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บทคัดย่อ	 	 ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดท่ี 3 ซึ่งรับการทำาศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรแบบ 

บีเอสเอสอาร์โอถอยหลังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เปรียบเทียบขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้แก่ เพศ อายุ ระยะจัด

กระดูกขากรรไกรถอยหลัง ทำาการศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง โดยวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้าง 

3 ระยะ (ที0, ที1 และที2) ในผู้ป่วย 23 ราย พบว่าระยะจัดกระดูกขากรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 3.04 มม. มีมุมเอสเอ็นบี  

และเอสเอ็น-เอ็มพี เปล่ียนแปลง 3.67 และ 1.13 องศา ตามลำาดับ ค่าเฉล่ียขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย 

ระดับบนและกลางมีแนวโน้มลดลงจากระยะที0 ถึงที2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดช่อง 

ทางเดินหายใจโดยจับคู่แต่ละช่วงเวลาพบว่าค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในทุกช่วงเวลา  

(p	> 0.05) พบว่าค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยระดับบนมีความแตกต่างกัน 
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บทนำา

ผูป่้วยทีม่คีว�มผดิปกตขิองกระดกูข�กรรไกรชนดิที ่3 และ

ได้รบัก�รรกัษ�ท�งทนัตกรรมจดัฟัน ร่วมกบัศัลยกรรมจัดกระดูก

ข�กรรไกร (orthognathic surgery) แบบไบแลตเทรัลแซจิตตัล 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่างเพศชายและหญิง (p < 0.05) โดยเพศชายมีการลดลงของขนาดช่องทางเดิน 

หายใจส่วนคอหอยระดับบนท่ีมากกว่าเพศหญิง ส่วนอายุและระยะจัดกระดูกขากรรไกรพบว่ามีความสัมพันธ์กับการ 

เปลี่ยนแปลงขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยในระดับตำ่ามากจนถึงระดับปานกลาง (r 0.02-0.36, p > 0.05) 

สรุปว่าศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกรแบบบีเอสเอสอาร์โอถอยหลังทำาให้ค่าเฉลี่ยขนาดช่องทางเดินหายใจส่วน 

คอหอยมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติในทุกระดับ และพบว่าความแตกต่าง 

ของค่าเฉลี่ยขนาดช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอยระดับบนในระยะไม่เกิน 3 เดือนหลังศัลยกรรมในเพศชาย 

แตกต่างจากเพศหญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยเพศชายลดลงมากกว่าเพศหญิง ส่วนอายุและระยะจัดกระดูก 

ขากรรไกรถอยหลังนั้นมีความสัมพันธ์ในระดับตำ่า

คำ�สำ�คัญ	: ช่องทางเดินหายใจส่วนคอหอย ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่ 3 ศัลยกรรมจัดกระดูกขากรรไกร บีเอส 

เอสอาร์โอ

Abstract	 	 The patients with skeletal class III deformity who underwent bilateral sagittal split ramus 

osteotomy (BSSRO) setback procedure may have the changes of the pharyngeal airway spaces  

(PAS). The purposes of the study were to compare the changes in PAS and to evaluate and deter- 

mine the possible factors, e.g. gender, age, mandibular setback distance, affecting the changes  

of PAS following BSSRO. This was a retrospective analytical cross-sectional study. All data were 

collected from lateral cephalometric radiographs. Cephalometric analysis of all samples were  

performed and classified into 3 categories (T0, T1, T2). The patients consisted of 23 subjects  

(n = 23) with complete data for analysis. The average amount of mandibular setback distance  

was 3.04 mm and the changes of SNB and SN-MP were 3.67 and 1.13 degrees, respectively. The  

study revealed that mean of PAS at the upper and middle level tended to decreased from T0  

until T2 periods. No statistically significant difference was shown in mean differences of PAS at all  

levels (p > 0.05). There was no any difference in the mean of PAS change between males and  

females except in the upper PAS level, and more decrease in male than female was revealed  

(p < 0.05). Very low to moderate correlations were detected between possible related factors  

(age and mandibular setback distance) and PAS changes. For conclusion, the trend of decrease of  

PAS means in all levels was revealed, but there was no statistically significant difference. In  

the upper PAS level (T0-T1 period), the change of PAS of male was different from those of female. 

