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บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้มี วั ตถุ ป ระสงค์เพื่ อ หาค่ าแก้ โ ปรไฟล์แบบ 1 มิติ ของลารังสี โฟตอนพลังงาน 6 เมกะโวลต์ ของการวั ดปริม าณรังสีจาก
อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ฉายแบบสมมาตร ที่มีผลทาให้ การตอบสนองของรังสีตามระยะทางจากกึ่งกลางของลารังสีท่ไี ด้ จาก
การวัดรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์มีค่าใกล้ เคียงกับปริมาณรังสีจากการคานวณสาหรับใช้ ในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
เกณฑ์การยอมรับค่าแกมมาร้ อยละ 2 ในระยะ 2 มิลลิเมตร และร้ อยละ 3 ในระยะ 3 มิลลิเมตร โดยทาการทดสอบวัดปริมาณรังสีด้วย
อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ฉายแบบสมมาตรขนาดตั้งแต่ 5x5 ถึง 25x25 ตารางเซนติเมตร ทั้งในการประยุกต์ใช้ โปรไฟล์ท่ที า
การแก้ ค่าด้ วยวิธีแบบ 1 มิติ (Corrected profile) และไม่ แก้ ค่า (Uncorrected profile) ให้ กับอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ ผลการ
ทดลองพบว่า การแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีแบบหนึ่งมิติ ให้ ค่าร้ อยละการเพิ่มขึ้นของอัตราการผ่านค่าแกมมาในการวัดปริมาณรังสีของ
อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ -0.32 ถึง +95.47 ตามเกณฑ์การยอมรับร้ อยละ 2 ในระยะ 2 มิลลิเมตร และตั้งแต่ +0.31 ถึง
+46.75 ตามเกณฑ์การยอมรับร้ อยละ 3 ในระยะ 3 มิลลิเมตร ตามลาดับ โดยสรุปการประยุกต์ใช้ วิธีการแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีแบบ
หนึ่งมิติในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยเพิ่มความถูกต้ องในการวัดปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้
2

คาสาคัญ: อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีแบบหนึ่งมิติ ปริมาณรังสีของภาพพอร์ทลั
Abstract
The aim of this study was to determine the one dimensional profile correction values of EPID dosimetry for various
symmetric field sizes in 6 MV photon beam when considered to gamma criteria of 2%, 2 mm, and 3%, 3mm respectively.
Several symmetry field sizes, range 5x5 to 25x25 cm2, were applied to 1D profile correction in EPID and measured, including
uncorrected profile data. The results showed that the percent improving after applied profile correction was -0.32 to +95.47 in
gamma criteria 2%, 2 mm, and +0.31 to +46.75 ingamma criteria 3%, 3 mm, respectively. In conclusion, EPID portal dose
after applied to 1D profile correction would assist to improve the accuracy of portal dosimetry.
Keywords: Electronic portal imaging device, 1D beam profile correction, Portal imagedosimetry
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บทนา
ในปั จจุ บันสถาบันด้ านรังสีรักษาหลายแห่ งมีการนา
อุป กรณ์ รั บ ภาพอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic portal
imaging device: EPID) มาใช้ เป็ นอุปกรณ์วัดรังสีเพื่อวัด
ปริมาณรังสีท่รี ่างกายผู้ป่วยได้ รับ (In vivo dosimetry)
หรื อ เพื่ อประกั น คุ ณ ภาพก่ อ นการฉายรั ง สี ( Patient
specific quality assurance)เนื่องด้ วยอุปกรณ์รับภาพ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ั น ติ ด อยู่ กั บ เครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าคแบบ
เส้ นตรง (Linear accelerator: LINAC) ทาให้ สามารถใช้
งานได้ สะดวก รวดเร็ว และไม่ ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ประมวลผลใดๆ นอกจากนี้ ภายหลังการวัดปริมาณรังสี
เสร็ จ สิ้ น ยั ง สามารถวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยพี ดี ไ อพี
อัลกอริทมึ (PDIP algorithm) ได้ ทันทีโดยอัลกอริทมึ นี้
จะถูก ติดตั้งอยู่ ใ นระบบวางแผนการรักษา (Treatment
