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บทคัดยอ
วัตถุประสงคเพื่อศึก ษาการเปลี ่ยนตํา แหนง และแนวแกนของกระดูก ข อตอ ขากรรไกรภายหลั งการผ า ตั ด
ขากรรไกรดวยวิธ ีก ารผา ตัด ก อนการจัด ฟ นเพื ่อ ถอยกระดู กขากรรไกรลา ง โดยการซอนทับภาพรังสีส วนตัด อาศั ย
คอมพิวเตอรลํารังสีรูปกรวย กอนและหลังการผาตัดที่ฐานกะโหลกศีรษะ จากผูปวยจํานวน 5 ราย การเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงและการหมุนของกระดูกขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดทั้ง 3 มิติ ถูกนํามาวิเคราะหดวยสถิติ Paired t-test
ผลการศึกษาพบวา กระดูกขอตอขากรรไกรมีการเปลี่ยนตําแหนงในทิศทางเคลื่อนออกดานนอก ไปดานหลัง ลงดานลาง
และมีการหมุนเขาดานใน ภายหลังการผาตัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมมี
ความสําคัญทางคลินิก และจําเปนตองมีการศึกษาติดตามในระยะยาวเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปรางของกระดูกขอ
ตอขากรรไกร และเสถียรภาพของขากรรไกรลาง
ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the change of condylar position and axes after
orthognathic surgery with surgery- first approach in mandibular setback. Pre- surgical and post- surgical
cone beam computed tomographic scans were taken from five patients and superimposed at the cranial
base. Three- dimensional condylar displacement and rotation after surgery were analyzed by Paired ttest. The results showed that the condyle significantly displaced laterally, posteriorly and inferiorly with
inward rotation after surgery. However, these changes are not clinically significant. Long-term follow-up
is needed to evaluate the changes in the condylar morphology and mandibular stability.

คําสําคัญ: ตําแหนงของกระดูกขอตอขากรรไกร ผาตัดกอนการจัดฟน ภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรลํารังสีรูปกรวย
Keywords: Condylar position, Surgery-First Orthognathic Approach, Cone beam computed tomography
*นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
**อาจารย ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
***ผูชว ยศาสตราจารย ภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