There were low correlations between PAS changes and age and mandibular setback distance.

Keywords : pharyngeal airway space (PAS), skeletal class III deformity, orthognathic surgery, BSSRO

สปลิตเรมัสออสทีโอโตมีถอยหลัง (bilateral sagittal split ra-

mus osteotomy setback) หรือบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลัง 

(BSSRO setback) อ�จพบก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของ

โครงสร้�งภ�ยในช่องป�ก กระดูกข�กรรไกรและใบหน้� เช่น  
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ล้ิน กล้�มเนื้อ เอ็น กระดูกโคนลิ้นหรือกระดูกไฮออยด์ (hyoid 

bone) และคอหอย (pharynx)(1-5) โดยช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอย (pharyngeal airway space, PAS) นั้นส�ม�รถแบ่ง 

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยบริเวณหลัง

โพรงจมูกหรือระดับบน (nasopharynx, upper PAS) บริเวณ

หลังช่องป�กหรือระดับกล�ง (oropharynx, middle PAS)  

และบริเวณกล่องเสียงหรือระดับล่�ง (laryngopharynx, hypo-

pharynx, lower PAS) ก�รเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งบริเวณนี้จะ

ส่งผลต่อคว�มสัมพันธ์ในเชิงก�ยวิภ�คและสรีรวิทย� จนอ�จก่อ

ให้เกิดพย�ธิสภ�พซึ่งเป็นผลจ�กภ�วะอุดกั้นท�งเดินห�ยใจ เช่น 

ภ�วะหยุดห�ยใจขณะหลับจ�กก�รอุดกั้นท�งเดินห�ยใจ (ob-

structive sleep apnea, OSA)

 Riley และคณะ(6,7) พบว่�ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วน

คอหอยทีมี่ขน�ดน้อยกว่� 11 มม. และระยะห่�งระหว่�งขอบของ

กระดูกข�กรรไกรล่�งกับกระดูกไฮออยด์ที่ม�กกว่� 15.4 มม. จะ

เพิม่โอก�สก�รเกิดภ�วะหยดุห�ยใจขณะหลบัจ�กก�รอดุกัน้ท�ง

เดินห�ยใจ ก�รทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรล่�งอ�จทำ�ให้

เกิดภ�วะดังกล่�วเนื่องจ�กคว�มต้�นท�นภ�ยในท�งเดินห�ยใจ

เพิ่มม�กขึ้น สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ McNamara(8) ที่พบว่�

ระยะสัน้สุดจ�กเพด�นอ่อนไปยงัผนงัคอหอยด้�นหลงั หรอืขน�ด

ของช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยส่วนบนมีค่�ปกติประม�ณ 

15-20 มม. และระยะสั้นที่สุดจ�กตำ�แหน่งจุดตัดของโคนลิ้นกับ

ขอบล่�งของข�กรรไกรล่�งไปยงัผนงัคอหอยด้�นหลงั หรอืขน�ด

ของช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยส่วนล่�ง มค่ี�ประม�ณ 11-14 

มม. โดยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยส่วนบนที่น้อยกว่�

ค่�ปกติ 2 มม. บ่งชี้ว่�น่�จะมีคว�มผิดปกติของท�งเดินห�ยใจ 

(airway compromised)

ก่อนหน้�นี้มีหล�ยก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รเปล่ียนแปลง

ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยท่ีระดับต่�ง ๆ  เช่น ก�ร

ศึกษ�ของ Samman และคณะ(9) ซึ่งศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงของ

ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในผู้ป่วยที่มีคว�มผิดปกติของ

