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บทคัดย่อ  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระยะจากเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าและ

หาแนวการยิงหมุดอ้างอิงที่เหมาะสม ทำาการเก็บข้อมูลจากภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ลำารังสีรูปกรวยของ 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดขากรรไกรตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2561 จำานวน 126 ราย การวัดความหนากระทำาโดยสร้างเส้น

สมมติซึ่งมี 2 ระนาบ ได้แก่ ระนาบเอซ่ึงเป็นระนาบที่ลากผ่านจุดเซลลาลากไปยังจุดเนื่อเยื้อแข็งของเนซิออน และ 

ระนาบบีซึ่งลากจากจุดเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนไปยังแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุด ส่วนแนวการยิงหมุดวัด 

จากการทำามุมระหว่างระนาบบีกับแนวสันจมูก ผลการศึกษาพบว่า ระยะจากเนื้อเยื่ออ่อนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วน

หน้าในระนาบเอเท่ากับ 20.63 ± 4.97 มม. ระยะจากเนื้อเยื่ออ่อนเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุดใน

ระนาบบีเท่ากับ 16.31 ± 2.64 มม. โดยพบว่ากลุ่มที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลมีระยะเพียง 13.46 ± 5.33 มม. แนวการ 

ยิงหมุดในระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด คือ 29.64 ± 10.53 องศา อาจสรุปได้ว่าหมุดอ้างอิงภายนอกสามารถนำาไปใช้ได้ 

อย่างปลอดภัย แต่อาจต้องคำานึงถึงระยะและแนวการยิงที่เหมาะสม โดยจากการศึกษานี้ผู้วิจัยแนะนำาให้ประเมิน 

ว่าผู้ป่วยมีโพรงอากาศฟรอนทัลหรือไม่ เนื่องจากผู้ที่ไม่มีโพรงอากาศฟรอนทัลจะมีระยะไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วน 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 35 หน้� 32-39, พ.ศ.2564
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บทนำา

ในก�รกำ�หนดก�รเคลื่อนข�กรรไกรบนในก�รทำ�ศัลย-

กรรมจัดกระดูกข�กรรไกรให้ได้ตำ�แหน่งที่ถูกต้องต�มแผนก�ร

รกัษ�นัน้ ในแนวแกนต�มขว�งและแนวหน�้หลงัส�ม�รถใชเ้ฝอืก

สบฟัน (occlusal wafer) เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่ง ในขณะที่ในแนว

ดิง่ตอ้งใชจ้ดุอ้�งอิง ซึง่อ�จแบง่ไดเ้ปน็ 2 ชนดิ คอื จุดอ�้งองิภ�ยใน 

และจุดอ้�งอิงภ�ยนอก(1) ข้อดีของก�รใช้จุดอ้�งอิงภ�ยในคือจะ 

ไม่ทำ�ให้เกิดแผลที่ผิวหนัง แต่ก็มีข้อเสีย คือมักมีคว�มผิดพล�ด

แบบพ�ร�ลแลกซ์ (parallax error) และอ�จเกิดปัญห�ห�กกรอ

จุดอ้�งอิงห�ยไป นอกจ�กน้ี ในกรณีผ่�ตัดข�กรรไกรบนแบบ

หล�ยชิ้น (segmental Le Fort I osteotomy) อ�จกำ�หนด

จุดอ้�งอิงภ�ยในได้ค่อนข้�งย�ก(2,3) จึงมีผู้เสนอก�รใช้หมุด

อ้�งอิงภ�ยนอก (external reference pin, ERP) เนื่องจ�กมี

คว�มแม่นยำ�และส�ม�รถวัดซำ้� (reproducibility) ได้ดีกว่�(4,5) 

จ�กก�รศึกษ�ของ Jonhson(6) ซึ่งเริ่มใช้จุดอ้�งอิงภ�ยนอกเป็น

หน้าส้ันกว่า และควรยิงหมุดอ้างอิงภายนอกให้ทำามุมมากกว่า 30 องศาโดยใช้สันจมูกเป็นระนาบอ้างอิง เนื่องจากจะ 

ช่วยให้ระยะถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าเพิ่มมากขึ้น

คำ�สำ�คัญ: หมุดอ้างอิงภายนอก การผ่าตัดขากรรไกร โพรงอากาศฟรอนทัล

Abstract  This study aims to determine the distance and direction of the external reference pin  

(ERP) at nasion. The cone-beam computed tomography (CBCT) data of 126 patients undergoing 

orthognathic surgery in 2017-2018 were collected. For the thickness of the structure, A-plane  

and B-plane were created. A-plane was drawn from sella to hard tissue nasion and B-plane was  

created from soft tissue nasion to the shortest distance to anterior cranial fossa (ACF). The direction 

of ERP was determined between B-plane and nasal dorsum. For the results, Plane A distance  

of soft tissue to ACF was 20.63 ± 4.97 mm, Plane B distance of soft tissue nasion to the shortest  

distant to ACF was 16.31 ± 2.64 mm. The patients with absence of frontal sinus had less distance  

of soft tissue nasion to the shortest distance to ACF (B_ShortACF = 13.46 ± 5.33 mm). The overall  

insertion angle was 29.64 ± 10.53 degrees. Finally, the ERP can be used more safely following the  

recommendations of previous studies as well as this study. First, always find the frontal sinus  

because the absence group has shorter distance. Second, the direction of ERP should be  

more than 30 degrees by using nasal dorsum as a reference plane to increase the distance.

