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บทคัดย่อ	 	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์หลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัด 

กระดูกขากรรไกร ทำาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ณ กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2552 ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2558 โดยใช้

แบบสอบถามที่แสดงถึงผลลัพธ์หลังการผ่าตัด นำาคะแนนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับปัจจัยต่าง ๆ  โดยใช้

สถิติการทดสอบ t-test และ one way analysis of variance (ANOVA) ผลการวิจัยพบว่ามีผู้ป่วยที่ผ่าตัดศัลยกรรม

จัดกระดูกขากรรไกรตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 55 ราย มีคะแนนผลลัพธ์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยแยกเป็นผลลัพธ์ด้าน

สภาพจิตใจและสังคม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 และด้านความสวยงามและการใช้งานของฟันและ

กระดูกใบหน้า คะแนนเฉล่ียรวม 4.04 โดยมีความพอใจในด้านการกัดสบฟันหน้าที่เปลี่ยนไปดีขึ้นมากที่สุด ผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าในการเปรียบเทียบปัจจัยเรื่องเพศ ช่วงอายุ ชนิดการผ่าตัด ระยะเวลาหลังการผ่าตัด การมัด 

ฟันด้วยลวดและดึงฟันด้วยยางหลังการผ่าตัด ปัจจัยท้ังหมดไม่ทำาให้เกิดความแตกต่างของผลลัพธ์หลังการผ่าตัด

ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรอย่างมีนัยสำาคัญ สรุปได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ  ที่ศึกษาในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูก

ว.  ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้า 126-134, พ.ศ.2562
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บทนำา 

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (orthog-

nathic surgery) คือ การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของ 

กระดูกขากรรไกร ในปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการท�าศัลยกรรม

กระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันเป็นจ�านวนมากขึ้น การผ่า 

ตดัสามารถปรบัเปลีย่นต�าแหน่งหรอืรปูร่างของกระดกูขากรรไกร 

ท�าให้กระดูกขากรรไกรอยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง เนื้อเยื่อของ

ใบหน้าบริเวณคาง แก้ม ริมฝีปาก และส่วนปลายของจมูก จะ

เคล่ือนตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูก ท�าให้มีลักษณะโครง 

สร้างและรูปร่างของใบหน้าที่ดีข้ึน ส่งผลให้เกิดความสมดุลและ

ความสวยงามของโครงสร้างใบหน้าโดยรวม ฟันและกระดูก 

ขากรรไกรสามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการสบฟันที่ดี 

เกิดเสถียรภาพของการสบฟันในช่องปาก และน�าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น(1) 

การรักษาโดยการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัด

ขากรรไกร ไม่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์หลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร

คำ�สำ�คัญ	: ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร ความพึงพอใจ สภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

Abstract  The aims of this study were to assess the patient’s perception of outcomes and to 

analyze factors that influenced outcomes of orthognathic surgery. The dentofacial deformity  

patients who underwent orthognathic surgery at Department of Oral and Maxillofacial Surgery, 

Chonburi Hospital between January 2009 - April 2015 were examined in this study. Each patient  

filled out a questionnaire on treatment outcomes and satisfaction after surgery. The responses of  

surgical outcomes were analyzed to find the variables that affected outcomes. The t-test  

and one-way ANOVA were used for statistical analysis. For the results, 55 patients responded  

the questionnaires. The overall postoperative treatment outcome was high rated, psychosocial 

was 4.21 out of 5 after surgery, facial esthetic and dental function was 4.04 after surgery, the  

most significant change was reported for anterior biting and facial profile. The results showed  

that in comparison, sex, age, different surgical procedure, postoperative time, complications, post- 

operative intermaxillary fixation and elastic training had no effect on treatment outcomes and  

satisfactions. For the conclusions, the studied outcome variables did not affect the outcomes of 

orthognathic surgery. 