planning system)ซึ่ ง จะทาหน้ าที่คานวณปริมาณรัง สี
ให้ กบั อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ และเปรียบเทียบกับ
ภาพพอร์ทัล (Portal image) ระหว่ างภาพที่ได้ จากการ
วั ด ปริ ม าณรั ง สี ด้ วยอุ ป กรณ์ รั บ ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Measured doseimage) และภาพพอร์ ทัลจากการ
คานวณปริมาณรังสี (Predicted dose image)อย่ างไรก็
ตา มค่ า ป ริ มา ณ รั งสี ท่ี วั ดไ ด้ จา กอุ ป กร ณ์ รั บ ภ า พ
อิเล็กทรอนิกส์ยังคงไม่ ถูุ กต้ องเพี ยงพอที่จะนาอุปกรณ์
ดังกล่าวมาใช้ ในทางคลินกิ เนื่องจากข้ อจากัดของอุปกรณ์
รับภาพอิเ ล็กทรอนิกส์บางประการที่ส่ง ผลต่ อค่ าความ
ถูกต้ องของปริมาณรังสีท่ีวัดได้ โดยเฉพาะความคลาด
เคลื่อนของปริมาณรังสีท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อรังสี
ของอุ ป กรณ์รั บ ภาพอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ีต าแหน่ ง นอกจุ ด
กึ่งกลาง (Off-axis distance) ของอุปกรณ์รับภาพ
จากงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาได้ มี ผ้ ู ท าการศึ ก ษาการ
ตอบสนองต่ อรังสีของอุปกรณ์รั บภาพอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ตาแหน่งนอกจุดกึ่งกลาง (Greer, 2005) พบว่าอุปกรณ์
รับภาพอิเล็กทรอนิกส์จะมีการตอบสนองต่อรังสีสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการวัดปริมาณรังสีในนา้ ด้ วยไอออนไน
เซชั่นแชมเบอร์ (Ionization chamber) ของขั้นตอนการ
ตรวจสอบและนาเข้ าข้ อมูล (Commissioning process)
ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตจึงแนะนาให้ ทาการสอบเทียบอุปกรณ์
รับภาพอิเล็กทรอนิกส์( EPID calibration) ก่อนการใช้
งาน เพื่ อแก้ ค่าปั จจัย ต่ างๆที่ส่งผลต่อความถูกต้ องของ

73

ปริ มาณรั ง สีท่ีวัด ได้ จ ากอุป กรณ์รับ ภาพอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
อย่ า งไรก็ดี แม้ ว่ า จะทาการสอบเทีย บอุป กรณ์รั บภาพ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ล้ ว แต่ ค่ า ปริ ม าณรั ง สีท่ีวั ด ได้ ยั ง คงไม่
ถูกต้ อง เนื่องจากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ทาจากอะ
มอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous silicon: aSi) ที่มีเลข
อะตอม ความหนาแน่ น และคุ ณ สมบั ติ ข องการ
ตอบสนองต่ อรั งสีแ ตกต่ า งจากน้า ที่สมมุติเป็ นตัวแทน
ผู้ป่วย
จากค่าความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่กล่ าวไว้ ในข้ างต้ น
ทาให้ มกี ารศึกษาวิธตี ่างๆ หลายวิธเี พื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว
ในปี ค.ศ. 2009 ได้ มี ก ารศึ ก ษาวิ ธี แ ก้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของปริมาณรังสี ณ ตาแหน่งถัดจากกึ่งกลาง
พร้ อมทั้งหักลบรังสีกระเจิงจากแขนของอุปกรณ์รับภาพ
ด้ วยการแก้ ค่าโปรไฟล์ด้วยวิธีหนึ่งมิติ ซึ่งเป็ นการแก้ ค่า
โปรไฟล์ของลารังสีท่ีได้ จากการวัดปริมาณรังสีในน้าให้
เป็ นโปรไฟล์ของลารังสีท่ีได้ จากการวัดด้ วยอุปกรณ์รับ
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ลารังสีขนาด 40x30 ตร.ซม.
แล้ วนาผลที่ได้ ไปทาการหาอัตราส่วนระหว่างปริมาณรังสี
ที่วัดได้ จากอุปกรณ์รับภาพจริงต่อปริมาณรังสีท่ีคานวณ
ได้ จากพีดไี อพีอลั กอริทมึ แล้ วนาค่าแก้ ท่ไี ด้ ไปประยุกต์ใช้
กั บ อุ ป ก ร ณ์ รั บ ภ า พ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (Bailey,
Kumaraswamy, & Podgorsak, 2009)
ในปี ค.ศ. 2013 ได้ มีการพัฒนาซอฟแวร์ท่เี รียกว่ า
แพ็คเกจพีดพี ีซี (PDPC package) ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ท่ใี ช้
ส าหรั บ แก้ ค่ า ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่มีผ ลต่ อ ความถู ก ต้ อ งของ
ปริมาณรังสีท่ีวัดได้ จากอุปกรณ์รับภาพแบบอัตโนมัติท่ี
อาศัยหลักการแก้ ค่าสองมิติ (Van Esch, Huyskens,
Hirschi, & Baltes, 2013) อีกด้ วย นอกจากนี้ในปี ค.ศ.