634

MMP13-2
บทนํา
ในปจจุบันการผาตัดแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรกอนการจัดฟน (Surgery-First Orthognathic
Approach, SFOA) กําลังเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสามารถแกไขความผิดปกติของใบหนาไดทันทีทําใหผูปวยมี
ความพอใจมากขึ้นโดยที่ใชเวลาในการรักษานอยลง และนอกจากนี้ยังสามารถจัดฟนไดเร็วขึ้นเนื่องจากมีปรากฏการณการ
เรงเฉพาะที่ (Regional acceleratory phenomenon) (Hernández-Alfaro et al., 2014) ถึงอยางไรก็ตามเทคนิคที่ใช
ในการผาตัดก็ยังคงใชเทคนิคเดียวกันกับการผาตัดแบบดั้งเดิม เชน การใชไบแลตเทอรอลแซจิทอลสปลิทเรมัสออสทีโอโตมี
(Bilateral sagittal split ramus osteotomy, BSSRO) เพื่อแกไขตําแหนงของขากรรไกรลาง การผาตัดดวยเทคนิคนี้ จะ
ทําโดยตัดแบงสวนชิ้นกระดูกสวนปลาย (Distal segment) ซึ่งเปนสวนที่ประกอบไปดวยขากรรไกรลางสวนลําตัว (Body
of mandible) กับสวนที่เปนชิ้นกระดูกสวนตน (Proximal segment) ที่ประกอบไปดวยขอตอขากรรไกร (Trauner,
Obwegeser, 1957) โดยศัลยแพทยตองจัดตําแหนงของชิ้นกระดูกสวนตนใหขอตอขากรรไกรอยูที่เดิม เพราะหากขอตอ
ขากรรไกรเปลี่ยนตําแหนง อาจสงผลตอเสถียรภาพภายหลังการผาตัดหรืออาจทําใหเกิดความผิดปกติของขอตอขากรรไกร
ได (Epker, Wylie, 1986)
งานวิจัยในอดีตยังคงมีการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดขากรรไกรกอนการจัด
ฟนจํานวนไมมากและยังคงมีความขัดแยงกันอยู โดยการศึกษาของ Wang et al. (2016) ที่เปรียบเทียบตําแหนงขอตอ
ขากรรไกรภายหลัง การผา ตั ดเพื ่อ ถอยขากรรไกรล าง (Mandibular setback) พบว า ภายหลั ง การผ าตัด ขากรรไกร
ตําแหนงขอตอขากรรไกรเคลื่อนออกดานนอกเมื่อเทียบในแนวนอนและลงดานลางเมื่อเทียบในแนวดิ่งภายหลังการผาตัด
ทั้งในกลุมที่ผาตัดกอนการจัดฟนกับกลุมที่ผาตัดแบบดั้งเดิมและมีปริมาณการเคลือ่ นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตไมพบวาการเคลื่อนที่ในแนวหนาหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการศึกษาของ He et al. (2019) ที่
ทําการศึกษาในลักษณะเดียวกับการศึกษาของ Wang et al. (2016) พบวาภายหลังการผาตัดขากรรไกรมีการเคลื่อนที่
ของขอตอขากรรไกรในลักษณะเดียวกัน คือเคลื่อนออกดานนอกและลงดานลาง แตพบวาการเคลื่อนที่ของขอตอ
ขากรรไกรระหวางกลุมที่ผาตัดกอนการจัดฟนกับกลุมที่ผาตัดแบบดั้งเดิมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็
ตามเมื่อดูการเคลื่อนที่จากระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean distance หรือระยะกระจัดระหวางจุดสองจุด) พบวากลุมที่
ผาตัดกอนจัดฟนมีการเคลื่อนที่ของขอตอขากรรไกรมากกวากลุมที่ผาตัดแบบดั้งเดิมเมื่อประเมินหลังการผาตัดทันที สวน
การเปลี่ยนแนวแกนของขอตอขากรรไกรจากทั้งการศึกษาของ He et al. (2019) และ Wang et al. (2016) พบวาไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตริ ะหวางกลุมผาตัดกอนการจัดฟนและกลุมผาตัดแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตามเมื่อดู
การเปลี่ยนแปลงขอตอขากรรไกรในกลุมที่ผาตัดกอนการจัดฟนเพียงอยางเดียวจากทั้งการศึกษาของ Wang et al. (2016)
และ He et al. (2019) พบวาขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดเคลื่อนออกดานนอก ลงดานลาง และไปดานหลัง
นอกจากนี้ยังพบวาแนวแกนของขอตอขากรรไกรมีการหมุนเขาดานในในระนาบแนวนอน หมุนลงในระนาบโคโรนัล และ
หมุนไปขางหนาในระนาบแซกจิทัล
การศึกษาของ Wang et al. (2016) ใชการประเมินตําแหนงขอตอขากรรไกรในทานอนที่อาจทําใหตําแหนงขอ
ตอขากรรไกรเปลี่ยนตําแหนงได ซึ่ง Smith et al. (1989) ไดแนะนําวา การถายภาพรังสีในทานั่งอาจเหมาะสมที่จะใช
ประเมินตําแหนงขอตอขากรรไกรมากกวา เนื่องจากตําแหนงศีรษะที่ใกลเคียงกับการตําแหนงธรรมชาติ (Natural head
position) มากกวา นอกจากนีง้ านวิจัยของทั้ง Wang et al. (2016) และ He et al. (2019) ทําการประเมินตําแหนงของ
ขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัด 3-4 วัน ซึ่งชวงระยะเวลาดังกลาวอาจจะมีการอักเสบที่เกิดจากการผาตัดและเกิดการ
บวมภายในขอตอขากรรไกรได อาจสงผลใหตําแหนงขอตอขากรรไกรเปลี่ยนแปลงไป (Han, Hwang, 2015)
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เนื่องจากงานวิจัยในอดีตยังมีจํานวนไมมากและเพื่อลดปจจัยจากการอักเสบและการบวมที่เกิดจากการผาตัดที่
อาจสงผลตอการประเมินตําแหนงขอตอขากรรไกรของการศึกษาที่ผานมา การศึกษานี้จึงไดมีการประเมินตําแหนงและ
แนวแกนขอตอขากรรไกร โดยประเมินดวยการถายภาพรังสีในทานั่งและประเมินตําแหนงขอตอขากรรไกรภายหลังการ
ผาตัดสองสัปดาห เพื่อใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดขากรรไกรกอนการจัดฟนไดดี
ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนตําแหนงและแนวแกนของกระดูกขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดขากรรไกรดวยวิธีการ
ผาตัดกอนการจัดฟนเพื่อถอยกระดูกขากรรไกรลาง
วิธีการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ศึกษา
ผูปวยที่มีความสัมพันธที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่สามที่ตองไดรับการผาตัดขากรรไกรกอนการจัดฟน
ที่คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ไดรับการผาตัดขากรรไกรตั้งแตป พ.ศ. 2563 โดยผูเขารวมวิจัยตอง
มีอายุมากกวา 18 ป และมีความสมัครใจเขารวมโครงการวิจัยและยินยอมลงนามในเอกสารยินยอม ผูปวยที่มภี าวะความ
พิการของใบหนาและศีรษะ (Craniofacial anomalies) อื่น ๆ มีประวัติการผาตัดขอตอขากรรไกร หรือเคยไดรับอุบัติเหตุ
บริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหนา รวมถึงผูที่มีปลายคางเบี้ยวจากแนวกึ่งกลางใบหนามากเกิน 3 มม. จะถูกคัดออกจาก
งานวิจัย
การพิจารณาจริยธรรม
งานวิ จ ั ย นี ้ ผ  า นการรั บ รองจริ ย ธรรมจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม คณะทั น ตแพทย ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย (#HREC-DCU 2020-051)
วิธีการผาตัด
ผูปวยไดรับการผาตัดกระดูกขากรรไกรลาง โดยศัลยแพทยชองปากที่คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลัย ด ว ยไบแลตเทอรอลแซจิท อลสปลิ ท เรมัสออสที โอโตมี (Bilateral sagittal split ramus osteotomy)
กระดู ก ส ว นต น (Proximal segment) ของกระดู ก ขากรรไกรล างจะได รั บ การจั ดตํ าแหน ง ในแอ ง ข อ ต อ ขากรรไกร
(articular fossa) โดยไมใชอุปกรณจัดตําแหนงขอตอขากรรไกร วัสดุยึดชนิดแผนเหล็กดามกระดูกขนาดเล็กและหมุดยึด
(Miniplate and screws) ถูกใชเพื่อเปนอุปกรณยึดภายใน (Internal fixation)
การเก็บขอมูล
ผู  ป  ว ยได ร ั บ การถ า ยภาพรั ง สี ส  ว นตั ด อาศั ย คอมพิ ว เตอร ล ํ า รั ง สี ร ู ป กรวย (Cone beam computed
tomography) โดยมีคาพารามิเตอรดังนี้ 8.9s, 120 kVp, 18.5 mA, field of view (FOV) 23 x 17 ซม. และ voxel
size 0.4 mm3 ผูปวยจะไดรับการถายภาพรังสีสองครั้ง คือ กอนการผาตัด (T0) และหลังการผาตัดภายในสองสัปดาห
(T1) โดยการถายภาพรังสีในทานั่ง
การวิเคราะหขอมูล
ภาพรังสีจะถูกนํามาซอนทับอัตโนมัติที่ฐานกะโหลกศีรษะ (Haas Junior et al., 2019) ดวยโปรแกรม Dolphin
imaging เพื่อใหอยูในตําแหนงเดียวกันในสามมิติ (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 การซอนทับอัตโนมัติที่ฐานกะโหลกศีรษะดวยโปรแกรม Dolphin imaging
จากนั้นทําการวิเ คราะหต ําแหน งและแนวแกนขอตอ ขากรรไกรของผู ป วยแตละราย โดยวิเคราะหขอ ต อ
ขากรรไกรทั้งดานขวาและซาย ทีละดาน ทําใหไดจํานวนขอตอขาไกรรไกรทั้งหมด จํานวน 10 ตัวอยาง การวิเคราะหใช
โปรแกรม Slicer 4.11 (https://www.slicer.org) (Kikinis et al., 2014) โดยทําการกําหนดตําแหนงขั้วดานใกลกลาง
(Medial pole, MP) และขั้วดานไกลกลาง (Lateral pole, LP) ของหัวขอตอขากรรไกร (Condylar head) จะไดตําแหนง
ในแกนแนวนอน (Horizontal, x) แนวหนาหลัง (Anteroposterior, y) และแนวดิ่ง (Vertical, z) (รูปที่ 2)