Keywords : orthognathic surgery, satisfaction, dentofacial deformity

ฟัน กระท�าในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและ

การสบฟัน ส่งผลให้ผู ้ป่วยมีการรับประทานอาหาร การบด 

เคี้ยว การพูดที่ล�าบาก รวมถึงรูปลักษณะของใบหน้าไม่สวยงาม 

เช่น ขากรรไกรบนยื่นหรือถอยหลังมาก (maxillary progna-

thism/maxillary retrognathism) ขากรรไกรล่างยื่นหรือถอย

หลังมาก (mandibular prognathism/mandibular retro- 

gnathism) ใบหน้าเบี้ยว (laterognathia) ยิ้มแล้วเห็นเหงือก 

มาก (gummy smile from vertical maxillary excess)  

ภาวะฟันบนไม่สบกับฟันล่าง (open bite) เป็นต้น ช่วงอายุที่

เหมาะสมในการเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด คือ 18 ปีขึ้นไป  

ซึ่งเป็นช่วงที่กระดูกขากรรไกรหยุดการเจริญเติบโต ลดการคืน 

ตัวกลับของกระดูกขากรรไกรสู่ทิศทางเดิม(2) การผ่าตัดในผู้ป่วย 

อายุมากสามารถท�าได้เช่นกันหากมีข้อบ่งชี้และไม่มีข้อห้ามทาง 

การแพทย์ เช่น มีโรคประจ�าตัวที่รุนแรงหรือไม่สามารถควบคุม

ได้ 



128 Thai J. Oral Maxillofac. Surg. Vol. 33  No. 2  Jul.-Dec. 2019

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ เช่น ผู้ป่วยที่มีการยื่นยาวของกระดูก 

ขากรรไกรบนในแนวดิ่ง (vertical maxillary excess) ทุกราย 

พึงพอใจผลการรักษาในระดับดีมาก และร้อยละ 75 ของผู้ป่วยที่

ได้รับการวินิจฉัยว่าใบหน้าไม่สมมาตรพึงพอใจผลการรักษาใน

ระดับน้อย นอกจากนี้ ในช่วงเวลาหลังการผ่าตัดมากกว่า 1 ปี  

ผู้ป่วยมีความพึงพอใจผลการรักษาในระดับน้อย ปัจจัยอื่น ๆ  ที่

ส�าคัญ ได้แก่ การท�าหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร และการได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการรักษามีผลกับความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีอัตราการปวดของข้อต่อขากรรไกรและกล้าม 

เนื้อสูงกว่าส่งผลด้านลบต่อสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย ในขณะ 

ที่การตรวจพบขากรรไกรล่างขยับได้เพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์กับ

การรับรู้ด้านรูปลักษณ์หน้าตาภายหลังการรักษา ซึ่งการควบคุม

ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้จะท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้

การท�าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรมักท�าให้ผลลัพธ ์

ในด้านต่าง ๆ  ดีขึ้น และส่งผลถึงความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ปัจจัย เช่น เพศ อายุขณะเข้ารับการผ่าตัด 

ระยะเวลาหลังการผ่าตัด ชนิดการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อน 

ที่เกิดขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้ผลลัพธ์หรือความพึงพอใจของ 

ผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวนี้อาจท�าให้แพทย์ผู้ท�า 

การผ่าตดัท�านายผลของความพึงพอใจ และอาจควบคมุปัจจยับาง

อย่างได้ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอจะท�าให้ผู้ป่วย

เข้าใจและยอมรับผลและความพึงพอใจหลังผ่าตัดได้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive  

study) ในผูป่้วยทีเ่ข้ารับการรักษาโดยการท�าศลัยกรรมจดักระดกู

ขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ณ กลุ่มงานศัลยกรรมช่องปากและ

แม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 เดือน

มกราคม ปี พ.ศ.2552 ถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2558 

จ�านวน 108 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า 

คือ ผู้ป่วยที่มีสภาพวิรูปของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ที่เข้า

รับการรักษาโดยการท�าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร และมี

ระยะเวลาติดตามผลภายหลังการผ่าตัดมากกว่า 6 เดือน โดยมี

วิธีการผ่าตัดอย่างน้อย 1 วิธี ได้แก่ 1) bilateral sagittal spilt 

ramus osteotomy (BSSRO) 2) Le Fort I osteotomy (LFI) 