2015 Hobson และคณะ (Hobson & Davis, 2015)
พบว่ า การแก้ ค่าแบบหนึ่งมิติเป็ นวิธีพ้ ืนฐานที่ทาได้ ง่าย
และให้ ผลเช่ นเดียวกับการแก้ ค่าสองมิติ กับซอฟแวร์พีดี
พีซี
จากการทบทวนวรรณกรรม ทาให้ คณะผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษาการหาค่าแก้ โปรไฟล์ของลารังสีด้วยวิธกี ารแก้ ค่า
แบบหนึ่งมิติของการวัดปริมาณรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ลารังสีแบบสมมาตรสาหรับรังสีโฟ
ตอนพลังงาน 6 เมกะโวลต์เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ใ นการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ องของการวั ด ปริ ม าณรั ง สี ด้ ว ย
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การปรั บ ค่ า นั บ วั ด ของอุ ป กรณ์ รั บ ภาพอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Dose normalization) เป็ นการปรับค่านับวัดปริมาณรังสี
ของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยแคลลิเบชั่นยู
นิต (Calibration unit: CU) ให้ สอดคล้ องกับหน่วยที่ใช้
เครื่องมือ และวิธีการทดลอง
ในทางคลินิก ที่เรียกว่ ามอนิเตอร์ยูนิต (Monitor unit:
MU) โดยต้ องทาการสอบเทียบแยกตามค่าปริมาณรังสี
เครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ในงานวิ จั ย ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งเร่ ง ต่อเวลาที่ใช้ งานของขนาดพื้นที่ฉายเท่ากับ 10× 10 ตร.
อนุ ภาครุ่น ไตรโลจี (Trilogy) ยี่ห้อวาเรียน (Varian) ซม. โดยทั่วไปจะทาการสอบเทียบปริมาณรังสีท่ใี ช้ ในทาง
เพื่ อฉายรั ง สี โ ฟตอนพลั ง งาน 6
เมกะโวลต์ คลินิก 100 มอนิเตอร์ยูนิต ให้ เป็ น 100 แคลลิเบชั่นยู
(Megavoltage: MV) พร้ อ มกับ อุป กรณ์รั บ ภาพ นิต และ 3.2) การแก้ ค่ า โปรไฟล์ ข องล ารั ง สี (Beam
อิเ ล็กทรอนิ กส์รุ่น อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน 1000 (aSi- profile correction) เพื่ อแก้ ค่าความคลาดเคลื่อนของ
1000) ระบบวางแผนการรักษาอีคลิป เวอร์ช่ัน 10.0 ความเข้ มของรังสีโฟตอนหลังจากผ่าน Flattening filter
(ECLIPS10.0) อัลกอริทมึ พีดีไอพีเวอร์ช่ัน 10.0.28. ณ ตาแหน่ งถัดจากกึ่งกลาง โดยใช้ โปรไฟล์ของลารังสีท่ี
และโปรแกรมส าหรั บ สอบเทีย บอุ ป กรณ์ รั บ ภาพภาพ ได้ จากการวัดปริมาณรังสีในน้าที่ระยะความลึกที่ได้ รับ
ปริมาณรังสีสงู สุด(Depth of dose maximum) จาก
อิเล็กทรอนิกส์ร่นุ ไอโฟร์เอ็มวี (I4MV)
ขั้ น ตอนการตรวจสอบและน าเข้ าข้ อมู ล จากนั้ น จึ ง
วิธีการทดลอง
1. การสอบเที ยบอุ ป กรณ์รบั ภาพอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ประยุกต์ใช้ ให้ กบั อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์
2. การหาค่าอัตราส่วนระหว่างโปรไฟล์ของลารังสี
(EPID calibration)
งานวิ จั ย นี้ ได้ ทาการสอบเทีย บอุ ป กรณ์รั บภาพ ที่ ไ ด้จ ากการวัด ปริ ม าณรัง สี ด ้ว ยอุ ป กรณ์ ร ับ ภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการวัดปริมาณรังสีโฟตอนพลังงาน 6 อิ เล็กทรอนิ กส์ และโปรไฟล์ของลารังสี ที่ ได้จากการ
เมกะโวลต์ ตามคู่ มือการใช้ งานของบริษั ทผู้ผ ลิต ซึ่ ง มี คานวณ มีข้นั ตอนดังนี้
1) สร้ างแผนการรักษาสาหรับใช้ การวัดรังสีด้วย
หลักการสอบเทียบสอดสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Bailey
และคณะ (Bailey et al., 2009) โดยแบ่งขั้นตอน อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ และคานวณปริมาณรังสี
ออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลัก ได้ แก่ 1) สอบเทียบดาร์คฟิ ลด์ ในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(Dark field uniformity) เป็ นการแก้ ค่าสัญญาณรบกวน สาหรั บวางแผนการรักษา (Computerized treatment
จากส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์รับภาพใน planning) โดยกาหนดพื้ นที่ฉ ายรัง สีข นาด 40× 30 ตร.
