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บทคัดยอ 
 

   การวางแผนรังสีรักษาสามมิติ มีเปาหมายใหกอนมะเร็งไดรับปริมาณรังสีสูงพอสําหรับ
การควบคุมโรค และลดปริมาณรังสีท่ีเนื้อเยื่อปกติไดรับใหนอยท่ีสุด  ความถูกตองในการคํานวณ
ปริมาณรังสี ข้ึนกับข้ันตอนวิธีคํานวณของโปรแกรมเคร่ืองวางแผนรังสีรักษา  ความถูกตองของการ
คํานวณควรมีการประเมินผลกอนนําเคร่ืองวางแผนรังสีรักษาไปใชในทางคลินิก การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคประเมินผลการคํานวณปริมาณรังสีโฟตอนของเครื่องวางแผนรังสีรักษา ซ่ึงมี
โปรแกรมคํานวณแตกตางกันจํานวน 4 รุน ทุกรุนมีข้ันตอนวิธีคํานวณแบบ Model base วิธี 
Collapsed cone convolution/superposition การประเมินผลใชชุดทดสอบแบบพ้ืนฐานและแบบ
ใกลเคียงเทคนิคการรักษาผูปวย  และเปรียบเทียบผลการคํานวณกับการวัดปริมาณรังสีท่ีจุดสนใจ
ตําแหนงตาง ๆ ในวัสดุสมมูลเนื้อเยื่อแบบลูกบาศกและแบบรูปรางทรวงอก วิเคราะหผลดวยคารอย
ละความแตกตาง   

การประเมินผลโปรแกรมวางแผนรังสีรักษา Pinnacle3 รุน 7.4f โดยใชชุดทดสอบแบบ
พื้นฐาน เปรียบเทียบกับการวัดปริมาณรังสี พบคารอยละความแตกตางเฉล่ียเทากับ 1.00 %  สวน
โปรแกรมการวางแผนรังสีรักษารุน  6.2b, 7.0g, 7.4f และ 7.6c   ใชชุดทดสอบแบบใกลเคียงเทคนคิ



 จ

การรักษา มีคารอยละความแตกตางเฉล่ียเทากับ 1.08 %,  2.15%, 1.13 และ 1.21 % ตามลําดับ 
ท้ังหมดนี้ผานเกณฑท่ียอมรับของ Van Dyke   โปรแกรมวางแผนรังสีรักษา รุน 7.0g  ในชุดทดสอบ
ลักษณะพ้ืนท่ีลํารังสีรูปตัวแอล มีรอยละความแตกตางการคํานวณกับการวัดมากสุดเทากับ 4.78 % 
เนื่องจากจุดท่ีวัดอยูในบริเวณท่ีมีความเปล่ียนแปลงปริมาณรังสีสูง และการจดัชุดกั้นลํารังสีอยูใต
ถาดรองเคร่ืองกั้นลํารังสี ทําใหมีรอยละความแตกตางมาก จากการศึกษาสรุปไดวาชุดทดสอบนี้ 
สามารถใชประเมินผลการคํานวณปริมาณรังสีโฟตอนของเคร่ืองวางแผนรังสีรักษาท่ีจะนําไปใชใน
คลินิกไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวก อีกท้ังสามารถนําไปประยุกตใชในงานควบคุมคุณภาพ
เคร่ืองวางแผนรังสีรักษา   
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ABSTRACT 
 

 The aim of radiotherapy treatment planning is to achieve a high dose of local tumor 
control and minimize the dose to critical normal tissues. The accuracy of  dose calculation  is 
strongly  depend  on  dose calculation algorithm  of  the treatment planning system which should  
be evaluated before  implement  in a clinical service. The objective of this study was the photon 
dose calculation evaluation of a treatment planning system.  The system has model base dose 
calculation algorithm using collapsed cone convolution/superposition method. The basic and 
clinical test cases were used to evaluate the systems. The percent different   was   compared   
between   the   result   of calculation and measurement dose at point of interest in cubic and 
thorax phantom.   
 The average percent different between Pinnacle version 7.4f calculation and 
measurement in the basic test case was 1.00 %.  In the clinical test case, the average percent 
different of the Pinnacle version 6.2b, 7.0g, 7.4f and 7.6c were 1.08 %, 2.15 %, 1.13 % and 
1.21% respectively. The percent different of all the test cases were acceptable by Van dyke 
criteria, less than 3%. In addition, the highest percent different between calculation and 
measurement from Pinnacle 7.0g in irregular field (L-shape test case) was 4.78 %. This 
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measurement point was in high dose gradient and the radiation blocks were unusual set under the 
tray.   These test cases are effective and convenient to evaluate the treatment planning dose 
calculation   and could be used in the quality control of a treatment planning system procedure.   
 