3) anterior segmental osteotomy of maxilla และ 4) an-

terior subapical osteotomy of mandible ส่วนเกณฑ์คดักลุม่ 

การศึกษาของ Kiyak และคณะ(3) ในปี ค.ศ.1982 พบว่า 

ผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรมีความ

พึงพอใจหลังการผ่าตัดในระดับสูง และสามารถรับรู้ถึงรูปร่าง

หน้าตา และภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ความคาดหวังเรื่อง

อาการปวดและชาหลังผ่าตัด เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการท�านาย

ผลลัพธ์หลังการผ่าตัด โดยผู ้ป่วยที่มีอาการปวดและชาหลัง 

ผ่าตัดน้อยกว่าที่คาดไว้ จะมีความพึงพอใจและมีความม่ันใจใน

ตนเองหลังผ่าตัดมากกว่าผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดและชาหลังผ่าตัด

มากกว่าที่คาดไว้ ดังนั้นการเตรียมผู้ป่วยศัลยกรรมจัดกระดูก 

ขากรรไกรให้ทราบถงึความคาดหวงัและภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ 

เป็นสิ่งส�าคัญที่ควรกระท�าก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยทุกราย

Suksang และคณะ(4) ได้ศึกษาประเมินคุณภาพชีวิตใน 

มิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยจ�านวน 23 รายที่เข้ารับการท�า

ศัลยกรรมแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ที่คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปรียบเทียบก่อน

และหลังผ่าตัด ผลการศึกษาพบว่าการรับประทานอาหาร การ 

พูด การยิ้ม และคะแนนผลรวมก่อนและหลังการผ่าตัดมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ ได้ข้อสรุปว่าการท�าศัลยกรรมแก้ไข

ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรช่วยท�าให้คุณภาพชีวิตในมิติ

สุขภาพช่องปากของผู้ป่วยดีขึ้น

Soh และ Narayanan(5) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

ชีวิตในผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร พบว่ามี

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญในการประเมินทั้ง 4 มิติของ

แบบสอบถาม มิติด้านความสวยงามมีความเปลี่ยนแปลงมากที่ 

สุด รองลงมาคือ มิติด้านการรับรู้ความสวยงามของใบหน้าและ

ฟัน มิติด้านสังคม และมิติด้านหน้าที่ในช่องปาก การศึกษานี้พบ

ว่ามิติด้านหน้าที่ในช่องปากมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดีข้ึนใน

ช่วง 6 เดือนหลังผ่าตัด แต่เมื่อทดสอบแล้วไม่พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ร้อยละ 44 ของผู้ป่วยรู้สึก

ไม่สบายในช่วง 6 เดอืนหลงัผ่าตดั ในขณะท่ีร้อยละ 58 ของผูป่้วย

รู้สึกพอใจมากกับผลการผ่าตัด

Al-Ahmad และคณะ(6) ศึกษาพบว่าผู้ป่วยพอใจกับผล 

การรักษา โดยมีการท�าหน้าที่ของช่องปาก สุขภาพโดยทั่วไป รูป

ลักษณ์หน้าตา และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลท่ีดีข้ึน โดย

ร้อยละ 81.6 ของผู้ป่วยให้ความเห็นว่าหากตัดสินใจอีกครั้งจะ 

ยังคงเลือกเข้ารับการผ่าตัดนี้ นอกจากนี้ การวินิจฉัย และระยะ

เวลาหลังการผ่าตัดท่ีต่างกันส่งผลต่อระดับความพึงพอใจที่แตก 
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ผู้ป่วยออกจากการศึกษา ประกอบด้วย 1) ผู้ป่วยที่เข้ารับการท�า

ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร เนื่องจากมีสภาพวิรูปจากอุบัติเหตุ 

2) ผู้ป่วยทีม่คีวามพกิารแต่ก�าเนดิทีเ่กีย่วข้องกบักระดกูขากรรไกร

และใบหน้า 3) ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการท�าศลัยกรรมกระดกูขากรรไกร

และใบหน้าเพือ่เหตผุลด้านความสวยงามเพยีงอย่างเดยีว และ 4) 

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดต่อได้หรือที่อยู่ในแฟ้มประวัติไม่ชัดเจน

การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยส่งแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง 