ขณะที่ไม่ มีการฉายรังสี 2) การสอบเทียบฟลัดฟิ ลด์ ซม. และใช้ ค่าปริมาณรังสี 100 มอนิเตอร์ยูนิต
2) วัดรังสีโดยใช้ อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์
(Flood field uniformity) เป็ นการแก้ ค่าความแตกต่าง
ของความไวในการตอบสนองต่ อ รั ง สีข องพิ ก เซลใน ตามแผนการรั ก ษาที่สร้ า งไว้ จากนั้ น วิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ย
อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยขั้นตอนนี้ต้องทาการ โปรแกรมพีดีไอพีในระบบวางแผนการรักษา โดยทาการ
สอบเทีย บตามในแต่ ล ะค่ าปริ มาณรั ง สีต่ อเวลา (Dose ลากโปรไฟล์ในแนวทแยงทามุม 45 องศาจากจุดกึ่งกลาง
rate) ที่ใช้ ง านและวัดปริมาณรังสีท่ีขนาดพื้ นที่ฉ ายรัง สี บนภาพของปริมาณรังสีท่วี ัดได้ จากการคานวณ และจาก
เท่ากับ 40× 30 ตร.ซม. กาหนดค่าระยะจากแหล่งกาเนิด อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังรูปที่ 1 จากนั้น
รังสีถึงอุปกรณ์รับภาพเท่ากับ 100 เซนติเมตรและ 3) จะได้ โปรไฟล์ของภาพปริมาณรังสีดังกล่าวในตาแหน่งที่
การสอบเทีย บค่ า นับวัด ปริมาณรั งสี (Imaging dose สัมพันธ์กนั
calibration) ประกอบด้ ว ย 2 ขั้น ตอนย่ อยได้ แ ก่ 3.1)
อุป กรณ์รั บภาพอิเ ล็กทรอนิกส์ใ นกระบวนการประกัน
คุณภาพก่อนการรักษา
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รูปที่ 1 กระบวนการเปรียบเทียบโปรไฟล์ในแนวทแยงมุมของปริมาณที่วัดได้ จากการคานวณ และวัดได้ จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์

3) หาค่ า อัต ราส่ วนระหว่ า งปริ มาณรั ง สีท่ีวัด ได้
จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณรังสีจากการ
คานวณในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบวาง
แผนการรั กษา โดยอัต ราส่ วนดังกล่ า วต้ องสัมพั นธ์กับ
ตาแหน่งโปรไฟล์ลารังสีท่ไี ด้ จากนา้
4) แก้ ค่าโปรไฟล์ลารังสีท่ีได้ จากการวัดปริมาณ
รั ง สี ใ นน้ า โดยใช้ วิ ธี แ ก้ ค่ า แบบหนึ่ ง มิ ติ ก่ อ นน าไป
ประยุกต์ใช้ ในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงทาได้ โดย
นาค่าอัตราส่วนระหว่ างปริมาณรังสีท่ีวัดได้ จากอุปกรณ์
รั บ ภาพอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ และปริ ม าณรั ง สีท่ีไ ด้ จ ากการ
คานวณในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนที่ 3)
ไปทาการแก้ ค่าปริมาณรังสีของโปรไฟล์ท่ไี ด้ จากนา้ ในแต่
ละตาแหน่ งที่สัมพันธ์กัน จากนั้นจะได้ โปรไฟล์ใหม่ท่ที า
การแก้ ค่ า แล้ ว จึ ง น าไปประยุ กต์ ใ ช้ ใ นอุป กรณ์ รั บภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

3. การทดสอบการวัดปริมาณรังสีดว้ ยอุปกรณ์รบั
ภาพอิเล็กทรอนิกส์
ทดสอบการวัด ปริมาณรังสีของอุป กรณ์รับภาพ
อิเ ล็กทรอนิ กส์ใ นพื้ นที่ฉ ายรั ง สีแ บบสมมาตรสี่เ หลี่ ย ม
จัตุรัส ขนาดตั้งแต่ 5x5, 10x10, 15x15, 20x20 และ
25x25 ตร.ซม. ตามลาดับ โดยทาการวางแผนการรักษา
ด้ ว ยระบบวางแผนการรั ก ษาส าหรั บ พลั ง งาน 6 เมกะ
โวลต์ จากนั้น จึงทาการฉายรังสีด้วยการประยุกต์ใช้ โปร
ไฟล์ของลารังสีต่อไปนี้ได้ แก่ 3.1) การประยุ กต์ใช้ โปร
