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บทคัดย่อ:
ก้อนมะเร็งทีม่ กี ารเคลือ่ นทีต่ ามการหายใจเป็นปัญหาหนึง่ ทีส่ ำ�คัญสำ�หรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยการสร้าง
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ สามารถช่วยให้การรักษามะเร็งที่เคลื่อนที่ตามการหายใจนี้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันสัญญาณการหายใจถูกรวมกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ 4 มิติ โดยระบบจัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริงก็เป็นระบบหนึ่งที่นิยมนำ�มาใช้ และเพื่อความถูกต้อง
ในการรักษาโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดจำ�เป็นต้องมีการตรวจสอบระบบดังกล่าว ดังนั้น วัตถุประสงค์
ในการศึกษานี้เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบการเก็บข้อมูลสัญญาณการหายใจในการสร้างภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ 4 มิติ ของระบบการจัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริง โดยใช้เม็ดโลหะทรงกลมและหุน่ จำ�ลองการหายใจ
ยีห่ อ้ Modus รุน่ QUASARTM  ทีจ่ �ำ ลองการเคลือ่ นทีข่ องก้อนมะเร็งในทิศทางหัวเท้าเป็นระยะทาง 2 เซนติเมตร และ
เปลีย่ นแปลงอัตราเร็วในการหายใจ 10 15 และ 20 ครัง้ ต่อนาที ความถูกต้องของระบบการสร้างภาพใหม่ประเมินได้
จากค่าความคลาดเคลื่อนของระยะการเคลื่อนที่ของเม็ดโลหะที่คลาดเคลื่อนไปจากตำ�แหน่งจริง และปริมาตร
ก้อนมะเร็งจำ�ลองที่ได้จากข้อมูลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ผลที่ได้พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของระยะ
การเคลื่อนที่ของเม็ดโลหะมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.44±0.10 มิลลิเมตร และความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของ
ปริมาตรก้อนมะเร็ง 0.07±0.06 ลูกบาศก์เซนติเมตร และอัตราการหายใจที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่าไม่มีผลต่อ
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
รับต้นฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 รับลงตีพิมพ์วันที่ 28 เมษายน 2558
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ความถูกต้องในการสร้างภาพใหม่ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระบบเก็บข้อมูลสัญญาณการหายใจแบบระบบจัดการตำ�แหน่ง
ตามเวลาจริงให้ความถูกต้องในการสร้างภาพเอกซเรย์ 4 มิติ ในช่วงอัตราการหายใจ 10-20 ครัง้ ต่อนาที ซึง่ เหมาะสม
ในการใช้งานทางคลินิก
คำ�สำ�คัญ: การสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ, ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ, ระบบการจัดการตำ�แหน่ง
ตามเวลาจริง, หุ่นจำ�ลองการเคลื่อนที่ตามการหายใจ

Abstract:

Moving target volume is a significant problem for cancer treatment. Four-dimensional computed
tomography was developed to improve the treatment of this target volume. In the present, respiratory signal
are combined with computed tomography images to create the 4 Dimensional Computed Tomography
(4-D CT) images. Also, Real-Time Position ManagementTM (RPM) system is the most of choice for
4-D CT imaging. For the most accuracy of the treatment, the system has to be evaluated. Therefore, the
purpose of this study was to evaluate the accuracy of reconstructed of 4-D CT images for RPM.
4-D CT images of moving phantom (QUASARTM) with Computed Tomography skin markers (metal
beads) were performed by using three different respiratory rates: 10, 15, and 20 beats per minute
(BPM). The plastic sphere (simulated tumor) of the moving phantom was simulated to move 2 cm in
a longitudinal direction. The accuracy of reconstruction for those images was evaluated in terms of
distance error (the displacement of metal bead from the exact position) and volumetric error (the
different between the actual and the measured volumes). Results indicated that the accuracy of
reconstruction RPM system was acceptable with mean distance and volumetric errors of 0.44±0.10 mm
and 0.07±0.06 cm3, respectively. In addition, respiratory rates had no effect on the accuracy of
reconstruction. Therefore, the respiratory data acquisition of RPM system in 4-D CT could reconstruct
accurate images for moving targets with the respiratory rate of 10-20 BPM which should be suitable
for clinical treatment.
Keywords: 4D Computed Tomography, 4-D CT Images, Real-Time Position ManagementTM, respiratory
motion phantom