แบบสอบถามทีใ่ช้เป็นลกัษณะข้อค�าถามประกอบด้วย 4 ส่วน คอื 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป เพื่อสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ประเมินผลเรื่องความสวยงามและการ 

ใช้งานของฟันและกระดูกใบหน้าภายหลังการผ่าตัด ลักษณะ 

ค�าถามเป็นแบบประเมนิค่า (rating scale) 5 ระดบั จ�านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ประเมินผลเร่ืองสภาพทางจิตใจและสังคมภายหลัง 

การผ่าตัด ลักษณะค�าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จ�านวน 

10 ข้อ และส่วนท่ี 4 ประเมนิผลเร่ืองภาวะแทรกซ้อนทีม่ต่ีอความ 

พึงพอใจภายหลังการผ่าตัด ลักษณะค�าถามเป็นแบบปลายปิด 

จ�านวน 3 ข้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิ

เนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญซึง่ได้ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกบั

จุดประสงค์ (index of item-objective congruence, IOC) ที่

สามารถน�าไปใช้ได้ (ค่า IOC มากกว่า 0.5) และได้ค่าความเที่ยง

ตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ ประยุกต์จากแฮมเบลตันและคณะ (con-

tent validity index, CVI) = 0.875 แบบสอบถามที่ใช้ได้น�ามา

หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.85

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชงิพรรณนา ในการหาค่าความ 

ถี่และค่าร้อยละ ส�าหรับข้อมูลพื้นฐาน คือ เพศ ช่วงอายุ ชนิดการ

ผ่าตัด ระยะเวลาหลังการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ระยะ

เวลาการมัดฟันและดึงยางหลังการผ่าตัด วิเคราะห์ผลลัพธ์หลัง

การผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร โดยการหาค่าเฉลี่ย 

(mean) ของคะแนน โดยคะแนน 5 หมายถึงเปลี่ยนไปในทาง 

ดีขึ้นมาก คะแนน 4 หมายถึงเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น คะแนน 3 

หมายถึงไม่เปลี่ยนแปลง คะแนน 2 หมายถึงเปลี่ยนแปลงแย่ 

ลง และคะแนน 1 หมายถึงเปลี่ยนแปลงแย่ลงมาก จากนั้นรวม

คะแนนที่ได้และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละข้อค�าถามเพื่อ

ประเมินผล

สถิติเชิงอนุมาน ใช้ independent samples t-test  

ในการวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องเพศ วิธีการผ่าตัดแบบต่าง ๆ  การ 

ใช้ลวดหรือยางเพื่อจัดต�าแหน่งการสบฟัน และใช้ one-way 

ANOVA ในการวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องช่วงอายุ ระยะเวลาหลังการ

ผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้น และระยะเวลาที่ถูกมัดฟันหรือ

ดึงยางเพื่อจัดต�าแหน่งการสบฟัน โดยได้ก�าหนดความเชื่อมั่น 

ทีค่่า p < 0.05 ถือว่ามคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิโดย

ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 20

ผล

มีผู้ป่วยหลังการท�าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรที่เข้า

เกณฑ์ในการศึกษาทั้งส้ินจ�านวน 108 ราย ได้รับแบบสอบถาม

ตอบกลับจ�านวน 55 ราย โดยแยกเป็นเพศหญิงจ�านวน 39 ราย 

(ร้อยละ 70.9) และเพศชายจ�านวน 16 ราย (ร้อยละ 29.1) โดย

อยู่ในช่วงอายุ 16-25 ปีจ�านวน 28 ราย (ร้อยละ 50.9) ช่วงอายุ 

26-35 ปี จ�านวน 21 ราย (ร้อยละ 38.2) และอายุมากกว่า 35 ปี

จ�านวน 6 ราย (ร้อยละ 10.9) เม่ือแบ่งตามชนิดของการผ่าตัด 

แบบ 1 ขากรรไกรมีจ�านวน 24 ราย (ร้อยละ 43.6) และชนิด 

ของการผ่าตัดแบบ 2 ขากรรไกรจ�านวน 31 ราย (ร้อยละ 56.4) 