ไฟล์ ข องล ารั ง สี ท่ีไ ด้ จ ากน้า โดยไม่ แ ก้ ค่ า (Uncorrected
Profile) และ 3.2) การประยุกต์ใช้ โปรไฟล์ท่แี ก้ ค่าให้ กบั
อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี1 D (Corrected
Profile) ทาการวัด ปริมาณรั งสีตามแผนการประกัน
คุณภาพที่วางแผนไว้ และเปรียบเทียบค่าปริมาณรังสีท่ไี ด้
กับค่าที่ได้ จากการคานวณด้ วยพีดีไอพีอลั กอริทมึ แสดง
ดังรูปที่ 3
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รูปที่ 2 กระบวนการทดสอบการวัดปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ฉายรังสีแบบสมมาตร โดยการ
แก้ ค่า และไม่แก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสี

4. วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูล
เปรียบเทียบค่ า ร้ อยละการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
ผ่านค่าแกมมา (Percent gamma pass rate improving)
ที่ได้ จากการวิเคราะห์ผลของพีดไี อพีอลั กอริทมึ โดยใช้ ค่า
การยอมรับของค่าการดัชนีแกมมาเท่ากับ ร้ อยละ 2 ใน
ระยะ 2 มิลลิเมตร และร้ อยละ 3 ในระยะ 3 มิลลิเมตร

ตามลาดับ รวมทั้งค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของค่า
ร้ อยละการผ่ านแกมมาของการประยุ กต์ใช้ โปรไฟล์ท่ีมี
การแก้ ค่าด้ วยวิธี 1D และไม่มกี ารแก้ ค่าให้ กบั อุปกรณ์รับ
ภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยค่าร้ อยละการเพิ่มขึ้นของอัตรา
การผ่านค่าแกมมาหาได้ จากสมการที่ (1)

(1)
โดยที่ %𝞬correct คือ ค่าร้ อยละการผ่านของค่า
แกมมาในกรณีท่ปี ระยุกต์ใช้ โปรไฟล์ท่มี กี ารแก้ ค่าให้ กบั
อุปกรณ์รับภาพ และ %𝞬uncorrect คือ ค่าร้ อยละการ
ผ่านของค่าแกมมาในกรณีท่ปี ระยุกต์ใช้ โปรไฟล์ท่ไี ม่มี
การแก้ ค่าให้ กบั อุปกรณ์รับภาพ
ผลการศึกษา
รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของ
ปริมาณรังสีท่วี ัดได้ จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ปริมาณรังสีท่ไี ด้ จากการคานวณในหน่วยแคลลิเบชั่นยูนิต
(Calibration unit: CU) และระยะทางนอกจุดกึ่งกลาง
(Off-axis distance) โดยการสร้ างกราฟโพลิเนียลที่เริ่ม
จากจุ ด กึ่ง กลางอุป กรณ์รั บภาพไปจนถึง ระยะนอกจุ ด

กึ่งกลางที่ระยะประมาณ 17 เซนติเมตร ของพื้นที่ฉาย
รังสีขนาด 40x30 ตร.ซม. รูปที่ 4 กราฟความสัมพันธ์
ระหว่ างค่ า ปริมาณรัง สีใ นหน่ ว ยแคลลิ เ บชั่ น ยู นิต และ
ระยะทางนอกจุดกึ่งกลางของโปรไฟล์ลารังสีท่ไี ด้ จากการ
วั ด ปริ มาณรั ง สีใ นน้า โดยไม่ มีการแก้ ค่ า (Uncorrected
profile) และมีการแก้ ค่า (Corrected profile) สาหรับ
การประยุกต์ใช้ ในอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบการวัดปริมาณรังสี
ด้ วยอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ท่มี กี ารประยุกต์ใช้ โปร
ไฟล์ ข องล ารั ง สีท่ีไ ด้ จ ากการการวั ด ปริ ม าณรั ง สีใ นน้า
เปรียบเทียบกับโปรไฟล์ท่แี ก้ ค่า ที่ระดับพลังงาน 6 เมกะ
โวลต์ ในพื้นที่ฉายรังสีสมมาตรขนาดต่างๆ จากผลการ
ทดลองพบว่า เมื่อพิจารณาค่าร้ อยละการผ่านค่าแกมมาที่
เกณฑ์การยอมรับร้ อยละ 2 ในระยะ 2 มิลลิเมตร ค่าร้ อย