Keywords: external reference pin, maxillary osteotomy, orthognathic surgery, frontal sinus

ครั้งแรกโดยก�รใช้ไหมเย็บที่ผิวหนังตำ�แหน่งเนซิออน (nasion) 

พบว่�จุดอ้�งอิงดังกล่�วมักขยับขณะผ่�ตัด ต่อม�ในปี ค.ศ. 

1990 Nishioka และ Van Sickels(7) ได้พัฒน�วิธีนี้โดยใช้หมุด 

เคอร์ชเนอร์ (Kirschner pin) เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว อย่�งไร

ก็ต�ม มีร�ยง�นภ�วะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นคือก�รปักหมุดอ้�งอิง

ภ�ยนอกทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�(3) จ�กร�ยง�นกรณี

ศึกษ�ดังกล่�วพบว่�เกิดกับผู้ป่วยที่ไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล 

(frontal sinus) โดยภ�วะดังกล่�วมีคว�มชุกร้อยละ 3.8 ในเพศ 

ช�ย และร้อยละ 5.9 ในเพศหญิง(8,9) จ�กก�รทบทวนวรรณกรรม 

มกี�รศกึษ�กอ่นหน�้นีเ้พยีง 2 ร�ยง�นทีศ่กึษ�ระยะจ�กตำ�แหนง่ 

เนซิออนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้� โดยก�รศึกษ�แรก

ทำ�ในกะโหลกศีรษะ(2) ส่วนอีกก�รศึกษ�ทำ�ในภ�พรังสีส่วนตัด

อ�ศัยคอมพิวเตอร์ลำ�รังสีรูปกรวย (cone beam computed 

tomography, CBCT)(3) และยังไม่มีก�รศึกษ�ที่ร�ยง�นถึงมุมที่

เหม�ะสมของก�รยิงหมุดอ้�งอิง
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จุดประสงค์ของก�รศึกษ�นี้ คือเพื่อวัดระยะจ�กเนื้อเยื่อ

อ่อนเนซิออนไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้� และวัดแนวก�ร

ยิงหมุดอ้�งอิงที่ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงของก�รทะลุแอ่งกะโหลก

ศีรษะส่วนหน้�

วิธีการ

ก�รศึกษ�นี้ได้รับก�รรับรองโดยคณะกรรมก�รจริยธรรม

ก�รวิจัยในคน มห�วิทย�ลัยมหิดล หม�ยเลข MU-DT/PY-IRB 

2018/018.2703 โดยทำ�ก�รศึกษ�จ�กภ�พรังสีส่วนตัดอ�ศัย

คอมพิวเตอร์ลำ�รังสีรูปกรวยของผู้เข้�รับก�รผ่�ตัดแก้ไขคว�ม 

ผิดปกติของกระดูกข�กรรไกรตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2561 จำ�นวน 

126 ร�ย แบ่งเป็นเพศช�ย 39 ร�ยและเพศหญิง 87 ร�ย โดย

กำ�หนดเกณฑ์ก�รคัดเข้�คือเป็นผู้ป่วยที่อ�ยุม�กกว่� 18 ปี ส่วน

เกณฑ์คัดออก คือผู้ป่วยที่เคยได้รับอุบัติเหตุ (post-traumatic 

deformity) ผูป้ว่ยทีม่คีว�มผดิปกติของกะโหลกศรีษะและใบหน�้

แต่กำ�เนิด (craniofacial deformity) เช่น ป�กแหว่งเพด�นโหว่ 

และผู้ป่วยที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน

ทำ�ก�รวัดระยะและแนวก�รยิงหมุดอ้�งอิงจ�กเนื้อเยื่อ

อ่อนของเนซิออน (soft tissue nasion) ไปยังแอ่งกะโหลกศีรษะ

ส่วนหน้� โดยใช้โปรแกรม Simplant (V3.0.0.59, Materialise 

Dental n.v., Leuven, Belgium) นำ�ภ�พรังสี CBCT ม�ระบุ

ตำ�แหน่งคริสต�แกลไล (crista galli) เพื่อสร้�งแนวกล�งศีรษะ 

(midsagittal plane) กำ�หนดระน�บเอจ�กจุดระหว่�งเนื้อเยื่อ

แข็งเนซิออน (hard tissue nasion) ไปถึงเซลล� (sella) โดย

ระน�บเอจะผ่�นโครงสร้�ง คือผิวหนัง (overlying skin) ผนัง

ด้�นหน้�ของโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล (anterior table of frontal 