MP
(x, y, z)

LP
(x, y, z)

x

y

z

รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งในแกน x y และ z ที่ได้จากซอฟแวร์
จากนั้นวิเคราะหการเปลี่ยนตําแหนงขอตอขากรรไกร (Condylar displacement) โดยนําตําแหนงทัง้ สองมาหา
จุดกึ่งกลาง จะไดตําแหนงกึ่งกลางหัวขอตอขากรรไกร (Midpoint of condylar head, CH) (รูปที่ 3) และดูการเปลีย่ น
ตําแหนงในแนวนอน (Horizontal, x) แนวหนาหลัง (Anteroposterior, y) และแนวดิ่ง (Vertical, z) (รูปที่ 4) เชนเดียวกับ
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วิธีของ He et al. (2019) รวมทั้งคํานวณเพื่อหาการเคลื่อนที่จากระยะทางแบบยุคลิด (Euclidean distance) ของ CH
กอนและหลังการผาตัด (รูปที่ 5) จากสมการ
Euclidean distance = (xpost – xpre)2 + (ypost – ypre)2 + (zpost – zpre)2

CH

LP

MP

รูปที่ 3 รูปจําลองการหาตําแหนงกึ่งกลางของขอตอขากรรไกร (CH) ที่อยูกึ่งกลางระหวาง
ขั้วดานใกลกลาง (MP) และ ขั้วดานไกลกลาง (LP)
4.1

-

+

x
CH

4.2

+
z

y

-

CH

+

รูปที่ 4 กําหนดการเคลื่อนที่ของกึ่งกลางหัวขอตอขากรรไกร 4.1) ในแนวนอน (x) : เขาดานใน (+) ออกดาน
นอก (-), ในแนวดิ่ง (z) : ไปดานบน (+) ไปดานลาง (-) และ 4.2) ในแนวหนาหลัง (y) : ไปดานหนา (-)
ไปดานหลัง (+)
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CHpre
CHpost

รูปที่ 5 รูปจําลองการหา Euclidean distance ของ CH กอนและหลังการผาตัด
สวนการเปลี่ยนแปลงแนวแกนขอตอขากรรไกร (Condylar rotation) อางอิงวิธีการประเมินตาม Wang et al.
(2016) โดยดูการเปลี่ยนแปลงในสามระนาบ ไดแก ระนาบแนวนอน (Horizontal plane, Δα) ระนาบโคโรนัล (Coronal
plane, Δβ) และระนาบแซกจิทัล (Sagittal plane, Δγ) (รูปที่ 6) การคํานวณจะคํานวณโดยใชเวกเตอรที่สรางจากจุด
MP ไปยัง LP
โดยคํานวณการเปลีย่ นระนาบแนวนอนไดจากสมการดังนี้ กําหนดสัญลักษณทางคณิตศาสตรให
แกนของขอตอขากรรไกรกอนการผาตัดคือ
แกนของขอตอขากรรไกรหลังการผาตัดคือ
และจากสมการทางเวกเตอร

cos 𝜃𝜃 =

𝑎𝑎 ⋅ 𝑏𝑏
|𝑎𝑎||𝑏𝑏|

ทําใหสามารถหาการเปลี่ยนแนวแกนของขอตอขากรรไกรในระนาบแนวนอนเปนองศา ไดจากสมการ

สวนการเปลี่ยนแปลงในระนาบโคโรนัลและระนาบแซกจิทัลก็สามารถคํานวณไดจากสมการในลักษณะเดียวกัน
6.2