บทนำ�

จุดประสงค์หลักของการรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งด้วยวิธี
ทางรังสีรกั ษา คือ ต้องการฉายรังสีปริมาณสูงตามทีก่ �ำ หนด
ให้กับก้อนมะเร็ง ขณะที่เนื้อเยื้อปกติที่อยู่ล้อมรอบได้รับ
ปริมาณรังสีน้อยที่สุด โดยไม่เกินค่าความทนต่อรังสีของ

แต่ละอวัยวะ ดังนัน้ ความถูกต้องของตำ�แหน่งในการฉาย
รังสีจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง
สำ�หรับงานทางรังสีรกั ษา คือ ก้อนมะเร็งทีม่ กี ารเคลือ่ นที่
ตามการหายใจ  โดยเฉพาะมะเร็งปอดหรือมะเร็งช่องท้อง
ที่อยู่ใกล้กับกะบังลม ซึ่งการเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็งนั้น
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มีความสัมพันธ์กบั การหายใจ  ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะ
หาขอบเขตของก้อนมะเร็งได้อย่างถูกต้อง นอกเสียจาก
ทราบการเคลื่อนที่ที่แท้จริงของก้อนมะเร็ง โดยขอบเขต
พืน้ ทีข่ องก้อนมะเร็งทีต่ อ้ งการฉายรังสีนน้ั ได้มหี ลายงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาและใช้วธิ กี ารจัดการการหายใจในแบบต่างๆ เช่น
ใช้การกลัน้ หายใจของผูป้ ว่ ยขณะทำ�การสแกนภาพ1 และ
การใช้เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 4 มิติ (4 Dimensional
Computed Tomography; 4-D CT)2 ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความถูกต้องในการฉายรังสีก้อนมะเร็งที่เคลื่อนที่ และ
จากคำ � แนะนำ � ตามมาตรฐานสากลของ American
Association of Physicists in Medicine Task Group
763 (AAPM TG 76) หากก้อนมะเร็งมีการเคลื่อนที่
เป็นระยะทางมากกว่า 5 มิลลิเมตร ควรใช้วธิ กี ารในการ
จัดการการหายใจ โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยจะต้องสามารถให้ความร่วมมือ
ได้ และการใช้ วิธีจัด การการเคลื่อ นที่ข องก้ อ นมะเร็ ง
ทีเ่ กิดจากการหายใจดังกล่าวสามารถช่วยป้องกันเนือ้ เยือ่
ปกติไม่ให้ได้รับรังสีที่มากเกิน โดยการใช้ 4-D CT
เป็นวิธสี ำ�หรับการเลือกใช้เพือ่ หาขอบเขตของก้อนมะเร็ง
ที่เคลื่อนที่จากการหายใจ โดยสามารถหาขอบเขตของ
ก้อนมะเร็งที่เคลื่อนที่ทั้งหมดเพื่อฉายรังสีให้ครอบคลุม
ก้อนมะเร็ง ทำ�ให้ช่วยกำ�หนดขอบเขตในการฉายรังสีได้
ดีขึ้น ภาพ 4-D CT เป็นภาพที่ได้จากเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ร่วมกับระบบติดตามสัญญาณการหายใจ
ใช้ เ พื่ อ แสดงขอบเขตการเคลื่ อ นที่ ข องก้ อ นมะเร็ ง
ในรูปแบบสามมิติในระยะเวลาต่างๆ หรือตามเฟสของ
การหายใจ4 โดยจากการศึกษาการเคลือ่ นทีข่ องก้อนมะเร็ง
โดยใช้ 4-D CT นัน้ สามารถช่วยเพิม่ การหาขอบเขตของ
ก้อนมะเร็งที่ต้องการรักษาซึ่งสามารถช่วยลดขอบเขต
พืน้ ทีฉ่ ายรังสี (Planning Target Volume; PTV) เพือ่
ป้องกันไม่ให้เนือ้ เยือ่ ปกติ (normal tissue) ได้รบั ปริมาณ
รังสีเกินความจำ�เป็น โดยสามารถลด internal margins
จาก 1 เซนติเมตร เหลือ 0.5 เซนติเมตร5
สำ�หรับการสร้างภาพ 4-D CT สัญญาณการหายใจ
เป็ น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญในการสร้ า งภาพซึ่ งโดยส่ ว นใหญ่ นั้ น
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สัญญาณการหายใจสามารถเก็บข้อมูลได้จากตำ�แหน่ง
ภายนอกตัวผู้ป่วย (external signal) ด้วยการประเมิน
การเคลื่ อ นที่ ขึ้ น ลงบริ เ วณหน้ า อกและตำ � แหน่ ง ท้ อ ง
จากช่วงลิ้นปี่ (xyphoid) จนถึงสะดือ (umbilicus) ซึ่ง
บริ เ วณดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การหายใจและ
การเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็ง6
ในปัจจุบนั ระบบการเก็บข้อมูลสัญญาณการหายใจ
แบบ 4 มิติ มีหลายระบบ และทีม่ ใี ช้ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ได้แก่ ระบบการจัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริง (Real-Time
Position ManagementTM; RPM) และระบบเข็มขัด
ลูกสูบตามการหายใจ (Respiratory Bellows Belt) โดย
ระบบการจัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริง7 เป็นระบบหนึ่ง
ที่นยิ มใช้ในการสร้างภาพ 4-D CT ซึง่ ระบบการจัดการ
ตำ�แหน่งตามเวลาจริงประกอบด้วยกล่องพลาสติกที่ใช้
สะท้อนสัญญาณการเคลือ่ นไหจากการหายใจ (reflective
external marker) ซึง่ มีน�ำ้ หนักเบาและโปร่งรังสี เป็นอุปกรณ์
ทีม่ จี ดุ สะท้อนอินฟราเรดทีว่ างไว้บนตัวของผูป้ ว่ ยและกล้อง
วิดโี ออินฟราเรด (infrared video camera) ในการบันทึก
การเคลื่อนทีข่ องจุดสะท้อนอินฟราเรดบนกล่องพลาสติก
ดังกล่าวตามจังหวะการหายใจ โดยหลักการทำ�งานของระบบ
จัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริงนั้นจะวางกล่องพลาสติก
ที่ ใ ช้ ส ะท้ อ นสั ญ ญาณการเคลื่ อ นไหวจากการหายใจ
ไว้ที่ตำ�แหน่งท้องจากช่วงลิ้นปี่จนถึงสะดือ และใช้กล้อง
วิ ดี โ ออิ น ฟราเรดในการจั บ สั ณ ญาณจากจุ ด สะท้ อ น
อินฟาเรดทีก่ ล่องพลาสติก ดังนัน้ จะได้สญ
ั ญาณ sine wave
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การหายใจของผู้ ป่ ว ยและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
ไปยังเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
สร้างภาพ 4-D CT ต่อไป
เพื่ อ ทดสอบความถู ก ต้ อ งของการสร้ า งภาพ
4-D CT  จากระบบดังกล่าว ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบ
การเก็บข้อมูลสัญญาณการหายใจในการสร้างภาพ 4-D
CT สำ�หรับระบบการจัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริงที่
สัมพันธ์กับอัตราการหายใจที่แตกต่างกันของผู้ป่วย
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วัสดุและวิธีการ

การวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาความถูกต้องของระบบการเก็บ
ข้อมูลการหายใจในการสร้างภาพ 4-D CT ของระบบ
RPM ระบบการสร้างภาพดังกล่าว ดังแสดงรูปที่ 1 โดย
ระบบ RPM ยีห่ อ้ Varian® มีอปุ กรณ์ตา่ งๆ ประกอบด้วย

Infrared illuminator/CCD camera และ Reflective
external marker จำ�นวน 6 จุด
ในขั้ น ตอนการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ หุ่ น จำ � ลอง
การหายใจยี่ห้อ Modus รุ่น QUASARTM ดังแสดง
รู ป ที่ 2 เพื่ อ จำ� ลองการเคลื่ อ นที่ ข องก้ อ นมะเร็ ง จาก

ก

ข

รูปที่ 1 แสดงระบบ RPM ยีห่ อ้ Varian® (ก) CCD camera และ (ข) กล่อง Reflective external marker ทีว่ างบนหุน่ จำ�ลอง

รูปที่ 2 แสดงหุ่นจำ�ลองการหายใจยี่ห้อ Modus รุ่น QUASARTM การติดเม็ดโลหะบนหุ่นจำ�ลองการหายใจ
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ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ร์àÇªสÒÃ »‚·Õè 33 ©ºÑº·Õè 2 มี.ค.-เม.ย. 2558