sinus) โพรงอ�ก�ศฟรอนทัล ผนังด้�นหลังของโพรงอ�ก�ศ 

ฟรอนทัล (posterior table of frontal sinus) จ�กนั้นทำ�ก�ร

วัดระยะห่�งของโครงสร้�งต่�ง ๆ  (รูปที่ 1) โดยวัตถุประสงค์

ของระน�บเอเพ่ือให้ก�รศึกษ�อื่น ๆ  ส�ม�รถนำ�ไปเปรียบเทียบ

ระยะต�่ง ๆ  ไดเ้นือ่งจ�กเปน็ก�รกำ�หนดระน�บจ�กตำ�แหนง่ท�ง

ก�ยวิภ�คที่เป็นที่รู้จัก

กำ�หนดระน�บบีจ�กเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออน ล�กไปยัง 

แอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�ที่ใกล้ท่ีสุด (the shortest distance 

to anterior cranial fossa) จ�กนั้นระบุโครงสร้�ง คือเนื้อเยื่อ

แข็งเนซิออน ผนังด้�นหน้�ของโพรงอ�ก�ศฟรอนทัลไซนัส โพรง 

อ�ก�ศฟรอนทัล ผนังด้�นหลังของโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล จ�ก 

นั้นทำ�ก�รวัดระยะที่ผ่�นโครงสร้�งข้�งต้น (รูปที่ 2) โดยคว�ม

สำ�คญัของระน�บบคืีอเปน็ระน�บทีส่�ม�รถนำ�ไปใชใ้นท�งคลนิกิ

เพร�ะเปน็ระยะทีส่ัน้ทีส่ดุจ�กตำ�แหนง่เนือ้เยือ่ออ่นของเนซอิอน 

ซ่ึงเป็นตำ�แหน่งที่ใช้ในก�รปักหมุดอ้�งอิงภ�ยนอกแล้วส�ม�รถ

ทะลุแอง่กะโหลกศรีษะสว่นหน�้ แนวก�รยิงหมดุอ�้งอิงภ�ยนอก

จะถูกวัดโดยมุมระหว่�งระน�บบีกับสันจมูกซึ่งเป็นโครงสร้�งที่

A-plane

1 2 3 4 5 6

รูปที่ 1 แสดงระนาบเอทีล่ากจากเซลลาไปยงัเนือ้เยือ่แขง็ของเนซอิอน

	 1	=	เซลลา	 2	=	จดุแรกทีแ่ตะแอง่กะโหลกศรีษะสว่นหนา้	 3	=	

ขอบหนา้ของผนงัดา้นหลงัของโพรงอากาศฟรอนทลั	 4	=	ขอบ

หลังของผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล	 5	=	เนื้อเยื่อ 

แข็งของเนซิออน	และ	6	=	ผิวหนัง

	 ระยะที่ทำาการวัด	คือระหว่างตำาแหน่งที่	2-6	=	ระยะจากผิวหนัง 

ไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้า	ตำาแหน่งที่	5-6	=	ความหนา 

ของผิวหนัง	ตำาแหน่งที่	4-5	=	ความหนาของผนังด้านหน้าของ 

โพรงอากาศฟรอนทัล	ตำาแหน่งที่	3-4	=	ความหนาของโพรง 

อากาศฟรอนทลั	และตำาแหนง่ที	่2-3	=	ความหนาของแผน่ดา้น 

หลังของโพรงอากาศฟรอนทัล

Fig. 1 A-plane	created	from	sella	(S)	to	hard	tissue	nasion	

(N).

	 1	=	sella,	2	=	the	first	point	reaching	cranial	fossa,	

3	=	anterior	wall	of	posterior	table	of	frontal	sinus,	

4	=	posterior	wall	of	anterior	table	of	frontal	si-

nus,	5	=	hard	tissue	nasion,	and	6	=	overlying	skin.	

The	measured	distances	included	2-6	=	skin	to	

ACF	(A_SACF),	5-6	=	skin	thickness	(A_Soft	tissue),	 

4-5	anterior	table	(A_Ant-FS),	3-4	=	frontal	sinus	(A_FS),	

and	2-3	=	sinus	to	ACF	(A_Post-FS).

