระจายตัวแบบเกาส์เซียนตั้งต้ นขนาด 0.05-0.15 เซนติเมตร จากนั้นเปรียบเทียบค่ าที่คาํ นวณได้ จากมอนติคาร์โลกับค่ าที่ได้ จาก
การวัดจริงในหุ่นจําลองนํา้ ที่ระดับความลึก R 90 , R 50 และ R p ผลการวิจัยพบว่าค่าที่คาํ นวณได้ จากการจําลองมอนติคาร์โลด้ วยพลังงานตั้ง
ต้ นเฉลี่ย 10.8 MeV และลําอิเล็กตรอนแบบเกาส์เซียนขนาด 0.05 เซนติเมตร มีความใกล้ เคียงกับค่ าที่ได้ จากการวัดจริงมากที่สดุ ด้ วย
ความแตกต่างของระยะ R 90 , R 50 และ R p เท่ากับ 0.047, 0.004 และ 0.004 เซนติเมตร ตามลําดับ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาํ ให้ ทราบว่ า
การจําลองมอนติคาร์โลสามารถคํานวณค่าปริมาณรังสีได้ สอดคล้ องกับการวัดจริงด้ วยหัววัดรังสีซ่ งึ อาจนําไปใช้ ในการประเมินความถูกต้ อง
ของการกําหนดปริมาณรังสีท่ใี ช้ ในการรักษาผู้ป่วยได้
2

คําสําคัญ: การจําลองมอนติคาร์โล ลํารังสีอเิ ล็กตรอน อีจีเอสเอ็นอาร์ซี
Abstract
Radiation therapy for cancer patients requires high accuracy in beam delivery due to high dose being delivered to the patients
especially treatment with high energy electron beam of linear accelerator. The interactions between electrons and medium are
more complex than those of high-energy X-rays. This study aimed to compare dose distribution in water phantom from measured
doses detected by ionization chamber with calculated doses computed by Monte Carlo method. In this study, the Monte Carlo
simulation of 9 MeV electron beam used a standard field size of 15x15 cm2 for linear accelerator (LINAC) with EGSnrc code
system which included BEAMnrc for simulating interactions within LINAC head and DOSXYZnrc code for simulating
interactions of electrons in water phantom. The Monte Carlo simulation indicated averaged initial interaction energy ranged from
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9.4 to 11 MeV and used Gaussians distribution of electron beam ranged from 0.05 to 0.15 cm. The results of Monte Carlo
simulation and measurement data was compared at depth R 90 , R 50 and practical range (R p ) in water phantom. The result showed
an averaged initial interaction energy of 10.8 MeV with Gaussians distribution of electron beam of approximately 0.05 cm
which was similar to measurement data with difference at the depth of R 90 , R 50 and R p , which were 0.047, 0.004, and 0.004
cm, respectively. The study showed that Monte Carlo simulation is capable of calculating dose distribution in accordance with
measurement data and can be used to assess accuracy of prescribed doses for patient treatment.
Keywords: Monte Carlo simulation, electron beam, EGSnrc