6.1

+

+
-

6.3

+-

-

Horizontal plane

Coronal plane

Sagittal plane

รูปที่ 6 แสดงการประเมินการเปลี่ยนแนวแกนขอตอขากรรไกร และกําหนดการหมุนของขอตอขากรรไกร ดังนี้ 6.1)
ระนาบแนวนอน: หมุนเขา (-) หมุนออก (+), 6.2) ระนาบโคโรนัล: หมุนลง (-) หมุนขึ้น (+) และ 6.3) ระนาบแซกจิทัล: หมุนไปดานหนา (+) หมุนไปดานหลังหลัง (-)
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การวิเคราะหทางสถิติ
การวัดตําแหนงและการวิเคราะหขอมูลทําโดยผูวิจัยคนเดียว และมีการประเมินความนาเชื่อถือภายในผูประเมิน
(Intra-rater Reliability) โดยวัดตําแหนงของขอตอขากรรไกรซํ้าจํานวน 10 ตัวอยาง หลังจากวัดครั้งแรก 2 สัปดาหดวย
ผูวิจัยคนเดียวกัน และใชการประเมินดวย Intraclass correlation coefficient (ICC) (Koo, Li, 2016) การแจกแจงแบบ
ปกติของขอมูล จะถูกตรวจสอบดวย Shapiro-Wilk test การเปรียบเทียบตําแหนงและแนวแกนของขอตอขากรรไกรกอน
และหลังผาตัด จะถูกวิเคราะหดวย Paired t-test การวิเคราะหทางสถิติทั้งหมดจะทําดวยโปรแกรม the Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS 22.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) โดยมีระดับความมั่นใจที่รอยละ 95
ผลการวิจัย
การศึกษานี้รวบรวมตัวอยางขอตอขากรรไกรได 10 ตัวอยาง จากผูปวยไดจํานวน 5 คน ไดแก เพศชาย 3 คน
และเพศหญิง 2 คน การกระจายตัวของขอมูลเมื่อทําการทดสอบดวย Shapiro-Wilk test พบวาขอมูลมีการกระจายตัว
เปนปกติ และไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > .05) ระหวางตัวแปรแตละตัวของขอตอขากรรไกร
ซายและขวา จึงนําขอมูลขอตอขากรรไกรซายและขวามาวิเคราะหรวมกัน ผลจากจากการวัด ICC ไดคา 0.99 แสดงถึงการ
มีความนาเชื่อถือภายในผูประเมินอยางดีเยี่ยม
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาตําแหนงขอตอขากรรไกรหลังการผาตัด เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเคลื่อนออกดาน
นอก (0.35 ± 0.74 มม.) เคลื่อนไปดานหลัง (0.24 ± 0.66 มม.) และเคลื่อนลงดานลาง (0.24 ± 0.84 มม.) และพบวามี
การเปลี่ยนตําแหนงในทั้งสามทิศทางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < .05) และเมื่อคํานวณระยะหางระหวางจุดกึ่งกลางขอ
ตอขากรรไกรกอนและหลังการผาตัด พบวาขอตอขากรรไกรมีการเปลี่ยนตําแหนงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (1.12 ± 0.73
มม., P < .05) (ตารางที่ 1)
การเปลี่ยนแนวแกนของขอตอขากรรไกรพบวา ในแนวระนาบขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดมีการหมุนเขา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.63 ± 0.86 องศา, P < .05) สวนในระนาบโคโรนัลและระนาบแซกจิทัลพบวาขอตอขากรรไกร
ภายหลังการผาตัดมีการหมุนลงและหมุนไปขางหนาตามลําดับ แตไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P > .05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ปริมาณการเคลื่อนที่ของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัด
Condylar displacement (mm.)

Significance

Mean ± SD

Min

Max

(P value)

x

-0.35 ± 0.74

-2.04

1.28

<.01

y

0.24 ± 0.66

-0.79

1.33

<.01

z

-0.24 ± 0.84

-1.83

1.11

<.01

Euclidean distance

1.12 ± 0.73

0.00

2.37

<.05

หมายเหตุ: แนวนอน (x): ออกดานนอก (-) เขาดานใน (+)
แนวหนาหลัง (y): ไปดานหนา (-) ไปดานหลัง (+)
แนวดิ่ง (z): ไปดานบน (+) ไปดานลาง (-)
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ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแนวแกนของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัด
Condylar rotation (Degrees)

Significance

Mean ± SD

Min

Max

(P value)