	 ACF	=	anterior	cranial	fossa,	Ant	=	anterior,	FS	=	frontal	 
	 sinus,	Post	=	posterior
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มองเห็นและเปรียบเทียบท�งคลินิกได้ง่�ย (รูปที่ 3)

ก�รสร้�งระน�บและกำ�หนดจุดทั้งหมดในก�รศึกษ�นี้จะ

ถูกสร้�งโดยผู้วิจัย 1 ร�ยและห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภ�ยใน

ชั้น (intra-class correlation coefficient) โดยสุ่มจ�กกลุ่ม 

ผู้ป่วยจำ�นวน 13 ร�ย(10)

ผลการศึกษา

ขอ้มลูไดร้บัก�รวเิคร�ะหด์ว้ยโปรแกรม SPSS version 21 

(IBM Corp., Armonk, NY, USA) และแสดงเป็นค่�เฉลี่ย ± ค่�

เบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ใช้ independent t-test เพื่อเปรียบเทียบ

คว�มแตกต�่งของระยะท�งและมมุทัง้หมดระหว�่งกลุ่มเพศโดย

กำ�หนดค่�ระดับนัยสำ�คัญที่ 0.05 ยกเว้นระยะจ�กผิวหนังไปถึง

แอง่กะโหลกศรีษะส่วนหน�้ในระน�บเอ (A_SACF) และระยะจ�ก

โพรงอ�ก�ศฟรอนทัลถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้� (A_Post-

FS) ได้ใช้ Mann-Whitney U test ก�รวิเคร�ะห์สัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ภ�ยในช้ันพบว่�ค่�ที่ได้ทั้งหมดมีคว�มน่�เช่ือถือของ 

ผูป้ระเมนิคว�มสอดคลอ้งกนัในระดบัดีม�ก ยกเวน้คว�มหน�ของ

ผนงัด�้นหน�้ของโพรงอ�ก�ศฟรอนทลัในระน�บเอ (A_Ant-FS) 

อยู่ในระดับดี และคว�มหน�ของผนังด้�นหลังของโพรงอ�ก�ศ 

ฟรอนทัลในระน�บเอและระน�บบ ี(A_Post-FS และ B_Post-FS) 

อยู่ในระดับป�นกล�ง (ต�ร�งที่ 1)

ก�รศกึษ�นีร้วบรวมขอ้มลูของผูป้ว่ยจำ�นวน 126 ร�ย แบง่

เป็นเพศช�ย 39 ร�ยและเพศหญิง 87 ร�ยมีอ�ยุเฉลี่ย 27.8 ปี  

โดยมีช่วงอ�ยุตั้งแต่ 18-56 ปี โดยเพศช�ยมีอ�ยุเฉลี่ย 27.1 ปี 

เพศหญิงมีอ�ยุเฉล่ีย 28.2 ปี ในก�รศึกษ�นี้พบกลุ่มที่ไม่มีโพรง 

อ�ก�ศฟรอนทัลเป็นเพศหญิงทั้งหมด 4 ร�ย (ร้อยละ 3.17) และ

ได้จำ�แนกผู้ป่วยต�มคว�มสัมพันธ์ของข�กรรไกรบนล่�ง (skele-

B-plane

1

2 3 4
5

รูปที่ 2 แสดงระนาบบีที่ลากจากเนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนกับแอ่ง 

กะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุด

	 1	=	แอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้าที่ใกล้ที่สุด	 2	=	ขอบหน้าของ 

ผนงัดา้นหลงัของโพรงอากาศฟรอนทลั	 3	=	ขอบหลงัของผนงั 

ด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล	 4	=	เนื้อเยื่อแข็งของ 

เนซิออน	และ	5	=	เนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออน

	 ระยะที่ทำาการวัด	คือระหว่างตำาแหน่งที่	1-5	=	ระยะจากเนื้อ-

เยือ่ออ่นของเนซอิอนถงึแอง่กะโหลกศรีษะสว่นหนา้ทีใ่กลท้ีส่ดุ 

ตำาแหนง่ที	่4-5	=	ความหนาของผวิหนัง	ตำาแหนง่ที	่3-4	=	ความ 

หนาของผนังด้านหน้าของโพรงอากาศฟรอนทัล	ตำาแหน่ง 

ที่	2-3	=	ความหนาของโพรงอากาศฟรอนทัล	และตำาแหน่งที่	

1-2	=	ความหนาของผนังด้านหลังของโพรงอากาศฟรอนทัล

Fig. 2 B-plane	drawn	from	soft	tissue	nasion	(N’)	to	the	

shortest	distance	to	ACF	(ShortACF).

	 1	=	the	shortest	distance	to	ACF,	2	=	anterior	wall	of	

posterior	table	of	frontal	sinus,	3	=	posterior	wall	of	

anterior	table	of	frontal	sinus,	4	=	hard	tissue	nasion	

of	B-plane,	and	5	=	soft	tissue	nasion.	