กระดูกข�กรรไกรชนิดที่ 3 จำ�นวน 70 ร�ย ที่ทำ�ศัลยกรรมจัด

กระดกูข�กรรไกรชนดิต่�ง ๆ  โดยเป็นก�รทำ�ศลัยกรรมจดักระดกู

ข�กรรไกรล่�งถอยหลัง (mandibular setback) จำ�นวน 22  

ร�ยพบว่�มีก�รลดลงของขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

บริเวณหลังช่องป�กและกล่องเสียงสอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ 

Saitoh(3) และ Chen และคณะ(10) ท่ีพบว่�มีก�รลดลงเช่นกัน  

ในขณะที่ก�รศึกษ�ของ Eggensperger และคณะ(11) และ De-

gerliyurt และคณะ(12) พบว่�มีก�รลดลงของขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยบริเวณหลังโพรงจมูก และหลังช่องป�ก

ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รศึกษ�ในกลุ่มประช�กรไทย โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษ�เปรยีบเทยีบขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอยระดับต่�ง ๆ  ในระยะก่อนและหลังก�รทำ�ศัลยกรรมจัด

กระดกูข�กรรไกรแบบบเีอสเอสอ�ร์โอถอยหลงั และศึกษ�ปัจจยั

ทีอ่�จส่งผลต่อก�รเปลีย่นแปลงขน�ดของช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอย

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประช�กรในก�รศึกษ�นี้คือผู้ป่วยที่มีคว�มผิดปกติของ

กระดูกข�กรรไกรชนิดที่ 3 ที่ทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกร

แบบบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลัง ณ คลินิกศัลยศ�สตร์ช่องป�กฯ 

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ระหว่�งเดือน

มกร�คม ปี พ.ศ.2558 ถึงเดือนมิถุน�ยน ปี พ.ศ.2560 ก�รคัด 

เลือกตัวอย่�งเพื่อก�รศึกษ�เป็นแบบไม่สุ่มอย่�งเจ�ะจง (non- 

probability purposive sampling) คำ�นวณขน�ดตัวอย่�ง 

เพื่อก�รศึกษ�ได้ขน�ดตัวอย่�ง 11 ร�ย (n= (
Zα+Zβ)2σ2; เมื่อ n คือ 

ขน�ดตัวอย่�ง, Zα คือ ค่�จุดตัดภ�ยใต้โค้งปกติซึ่งเท่�กับ 1.96 

ห�กกำ�หนดค่�นัยสำ�คัญท�งสถิติแบบทดสอบ 2 ทิศท�งเท่�กับ

ร้อยละ 5, Zβ คือ ค่�จุดตัดภ�ยใต้โค้งปกติซึ่งเท่�กับ 1.28 ห�ก

กำ�หนดให้ค่�อำ�น�จจำ�แนกเท่�กบัร้อยละ 90, σ คอืส่วนเบีย่งเบน

ม�ตรฐ�นซ่ึงเท่�กับ 1.32, μ1-μ2 คือ ผลต่�งค่�เฉลี่ยซึ่งเท่�กับ 

1.30) และกำ�หนดเกณฑ์ที่ใช้ในก�รคัดเข้�เพื่อก�รศึกษ� (inclu-

sion criteria) และเกณฑ์คัดออกจ�กก�รศึกษ� (exclusion 

criteria) ดังต่อไปนี้

เกณฑ์คัดเข้�เพื่อก�รศึกษ� ประกอบด้วย 1) เป็นผู้ป่วยที่

ได้รบัก�รรกัษ�ท�งทนัตกรรมจดัฟันร่วมกบัศลัยกรรมจดักระดูก

ข�กรรไกรแบบบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลังเพียงชิ้นส่วนเดียวไม่มี