เคลื่ อนที่ ข องอนุ ภาคและอั น ตรกิ ริ ย าในตั ว กลาง
(interaction with matter) ที่เกิดขึ้นในช่วงพลังงานที่ใช้
การรักษาโรคมะเร็งด้ วยวิธกี ารทางรังสีรักษาต้ องการ ทางรั ง สี รั ก ษา รู ป แบบการคํา นวณดั ง กล่ า วจึ ง ทํา ให้
ความถู ก ต้ องในการกํา หนดปริ ม าณรั ง สี อ ย่ า งมาก สามารถคํานวณการกระจายของปริมาณรัง สีท่ีเคลื่อนที่
เนื่องจากรังสีท่ใี ช้ ในการรักษามีพลังงานและปริมาณที่สงู ผ่ า นตั ว กลางต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งแม่ น ยํา (Chetty
มาก หากเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้ อยอาจส่งผลให้ et al., 2007; O'Shea, 2012) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ป่วยเกิดภาวะข้ างเคียงจากการได้ รับปริมาณรังสีสูงได้ กับการจําลองมอนติคาร์โลเพื่อคํานวณปริมาณรังสีในทาง
ดังนั้น เพื่อให้ การรักษามีความถูกต้ องและเป็ นสากลจึง รังสีรักษาเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้ มในการ
ได้ มกี ารกําหนดมาตรฐานการกําหนดปริมาณรังสีข้ นึ เพื่อ นํามาใช้ เป็ นซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์วางแผนการรักษา
ป้ องกั น ความผิ ด พลาดจากการรั ก ษาด้ วยรั ง สี รั ก ษา ได้ (Stern et al., 2011) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็ นการ
สําหรับ การรั กษาด้ ว ยวิ ธีก ารทางรั งสีรั กษาส่ วนใหญ่ ใ ช้ คํานวณค่าปริมาณรังสีด้วยวิธกี ารจําลองมอนติคาร์โลลํา
วิ ธี ก ารรั ก ษาด้ วยรั ง สี เ อกซ์ ห รื อ แกมมาในกรณี ท่ี อิเล็กตรอนพลังงาน 9 MeV จากเครื่องเร่ งอนุ ภาคเพื่อ
ก้ อนมะเร็งอยู่ลึกใต้ ผวิ หนัง และใช้ อเิ ล็กตรอนพลังงานสูง ประเมิน ความถูก ต้ องของการคํานวณปริมาณรัง สีด้ว ย
ในการรั ก ษาโรคมะเร็ง ที่อ ยู่ ร ะดับ ตื้ นจากผิว หนั ง การ วิธีก ารจํา ลองมอนติคาร์ โลเปรียบเทียบกับการวัด ด้ ว ย
ถ่ายเทพลังงานรังสีให้ กับเนื้อเยื่อจะมีความแตกต่างกัน หั ว วั ด รั ง สี ซ่ึ ง เป็ นวิ ธี ก ารมาตรฐานในการตรวจสอบ
ระหว่ า งรั ง สี แ ต่ ล ะชนิ ด และการคํา นวณเพื่ อกํา หนด ปริมาณรังสีในปัจจุบนั
ปริ ม าณรั ง สี ดั ง กล่ าวมี ค วามซั บ ซ้ อนแตกต่ างกั น
นอกจากนี้ การถ่ า ยเทพลั ง งานของอิ เ ล็ก ตรอนให้ กั บ
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
เนื้ อเยื่ อ ทํา ให้ เกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าที่ มี ค วามซั บ ซ้ อนมาก
เนื่องจากอิเล็กตรอนเป็ นอนุภาคที่มีมวลและประจุส่งผล
1. การจํ า ลองมอนติ ค าร์โ ลสํ า หรับ คํ า นวณค่ า
ให้ เกิดการกระเจิงค่อนข้ างมาก กรณีดังกล่าวไม่สามารถ ปริมาณรังสี
คํานวณปริมาณรังสีด้วยวิธกี ารอย่างง่ายได้ สําหรับความ
การจํา ลองมอนติค าร์ โลเพื่ อคํานวณค่ า ปริ มาณ
ถู ก ต้ อ งของการกํา หนดปริ ม าณรั ง สี ดั ง กล่ า วสามารถ รังสีท่เี กิดจากการฉายลําอิเล็กตรอนในนํา้ จากเครื่องเร่ ง
ตรวจสอบได้ ด้วยการวัดค่าปริมาณรังสีในนํา้ ด้ วยหัววัด อนุภาคพลังงาน 9 MeV ทําโดยใช้ โปรแกรมมอนติคาร์
รังสีแต่ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบค่อนข้ างยุ่งยากและใช้ โล EGSnrc code system ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่นิยมใช้ ใน
เวลามากจึ ง ทํา ให้ เกิด การละเว้ น การตรวจสอบความ การจํา ลองอัน ตรกิริ ย าของรั ง สีช นิ ดต่ า งๆ ในตัว กลาง
ถูกต้ องของปริมาณรังสีดงั กล่าว
(Rogers, Kawrakow, Seuntjens, Walters, & Mainegraอย่ างไรก็ตามการคํานวณปริม าณรังสีด้ว ยหลักการ Hing, 2003) ประกอบด้ วยโปรแกรม BEAMnrc ใช้
จํา ลองมอนติคาร์ โลเป็ นวิ ธีก ารที่ใ ห้ ผ ลการคํา นวณที่มี สํา หรั บ จํ า ลองการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย าภายในเครื่ อ งเร่ ง
ความถู ก ต้ อ งสูง โดยการจํา ลองมอนติค าร์ โ ลเป็ นการ อนุ ภ าคและโปรแกรม DOSXYZnrc ใช้ ส าํ หรั บ จํา ลอง
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีทางฟิ สิกส์รังสีและสถิติเพื่อศึกษาการ อันตรกิริยาของอิเล็กตรอนในตัวกลางนํา้ โดยการคํานวณ
บทนํา
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ค่ า ปริ ม าณรั ง สี ด้ วยวิ ธี ก ารจํ า ลองมอนติ ค าร์ โ ลด้ วย
EGSnrc code system ประกอบด้ วยขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 การสร้ างส่วนประกอบเครื่องเร่งอนุภาค
การจําลองมอนติคาร์โลของลําอิเล็กตรอน
จากเครื่องเร่ งอนุ ภาค CLINAC รุ่น 2100CD บริษัท
Varian ทําโดยการสร้ างโครงสร้ างและส่วนประกอบของ
เครื่องเร่งอนุภาคตามรูปร่างและขนาดจริงด้ วยโปรแกรม
BEAMnrc ประกอบด้ วย component module (CMs)
ชนิด CONS3R, SLABS, CONESTAK, CHAMBER,
MIRROR, JAWS และ APPLICATOR สําหรับสร้ าง
เป็ นส่ ว นประกอบภายในเครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าค primary
collimator, vacuum window , upper และ lower