	 The	measured	distances	included	1-5	=	soft	tissue	

nasion	to	the	ShortACF	(B_ShortACF),	4-5	=	soft	tissue	

thickness	(B_Soft	tissue),	3-4	=	anterior	table	(B_Ant-

FS),	2-3	=	frontal	sinus	(B_FS),	1-2	=	posterior	table	

(B_Post-FS)

	 ACF	=	anterior	cranial	fossa,	Ant	=	anterior,	FS	=	frontal	 
	 sinus,	Post	=	posterior

Pin inserting angle

B-plane

Dorsum of nose

รูปที่ 3 แสดงแนวการยิงหมุดอ้างอิงภายนอกโดยใช้ระนาบบีเป็น

ตัวแทนของแนวยิงและวัดมุมระหว่างระนาบบีกับสันจมูก

Fig. 3 Pin	insertion	angle	was	determined	by	the	angle	

between	B-plane	and	dorsum	of	nose.
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6 และพบคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญระหว่�งเพศ (ต�ร�งที่ 

1, รูปที่ 7)

คว�มแตกต�่งระหว�่งเพศพบว�่ระน�บเอมคีว�มแตกต่�ง

อย่�งมีนัยสำ�คัญในทุกตัวแปรยกเว้นระยะจ�กผิวหนังไปถึงแอ่ง

กะโหลกศีรษะส่วนหน้�ในระน�บเอ (A_SACF) ส่วนระน�บบีมี

เพยีง 2 ตวัแปร คอืระยะจ�กเนือ้เยือ่ออ่นเนซอิอนถงึแอ่งกะโหลก

ศีรษะส่วนหน้�ที่ใกล้ที่สุดในระน�บบี (B_ShortACF) และคว�ม

หน�ของผนงัด�้นหน�้ของโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล (B_Ant-FS) ทีม่ี

คว�มแตกต่�งอย�่งมนียัสำ�คญัระหว�่งเพศ (ต�ร�งที ่1, รปูที ่4, 5)

ในก�รศกึษ�นีพ้บผู้ปว่ยท่ีไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทลั จำ�นวน  

4 ร�ยโดยทั้งหมดเป็นเพศหญิงและยังพบว่�ระยะจ�กเนื้อเยื่อ 

ออ่นเนซอิอนถึงแอง่กะโหลกศรีษะส่วนหน�้ทีใ่กลท่ี้สดุในระน�บบี 

tal relationship) โดยใช้ค่� ANB พบว่�มีคว�มสัมพันธ์แบบที่ 

3 (skeletal class III) จำ�นวน 83 ร�ย คว�มสัมพันธ์แบบที่ 2 

(skeletal class II) จำ�นวน 22 ร�ย และคว�มสัมพันธ์แบบที่ 1 

(skeletal class I) จำ�นวน 21 ร�ย (ต�ร�งที่ 2)

ระยะโดยรวมระน�บเอไดผ้ลต�มท่ีแสดงในต�ร�งที ่1 และ

รูปท่ี 4 โดยระยะจ�กผิวหนังไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�

ในระน�บเอ (A_SACF) วัดได้เท่�กับ 20.63 ± 4.97 มม. ส่วน 

ระน�บบีได้ผลต�มที่แสดงในต�ร�งที่ 1 และรูปที่ 5 โดยระยะ 

จ�กเนื้อเยื่ออ่อนเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�ที่ใกล้ 

ที่สุดในระน�บบี (B_ShortACF) วัดได้เท่�กับ 16.31 ± 2.64 มม. 

แนวก�รยิงหมุดโดยรวมคือ 29.64 ± 10.53 องศ� ซึ่งภ�พรวม

ของระยะอ้�งอิงต่�ง ๆ  ทั้งในระน�บเอและบีได้แสดงไว้ในรูปที่ 

ตารางที่ 1 ต�ร�งแสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภ�ยในชั้น ค่�เฉลี่ย และค่�เบี่ยงเบนม�ตรฐ�นของแต่ละตัวแปร

Table 1 Intra-class correlation, mean, and standard deviation of each measurement.

Measurement ICC
Male Female

p-value
FS Abs FS Overall

Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)

A_SACF‡ 0.900 20.81 (4.28) 20.55 (5.28) 0.795 20.59 (4.92) 22.95 (9.93) 20.63 (4.97)

A_Ant-FS 0.890 6.63 (1.95) 5.12 (1.50) <  0.001* 5.6 (1.79)

A_FS 0.907 8.85 (3.31) 6.58 (2.41) 0.001* 7.3 (2.91)

A_Post-FS‡ 0.758 5.45 (3.27) 8.93 (5.88) <  0.001* 7.81 (5.42)

A_Soft tissue 0.937 8.00 (1.14) 6.6 (1.02) <  0.001* 7.03 (1.25) 7.08 (1.03) 7.03 (1.24)

B_ShortACF 0.940 17.97 (2.41) 15.56 (2.39) <  0.001* 16.40 (2.49) 13.46 (5.33) 16.31 (2.64)

B_Ant-FS 0.911 7.35 (2.09) 5.69 (1.54) <  0.001* 6.21 (1.89)

B_FS 0.965 7.04 (2.73) 6.34 (2.10) 0.137 6.55 (2.32)

B_Post-FS 0.720 3.79 (1.32) 3.71 (1.05) 0.736 3.73 (1.14)

B_Soft tissue 0.963 6.54 (1.10) 6.16 (1.42) 0.133 6.25 (1.33) 6.94 (1.55) 6.28 (1.34)

Insertion angle 0.970 31.93 (9.82) 28.61 (10.72) 0.101 29.69 (10.64) 27.88 (7.14) 29.64 (10.53)

* มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ (p	< 0.05)
‡ Using Mann-Whitney U Test.
Abs FS = absence of frontal sinus, FS = presence of frontal  sinus, ICC = intra-class correlation coefficient

ตารางที่ 2 ต�ร�งแสดงข้อมูลกลุ่มตัวอย่�ง

Table 2 Demographic data.

