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บทคดัย่อ 
 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์ปรียบเทียบผลเชิงรังสีคณิตท่ีรอยโรค , ต่อมน ้ าลาย, ไขสันหลงั 
และกา้นสมอง ของการวางแผนรังสีรักษาซ ้ าในระหวา่งการฉายรังสีผูป่้วยมะเร็งหลงัโพรงจมูก ได้
ศึกษาในผูป่้วยมะเร็งหลงัโพรงจมูกจ านวน 8 ราย ท่ีไดรั้บการฉายรังสีเทคนิคปรับความเขม้ โดย
แผนรังสีรักษาแรกวางแผนบนภาพถ่ายรังสีตดัขวางชุดท่ีหน่ึงใช้ส าหรับฉายรังสีผูป่้วยคร้ังท่ี 1-20 
หลงัจากฉายรังสีแลว้ 17 คร้ัง ท าการวางแผนรังสีรักษาซ ้ าโดยแพทยก์ าหนดขอบเขตรอยโรคและ
อวยัวะส าคญัขา้งเคียงใหม่บนภาพถ่ายรังสีตดัขวางท่ีสอง ใชส้ าหรับฉายรังสีผูป่้วยคร้ังท่ี 21-33 และ
ท าการวางแผนรังสีรักษาร่วม โดยใชข้อ้มูลล ารังสีจากแผนรังสีรักษาแรกมาค านวณการกระจายรังสี
บนภาพถ่ายรังสีตดัขวางชุดท่ีสอง แลว้ท าการเปรียบเทียบผลเชิงรังสีคณิตท่ีต าแหน่งของรอยโรค
และอวยัวะส าคญัขา้งเคียงได้แก่ ต่อมน ้ าลาย,  ไขสันหลงัและก้านสมอง ระหว่างแผนรังสีรักษา
ร่วมกบัแผนรังสีรักษาคร้ังท่ีสอง ดว้ยวธีิสถิติ paired t-test 
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ผลการเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตของแผนรังสีรักษารังสีรักษาซ ้ าและแผนรังสีรักษาร่วม 
พบวา่ ค่าเฉล่ียของ D95 ของ PTV70, PTV59.4 และ PTV54 มีค่าเท่ากบั 68.2±0.74 Gy, 67.8±1.31 Gy  
(p = 0.40), 59.0 ± 0.75 Gy, 57.0±0.84 Gy  (p <0.05) และ 53.9±0.44 Gy, 49.6±5.13 Gy (p = 0.06) 
ตามล าดบั ค่าปริมาณรังสีเฉล่ียบริเวณต่อมน ้ าลายขา้งซ้ายและขวาของแผนรังสีรักษาทั้งสองเท่ากบั 
37.9±10.72 Gy, 38.6±8.56 Gy (p = 0.53) และ 36.8±4.38 Gy, 36.1±2.64 Gy (p = 0.43) ตามล าดบั 
ค่าปริมาณรังสีสูงสุดเฉล่ียท่ีไขสันหลงัมีค่าเท่ากบั 45.1±2.23 Gy และ 49.6±1.29 Gy (p <0.05)  
ตามล าดบั ค่าปริมาณรังสีสูงสุดเฉล่ียท่ีกา้นสมองมีค่าเท่ากบั 60.9±5.44 Gy และ 64.4±5.04 Gy      
(p <0.05) ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่แผนรังสีรักษาซ ้ ามีการกระจายรังสีท่ีเขา้รูปและสม ่าเสมอ
ครอบคลุมดีท่ีข้ึนเม่ือเทียบแผนรังสีรักษาร่วม โดยมีค่าดชันีความเขา้รูปและค่าดชันีความสม ่าเสมอ
ของแผนรังสีรักษาทั้งสองเท่ากบั 0.98±0.01, 0.92±0.03 และ 1.31±0.07, 1.48±0.07 ตามล าดบั 

การวางแผนรังสีรักษาซ ้ าท่ีท าในระหว่างการฉายรังสีนั้น ช่วยให้รอยโรคของมะเร็งหลงั
โพรงจมูกไดรั้บปริมาณรังสีเพิ่มมากข้ึน มีความเขา้รูปและความสม ่าเสมอของปริมาณรังสีท่ีดีข้ึน 
รวมทั้งอวยัวะส าคญัขา้งเคียงไดรั้บปริมาณรังสีลดลงโดยเฉพาะท่ีไขสันหลงั การศึกษาต่อไปโดย
แยกศึกษาผูป่้วยตามระยะโรค และศึกษาผลเชิงคลินิก จะท าใหก้ารประเมินผลถึงประโยชน์ของการ
วางแผนรังสีรักษาซ ้ าส าหรับผูป่้วยมะเร็งหลงัโพรงจมูกท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  
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ABSTRACT 
 
 

The objectives of this study is to assess the  determination of  dosimetric result of 
repeated CT imaging and replanning during the course of intensity modulated radiation therapy  
on both target volumes and normal structure for nasopharyngeal carcinoma patients. Eight NPC 
patients were treated with 33 fractions by step and shoot IMRT. All patients were locally 
advanced and non metastatic (Stage II to IV).  The patients had repeated CT imaging and IMRT 
replanning during the course of treatment.  The first IMRT plan for each patient was generated 
based on the CT imaging acquired before the start of treatment. This plan was used for 1 to 20 
treatment fractions. The second CT imaging was acquired after 17th fraction was delivered then    
a second plan (replan) was generated and used for 21 to 33 treatment fractions.  An IMRT hybrid 
plan was generated for each patient by applying the beam intensity profiles and configurations of 
the first IMRT plan to the second CT images of the patients. The dosimetric parameters of the 
replan and hybrid plan were compared using paired t-test. 
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The dosimetric results of the replan and hybrid plan were determined.  The average D95 of 
PTV70, PTV59.4 and PTV54 were 68.2±0.74 Gy, 67.8±1.31 Gy (p = 0.40), 59.0±0.75 Gy, 57.0±0.84 
Gy (p <0.05) and 53.9±0.44 Gy, 49.6±5.13 Gy (p = 0.06) respectively.  The average of mean dose 
of left and right parotid gland were 37.9±10.72 Gy, 38.6±8.56 Gy (p = 0.53) and 36.8±4.38 Gy, 
36.1±2.64 Gy (p = 0.43) respectively.  The average of maximum dose of the replan and hybrid 
plan for the spinal cord were 45.1±2.23 Gy and 49.6±1.29 Gy (p <0.05) respectively.  The average 
of maximum dose of brainstem were 60.9±5.44 Gy and 64.4±5.04 Gy (p <0.05) respectively.  The 
replan and hybrid plan conformity index and homogeneity index were 0.98±0.01, 0.92±0.03 and 
1.31±0.07, 1.48±0.07 respectively. 

The IMRT replan demonstrated an increasing dose delivery to target volumes and 
decreasing dose to normal structures.  Further clinical outcome studies concerning the staging 
classification should help to identify predictive factors that contribute to the advantage of  
repeated CT imaging and replanning method. 