ส่วนระยะเวลาหลังการผ่าตัดอยู่ในช่วง 6 เดือนถึง 1 ปี จ�านวน 

10 ราย (ร้อยละ 18.2) 1-2 ปี จ�านวน 15 ราย (ร้อยละ 27.2)  

2-3 ปีจ�านวน 11 ราย (ร้อยละ 20.0) และมากกว่า 3 ปีจ�านวน 

19 ราย (ร้อยละ 34.5) 

ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บเกดิข้ึนหลงัการผ่าตัดทีเ่ป็นปัญหากบั

ผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่ อาการชาจ�านวน 22 ราย (ร้อยละ 40.0) 

การรับประทานอาหารล�าบากจ�านวน 17 ราย (ร้อยละ 30.9) 

อาการบวม มีปัญหาที่ข้อต่อขากรรไกร อาการปวด และการติด

เชื้อจ�านวน 10, 3, 2 และ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 , 5.5, 3.6, 

และ 1.8 ตามล�าดับ 

พบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่ได้ถูกมัดฟันหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัด

กระดูกขากรรไกรจ�านวน 29 ราย (ร้อยละ 52.7) ผู้ป่วยที่ถูกมัด

ฟันน้อยกว่า 2 สัปดาห์ 2-4 สัปดาห์ และมากกว่า 4 สัปดาห์ มี

จ�านวน 11, 8 และ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0, 14.5 และ 12.7 

ตามล�าดับ และมีผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ยางดึงฟันหลังผ่าตัดศัลยกรรม

จัดกระดูกขากรรไกรจ�านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.7 ผู้ป่วย

ที่ถูกดึงฟันหลังผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรน้อยกว่า 2 

สัปดาห์ 2-4 สัปดาห์ และมากกว่า 4 สัปดาห์มีจ�านวน 5, 18  

และ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.1, 32.7 และ 25.5 ตามล�าดับ 
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ในส่วนของคะแนนความพอใจโดยรวมด้านความสวย 

งามและการใช้งานของฟันและกระดกูใบหน้าภายหลงัการผ่าตดั

ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนความ

พอใจในด้านการกัดสบฟันหน้าท่ีเปลี่ยนไปดีข้ึนมากที่สุด มีค่า

เฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือใบหน้าด้านข้าง ใบหน้าด้านตรง รอยยิ้ม 

การกัดสบฟันหลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.18, 4.07 และ 4.04 

ตามล�าดับ และที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องการพูด มีค่าเฉล่ียเท่า 

กับ 3.36

ด้านสภาพทางจิตใจและสังคมภายหลังการผ่าตัดศัลย- 

กรรมจดักระดกูขากรรไกร ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดัศลัยกรรมจัด

กระดกูขากรรไกรให้คะแนนความพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก 

โดยให้คะแนนความพอใจในเรื่องการแนะน�าการผ่าตัดนี้ให้คน

รอบข้างมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 และมีคะแนนในเรื่องความ 

คาดหวังต่อการผ่าตัดน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.53 โดยส่วนใหญ่ให้

ความเห็นว่าการผ่าตัดเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

เมื่อพิจารณาตามภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นภายหลังการ

ผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 49.1 เห็นว่าภาวะแทรกซ้อน

ที่เกิดขึ้นมีผลกับความพึงพอใจหลังการผ่าตัดเพียงเล็กน้อย ค่า

เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับดี 

ด้านการมัดฟันและการใช้ยางดึงฟันหลังการผ่าตัด พบ

ว่าการมัดฟันหลังการผ่าตัดมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.88 ส่วนการดึงยาง

หลังการผ่าตัดมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันในระดับน้อย 

โดยมค่ีาเฉล่ียคะแนน 3.78 และผลของการมดัฟันและการดงึยาง

หลังการผ่าตัดต่อความพึงพอใจภายหลังการผ่าตัดอยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 4.12 และ 4.03 ตามล�าดับ (ตาราง

ที่ 1)

วเิคราะห์โดยใช้สถติเิชงิอนมุานในการเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่

คะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขา

กรรไกร แยกตามปัจจัยเรื่องเพศ วิธีการผ่าตัดแบบต่าง ๆ  การใช้

ลวดหรือยางเพื่อจัดต�าแหน่งการสบฟัน โดยน�าคะแนนรวมของ

ท้ัง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค่าสถิติ independent 

samples t-test ได้ผลการวิจัยแสดงว่าเพศชายและหญิง ชนิด

ของการผ่าตัดแบบ 1 ขากรรไกรและ 2 ขากรรไกร กลุ่มที่ไม่ได้ 

ถูกมัดฟันด้วยลวดและถูกมัดฟันด้วยลวด และกลุ่มที่ไม่ได้ดึงยาง

และดงึยางหลงัผ่าตัด มคีะแนนความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 2)

เปรียบเทียบคะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลย- 

กรรมจัดกระดูกขากรรไกร แยกตามปัจจัยเรื่องช่วงอายุ ระยะ 

เวลาหลงัการผ่าตดั ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ และระยะเวลาทีถ่กู

มดัฟันหรอืดงึยางเพือ่จดัต�าแหน่งการสบฟัน โดยใช้สถติวิเิคราะห์ 

one way ANOVA พบว่าทุกปัจจัยมีคะแนนผลลัพธ์โดยรวม 

ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p > 0.05) (ตาราง

ที่ 3)

อภิปรายผล 

หลงัการผ่าตัดศลัยกรรมกระดูกขากรรไกรผูป่้วยมีความพงึ

พอใจต่อผลลัพธ์ในระดับสูง เช่นเดียวกับในหลาย ๆ  การศึกษา

ก่อนหน้านี้(6-11) และมีคะแนนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน(4,5,12) จากการ

ศึกษานี้พบว่าผลลัพธ์ด้านสภาพจิตใจและสังคมมีแนวโน้มดีขึ้น 

โดยค่าเฉลีย่คะแนนในระดบัดมีาก ได้แก่ การแนะน�าการผ่าตัดดัง

กล่าวให้กบัคนรอบข้างทีม่ปัีญหาสภาพวริปูของกระดกูขากรรไกร

และใบหน้า การตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ความมั่นใจใน

ตนเองเพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัด ความพอใจต่อผลการผ่าตัด ความ

พอใจต่อผลการผ่าตัดของครอบครัว และด้านความสวยงามและ

การใช้งานของฟันและกระดูกใบหน้า ส่วนประเด็นย่อยในด้าน

ความสวยงามและการใช้งานของฟันและกระดูกใบหน้าที่มีค่า

เฉลีย่อยูใ่นระดบัดมีาก ได้แก่ การกดัสบฟันหน้า และใบหน้าด้าน

ข้างที่เปลี่ยนไปหลังการผ่าตัด ส่วนในการศึกษาอื่น(1,13,14) พบว่า

ประโยชน์ด้านสภาพจติใจของการผ่าตดัศัลยกรรมกระดกูขากรร- 

ไกรที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ เพิ่มความมั่นใจ

ในตนเอง และท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

คะแนนความพอใจด้านความสวยงามและการใช้งานของ

ฟันและกระดูกใบหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ การผ่าตัดไม่ท�าให ้

เรื่องการพูดเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพูดไม่ใช่การ

เปล่ียนแปลงหลักที่เป็นรูปธรรมหรือเห็นได้ชัด รวมถึงไม่ได้เป็น

ปัญหาหลักของผู้ป่วยที่ต้องการแก้ไข แต่อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนการวางต�าแหน่งข้อต่อขากรรไกรภายหลังศัลยกรรม

กระดูกขากรรไกร ท�าให้เกิดการวางต�าแหน่งที่ดีทั้งของกระดูก 

ขากรรไกรบนและล่างเข้าสู่ต�าแหน่งท่ีปกติ อาจส่งผลให้การพูด

พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 

ในส่วนความคาดหวังต่อผลการผ่าตัดนั้นอยู่ในระดับที่ดี  

แต่อย่างไรก็ตาม ได้คะแนนในประเด็นนี้มีค่าต�่าสุดในกลุ่ม โดย 

ผูป่้วยส่วนใหญ่ให้ความเหน็ว่าผลลพัธ์ของการผ่าตดัเป็นไปตามที่
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ตารางที่ 1 แสดงความถี่ และค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์แต่ละด้านของผู้ป่วย 

Table 1 Number of patients with satisfaction level and average score in each component.