Horizontal plane

-0.63 ± 0.86

-1.08

1.01

<.05

Coronal plane

-0.35 ± 3.22

-4.53

4.41

.738

Sagittal plane

0.24 ± 3.29

-3.87

3.92

.825

หมายเหตุ: Horizontal plane: หมุนเขา (-) หมุนออก (+)
Coronal plane: หมุนขึ้น (-) หมุนลง (+)
Sagittal plane: หมุนไปขางหนา (+) หมุนไปขางหลัง (-)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเพื่อการประเมินตําแหนงของขอตอขากรรไกรในอดีตจะประเมินจากภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
(Lateral cephalogram) และภาพรังสีกะโหลกศีรษะแนวหลัง-หนา (Posteroanterior cephalogram) แตการประเมิน
ขอตอขากรรไกรจากภาพรังสีดังกลาวอาจมีขอจํากัดเนื่องจากมีการซอนทับกันของอวัยวะตาง ๆ ในบริเวณนั้น ทําให
กําหนดขอบเขตขอตอขากรรไกรไดไมชัดเจน แตปจจุบันมีงานวิจัยที่ประเมินขอตอขากรรไกรจากภาพรังสีสวนตัดอาศัย
คอมพิวเตอรลํารังสีรูปกรวย ทําใหสามารถเห็นลักษณะรูปรางของขอตอขากรรไกรไดชัดเจนมากขึ้น ทําใหสามารถประเมิน
การเปลี่ยนแปลงขอตอขากรรไกรไดแมนยํามากยิ่งขึ้น (Hodges et al., 2013; Zhou et al., 2016) การศึกษานี้ทําการ
ซอนทับภาพรังสี (Superimposition) สวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรลํารังสีรูปกรวย กอนและหลังการผาตัดที่ฐานกะโหลก
ศีรษะ ดวยซอฟตแวร Dolphin imaging ซึ่งจากการศึกษาของ Bazina et al. (2018) พบวาซอฟตแวรดังกลาวนี้ ชวยให
สามารถทําการซอนทับภาพรังสีไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
การศึกษานี้เลือกทําการถายภาพรังสีภายหลังการผาตัด 2 สัปดาห ตางกับการศึกษากอนหนาที่ทําการประเมิน
ตําแหนงของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัด 3-4 วัน เนื่องจากตองการลดปจจัยที่เกิดจากการอักเสบและบวมภายใน
ขอตอขากรรไกร ซึ่งสงผลตอตําแหนงขอตอขากรรไกร (Han, Hwang, 2015) นอกจากนี้ชวงระยะเวลา 2 สัปดาหยังเปน
ชวงเวลาที่นานที่สุดกอนการเริ่มเคลื่อนฟนดวย การศึกษาของ He et al. (2019) พบวาขอตอขากรรไกรภายหลังการ
ผาตัดเคลื่อนที่ในระยะกระจัดไปประมาณ 2 มม. ซึ่งมากกวาผลที่ไดจากในการศึกษานี้ที่พบวาเคลื่อนไปประมาณ 1 มม.
เนื่องจากกลุมตัวอยางในการศึกษา He et al. (2019) อาจยังมีการบวมของขอตอขากรรไกรอยูจ ากการประเมินผลที่เร็ว
เกินไป ทําใหขอตอขากรรไกรเคลื่อนไปมากกวาความเปนจริง อยางไรก็ตามยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอตําแหนงขอตอ
ขากรรไกรอีก เชน ทักษะของศัลยแพทย การตึงของกลามเนื้อหรือเนื้อเยื่อออน (Costa et al., 2008; Ueki et al., 2012)
เปนตน ซึ่งตองทําการศึกษาถึงผลของการเปลี่ยนตําแหนงตอไป
ทิศทางการเคลื่อนที่ของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัดของการศึกษานี้ สอดคลองกับการศึกษากอนหนา
(He et al., 2019; Wang et al., 2016) คือ เคลื่อนออกดานนอก ไปดานหลังและลงดานลาง นอกจากนี้ยังพบวาแนวแกน
ของขอตอขากรรไกรหมุนเขามากขึ้นในระนาบแนวนอนภายหลังการผาตัดกอนการจัดฟน อยางไรก็ตาม แมจะพบการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงขอตอขากรรไกรจากการประเมินทางสถิติ แตก็ไมถือวามีความแตกตางอยางมีความสําคัญทางคลินิก
ที่ระยะเคลื่อนที่นอยกวา 1 มม. หรือการเปลี่ยนแนวแกนนอยกวา 4 องศา ตามการศึกษาของ Han et al. (2016) หรือที่
