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บทคดัย่อ 

 

 

การทวนสอบต าแหน่งการฉายรังสีเป็นส่ิงจ าเป็นในการรักษาดว้ยรังสี การซ้อนทบัภาพ

สามารถน ามาใชส้ าหรับทวนสอบความถูกตอ้งของภาพท่ีไดจ้ากการวางแผนการรักษากบัภาพรังสี

ผูป่้วยในท่าฉายรังสี การศึกษาน้ีเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทับภาพรังสีแบบ

อตัโนมติัส าหรับทวนสอบการจดัต าแหน่งผูป่้วยในการฉายรังสี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทบัภาพรังสีน้ีถูกพฒันาในโปรแกรม Matlab ส าหรับหาค่า

ความสัมพนัธ์ของภาพอ้างอิงกับภาพรังสีผูป่้วยในท่าฉายรังสี โดยใช้การประยุกต์อลักอริธึม

ซ้อนทบัภาพแบบ Mutual information ในการหาความผิดพลาดของการจดัต าแหน่งของผูป่้วยใน

การฉายรังสี สร้างโปรแกรมให้สามารถค านวณค่าเล่ือนขนานในแนวแกน x และแกน z รวมทั้ง

สามารถปรับหมุนภาพได ้ทดลองโดยใชภ้าพหุ่นจ าลองสมมูลเน้ือเยื่อ ท าการสร้างภาพรังสีตดัขวาง

กิโลโวลตหุ่์นจ าลองสมมูลเน้ือเยื่อจากเคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์และภาพรังสีตดัขวางเมกะโวลต์
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จากเคร่ืองฉายรังสีภาพน าแบบเกลียวหมุน และท าการแปลโปรแกรมซ้อนทบัภาพรังสีน้ีเป็นไฟล์

กระท าการ 

โปรแกรมซ้อนทบัภาพรังสีท่ีสร้างข้ึนสามารถค านวณหาค่าความสัมพนัธ์ของภาพได ้ผล

การศึกษาในหุ่นจ าลองสมมูลเน้ือเยื่อ พบว่าค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของค่าเล่ือนขนานของภาพส่วน

ศีรษะ ทรวงอก และเชิงกราน ในแนวแกน x มีค่า 3.88    1.26 และ 1.59 มิลลิเมตร และแนวแกน z มี

ค่า 4.34    1.38 และ 1.76 มิลลิเมตร ตามล าดบั ผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่โปรแกรมซ้อนทบั

ภาพรังสีท่ีใช้อลักอริธึมการซ้อนทบัภาพรังสีแบบ Mutual information มีความถูกตอ้งในการหา

ความสัมพนัธ์ของภาพสูง อีกทั้งยงัสามารถปรับการเล่ือนขนานและการหมุนภาพไดภ้ายหลงั ใน

ส่วนทรวงอก และเชิงกราน มีค่าเบ่ียงเบนจากค่าจริงของการซ้อนทบัภาพรังสีน้อย (SD < 2 

มิลลิเมตร) เน่ืองจากผลกระทบของค่าความเขม้ของภาพจะมีผลต่อค่า Mutual information ท าให้

ภาพส่วนศีรษะท่ีมีลกัษณะของภาพแบบความเขม้สูงและช่วงค่าเปรียบต่างแคบ มีค่าเบ่ียงเบนจากค่า

จริงของการซ้อนทบัภาพรังสีสูง โปรแกรมซ้อนทบัภาพรังสีท่ี ถูกพฒันาและทวนสอบแล้ว มี

ความถูกตอ้งเพียงพอส าหรับการค านวณหาความสัมพนัธ์ของค่าเล่ือนขนานแบบอตัโนมติั และ

สามารถน าไปประยกุตส์นบัสนุนใชใ้นงานคลินิกรังสีรักษาได ้
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Abstract 

 

 

The verification of the treatment position is essential in radiotherapy treatment delivery.  

Image registration is used to verify the accuracy of treatment planning images and in-room 

images. The automatic image registration computer program has been developed for radiotherapy 

setup verification. 

The program is developed in MATLAB for determining the correlation between the 

reference images and in-room images. The mutual information registration algorithm is applied to 

detect patient position setup errors. The program can compute the translation shift on x-axis and 

z-axis and the rotation angle between the two images. Cross-section kilovolt computed 

tomography (kVCT) images on CT scanner and MVCT images from a helical tomotherapy 

system in phantom are used. The program is compiled to the execute file. 
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The proposed image registration program can calculate the image correlation. Based on 

the phantom studies, the results show that the standard deviations (SD) of transition for head, 

thorax, and pelvis parts are 3.88, 1.26 and 1.59 mm on the x-axis, and they are 4.34, 1.38 and 1.76 

mm on the z-axis, respectively. The results reveal that the accuracy of mutual information-base 

registration is highly accurate in image correlation and moreover the translation and rotation can 

be adjusted later. The registration errors are small (SD < 2 mm) for thorax and pelvis parts. 

Because the intensity of image has effect on mutual information, the high intensity and short scale 

contrast of the head and neck images have a high registration error. This image registration 

program is accurate and good enough for automatic translation to determine image correlation. It 

can also be implementing to support radiotherapy clinical service. 

 