Accuracy of Real-Time Position ManagementTM System

การหายใจ โดยภายในหุ่นจำ�ลองมีก้อนมะเร็งจำ�ลอง
ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ปริมาตรของก้อนมะเร็งจากภาพ 4-D CT
โดยขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลได้จากการสร้างภาพหุน่ จำ�ลอง
แบบ 4 มิติ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำ �ลอง
การรักษายี่ห้อ Philips รุ่น Brilliant Big Bore โดย
ทำ�การจับสัญญาณการหายใจจากระบบ RPM
ขั้นตอนการทดสอบประกอบด้วยการจัดตำ�แหน่ง
หุ่นจำ�ลองบนเตียงเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และนำ�เม็ด
โลหะขนาด 1 มิลลิเมตร จำ�นวน 3 เม็ด  ติดตามแนวยาว
ของหุน่ จำ�ลองการหายใจ โดยมีระยะห่างระหว่างเม็ดโลหะ
เท่ า กั บ 1 เซนติ เ มตร ดั ง แสดงรู ป ที่ 2 ตั้ ง ค่ า ข้ อ มู ล
การหายใจและการเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็งจำ�ลองของ
หุ่นจำ�ลองการหายใจ โดยกำ�หนดให้มีระดับการหายใจ
ด้วยอัตราเร็ว 10 15 และ 20 ครัง้ ต่อนาที ตามลำ�ดับ และ
กำ�หนดให้มีระยะการเคลื่อนที่ของก้อนมะเร็งในทิศทาง
หัวเตียงไปยังปลายเตียงเป็นระยะทาง 2 เซนติเมตร
ซึ่ ง ระยะดั ง กล่ า วเป็ น ระยะเฉลี่ ย ที่ ก้ อ นมะเร็ ง สามารถ
เคลื่อนที่ได้มากที่สุดระหว่างการหายใจ3,8,9 เก็บข้อมูล
ตำ�แหน่งของเฟสการหายใจ ร้อยละ 0 ซึ่งเป็นตำ�แหน่ง
ของเฟสการหายใจเข้าสุดและเฟสการหายใจที่ร้อยละ
50 ซึง่ เป็นตำ�แหน่งของเฟสการหายใจออกสุด กำ�หนดให้
แนวการสแกนที่ตำ�แหน่งเม็ดโลหะเม็ดแรกเป็นตำ�แหน่ง
เตียงเท่ากับค่าศูนย์ ควบคุมให้หุ่นจำ�ลองเคลื่อนที่ตามที่
กำ�หนด จากนัน้ เก็บข้อมูลภาพ 4-D CT โดยเก็บข้อมูล
แบบทุกช่วงการหายใจ (retrospective mode) ทำ�การ
ทดลองซ้�ำ ทัง้ หมด 3 ครัง้ เพือ่ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาหาค่าเฉลีย่
สำ � หรั บ ค่ า พารามิ เ ตอร์ ที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการทดสอบระบบประกอบด้วย
เวลาที่ใช้ในการสแกนเพื่อสร้างภาพเท่ากับ 31.111
วินาที ความต่างศักย์ (kVp) 120 กิโลโวลต์ ค่ากระแสหลอด
เอกซเรย์ (mAs/mA) เท่ากับ 250/38 ความหนาของ
สไลซ์ (slice) ภาพ เท่ากับ 2 มิลลิเมตร ช่วงความห่าง
ของสไลซ์ เท่ากับ 1 มิลลิเมตร เวลาในการหมุนของ
แกนตรี (gantry) 1 รอบ เท่ากับ 0.5 วินาที และตัง้ ค่าพิทช์
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ตามอัตราการหายใจ 10 15 และ 20 ครั้งต่อนาที ซึ่ง
เท่ากับ  0.075  0.11  และ  0.15  ตามลำ�ดับ  หลังการสแกน