Number of patients with satisfaction level 
Total Average Level

5 4 3 2 1

1. Dentofacial esthetic and function

1.1 Facial appearance

1.2 Facial profile 

1.3 Smile 

1.4 Biting anterior teeth

1.5 Chewing ability

1.6 Speech

16

21

15

20

12

4

35

31

31

33

35

14

2

1

7

1

6

35

2

2

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

230

236

224

237

222

185

4.18

4.29

4.07

4.30

4.04

3.36

Good

Very good

Good

Very good

Good

Moderate

Overall 4.04 Good

2. Psychosocial 

2.1   Self confidence

2.2   Performance of your work or school

2.3   Ability to form relationships

2.4   Satisfied with result of surgery

2.5   Expectation with result of surgery

2.6   Additional needs another jaw surgery

2.7   Family satisfaction with surgical outcomes

2.8   Friends are delighted with results of surgery

2.9   Decided to get surgery again

2.10 Recommended this operation to others

24

18

18

25

5

23

17

19

39

37

28

23

30

26

22

18

34

28

9

18

3

14

5

3

25

11

4

8

2

0

0

0

2

1

3

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

241

224

229

240

194

224

233

231

245

257

4.38

4.07

4.16

4.36

3.53

4.07

4.27

4.20

4.45

4.67

Very good

Good

Good

Very good

Good

Good

Very good

Good

Very good

Very good

Overall 4.21 Very good

3. Complications with satisfaction 14 27 10 3 1 215 3.91 Good

4. Intermaxillary fixation

- Intermaxillary fixation with daily life

- Intermaxillary fixation with satisfaction

2

12

9

8

4

3

6

3

5

0

75

107

2.88

4.12

Moderate

Good

Overall 3.50 Good

5. Elastic training

- Elastic training with daily life

- Elastic training with satisfaction

9

16

15

10

7

5

5

5

0

0

136

145

3.78

4.03

Good

Good

Overall 3.90 Good

คาดหวงัไว้ ทัง้นีเ้นือ่งจากว่าในปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีานการสือ่สาร

ได้พัฒนาไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงและ

สามารถเห็นภาพเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการผ่าตัดของ 

ผู้ป่วยรายอืน่ทีเ่คยผ่าตดัก่อนหน้า รวมถงึมีการจดัตัง้กลุม่ระหว่าง

ผู้ป่วยด้วยกันเองเพ่ือปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการผ่าตัด 

ท�าให้ผู้ป่วยมีข้อมูลและคาดหวังผลการผ่าตัดของตัวเองไว้แล้ว 

ผลการศึกษาของ Kiyak และคณะ(3) พบว่าการคาดหวังถึงเรื่อง

การเจ็บปวดและการชาภายหลังผ่าตัดเป็นตัวท�านายที่ดีที่สุด 

ของผลลัพธ์หลังผ่าตัด ทั้งนี้ท�าให้สามารถน�ามาเป็นข้อมูลเพื่อ

เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยคาดหวังในสิ่งที่เกิน

จริงหรือเป็นไปไม่ได้ก่อนการผ่าตัด รวมถึงภายหลังการผ่าตัดใน

ช่วงแรก ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ด้วย 

การศกึษาอืน่ก่อนหน้าทีเ่ปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อผลลพัธ์
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร แยกตามปัจจัยต้น โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม

ตัวอย่างไม่สัมพันธ์กัน

Table 2 Independent samples t-test analysis-factors influencing outcome of orthognathic surgery.

Factors No. Mean SD SEM T p-value

Gender
- Female
- Male

39
16

70.5
70.0

7.26
6.82

1.16
1.70

0.247 0.806

Surgical operation
- One jaw surgery
- Two jaw surgery

24
31

69.3
71.1

7.52
6.72

1.54
1.21

-0.976 0.333

Postoperative IMF
- No IMF
- IMF

29
26

70.8
69.8

6.66
7.62

1.24
1.50

0.494 0.623

Postoperative elastic training
- No elastic training
- Elastic training

18
37

69.1
70.9

7.33
6.98

1.73
1.15

-0.874 0.386

IMF = intermaxillary fixation, SD = standard deviation, SEM = standard error of mean

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลลัพธ์โดยรวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร แยกตามปัจจัยต้น โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว

Table 3 One way ANOVA analysis-factors influencing outcome of orthognathic surgery.