ก�รตัดแยกเป็นส่วน (non segmented osteotomy) 2) อ�ยุ

ระหว่�ง 15-55 ปี สุขภ�พดี แข็งแรง ไม่มีโรคประจำ�ตัวรุนแรง

หรือเรื้อรัง และ 3) มีภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง (lateral cepha-

lometric radiograph) จำ�นวน 3 ภ�พ ได้แก่ ก่อนศัลยกรรมไม่

เกิน 3 เดือน (preoperative, T0) หลังศัลยกรรมไม่เกิน 3 เดือน 

2

(μ1-μ2)2

2
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(short-term follow-up period, T1) และหลังศัลยกรรม 6  

เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี (long-term follow-up period, T2) 

เกณฑ์คัดออกจ�กก�รศึกษ� ประกอบด้วย 1) เป็นผู้ป่วยที่ทำ�

ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรเพื่อแก้ไขคว�มผิดปกติซึ่งเป็นผล

จ�กภ�วะอุบัติเหตุ (trauma) พย�ธิสภ�พ (pathology) กลุ่ม

อ�ก�รคว�มผิดปกติของกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� (syn-

dromic dentofacial deformity) คว�มผิดปกติของกะโหลก

ศีรษะและใบหน้� (craniofacial deformity) ใบหน้�ไม่สมม�ตร 

(facial asymmetry) หรือมีคว�มวิก�รอ่ืนร่วมด้วย และ 2) มี

ภ�วะแทรกซ้อนในก�รทำ�ศัลยกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วยเวชระเบียนผู้ป่วยและภ�พ 

รังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง ซึ่งได้จ�กก�รถ่�ยภ�พรังสีด้วยวิธีก�ร

ม�ตรฐ�นจ�กเคร่ืองเดียวกัน ศีรษะอยู่ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม  

ไม่ก้มหน้� เงยหน้� หรือกลืนนำ้�ล�ย มีก�รสบฟันคงที่ในท่�ปกติ

ของผู้ป่วย กัดสบแล้วอยู่ตำ�แหน่งเดิมเสมอ (habitual occlusal 

position) ข�กรรไกรไม่ยื่นหรือถอย ริมฝีป�กและลิ้นอยู่ในท่� 

ท�งและตำ�แหน่งที่ผ่อนคล�ย ไม่เกร็งหรือฝืนจ�กท่�พัก อุป- 

กรณ์จัดตำ�แหน่งศีรษะ (cephalostat) อยู่ในแนวเดียวกับเส้น

ระน�บแนวนอนแฟรงก์ฟอร์ต (Frankfort horizontal plane) 