นำ � ข้ อ มู ล ดิ บ ที่ ไ ด้ ม าทำ � การสร้ า งภาพใหม่ (image
reconstruction) ที่มีเฟสการหายใจระดับ ร้อยละ 0
และร้อยละ 50 ซึ่งเป็นเฟสการหายใจที่นิ่งที่สุด จะได้
ภาพ 4-D CT ของหุ่นจำ�ลองการหายใจ โดยทุกภาพ
จะเห็นเม็ดโลหะทั้ง 3 เม็ด ได้อย่างชัดเจน
ความคลาดเคลื่อนของเม็ดโลหะสามารถหาได้
ด้ ว ยการวั ด ระยะห่ า งจากจุ ด กึ่ ง กลางของเม็ ดโลหะที่
คลาดเคลือ่ นไปจากตำ�แหน่งเตียง 0 ในแนวแกน z (แนว
หัว-เท้า ของการสแกน) ด้วยโปรแกรม line profile
จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ยีห่ อ้ EclipseA10 โดยปรับภาพให้คา่ window width และ window
level เท่ากันทัง้ หมดในทุกการวัด เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
จากการมองเห็นในการปรับแต่งภาพ ทำ�การวัดจากภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ ในระนาบหน้าหลัง (coronal
plane) สำ�หรับภาพในเฟสการหายใจที่ร้อยละ 0 วัดใน
เม็ดโลหะที่ 1 และเฟสร้อยละ 50 วัดในเม็ดโลหะที่ 3
หลังจากนั้นลากเส้นในแกนนอน (เป็นเส้นที่สัมพันธ์กับ
แกน z) ไปที่จุดกึ่งกลางของเม็ดโลหะที่เห็นจาก line
profile ดังแสดงรูปที่ 3 ซึง่ ถือได้วา่ จุดกึง่ กลางของเม็ดโลหะ
ทีเ่ ห็นจาก line profile นี้ เป็นจุดกึง่ กลางทีแ่ ท้จริงทีเ่ ห็นได้
จากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทสี่ ร้างขึน้ โดยหากไม่เกิด
ความคลาดเคลือ่ นจุดกึง่ กลางของเม็ดโลหะนัน้ ควรจะอยูท่ ี่
ตำ�แหน่งเตียงเท่ากับ 0 (z=0) ดังนั้น ค่าที่อ่านได้จาก
แนวแกน z จึงเป็นค่าที่แสดงถึงความคลาดเคลื่อนของ
เม็ดโลหะที่คลาดเคลื่อนไปจากตำ�แหน่งเตียงที่ศูนย์
วั ด ปริ ม าตรของก้ อ นมะเร็ ง ในหุ่ น จำ � ลอง
การหายใจ สำ�หรับการหาปริมาตรของก้อนมะเร็งจำ�ลอง
ทำ �ได้ โ ดยการวาดขอบเขตของก้ อ นมะเร็ ง จำ� ลองจาก
ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในแนวตัดขวางของทุกสไลซ์
โดยใช้โปรแกรมการวาดขอบเขตแบบอัตโนมัติ (auto
contour) จากเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
เมื่อวาดเสร็จแล้วโปรแกรมจะสามารถคำ�นวณปริมาตร
ของก้อนมะเร็งจำ�ลองนี้ได้
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รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการวัดระยะทางที่คลาดเคลื่อนไปของเม็ดโลหะโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา
โดยเส้นในแนวแกนนอนในภาพจะสามารถบอกถึงค่าที่คลาดเคลื่อนไปของเม็ดโลหะตามแนวแกน z