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ละการเพิ่ ม ขึ้ นของอั ต ราการผ่ า นค่ า แกมมาของการ
ประยุกต์ใช้ โปรไฟล์ท้งั สอง ที่พ้ ืนที่ฉายรังสีสมมาตรขนาด
5x5, 10x10, 15x15, 20x20 และ 25x25 ตร.ซม. มี
ค่ าเท่ากับ ร้ อยละ 0.32, 6.67, 44.51, 73.98 และ
95.47 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาค่าร้ อยละการผ่าน
ค่ า แกมมาที่ เ กณฑ์ ก ารยอมรั บ ร้ อยละ 3 ในระยะ 3
มิล ลิ เ มตร ค่ าร้ อยละการเพิ่ มขึ้น ของอัตราการผ่ า นค่ า
แกมมาของการประยุ กต์ใช้ โปรไฟล์ท้ัง สองมีค่ าเท่ากับ
ร้ อ ยละ 0.31, 0.10, 14.30, 24.42 และ 46.75

77

ตามลาดับ จะเห็นได้ ว่า การแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีจะ
สามารถเพิ่ มค่ าร้ อยละการผ่ านค่ าแกมมาได้ มากยิ่งขึ้น
อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด โดยเฉพาะในพื้ นที่ ฉ ายรั ง สี ข นาด
15x15, 20x20, และ 25x25 ตร.ซม. อย่างไรก็ตาม จะ
สังเกตเห็นว่าที่พ้ ืนที่ฉายขนาดเล็กจะมีค่าร้ อยละการผ่าน
ค่าแกมมาเพิ่ มขึ้นเพียงเล็กน้ อย คือ ในพื้ นที่ฉายขนาด
5x5 ตร.ซม. พบค่าร้ อยละการผ่านค่าแกมมา เท่ากับ 0.32% และ +0.31% สาหรับเกณฑ์การยอมรับ 2%, 2
mm และ 3%, 3 mm ตามลาดับ

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนของปริมาณรังสีท่วี ัดได้ จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณรังสีท่ไี ด้ จาก
การคานวณในหน่วยแคลลิเบชั่นยูนิต (Calibration unit: CU) และระยะทางนอกจุดกึ่งกลาง (Off-axis distance) โดยการสร้ าง
กราฟโพลิเนียล

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าปริมาณรังสีในหน่วยแคลลิเบชั่นยูนิต (Calibration unit: CU) และระยะทางนอกจุดกึ่งกลาง
(Off-axis distance) ของโปรไฟล์ลารังสีท่ไี ด้ จากการวัดปริมาณรังสีในนา้ โดยไม่มีการแก้ ค่า (Uncorrected profile) และที่มีแก้ ค่า
(Corrected profile) สาหรับการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 1 การทดสอบการวัดปริมาณรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ท้งั กรณีท่มี ีการประยุกต์ใช้ โปรไฟล์ของลารังสีท่ไี ด้ จากการ
วัดปริมาณรังสีในนา้ และโปรไฟล์ท่แี ก้ ค่าที่ระดับพลังงาน 6 เมกะโวลต์ในพื้นที่ฉายรังสีสมมาตรขนาดต่างๆ
Field size
Uncorrected profile
Corrected profile
% Improving
2
(cm )
% Gamma pass rate value
% Gamma pass rate value
2%,2 mm
3%,3 mm
2%,2 mm
3%,3 mm
2%,2 mm
3%,3 mm
5x5
92.4
95.7
92.1
96.0
-0.32
0.31
10x10
85.5
97.1
91.2
97.0
6.67
-0.10
15x15
63.8
83.9
92.2
95.9
44.51
14.30
20x20
53.8
77.8
93.6
96.8
73.98
24.42
25x25
46.4
66.1
90.7
97.0
95.47
46.75

เพี ยงทิศทางเดียว โดยให้ ถือว่ าทิศทางตรงข้ ามมีความ
สมมาตรกัน ซึ่ ง เมื่อเปรี ยบเทีย บค่ า ร้ อยละการผ่ านค่ า
จากผลการทดลองข้ างต้ น พบว่ า การแก้ ค่าโปรไฟล์ แกมมาแบบหนึ่งมิติและสองมิติ พบว่ า มีค่าไม่แตกต่าง
ของล ารั ง สี ก่ อ นน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ อุ ป กรณ์ รั บ ภาพ กันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05ทาให้ การใช้
อิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถช่ วยเพิ่มค่าร้ อยละการผ่านค่า วิธกี ารแก้ ค่าแบบหนึ่งมิติ อาจทาได้ สะดวกกว่าในแง่ของ
แกมมาได้ อย่ า งเห็น ได้ ชั ด ในทั้ง สองเกณฑ์การยอมรั บ การแก้ ปัญหาความคลาดเคลื่อนของปริมาณรังสีนอกจุ ด
การแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีจะช่วยเพิ่มความถูกต้ องของ กึ่งกลาง ต่อมาได้ มีการพัฒนาวิธีการแก้ ค่าปั จจัยที่มีผล
การวั ด ปริ มาณรั งสีด้ วยอุปกรณ์รั บภาพอิเ ล็กทรอนิ ก ส์ ต่อโปรไฟล์ของลารังสี โดยพัฒนาขึ้นเป็ นแพ็คเกจพีดีพีซี
มากยิ่งขึ้น โดยจากการทดลองในพื้นที่ฉายรังสีสมมาตร (Portal dose pre-configuration: PDPC)ที่สามารถแก้
ขนาด 20x20 และ 25x25 ตร.ซม. พบว่า ค่าร้ อยละการ ค่าปั จจัยที่มีผลต่ อความถูกต้ องของปริมาณรังสีท่วี ัดได้
เพิ่มขึ้นของการผ่านของค่าแกมมาในวิธที ่ปี ระยุกต์ใช้ โปร จากอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยหลักการแก้
ไฟล์ ข องล ารั ง สี ท่ี มี ก ารแก้ ค่ า ให้ กั บ อุ ป กรณ์ รั บ ภาพ ค่ าโปรไฟล์ ของลารัง สีแบบสองมิติ และสามารถแก้ ค่ า
อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่ มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่ าร้ อยละ ความแตกต่ างของความไวในการตอบสนองต่ อรังสีไ ด้
การเพิ่มขึ้นของการผ่านของค่าแกมมาในวิธที ่ปี ระยุกต์ใช้ อัตโนมัติ โดยเฉพาะรังสีกระเจิงที่มาจากแขนของอุปกรณ์
โปรไฟล์ ท่ีไ ม่ ไ ด้ แ ก้ ค่ า ถึ ง ร้ อ ยละ 73.98 และ 95.47 รับภาพได้ อย่างไรก็ดีผลที่ได้ หลังจากการแก้ ค่าโปรไฟล์
พิ จ ารณาที่ เ กณฑ์ ก ารยอมรั บ ร้ อยละ 2 ในระยะ 2 ของลารังสีด้วยวิธนี ้ ี จะให้ ค่าร้ อยละการผ่านค่าแกมมาที่
มิลลิเมตร และมีค่าร้ อยละ 24.42 และ 46.75 พิจารณา ใกล้ เคียงกับวิธกี ารแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีแบบสองมิติ
ในปี ค.ศ. 2015 Hobson และคณะ (Hobson &
ที่เ กณฑ์ ก ารยอมรั บ ร้ อ ยละ 3 ในระยะ 3 มิ ล ลิ เ มตร
(ตารางที่ 1) สาหรับพื้นที่ฉายรังสีขนาด 20x20 และ Davis, 2015) ได้ ทาการศึกษาการวัดปริมาณรังสีท่พี ้ ืนที่
ฉายรังสีแบบสมมาตร พื้นที่ฉายรังสีแบบปรับความเข้ ม
25x25 ตร.ซม. ตามลาดับ
การแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีน้ัน นอกจากวิธีการแก้ (IMRT field) และพื้ นที่ฉ ายรั ง สีป รั บ ความเข้ ม เชิ ง
ค่าแบบหนึ่งมิตแิ ล้ ว ยังมีวิธกี ารแก้ ค่าอื่นๆ อีกหลายวิธที ่ี ปริมาตร (VMAT field) โดยที่มีการแก้ ค่าโปรไฟล์ของ
สามารถนามาใช้ ได้ เช่น งานวิจัยของ Bailey และคณะ ลารังสีแบบหนึ่งมิติตามหลักการของ Bailey และคณะ
(Bailey et al., 2013)ได้ ศึกษาวิธกี ารแก้ ค่าแบบสองมิติ (Bailey et al., 2009)และสองมิตโิ ดยใช้ แพ็คเกจพีดีพีซี
ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากวิธีการแบบหนึ่งมิติของพวกเขา (Van Esch et al., 2013)สาหรับการแก้ ค่าโปรไฟล์แบบ
โดยวิธีการแก้ ค่าแบบสองมิติน้ ีจะใช้ หลักการเหมือนการ หนึ่ ง มิติน้ั น จะท าการเก็บ ข้ อ มู ล ทั้ง พื้ นที่ฉ ายรั ง สีข นาด