scattering foil, monitor chamber, mirror, secondary
collimator, applicator และ insert cutout ตามลําดับ
(Antolak, Bieda, & Hogstrom, 2002; Lakkhana.,
2012; Turian, Smith, Bernard, Griem, & Chu,
2004) ผลการสร้ างส่ ว นประกอบภายในเครื่ อ งเร่ ง
อนุภาคด้ วยโปรแกรม BEAMnrc แสดงดังรูปที่ 1 โดย
โครงสร้ างและอุปกรณ์ท้ังหมดกําหนดให้ เป็ นวัสดุชนิด
เดี ย วกั น กั บ เครื่ องเร่ ง อนุ ภ าค สํา หรั บ ขนาดพื้ นที่
มาตรฐานของลํา อิ เ ล็ก ตรอนในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
กําหนดให้ electron applicator มีขนาด 15x15 ตาราง
เซนติเมตร ที่ร ะยะจากต้ นกํา เนิ ดรั งสีถึงผิวนํ้า (SSD)
เท่ากับ 100 เซนติเมตร

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้ างและส่ว นประกอบของเครื่อ งเร่ งอนุ ภาค Varian Clinac 2100CD เมื่อ ใช้ โปรแกรม BEAMnrc สร้ า ง
ส่วนประกอบต่ าง ๆ ได้ แก่ primary collimator, vacuum window, upper และ lower scattering foil, monitor chamber,
mirror, secondary collimator และ applicator ตามลําดับ

1.2 การจํ า ลองอั น ตรกิ ริ ย าของอิ เ ล็ ก ตรอน
ภายในเครื่องเร่งอนุภาค
จําลองอันตรกิริยาของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่
ผ่านส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครื่องเร่งอนุภาค โดย
กําหนดค่าพารามิเตอร์ท่ีต้องทําการประเมินเพื่อให้ การ