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
สถิติ ใช้ one way ANOVA ในการทดสอบถึงผลของ
อั ต ราการหายใจที่ มี ต่ อ ระยะทางที่ ค ลาดเคลื่ อ นของ
เม็ดโลหะและปริมาตรของก้อนมะเร็งจำ�ลองในหุ่นจำ�ลอง
การหายใจ โดยกำ�หนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการศึกษา

ผลของระยะทางที่คลาดเคลื่อนไปของเม็ดโลหะ
และปริมาตรของก้อนมะเร็งในหุ่นจำ�ลอง จากการหา
ค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้ง 3 ครั้ง แสดงผลการทดลอง
สรุปได้ดังตารางที่ 1 จากผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของ
ระยะที่คลาดเคลื่อนของเม็ดโลหะ เท่ากับ 0.44±0.10
มิลลิเมตร โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่มากที่สุดเท่ากับ
0.6 มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยของปริมาตรของก้อนมะเร็ง
จำ�ลองจากภาพ 4-D CT  เท่ากับ 10.05±0.08 ลูกบาศก์
เซนติเมตร โดยที่ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
ของปริมาตรจากภาพ 4-D CT เมือ่ เทียบกับปริมาตรจริง
98

เท่ากับร้อยละ 0.54±0.8 โดยทีเ่ ปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
ทีม่ ากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 1.6 ทีเ่ ฟสการหายใจร้อยละ 50 และ
อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองเมื่อจำ�แนก
ในแต่ละอัตราการหายใจ โดยพบว่าระยะทางทีค่ ลาดเคลือ่ น
ของเม็ดโลหะทีอ่ ตั ราการหายใจเพิม่ ขึน้ จะมีความคลาดเคลือ่ น
เพิ่มขึ้น และปริมาตรของก้อนจะมีความแตกต่างจาก
ปริ ม าตรจริ ง เพิ่ ม ขึ้ น แต่ เ มื่ อ ทดสอบทางสถิ ติ พ บว่ า
ระยะทางที่คลาดเคลื่อน และปริมาตรของก้อนมะเร็ง
จำ�ลองในอัตราการหายใจทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติด้วยค่า p-value เท่ากับ 0.150 และ 0.818
ตามลำ�ดับ

วิจารณ์

ระบบการเก็บข้อมูลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการสร้างภาพใหม่โดยสัมพันธ์กับการหายใจนั้น
มีหลายระบบ เช่น ระบบ RPM และระบบเข็มขัดลูกสูบ
ตามการหายใจ แต่ในงานวิจยั เลือกใช้ระบบ RPM เนือ่ งจาก
ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ร์àÇªสÒÃ »‚·Õè 33 ©ºÑº·Õè 2 มี.ค.-เม.ย. 2558

Accuracy of Real-Time Position ManagementTM System

เป็นระบบทีส่ ามารถใช้รว่ มกับเครือ่ ง 4-D CT ได้ทกุ ชนิด
ซึ่งต่างจากระบบเข็มขัดลูกสูบตามการหายใจที่ผลิตขึ้น
จากบริษทั Philips ทีส่ ามารถใช้ได้เฉพาะเครือ่ งเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ยหี่ อ้ Philips เท่านัน้ จากผลการวิจยั พบว่า
ระบบ RPM ให้ความถูกต้องในการสร้างภาพทั้งในด้าน
ของตำ�แหน่งและปริมาตรของภาพที่ได้ ถึงแม้ว่าระบบ

