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บทคัดยอ 

 การฉายรังสีตองการความแมนยําสูงและจําเปนที่ผูปวยตองอยูในทาเหมือนกันในการฉาย ทุกครั้ง 

อุปกรณยึดตรึงผูปวยจึงมีความจําเปนสําหรับการรักษา และอุปกรณยึดตรึงผูปวยที่ขายตามทองตลาดมีราคา

แพงทางแผนกรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลําปางจึงประดิษฐอุปกรณยึดตรึงผูปวย สําหรับใชในการรักษา

บริเวณชองทองถึงอุงเชิงกราน การวิจัยครั้งน้ีเพื่อศึกษาความแมนยําของอุปกรณยึดตรึงผูปวย (Immobilize) 

กับผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีเทคนิค Intensity modulated radio therapy (IMRT) โดยจัดทาและอุปกรณให

ผูปวยตามแผน การรักษาใหเสนที่ขีดบนตัวผูปวยทั้งสามจุดตรงกับเลเซอร หลังจากน้ันทําการเอ็กซเรยผูปวย

โดยเครื่อง Electronic portal imaging device (EPID) เปรียบเทียบภาพที่ไดกับภาพที่ไดจากหองเอ็กซเรย

คอมพิวเตอร ผานโปรแกรมMosaiq โดยใชกระดูกเปนตําแหนงหลักที่ใชเปรียบเทียบและขยับตําแหนงภาพทั้ง

สองใหซอนทับกับพอดี ขอมูลจากการขยับภาพจะนําไปประมวลผลความคลาดเคลื่อนในแตละครั้งทั้งแนว 

Superior-Inferior แนว Left-Right และแนวAnterior-Posterior ประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา              

ผลการศึกษา พบวา การใชหมอนแยกขาประกอบการจัดทาคนไขมีประสิทธิภาพอยูในคาที่ยอมรับไดคือ 

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนที่พบผูปวยทุกรายมีคาสูงสุดเทากับ 0.31 เซนติเมตร และตํ่าสุดเทากับ                

0.00 เซนติเมตร (ไมมีความคลาดเคลื่อน) ซึ่งตามเกณฑมาตรฐานคาที่ยอมรับไดตองไมเกิน ±0.30 เซนติเมตร 

 สรุปไดวา อุปกรณยึดตรึงผูปวยหมอนแยกขาซึ่งเจาหนาที่แผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งลําปางได

ประดิษฐข้ึนเองน้ันเปนอุปกรณที่สามารถชวยยึดตรึงผูปวย ไมกอใหเกิดการคลาดเคลื่อนจากตําแหนงที่วางแผน

ไวเปนผลใหการฉายรังสีมีความแมนยํา อวัยวะเปาหมายไดรับปริมาณรังสีตามที่ไดวางแผนไว  

คําสําคัญ: Immobilization IMRT EPID Pelvis Abdomen Treatment verification 

 

บทนํา 

การรักษาผูปวยโรคมะเร็งมี 3 วิธี คือ การผาตัด การใหเคมีบําบัด และรังสีรักษา ซึ่งในหนวยของผูวิจัย

ไดทําการรักษาโดยใชวิธีรังสีรักษา โดยผูปวยที่มารับการฉายรังสีแตละครั้งตองมีการจัดทาผูปวยกอนฉายรังสี

ทุกครั้งเพื่อใหเกิดความแมนยําในการฉายอีกทั้งใหกอนมะเร็งไดรับรังสีมากที่สุดและใหเน้ือเย่ือปกติไดรับรังสี



 

 

นอยที่สุด ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ผูปวยตองอยูในทาเหมือนกันในการฉายทุกครั้ง อุปกรณยึดตรึงผูปวยจึงมี

ความจําเปนสําหรับการรักษาอยางมากจากการศึกษาของPeter Whiteและคณะ, 2014 ที่ศึกษาอุปกรณยึด

ตรึงผูปวยบริเวณอุงเชิงกราน พบวา Whole body alpha cradle และ Hipfix systemเปนอุปกรณที่ใชใน

การจัดทาสําหรับผูปวยที่ฉายรังสีบริเวณเชิงกรานซึ่งทําใหการจัดทาผูปวยมีความคลาดเคลื่อนนอย1 แตอปุกรณ

ยึดตรึงผูปวยที่ขายตามทองตลาดเหลาน้ีมีราคาแพงทางแผนกรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลําปางจึงประดิษฐ

อุปกรณยึดตรึงผูปวยสําหรับใชในการรักษาบริเวณชองทองถึงอุงเชิงกราน และศึกษาประสิทธิภาพของการใช

โดยวัดความคลาดเคลื่อนจากภาพที่ไดจากการจัดทาในหองฉายเทียบกับภาพจากหองเอ็กซเรยคอมพิวเตอรซึ่ง

เปนภาพที่ไดจากการวางแผนการรักษา ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความแมนยําและประสิทธิภาพของ

อุปกรณยึดตรึงผูปวยขณะฉายแสงบริเวณชองทองอุงเชิงกราน 

วิธีการ 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงทดลอง โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่ไดรับการฉายรังสีเทคนิค 

Intensity modulated radio therapy (IMRT) ณ หอง LINAC2 แผนกรังสีรักษาโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

โดยใชหมอนแยกขาเปนอุปกรณเสริมในการฉายรังสี ชวงเวลาศึกษาต้ังแต เดือนมกราคม 2559 – พฤษภาคม 

2559 โดยทําการจัดทาและอุปกรณใหผูปวยตามแผนการรักษาใหเสนที่ขีดบนตัวผูปวยทั้งสามจุดตรงกบัเลเซอร

หลังจากน้ันทําการเอ็กซเรยผูปวยโดยเครื่อง Electronic portal imaging device (EPID) เปรียบเทียบภาพ

ลาสุดกับภาพที่ไดจากหองเอ็กซเรยคอมพิวเตอร ผานโปรแกรมMosaiq โดยใชกระดูกเปนตําแหนงหลักที่ใช

เปรียบเทียบและขยับตําแหนงภาพทั้งสองใหซอนทับกับพอดี ขอมูลจากการขยับภาพจะนําไปประมวลผลความ

คลาดเคลื่อนในแตละครั้งทั้งแนวSuperior-Inferior แนว Left-Right และแนว Anterior-Posterior โดยการ

หาคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในแตละแนว เพื่อนํามาเทียบกับคาที่ยอมรับได ซึ่งคาที่ยอมรับไดในแตละ

แนวตองคลาดเคลื่อนไมเกิน 3 มิลลิเมตร และวิเคราะหผลดวยสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเปนคาเฉลี่ยความ

คลาดเคลื่อนของผูปวยแตละราย รวมทั้งคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาในผูปวยที่ใชหมอนแยกขาทั้งหมด 11 คน แบงเปนเพศชาย 6 คน เพศหญิง 5 คน ซึ่ง

มีอายุระหวาง 30 – 75 ป พบวา มีคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนใน Superior-Inferior shift อยูระหวาง 0.02-

0.18 เซนติเมตร ในแนว Left - Right shift อยูระหวาง 0.06-0.31 เซนติเมตร และในแนว Anterior-

Posterior shift อยูระหวาง 0.00-0.14 เซนติเมตร โดยมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 0.00 เซนติเมตร และมากที่สุด

คือ 0.31 เซนติเมตร  

 

 



 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคลาดเคลื่อนจากการใชหมอนแยกขาในแตละแนว 

Pt. Sex Age (Y) Height 

(cm) 

Superior 

shift (cm) 

Lateral shift 

(cm) 

Anterior shift 

(cm) 

1 M 58 172 0.12 ± 0.08 0.40 ± 0.24 0.06 ± 0.13 

2 M 75 162 0.03 ± 0.07 0.06 ± 0.09 0.08 ± 0.12 

3 F 69 155 0.02 ± 0.04 0.18 ± 0.20 0.04 ± 0.09 

4 M 72 162 0.09 ± 0.16 0.04 ± 0.08 0.09 ± 0.12 

5 M 60 165 0.16 ± 0.14 0.11 ± 0.12 0.16 ± 0.15 

6 F 60 150 0.18 ± 0.17 0.25 ± 0.24 0.03 ± 0.05 

7 F 49 155 0.10 ± 0.12 0.08 ± 0.13 0.14 ± 0.19 

8 M 54 168 0.03 ± 0.76 0.07 ± 0.76 0.03 ± 0.76 

9 F 36 150 0.18 ± 0.10 0.2 ± 0.06 0.08 ± 0.10 

10 M - 170 0.07 ± 0.08 0.17 ± 0.10 0.00 

11 F 30 - 0.17 ± 0.16 0.31 ± 0.32 0.01 ± 0.04 

 

 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาแสดงวาหมอนแยกขาสามารถใชเปนอุปกรณยึดตรึงในการรักษาไดเน่ืองจากผล

การศึกษาพบวาการใชหมอนแยกขาประกอบการจัดทาผูปวย ทําใหประสิทธิภาพของการฉายรังสีเกิดความ

คลาดเคลื่อนอยูในคาที่ยอมรับได (ไมเกิน±3 มิลลิเมตร) แสดงวาอุปกรณที่ผูวิจัยประดิษฐข้ึนสามารถนําไปใชจัด

ทาผูปวยตามแผนการรักษาได แตผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มจํานวนประชากรและใชระยะเวลาการศึกษา

ใหมากข้ึน ในอนาคตควรนําขอมูลผลการศึกษาที่ไดจากอุปกรณที่ผลิตเองไปเปรียบเทียบกับกับผลการศึกษา

จากอุปกรณที่ผลิตมาจากโรงงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของอุปกรณมากข้ึน รวมถึงสามารถ

ถายทอดเทคโนโลยีที่คิดคนข้ึนใหกับหนวยงานรังสีรักษาในสถานบริการสุขภาพอื่นๆตอไป 
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