คํานวณมีความถูกต้ องประกอบด้ วยค่าพลังงานเฉลี่ยตั้ง
ต้ นตั้งแต่ 9.4, 9.6, 9.8, 10.0, 10.2, 10.4, 10.6
10.8 และ 11 MeV ตามลําดับ และค่าความกว้ างของลํา
อิเล็กตรอนตั้งต้ น (FWHM) ซึ่งกําหนดให้ ค่าความกว้ าง
ของลําอิเล็กตรอนตั้งต้ นมีลักษณะ Gaussian distribution
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ที่มีขนาด 0.05, 0.1 และ 0.15 เซนติเมตร ตามลําดับ
สํา หรั บ การประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของการคํา นวณใช้
วิธกี ารตรวจสอบจากค่าปริมาณรังสีท่ีระดับความลึกร้ อย
ละ 90, 50 และ practical range (R 90 , R 50 และ R p )
ของค่า percentage depth dose (PDD) และ relative
beam profile กําหนดให้ จาํ นวนอนุ ภาคเริ่มต้ น (initial
particle) ที่ใช้ ในการจําลองอันตรกิริยาเท่ากับ 5 x 108
อนุภาค เพื่อให้ การคํานวณมีความถูกต้ องสูง นอกจากนี้
ยังมีพารามิเตอร์อ่นื ที่ใช้ ในการจําลองอันตรกิริยาที่เกิดใน
ส่วนหัวของเครื่องเร่งอนุภาคประกอบด้ วยพลังงานขั้นตํ่า
ที่กาํ หนดให้ อนุ ภาคเคลื่อนที่หรือหยุ ดซึ่งการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้กาํ หนดค่ า transport parameters ด้ วยวิธี BCA
แบบ EXACT และกําหนดค่า electron step algorithm
ชนิด PRESTA-II ประกอบด้ วย ECUT เท่ากับ 0.521
MeV และ PCUT เท่ากับ 0.01 MeV (Antolak et al.,
2002; Faddegon, Perl, & Asai, 2008; Lakkhana.,
2012)
1.3 การสร้ างหุ่ น จํา ลองนํ้า สํา หรั บ คํา นวณค่ า
ปริมาณรังสีดูดกลืน
สร้ างหุ่นจําลองนํา้ สําหรับใช้ ในการคํานวณ
ค่าปริมาณรังสีดูดกลืนจากส่วนหัวของเครื่องเร่ งอนุภาค
ด้ วยโปรแกรม DOSXYZnrc ซึ่งมีขนาด 67.5 x 64.5 x
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56 ลู กบาศก์เ ซนติเ มตร ดัง แสดงในรูป ที่ 2 โดย
หุ่นจําลองนํา้ ที่สร้ างขึ้นสําหรับจําลองมอนติคาร์โลมีขนาด
เท่ากับหุ่นจําลองนํา้ ที่ใช้ ในการวัดปริมาณรังสีในนํา้ ด้ วย
หั ว วั ด รั ง สี ช นิ ด ไอออไนเซชั น แชมเบอร์ (ionization
chamber) ขนาด 0.13 cc
1.4 การคํานวณค่าปริมาณรังสีในหุ่นจําลองนํา้
ทําการคํานวณหาค่า percentage depth dose
(PDD) และ relative beam profile ในหุ่นจําลองนํา้ ด้ วย
โปรแกรม DOSXYZnrc โดยแบ่ ง ขนาดของวอกเซล
สําหรับการคํานวณค่า percentage depth dose ตามแนว
กึ่งกลางลํารังสีออกเป็ น 3 ช่วงเพื่อลดเวลาในการคํานวณ
ประกอบด้ วย วอกเซลขนาด 0.5x0.5x0.2 ลูกบาศก์
เซนติเ มตร ที่ระดับผิวนํ้าถึง ความลึก 6 เซนติเ มตร
จากนั้นกําหนดให้ มขี นาด 0.5x0.5x0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร
จนถึงความลึก 16 เซนติเมตร และให้ มีขนาด 0.5x0.5x40
ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตรที่ ฐ านหุ่ น จํา ลองนํ้ า ตามลํ า ดั บ
สําหรับค่ า relative beam profile กําหนดวอกเซลใน
แนวแกน x ให้ มีขนาดตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.5 เซนติเมตร
แกน y กําหนดวอกเซลขนาด 0.5 เซนติเมตรตลอดพื้นที่
ลํารังสี และแกน z ใช้ วอกเซลขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึง 1
เซนติเมตร ตลอดระยะลึกที่เก็บค่าปริมาณรังสีดังแสดง
ในรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงการออกแบบหุ่นจําลองนํา้ ขนาด 67.5 x 64.5 x 56 ลูกบาศก์เซนติเมตรด้ วยโปรแกรม DOSXYZnrc

1. การวิ เ คราะห์ผลการคํานวณปริ มาณรังสี ดว้ ย
วิธีการจํ าลองมอนติคาร์โล
ทําการวิเคราะห์ผลการจําลองมอนติคาร์โล EGSnrc
ในส่วนของเครื่องเร่ งอนุ ภาคด้ วยโปรแกรม BEAMnrc
และคํ า นวณค่ าปริ ม าณรั ง สี ใ นนํ้ า ด้ วยโปรแกรม
DOSXYZnrc ผลที่ได้ จากการประเมินหาค่าพลังงานตั้ง
ต้ น ที่เ หมาะสมสํา หรั บ การจํา ลองมอนติค าร์ โ ลด้ ว ยค่ า