Sumalee Yabsantia

RPM ไม่ใช่ระบบทีต่ ดิ มากับเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จำ � ลองการรั ก ษา แต่ ก็ ส ามารถใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
ได้ถกู ต้อง โดยพบว่าค่าความคลาดเคลือ่ นของระยะเฉลีย่
มีค่าไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร และปริมาตรของก้อนมะเร็ง
ในหุ่นจำ�ลองที่วัดได้มีค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับ
ปริมาตรจริงไม่เกิน 0.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตารางที่ 1 แสดงผลของระยะทางทีค่ ลาดเคลือ่ นเฉลีย่ และปริมาตรเฉลีย่ ทีว่ ดั ได้จากการสร้างภาพ 4-D CT จากระบบ
จัดการตำ�แหน่งตามเวลาจริง
				

ปริมาตร
(ลบ.ซม.)

ความคลาดเคลื่อน
ของปริมาตร
(ลบ.ซม.)

ร้อยละความแตกต่าง
ของปริมาตรที่
แตกต่างจาก
ปริมาตรจริง

อัตราการหายใจ
(ครั้งต่อนาที)

เฟสการหายใจ
(ร้อยละ)

ระยะทางที่
คลาดเคลื่อน
(มม.)

10

0
50
0
50
0
50

0.43
0.33
0.47
0.33
0.60
0.47

9.97
10.09
10.01
10.12
9.97
10.16

0.03
0.09
0.01
0.12
0.03
0.16

0.27
0.93
0.10
1.17
0.30
1.60

0.44
0.10

10.05
0.08

0.07
0.06

0.73
0.60

15
20

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตารางที่ 2 สรุปการแสดงผลของอัตราการหายใจที่มีต่อระยะทางที่คลาดเคลื่อนไปของเม็ดโลหะ และปริมาตรของ
ก้อนมะเร็งจำ�ลองที่วัดได้จากการสร้างภาพ 4-D CT  
อัตราการหายใจ
(ครั้งต่อนาที)

10
15
20
a

ระยะทางที่คลาดเคลื่อน
ค่าเฉลี่ย
(มม.)

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

0.38
0.40
0.53

0.15
0.13
0.17

ปริมาตร
P-value
0.150a

ค่าเฉลี่ย
(ลบ.ซม.)