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ระยะเคลื่อนที่นอยกวา 2 มม. หรือการเปลี่ยนแนวแกนนอยกวา 2 องศา ตามการศึกษาของ Proffit et al. (2012)
นอกจากนี้ยังเปนระยะที่อยูในชวงทีข่ อตอขากรรไกรสามารถเคลื่อนกลับสูตําแหนงเดิมไดหลังจากติดตามผลในระยะยาว
(He et al., 2019)
การศึกษานี้ประเมินการเปลี่ยนแปลงของขอตอขากรรไกรของผูเขารวมวิจัยทั้งกลุมที่ผาตัดขากรรไกรลางเพียง
อยางเดียวและกลุมที่ผาตัดสองขากรรไกร ซึ่งตางจากการศึกษาของ Wang et al. (2016) ที่ใชกลุมตัวอยางที่ผาตัด
ขากรรไกรเดียว หรือการศึกษาของ He et al. (2019) ที่เลือกเฉพาะกลุมตัวอยางที่ตองผาตัดทั้งสองขากรรไกร เนื่องจาก
การศึกษาของ Kim et al. (2012) พบวาตําแหนงของขอตอขากรรไกรเปลี่ยนแปลงไปไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระหวางกลุมที่ผาตัดขากรรไกรเดียวหรือผาตัดทั้งสองขากรรไกร นอกจากนีก้ ารศึกษานี้กําหนดเกณฑการคัดออกของผู
ที่มีตําแหนงปลายคางที่เบี้ยวไปเกิน 3 มม. เนื่องจากการศึกษาของ Oh et al. (2017) พบวา ตําแหนงของขอตอขากรรไกร
ภายหลังการผาตัดดวยเทคนิค BSSRO เพื่อถอยขากรรไกรในผูปวยทีม่ ีขากรรไกรลางไมสมมาตรมีการเปลี่ยนตําแหนงขอ
ตอขากรรไกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมตัวอยางที่มีคางเบี้ยวประมาณ 3.5 มม.
การศึกษานี้ยังมีขอจํากัดอีกคอนขางมาก ไดแก จํานวนกลุมตัวอยางที่คอนขางนอย เนื่องจากเปนการศึกษาแบบ
ไปขางหนา และยังไมมีการติดตามผลในระยะยาว การศึกษากอนหนาพบวากระดูกขอตอขากรรไกรมีการละลายในทิศทาง
ที่เคลื่อนไปและมีการสรา งกระดู กเพิ่ม ในดา นตรงกั นขาม (Hwang et al., 2019) นอกจากนี้การที ่แ นวแกนข อ ต อ
ขากรรไกรหมุนเขาในระนาบแนวนอนยังสัมพันธกับการเกิดการละลายของกระดูกขอตอขากรรไกร (Park et al., 2012;
Ha et al., 2013) ซึ่งอาจสงผลตอการเกิดความผิดปกติของขอตอในอนาคตได การสรางและการละลายของขอตอ
ขากรรไกรในกลุมที่ผาตัดกอนการจัดฟนก็มีลักษณะคลายกับที่เกิดในกรณีการผาตัดแบบดั้งเดิม (He et al., 2019) ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปรางของขอตอขากรรไกรภายหลังการผาตัด และมีการเปรียบเทียบ
กับกลุมตัวอยางที่ไดรับการผาตัดแบบดั้งเดิม กลุมตัวอยางที่จัดฟนเพื่ออําพรางความผิดปกติของโครงสรางกระดูกโดยไม
ผาตัด หรือกลุมตัวอยางที่ไมไดรับการรักษาอีกดวย
สรุปผลการวิจัย
โดยสรุปการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึง การเปลี่ยนตําแหนงในทั้งสามมิติและแนวแกนในระนาบแนวนอนของขอตอ
ขากรรไกรภายหลังการผาตัดขากรรไกรกอนการจัดฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการเปลี่ยนแปลงของขอตอขากรรไกร
ที่เกิดขึ้นไมมีความสําคัญทางคลินิก ซึ่งแสดงถึงการมีเสถียรภาพของขอตอขากรรไกรในระยะสั้น อยางไรก็ตามควรมี
การศึกษาติดตามในระยะยาวเพื่อประเมินผลตอขอตอขากรรไกร หรือเสถียรภาพของขากรรไกรลางตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มอบทุนสนับสนุนการวิจยั และภาควิชา
รังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ชวยสนับสนุนบุคลากรมาชวยถายภาพรังสีผูปวย ตลอดจน
คลินิกทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่
เอื้อเฟอสถานที่และเครื่องถายภาพรังสีสวนตัดอาศัยคอมพิวเตอรลํารังสีรูปกรวยที่ใชในงานวิจัย
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