ปริ ม าณรั ง สีท่ีร ะดับ ความลึ ก ร้ อ ยละ 90, 50 และ
practical range (R 90 , R 50 และ R p ) จาก percentage
depth dose เปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีระหว่ างค่าจาก
การจําลองมอนติคาร์โลและการวัดปริมาณรังสีในนํา้ ด้ วย
หั ว วั ด รั ง สี โดยทํา การวิ เ คราะห์ จ ากค่ า ความแตกต่ า ง
ระหว่างค่าระดับความลึกร้ อยละ 90, 50 และ practical
range สําหรับค่า relative beam profile ใช้ การวิเคราะห์

56

Naresuan University Journal: Science and Technology 2016; 24(2)

ค่าปริมาณรังสีภายในพื้นที่ร้อยละ 80 ของลํารังสีท้งั หมด เมื่ อ ใช้ พลั ง งานเฉลี่ ย ตั้ ง ต้ น ของอิ เ ล็ ก ตรอนจากช่ ว ง
โดยประเมิ น ด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย เปอร์ เ ซ็น ต์ ค วามแตกต่ า งที่ พลังงาน 9.4 ถึง 11 MeV เมื่อกําหนดค่าความกว้ างของ
ระดับความลึกร้ อยละ 90 และ 50 ตามลําดับ
ลําอิเล็กตรอนตั้งต้ นเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร และใช้ พ้ ืนที่
ลํารั ง สีข นาด 15x15 ตารางเซนติเมตรที่ระยะ SSD
เท่ า กับ 100 เซนติเ มตร ผลการเปรี ย บเทีย บค่ า
ผลการศึกษา
percentage depth dose ระหว่างการวัดค่าปริมาณรังสี
จากการคํ า นวณปริ ม าณรั ง สี ข องลํ า อิ เ ล็ ก ตรอน ด้ วยหัววัดรังสีและจําลองมอนติคาร์โลแสดงผลดังรูปที่ 3
พลังงาน 9 MeV ในนํา้ ด้ วยวิธกี ารจําลองมอนติคาร์โล

รูปที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่า percentage depth dose จากการวัด (N Mea.) และจําลองมอนติคาร์โล (N MC) ของอิเล็กตรอน
พลังงาน 9 MeV กําหนดขนาด FWHM เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร พลังงานเฉลี่ยเริ่มต้ นตั้งแต่ 9.4 – 11 MeV ดังรูป ก – ฌ
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จากรูปที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบค่ าที่ได้ จากการจําลอง จําลองมอนติคาร์โลของอิเล็กตรอนพลังงานเฉลี่ยตั้งต้ น
มอนติคาร์โลด้ วยค่าพลังงานเฉลี่ยตั้งต้ น 9.4-11 MeV 10.8 MeV มีความใกล้ เคียงกับค่าที่ได้ จากการวัดจริง
ซึ่ง มีค่าความกว้ า งของลําอิเล็กตรอนตั้งต้ น เท่ากับ 0.1 มากที่สดุ โดยมีค่าความแตกต่างของ R 90 , R 50 และ R p
เซนติเมตร กับค่าจากการวัดด้ วยหัววัดรังสีไอออไนเซชัน เท่ากับ 0.047, 0.004 และ 0.004 เซนติเมตร
จากเครื่องเร่งอนุ ภาคได้ ผลดังตารางที่ 1 โดยพบว่าการ ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ค่ าความแตกต่ างของ percentage depth dose ระหว่ างการวัดและการจําลองมอนติคาร์โลที่ระยะ R 90 , R 50 และ R p ของ
อิเล็กตรอนพลังงาน 9 MeV เมื่อใช้ พ้ ืนที่ลาํ รังสี 15x15 ตารางเซนติเมตร
Initial energy
Depth (cm)
of 9 MeV
R 90
R 50
Rp
Measured Monte
Diff.
Measured
Monte
Diff.
Measured
Monte
Diff.
Carlo
Carlo
Carlo
9.4