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

10.03
10.06
10.07

0.09
0.08
0.12

P-value
0.818a

One-way ANOVA
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ในการสร้างภาพ 4-D CT นั้นความสามารถ
ของระบบการเก็ บ ข้ อ มูลภาพที่สัมพันธ์กับการหายใจ
ไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพ อัตรา
การหายใจทีส่ มั พันธ์กบั ค่าพิทช์เป็นอีกปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญ
เช่นกัน จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าที่ตำ�แหน่ง
ของเฟสการหายใจร้อยละ 0 และเฟสการหายใจทีร่ อ้ ยละ
50 เป็นตำ�แหน่งเฟสการหายใจที่ให้ภาพของเม็ดโลหะ
มี ข อบเขตของก้ อ นมะเร็ ง จำ � ลองเหมื อ นจริ ง มากที่ สุ ด
ในขณะที่ภาพจากเฟสการหายใจอื่นๆ จะมี motion
artifact เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการรักษาที่ผิดพลาด
ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากค่าพิทช์ที่มีค่ามากเกินไป ดังนั้น
ในศึกษาครั้งต่อไปควรจะทำ�การศึกษาหาค่าอัตราส่วน
พิ ท ช์ ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะอั ต ราการหายใจ สำ � หรั บ
ตำ�แหน่งของเฟสการหายใจร้อยละ 50 พบว่ามีค่าเฉลี่ย
ระยะทางที่ ค ลาดเคลื่ อ นของเม็ ดโลหะน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าเฟสการหายใจที่ร้อยละ 50
เป็นตำ�แหน่งหายใจออกสุดซึ่งจะมีการเคลื่อนของก้อน
มะเร็งที่เกิดจากการหายใจน้อยที่สุด จึงนิยมเลือกใช้เฟส
การหายใจช่วงร้อยละ 50 หรือช่วงการหายใจออกมาใช้
ในการฉายรังสีด้วยเทคนิค respiratory gating4
สำ � หรั บ การเปรี ย บเที ย บผลที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจที่ระดับ 10 ครั้งต่อนาที
15 ครั้งต่อนาที และ 20 ครั้งต่อนาที พบว่าเมื่ออัตรา
การหายใจเพิ่ ม ขึ้ น เม็ ดโลหะมี ค่ า เฉลี่ ย ระยะทางที่
คลาดเคลือ่ นเพิม่ ขึน้ โดยอัตราการหายใจ 20 ครัง้ ต่อนาที
มี ค่ า เฉลี่ ย ระยะทางที่ ค ลาดเคลื่ อ นของเม็ ดโลหะและ
ปริมาตรของก้อนมะเร็งมากทีส่ ดุ แต่เมือ่ ทดสอบทางสถิติ
พบว่าไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากได้มกี ารปรับอัตราส่วน
พิทช์ทแี่ ตกต่างกันในแต่ละอัตราการหายใจอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
ผลที่ ไ ด้ จึ ง พบว่ า อั ต ราการหายใจไม่ มี ผ ลต่ อ ตำ � แหน่ ง
ของเม็ดโลหะและปริมาตรของก้อนมะเร็งจำ�ลอง
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้มคี วามสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Chang และคณะ9 ที่ทำ�การเปรียบเทียบความถูกต้อง
ในการติดตามการเคลื่อนไหวและควบคุมการฉายรังสี
ในระบบ gating ของระบบ RPM และระบบ Brain Lab
ExacTrac Gating ในเครือ่ งฉาย Novalis Tx  ของบริษทั
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Varian® ซึง่ พบว่าทัง้ สองระบบมีความถูกต้องไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น ถึงแม้ระบบ RPM จะต่างยี่ห้อกับเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ หรือเครือ่ งฉายรังสีกส็ ามารถให้ความถูกต้อง
ในการติดตามการเคลือ่ นไหวจากการหายใจได้เช่นเดียวกัน

สรุป

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า การสร้างภาพ
4-D CT จากระบบ RPM ให้ความถูกต้องในการ
สร้ าง ภาพ โดยการเคลื่ อ นที่ของเม็ ดโลหะมีค่ า
ความคลาดเคลือ่ นเฉลี่ย 0.44±0.10 มิลลิเมตร และ
ความคลาดเคลื่อ นเฉลี่ยของปริมาตรก้ อนมะเร็ง
0.07±0.06 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยระยะทางที่
คลาดเคลือ่ นไม่เกิน 0.6 มิลลิเมตร และปริมาตร
ผิดพลาดไม่เกิน 0.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร นอกจากนี้
ยังพบว่าอัตราการหายใจช่วง 10-20 ครั้งต่อนาที
ไม่มีผลต่อความถูกต้องของปริมาตรของก้อนมะเร็ง
ที่ได้จากภาพ 4-D CT อย่างไรก็ตามเมื่อมีอัตรา
การหายใจเพิ่ ม ขึ้ น ตำ � แหน่ งข องก้ อ นมะเร็ ง อาจมี
ความคลาดเคลื่ อ นจากตำ � แหน่ ง จริงเพิ่ ม ขึ้ น ได้
นอกจากนี้ยังควรพิจารณาเพือ่ ปรับตังค
้ า่ พิทช์ในการ
สร้างภาพ 4-D CT ให้สมั พันธ์กับอัตราการหายใจด้วย
เช่นกัน
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