Gender
Skeletal relationship

Mean age Absence of 
frontal sinus N

I II III

Male 7 5 27 27.1 0 39

Female 14 17 56 28.2 4 (4.60%) 87

Overall 21 22 83 27.8 4 (3.17%) 126
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รูปที่ 4 แสดงระยะต่าง	ๆ 	ของระนาบเอโดยเปรียบเทียบระหว่างเพศ

ชายและเพศหญิง

 * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	(p	<	0.05)

Fig. 4 Results	of	A-plane	distance	comparing	between	 

genders.	

 * indicated	a	significant	difference	(p	<	0.05)

รูปที่ 5 แสดงระยะตา่ง	ๆ 	ของระนาบบีโดยเปรยีบเทยีบระหวา่งเพศชาย

และเพศหญิง

 * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	(p	<	0.05)

Fig. 5 Results	of	B-plane	distance	comparing	between	 

genders.	

 * indicated	a	significant	difference	(p	<	0.05)

*

*
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รูปที่ 6 แสดงระยะต่าง	ๆ 	โดยรวมของระนาบเอและบี

Fig. 6 Results	of	overall	distance	that	compare	measurements.

(B_ShortACF) มีค่� 13.46 ± 5.33 มม. ซึ่งมีค่�น้อยกว่�ระยะใน 

กลุ่มปกติ (16.40 ± 2.49 มม.) มีแนวก�รยิงหมุดท่ีมุมเท่�กับ 

27.88 ± 7.14 องศ�ซึง่นอ้ยกว�่กลุม่ปกตคิอื 29.69 ± 10.64 องศ�

วิจารณ์

จ�กก�รศึกษ�นี้พบผู้ที่ไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัลจำ�นวน  

4 ร�ยคดิเปน็รอ้ยละ 3.17 โดยทัง้หมดเปน็เพศหญิง ซึง่เปน็คว�ม

ชุก (prevalence) ที่น้อยกว่�ก�รศึกษ�อื่น ๆ  ก่อนหน้�นี้(8,9) จ�ก

ก�รศึกษ�ของ Ponde และคณะ(11) ไม่พบคว�มแตกต่�งอย่�ง

มีนัยสำ�คัญระหว่�งเพศของกลุ่มคนที่ไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล 

โดยก�รศึกษ�ดังกล่�วเป็นก�รร�ยง�นผู้ป่วยจำ�นวน 98 ร�ย  

พบว่�กลุ่มไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัลแบ่งเป็นเพศช�ยจำ�นวน 4 
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รูปที่ 7 แสดงแนวการยิงหมุดอ้างอิงเปรียบระหว่างเพศชายและหญิง	

 * มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	(p	<	0.05)

Fig. 7 Results	of	 insertion	angle	comparing	between	 

	genders.	

 * indicated	a	significant	difference	(p	<	0.05)
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ร�ย (ร้อยละ 9.75) และเพศหญิง 3 ร�ย (ร้อยละ 5.26) ในขณะ

ท่ีร�ยง�นของ Aydinlioğlu และคณะ(9) กล�่วว�่ปจัจยัทีอ่�จมผีล 

ต่อภ�วะที่ไม่มีฟรอนทัลไซนัส ได้แก่ เพศ เชื้อช�ติ และสภ�พ

แวดล้อม โดยในปัจจัยเร่ืองสภ�พแวดล้อมตัวอย่�งเช่น สภ�พ

อ�ก�ศอบอุ่น อ�จทำ�ให้พบภ�วะไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัลได้ 

น้อยกว่�ปกติ ซึ่งสอดคล้องกับผลของก�รศึกษ�ในครั้งนี้

จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมพบว่�มีหล�ยก�รศึกษ�ที่

สนับสนุนก�รใช้หมุดอ้�งอิงภ�ยนอก(3-7) โดยทั้งหมดเห็นตรงกัน

ว่�ก�รใช้วิธีดังกล่�วมีคว�มแม่นยำ� น่�เชื่อถือ และส�ม�รถวัด

ซำ้�ได้ม�กกว่�ก�รใช้จุดอ้�งอิงภ�ยใน นอกจ�กนี้ ก�รศึกษ�โดย 

Ong และคณะ(12) ยังแนะนำ�ให้ใช้จุดอ้�งอิงทั้ง 2 วิธีร่วมกันเพื่อ

เพิ่มคว�มแม่นยำ� อย่�งไรก็ต�ม ข้อเสียที่สำ�คัญของก�รใช้หมุด

อ้�งอิงภ�ยนอกคือคว�มเสี่ยงในก�รยิงหมุดทะลุแอ่งกะโหลก 

ศรีษะสว่นหน�้ โดย Ruckman และคณะ(3) ไดร้�ยง�นกรณศีกึษ�

ของผู้ป่วยที่ไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัลและยิงหมุดอ้�งอิงภ�ย 

นอกทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้� ซึ่งในก�รศึกษ�นั้นนอก 

จ�กจะร�ยง�นกรณีศึกษ�แล้วยังได้ร�ยง�นระยะจ�กเนื้อเยื่อ 

อ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�ซึ่งมีค่�เท่�กับ  

22 มม. เมื่อเปรียบเทียบกับก�รศึกษ�นี้ ระยะจ�กผิวหนังไปถึง

แอง่กะโหลกศีรษะสว่นหน�้ในระน�บเอ (A_SACF) เท�่กบั 20.63 

มม. และระยะจ�กเน้ือเยือ่อ่อนของเนซอิอนถึงแอ่งกะโหลกศรีษะ

ส่วนหน้�ที่ใกล้ที่สุดในระน�บบี (B_ShortACF) มีค่�เพียง 16.31 

มม. ซึ่งมีระยะน้อยกว่� นอกจ�กน้ี มีก�รศึกษ�ในกะโหลกที่วัด

ระยะจ�กเนือ้เยือ่แขง็ของเนซอิอนถงึแอง่กะโหลกศรีษะสว่นหน�้ 

ได้ค่�เท่�กับ 16.9 มม. โดยกะโหลกศีรษะท่ีมีระยะที่น้อยที่สุดมี 

ค่�เพียง 13.0 มม. ข้อจำ�กัดของก�รศึกษ�ในกะโหลกคือเป็นก�ร 

วัดระยะเฉพ�ะส่วนกระดูกทำ�ให้ไม่ได้คว�มหน�ของผิวหนังม� 

ด้วยจึงไม่ส�ม�รถเปรียบเทียบกับผลก�รศึกษ�ในครั้งนี้ได้ ใน 

ก�รศกึษ� ป ีค.ศ.2012(13) ไดเ้ปรยีบเทยีบคว�มหน�ของกะโหลก

ศรีษะท่ีตำ�แหนง่เนซอิอนและหน�้ผ�ก (glabella) โดยใชภ้�พถ�่ย

รังสีด้�นข้�ง (lateral radiograph) ผลคือ ที่ตำ�แหน่งเนซิออนมี

คว�มหน�น้อยที่สุดเท่�กับ 13.83 มม. ในขณะที่บริเวณหน้�ผ�ก

มีคว�มหน�เพียง 6.37 มม. ซึ่งน้อยกว่�อย่�งชัดเจน ดังนั้นจึง

แนะนำ�ให้ใช้ตำ�แหน่งเนซิออนเป็นจุดที่ยิงหมุดอ้�งอิงภ�ยนอก

ผลก�รศึกษ�นี้จะพบว่�ระยะต่�ง ๆ  ที่ได้มีค่�น้อยกว่�ก�ร 

ศึกษ�อื่น ๆ (14-16) ซึ่งอ�จเป็นผลม�จ�กปัจจัยเรื่องเชื้อช�ติ นอก 

จ�กนีร้ะยะจ�กเนือ้เยือ่ออ่นเนซอิอนถงึแอง่ศรีษะสว่นหน�้ทีใ่กล้ 

ที่สุด (B_ShortACF) ในกลุ่มที่ไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล วัด 

ระยะได้เพียง 13.46 มม. ซึ่งห�กใช้เทคนิคก�รยิงให้หมุดมีคว�ม

ลึกเข้�ไปในกระดูก 15 มม. ก็อ�จทำ�ให้เกิดก�รทะลุแอ่งกะโหลก

ศีรษะส่วนหน้�ได้ห�กยิงในแนวที่ไม่เหม�ะสม

แนวก�รยิงหมุดในก�รศึกษ�นี้ได้วัดจ�กมุมที่ระน�บบีทำ�

กับสันจมูก โดยเลือกระน�บบีเพร�ะเป็นระน�บที่มีระยะที่สั้น

ทีสุ่ดทีท่ำ�ใหเ้กดิก�รทะลแุอง่กะโหลกศรีษะสว่นหน�้ได ้และเลอืก

สันจมูกเป็นโครงสร้�งที่ใช้อ้�งอิงเนื่องจ�กส�ม�รถใช้ได้จริงท�ง

คลินิกและมองเห็นได้ชัดเจน แนวก�รยิงที่ได้จ�กก�รศึกษ�นี้คือ 

29.64 องศ� ซึง่เพศช�ยมีมุมทีม่�กกว�่เพศหญงิอย�่งมนียัสำ�คญั

จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมพบว่�มีก�รศึกษ�จำ�นวน 2 

ฉบับที่ได้เขียนข้อแนะนำ�ก�รใช้หมุดอ้�งอิงภ�ยนอก ก�รศึกษ�

แรก(2) ได้ให้ข้อแนะนำ� 2 ประก�รคือ 1) ไม่แนะนำ�ให้ปักลึกกว่�  

8 มม. 2) ควรปักในตำ�แหน่งที่ตำ่�ลงม�กว่�เนซิออน และ 3) ให้

ปล�ยหมุดช้ีลงในทิศท�งของโพรงจมูก ส่วนก�รศึกษ�ที่ 2(3) 