2.651

2.311

0.34

3.484

2.692

0.792

4.199

3.191

1.008

9.6

2.651

2.345

0.306

3.484

2.879

0.605

4.199

3.429

0.77

9.8

2.651

2.362

0.289

3.484

3.03

0.454

4.199

3.621

0.578

10

2.651

2.497

0.154

3.484

3.206

0.278

4.199

3.845

0.354

10.2

2.651

2.511

0.14

3.484

3.268

0.216

4.199

3.923

0.276

10.4

2.651

2.552

0.099

3.484

3.312

0.172

4.199

3.98

0.219

10.6

2.651

2.667

-0.016

3.484

3.408

0.076

4.199

4.101

0.098

10.8

2.651

2.698

-0.047

3.484

3.488

-0.004

4.199

4.203

-0.004

11

2.651

2.775

-0.124

3.484

3.548

-0.064

4.199

4.28

-0.081

เมื่อทําการประเมินค่าความกว้ างของลําอิเล็กตรอน
ตั้งต้ นระหว่าง 0.05 - 0.15 เซนติเมตร ด้ วยพลังงาน
เฉลี่ยตั้งต้ น 10.8 MeV ได้ ผลการเปรียบเทียบระหว่าง
การจําลองมอนติคาร์โลและการวัดด้ วยหั ววัดรังสีแสดง
ดังรูปที่ 4 พบว่ าค่าความกว้ างของลําอิเล็กตรอนเท่ากับ

0.05 เซนติเมตร มีค่าใกล้ เคียงกับค่าที่วัดจริงมากที่สุด
ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีค่ าเฉลี่ย เปอร์ เซ็น ต์ค วาม
แตกต่ างระหว่ างค่ าปริมาณรังสีท่รี ะดับความลึกร้ อยละ
90 และ 50 เท่ากับ 0.715 และ 1.342 ตามลําดับ
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รู ปที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่ า relative beam profile ระหว่ างการวัด (Measured) และจําลองมอนติคาร์โล (MC) ของอิเล็กตรอน
พลังงาน 10.8 MeV เมื่อเปลี่ยนแปลงค่า FWHM เท่ากับ 0.5, 0.1 และ 0.15 เซนติเมตร ที่ความลึก R 90 และ R 50 ดังรูป ก – ฉ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความแตกต่ างของ relative beam profile ระหว่ างการวัดและการจําลองมอนติคาร์โลที่ความลึก R 90 และ R 50 ของ
อิเล็กตรอนพลังงานเฉลี่ย 10.8 MeV เมื่อใช้ พ้ ืนที่ลาํ รังสี 15x15 ตารางเซนติเมตร สําหรับค่ าความกว้ างของลําอิเล็กตรอน
ตั้งต้ น 0.05, 0.1 และ 0.15 เซนติเมตร
Average difference (%)
FWHM(cm)