แก้ ค่าแบบหนึ่งมิติ แต่จะทาการแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสี 40x30 ตร.ซม. และ 20x20ตร.ซม. เพื่อแก้ ค่าความไม่
ในทุกๆ ทิศทางของอุปกรณ์รับภาพ ซึ่งในวิธีการแก้ ค่า ถูกต้ องในกรณีท่ตี ้ องการฉายรังสีในพื้นที่ขนาดเล็ก จาก
หนึ่งมิติจะทาการแก้ ค่า โปรไฟล์ของลารังสีในแนวเฉียง การทดลองพบว่ าค่ าร้ อยละการผ่านของค่ าแกมมาของ
อภิปรายผลการศึกษา
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วิธีการแก้ ค่าแบบหนึ่งมิติท่เี ก็บข้ อมูลในพื้นที่ฉายขนาด
40x30 ตร.ซม. กับแพ็คเกจพีดีพีซีน้ันให้ ค่าที่ใกล้ เคียง
กัน ซึ่งสอดคล้ องกับผลงานวิจัยที่นาเสนอในบทความนี้
สาหรับวิธกี ารแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีท้งั สองวิธดี ังกล่าว
นั้น สามารถช่ วยเพิ่ มค่ าร้ อยละการผ่ านค่ าแกมมาอย่ า ง
ชั ด เจนเมื่อ เทีย บกับ วิ ธีท่ีไ ม่ มี ก ารแก้ ค่ า (ตารางที่ 1)
นอกจากนี้ในทางกลับกัน การแก้ ค่าแบบหนึ่งมิติท่ีเก็บ
ข้ อมูลพื้ นที่ฉายรังสีขนาด 20x20 ตร.ซม. กลับให้ ค่าที่
แตกต่างจากวิธแี พ็คเกจพีดีพีซี อย่างไรก็ตามจากผลการ
ทดลองในงานวิจัยนี้ได้ แสดงให้ เห็นว่ าการที่ใช้ วิธีการแก้
ค่ า แบบหนึ่ง มิติท่ีเ ก็บ ข้ อ มูล ในพื้ นที่ฉ ายขนาด 40x30
ตร.ซม.เพียงพอที่จะแก้ ปัญหาความไม่ถูกต้ องในกรณีท่ี
ต้ องการฉายรังสีในพื้นที่ขนาดเล็กได้ เช่นกัน
สรุปผลการศึกษา
วิ ธีการแก้ ค่ า โปรไฟล์ ข องล ารั ง สีแ บบหนึ่ ง มิ ติต าม
หลักการของ Bailey (Bailey et al., 2009)สามารถ
น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการตรวจสอบปริ ม าณรั ง สี ข อง
แผนการรักษาแบบสมมาตรเพื่ อเพิ่ มความถูกต้ องของ
การวัดปริมาณรังสีด้วยอุปกรณ์รับภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้
การแก้ ค่าโปรไฟล์ของลารังสีแบบหนึ่งมิติสามารถเพิ่ ม
ความถูกต้ องในการวัดปริมาณรังสีของอุปกรณ์รับภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขนาดพื้นที่5x5 ตร.ซม.ถึง 25x25 ตร.
ซม.ได้ ในช่ ว งร้ อยละ-0.32 ถึง +95.47 ที่เกณฑ์
การยอมรับเท่ากับร้ อยละ 2 ในระยะ 2 มิลลิเมตร และ
ร้ อยละ+46.75 ถึง +0.31 ที่เกณฑ์การยอมรับร้ อยละ 3
ในระยะ 3 มิลลิเมตรซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้ องกับ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ดี งานวิจัยนี้ได้ ทาการ
ทดสอบการวัดปริมาณรังสีในพื้นที่ฉายรังสีแบบสมมาตร
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หากต้ องการน าอุ ป กรณ์ รั บ ภาพ
อิเล็กทรอนิกส์น้ ีไปใช้ ในการวัดปริมาณรังสีในทางคลินิก
จะต้ องมีการเพิ่มการทดสอบด้ วยการวัดปริมาณรังสีใน
พื้นที่ฉายรังสีในเทคนิคการฉายรังสีต่างๆ เพิ่มเติมด้ วย
เช่น พื้นที่ฉายรังสีปรับความเข้ ม หรือ พื้นที่ฉายรังสีปรับ
ความเข้ มเชิงปริมาตร เป็ นต้ น เพื่อตรวจสอบว่าวิธกี าร
แก้ ค่ าดังกล่ าวจะสามารถเพิ่ มความถูกต้ องของการวั ด
ปริ มาณรั ง สีด้ ว ยอุป กรณ์รั บภาพอิเ ล็กทรอนิ กส์ไ ด้ จ ริ ง
และนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ทางคลินิก
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