แนะนำ�ในลักษณะเดียวกันแต่เพิ่มเติมอีก 2 ประก�ร คือ 1) แนะ 

นำ�ให้ทำ�สัญลักษณ์ที่หมุดเพื่อให้ทร�บคว�มย�วขณะปักลงไป 

และ 2) แนะนำ�ให้ใช้ก�รพักนิ้ว (finger rest) ช่วยขณะยิงหมุด 

จ�กก�รศึกษ�ของผู้วิจัยผลท่ีได้ส�ม�รถเพิ่มลงไปในข้อแนะนำ�

ข้�งต้นได้ คือ 1) ภ�วะไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัลอ�จเพิ่มคว�ม

เสี่ยงต่อก�รปักหมุดทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้� 2) ทิศท�ง

หรอืแนวในก�รยงิหมดุโดยใชส้นัจมกูเปน็แนวอ�้งองิควรม�กกว�่ 

30 องศ�เพื่อเพิ่มระยะถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�ให้ม�กขึ้น
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โดยมีทิศท�งของหมุดชี้ลงไปท�งโพรงจมูก

สรุป

ก�รใช้หมุดอ้�งอิงภ�ยนอกเป็นเทคนิคที่ใช้วัดก�รเคล่ือน

ของข�กรรไกรบนในแนวดิ่งให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้องต�มแผน 

ก�รรักษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พขณะผ่�ตัดข�กรรไกร อย่�งไร

ก็ต�ม ก�รปักหมุดทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�เป็นภ�วะ

แทรกซ้อนที่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ จึงเป็นที่ม�ของก�รศึกษ�นี้ซ่ึงมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่วดัระยะจ�กเน้ือเยือ่ออ่นของเนซอิอนไปถงึแอง่

กะโหลกศีรษะส่วนหน้� และวัดแนวก�รยิงหมุดอ้�งอิงที่ทำ�ให้ 

ทะลุแอง่กะโหลกศรีษะสว่นหน�้ จ�กผลก�รศกึษ�ของผูว้จิยัซึง่ได ้

ศึกษ�ใน 2 ระน�บ ระยะจ�กผิวหนังไปถึงแอ่งกะโหลกศีรษะ 

ส่วนหน้�ในระน�บเอ (A_SACF) พบค่�เฉลี่ยเท่�กับ 20.63 มม.  

ในขณะทีร่ะยะจ�กเนือ้เยือ่ออ่นของเนซอิอนถงึแอง่กะโหลกศรีษะ 

ส่วนหน้�ท่ีใกล้ที่สุดในระน�บบี (B_ShortACF) มีค่�เฉลี่ยเท่� 

กับ 16.31 มม. กลุ่มที่ไม่มีโพรงอ�ก�ศฟรอนทัล พบว่�ระยะจ�ก

เนื้อเยื่ออ่อนของเนซิออนถึงแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�ที่ใกล้ที่ 

สุดในระน�บบี (B_ShortACF) มีค่�น้อยกว่�อย่�งชัดเจนเพียง 

13.46 มม. เท่�นั้น และแนวในก�รยิงหมุดอ้�งอิง ซึ่งเป็นมุม

ระหว่�งระยะที่สั้นที่สุดกับสันจมูก คือ 29.64 องศ� แสดงให้

เห็นถึงคว�มเป็นไปได้ที่ก�รปักหมุดอ้�งอิงที่ตำ�แหน่งเนื้อเยื่อ

อ่อนของเนซิออนจะส�ม�รถทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้�ได้ 

โดยเฉพ�ะเทคนิคที่มีก�รปักหมุดลึกลงไป 15 มม. จ�กผลก�ร

ศกึษ�คร้ังนี ้ผูว้จิยัพบขอ้สงัเกตเพ่ิมเตมิสำ�หรบัก�รใชห้มดุอ�้งองิ

ภ�ยนอกอกี 2 ประก�ร คอื 1) ภ�วะไม่มโีพรงอ�ก�ศฟรอนทลัอ�จ

เพิ่มคว�มเส่ียงต่อก�รปักหมุดทะลุแอ่งกะโหลกศีรษะส่วนหน้� 

และ 2) ควรยงิหมดุอ�้งองิภ�ยนอกใหท้ำ�มมุม�กกว�่ 30 องศ�โดย

ใช้สันจมูกเป็นระน�บอ้�งอิง เพื่อเพิ่มระยะถึงแอ่งกะโหลกศีรษะ

ส่วนหน้�ให้ม�กขึ้นโดยมีทิศท�งของหมุดชี้ลงไปท�งโพรงจมูก
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