R 90

R 50

0.05

0.715

1.342

0.1

0.962

1.552

0.15

1.004

1.720
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ ทาํ การหาค่าพลังงานเฉลี่ย
ตั้ ง ต้ นและค่ า ความกว้ างของลํ า อิ เ ล็ ก ตรอนตั้ ง ต้ นที่
เหมาะสมสําหรับคํานวณค่าปริมาณรังสีในตัวกลางนํา้ จาก
เครื่องเร่งอนุภาคพลังงาน 9 MeV ด้ วยโปรแกรมมอนติ
คาร์โล EGSnrc ซึ่งได้ ทาํ การสร้ างส่วนหัวของเครื่องเร่ ง
อนุ ภาคให้ มีส่วนประกอบต่ างๆ ที่เหมือนกับเครื่องเร่ ง
อนุ ภาคจริงเพื่อความถูกต้ องของการจําลองอันตรกิริยา
ของอิเล็กตรอนในตัวกลาง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้ อง
ของการจํา ลองมอนติค าร์ โ ลประกอบด้ ว ยการกํา หนด
จํานวนอนุภาคเริ่มต้ นในการจําลองซึ่งจะต้ องมีจาํ นวนที่
มากพอเพื่ อให้ ค่าทางสถิติมีความสอดคล้ องกับการวัด
จริง การศึกษาวิจัยครั้งนี้กาํ หนดค่าจํานวนอนุภาคที่ใช้ ใน
การจําลอง 5x108 อนุ ภาค ทําให้ ค่าการคํานวณมีความ
ถูกต้ องค่อนข้ างสูง โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบค่าปริมาณ
รังสีด้วยค่า percentage depth dose และ relative beam
profile ระหว่ างการจําลองมอนติคาร์โลและการวัดจริง
พบว่าค่าพลังงานเฉลี่ยเริ่มต้ นเท่ากับ 10.8 MeV และค่า
ความกว้ างของลําอิเ ล็กตรอนตั้งต้ น 0.05 เซนติเ มตร
พื้ นที่ลํา รั ง สีข นาด 15x15 ตารางเซนติ เ มตรมี ค่ า
ใกล้ เคียงกับการวัดด้ วยหัววัดรังสีมากที่สดุ สอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ Anna et al. (Rodrigues, Sawkey, Yin,
& Wu, 2015) ที่ท าํ การจํา ลองมอนติค าร์ โ ลลํา
อิเล็กตรอนจากเครื่องเร่ งอนุภาครุ่น TureBeam พบว่ามี
ความแตกต่างระหว่างการวัดจริงกับการจําลองอยู่ภายใน
ร้ อยละ 2 ในพื้นที่ลาํ รังสีขนาด 3x3 ถึง 25x25 ตาราง
เซนติเมตร การศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้ เ ห็นว่ าการ
จํา ลองมอนติ ค าร์ โ ลของพื้ นที่ ลํ า รั ง สี ม าตรฐานมี ค่ า
ใกล้ เคียงกับค่าปริมาณรังสีท่ไี ด้ จากการวัดจริงด้ วยหัววัด
รังสีซ่ึงใช้ เป็ นค่าอ้ างอิงในการคํานวณปริมาณรังสี ดังนั้น
การคํานวณค่ าปริมาณรังสีด้วยวิธีการจําลองมอนติคาร์
โลสามารถนําไปใช้ เพื่ อตรวจสอบความถู กต้ องของค่ า
ปริมาณรังสีได้
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หุ่นจําลองนํา้ ด้ วยค่ า percentage depth dose และ
relative beam profile โดยทําการหาค่าพลังงานเฉลี่ยและ
ค่ า ความกว้ า งของลํา อิเ ล็ก ตรอนตั้ง ต้ น ที่เ หมาะสมใน
ตัวกลางนํา้ ของเครื่องเร่งอนุภาคพลังงาน 9 MeV ด้ วย
โปรแกรมมอนติคาร์โล EGSnrc พบว่ าค่าพลังงานเฉลี่ย
เริ่มต้ น 10.8 MeV และค่าความกว้ างของลําอิเล็กตรอน
ตั้งต้ น 0.05 เซนติเมตร ของพื้นที่ลาํ รังสีขนาด 15x15
ตารางเซนติเมตรที่ระยะจากจุดกําเนิดรังสีถึงผิวนํา้ 100
เซนติเ มตรมีค่า ใกล้ เคียงกับ การวั ดด้ ว ยหั ววั ดรั งสีมาก
ที่สุดซึ่งมีค่าร้ อยละความแตกต่ างของค่ า percentage
depth dose ที่ความลึก R 90 , R 50 และ R p และค่าเฉลี่ย
ร้ อยละความแตกต่างของ relative beam profile ระหว่าง
การวัดและการคํานวณที่ความลึก R 90 และ R 50 ไม่เกิน
2 ดังนั้นการจําลองมอนติคาร์โลสามารถนําไปใช้ ในการ
คํานวณปริมาณรังสีเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของการ
คํานวณปริมาณรังสีได้ อย่ างไรก็ตามควรศึกษาผลการ
จําลองมอนติคาร์โลที่พ้ ื นที่ลาํ รัง สีขนาดอื่น ๆ ที่ใช้ งาน
จริงเพื่อประเมินความถูกต้ องของการจําลองมอนติคาร์โล
สําหรับคํานวณค่าปริมาณรังสีให้ กบั ผู้ป่วยได้ อย่างถูกต้ อง
ต่อไป
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ช่วยเหลือในการเก็บข้ อมูลและอํานวยความสะดวกในทุก
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