ปัจจัยต้น Sum of squares df Mean square F p-value

Different age-score 
Between groups
Within groups

Total

47.055
2656.690
2703.745

2
52
54

23.527
51.090

0.461 0.634

Different postoperative time-score 
Between groups
Within groups

Total

103.682
2600.063
2703.745

3
51
54

34.561
50.982

0.678 0.570

Different postoperative IMF time-score 
Between groups
Within groups

Total

196.825
2506.921
2703.745

3
51
54

65.608
49.155

1.335 0.273

Different postoperative elastic training time-score 
Between groups
Within groups

Total

74.061
2629.684
2703.745

3
51
54

24.687
51.562

0.479 0.698

df = degree of freedom, IMF = intermaxillary fixation

หลังการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร เช่น เพศ หรืออายุ มี

หลายการศึกษา Lazaridou-Terzoudi และคณะ(15) พบว่ากลุ่ม 

ผู้ป่วยอายุน้อยที่เข้ารับการผ่าตัด (อายุระหว่าง 14-20 ปี) เป็น

ช่วงอายุที่ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ของตัวเองมากที่สุดและมี

ความพึงพอใจหลังการผ่าตัดน้อยท่ีสุด นอกจากนี้พบว่าเพศชาย

ให้ความส�าคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองน้อยกว่าและ

แสดงความพอใจกบัผลลพัธ์หลงัการผ่าตัดสูงกว่าเพศหญงิ ขัดแย้ง

กับผลของ Türker และคณะ(16) ที่พบว่าผู้ป่วยเพศหญิงร้อยละ  
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93 รับรู้ได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ของ

การผ่าตดัมากกว่าผูป่้วยเพศชาย ส่วนการศกึษาของ Øland และ

คณะ(17) พบว่าความพงึพอใจโดยรวมของผูป่้วยไม่มคีวามสมัพนัธ์

กับอายุ เพศ หรือชนิดของการผ่าตัด(8) เช่นเดียวกับการศึกษานี้

ในบางการศกึษาพบว่าความพงึพอใจหลงัการผ่าตดัไม่สมั-

พันธ์กับทักษะการผ่าตัดของแพทย์ แต่ปัจจัยที่ท�าให้ความพึงพอ

ใจต�า่ ได้แก่ การสือ่สารทีไ่ม่ดรีะหว่างแพทย์และผูป่้วย(18) การเกดิ

เหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิหลงัการผ่าตดั(15) รวมถึงเรือ่งความคาดหวงั

ของผู้ป่วย ก่อนการผ่าตัดหากผู้ป่วยมีความคาดหวังที่สูงเกินไป

และไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับการผ่าตัดที่เพียงพอ ถือเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้เกิดความไม่พึงพอใจในภายหลังการผ่าตัด ดังนั้น 

การสื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย การให้ข้อมูลก่อนการ

ผ่าตัดแก่ผู้ป่วย ช้ีแจงให้เข้าใจถึงผลลัพธ์หลังการผ่าตัดท่ีจะเกิด

ขึ้น โดยต้องเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้ป่วยร่วมด้วย จะส่งผล

ให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจภายหลังการผ่าตัดที่สูงขึ้น(3,6,19,20)

สรุปผลการศึกษา

ในการศกึษานีส้รปุว่าผลลพัธ์ทีด่ขีึน้ในด้านสภาพจติใจและ

สังคม ท�าให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากที่สุดภายหลังการผ่าตัด

ศลัยกรรมกระดูกขากรรไกรร่วมกบัการจดัฟัน และปัจจยัทีศ่กึษา

ทั้งหมด ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ ชนิดการผ่าตัด ระยะเวลาหลังการ

ผ่าตัด การมัดฟันด้วยลวด และการดึงฟันด้วยยางหลังการผ่าตัด 

ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์หลังการผ่าตัดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
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