กรณีจุดกำ�หนดก�รวัด (anatomical landmark) ไม่ใช่จุด

เดียวกัน เนื่องจ�กก�รซ้อนทับบนภ�พรังสีให้ใช้ระยะกึ่งกล�ง

เฉลี่ยเป็นตำ�แหน่งอ้�งอิงแทน ตำ�แหน่ง และสัดส่วนโครงสร้�ง

ท�งก�ยวิภ�คบนภ�พรังสีถูกต้องและใกล้เคียงกันทุกภ�พ ไม่ยืด

ขย�ยหรือย่อส่วน คว�มเข้มและคว�มสว่�งของภ�พเหม�ะสม 

และชัดเจนเพียงพอเพื่อใช้ระบุจุดกำ�หนดก�รวัด

การเก็บข้อมูล 

บันทึกข้อมูลเฉพ�ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�นี้ เช่น  

เพศ อ�ยุ ข้อมูลจ�กก�รทำ�ศัลยกรรม เป็นต้น ทั้งนี้มีก�รปกปิด

ข้อมูลเฉพ�ะของผู้ป่วยและใช้รหัสอ้�งอิงที่กำ�หนดขึ้นม� ข้อมูล

จ�กภ�พรังสีผู้วิจัยเพียงคนเดียวเป็นผู้ว�ดภ�พบนกระด�ษลอก

ล�ยอะซีเตต (acetate tracing paper) และกำ�หนดจุดก�รวัด

กะโหลกศีรษะ ระน�บ และขอบเขตอ้�งอิงต่�ง ๆ  บนภ�พรังสี 

วัดศีรษะด้�นข้�ง (รูปท่ี 1) จ�กนั้นจะวัดค่�พ�ร�มิเตอร์และค่�

มุมต่�ง ๆ  (ต�ร�งที่ 1, 2) แล้วบันทึกข้อมูลในฐ�นข้อมูลก�ร 

วิจัย

การตรวจสอบคุณภาพของการวัด 

ก�รศึกษ�นี้กำ�หนดให้ผู้วิจัยเพียงคนเดียวเป็นผู้เก็บข้อมูล 

วัดค่�พ�ร�มิเตอร์ บันทึกและวิเคร�ะห์ข้อมูล โดยก่อนก�รวัดค่�

เพื่อเก็บข้อมูลจะสุ่มภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�งร้อยละ 10 จ�ก

จำ�นวนภ�พรังสีทั้งหมด นำ�ม�กำ�หนดจุดและวัดค่�เพื่อประเมิน

รูปที่ 1 จุดกำ�หนดก�รวัดกะโหลกศีรษะ มุมและค่�พ�ร�มิเตอร์บนภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง

Fig. 1 Cephalometric landmarks, angles & parameters on lateral cephalometric radiograph.

SN plane

Frankfort plane (FH)
Palatal plane (PP)

LPhW
C3

C3-Me

Go

Or

NS

Po

TB

Me

B

Pog

ANS
PNS

UPhWUpper
PAS

Gn

V

MPhW
Mid PAS

Low PAS

Mandibular plane (MP)

SNB



139ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 33  ฉบับที่ 2  ก.ค.-ธ.ค. 2562

ตารางที่ 1 จุดกำ�หนดก�รวัดกะโหลกศีรษะบนภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง

Table 1 Cephalometric landmarks on lateral cephalometric radiograph.

Cephalometric landmarks Description

Bony landmarks

S Sella turcica Center of sella turcica

N Nasion Most anterior point at the frontonasal suture

Po Porion Upper midpoint of external auditory meatus

Or Orbitale Lowest point of the lower edge of orbit

ANS Anterior nasal spine Most anterior point on maxillary bone

PNS Posterior nasal spine Most posterior point on maxillary bone

B Supramentale Most deepest point on the mandibular alveolar process

Go Gonion Most posteroinferior point on the angle of mandible; formed by the bisecting angle between 

mandibular plane and posterior ramal plane

Pog Pogonion Most anterior (prominent) point on mandible (bony chin) 

Me Menton Lowest (most anteroinferior) point on bony part of mandibular symphysis

Gn Gnathion Midpoint between Pog and Me

C3 3rd cervical vertebrae Lowest (most anteroinferior) point on the body of 3rd cervical vertebrae

Soft tissue landmarks

TB Tongue base Most posteroinferior point on the posterior soft tissue of tongue

V Valleculae Deepest point of valleculae; soft tissue depression behind posterior of tongue before return 

to form epiglottis

UPhW Upper pharyngeal wall A point on posterior pharyngeal wall; formed by the intersection of palatal plane (line ANS-

PNS) and posterior pharyngeal wall

MPhW Middle pharyngeal wall A point on posterior pharyngeal wall; a location where the imaginary line (located at TB and 

paralleled with palatal plane) intersects the posterior pharyngeal wall

LPhW Lower pharyngeal wall A point on posterior pharyngeal wall; a location where the imaginary line (located at V and 

paralleled with palatal plane) intersects the posterior pharyngeal wall

Planes of references

FH Frankfort horizontal plane Line through Po and Or

SN Sella-nasion plane Line through S and N

PP Palatal plane Line through ANS and PNS

MP Mandibular plane Line through Go and Gn

คว�มถูกต้อง (validity) และคว�มน่�เชื่อถือ (reliability) โดย

เปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวช�ญและปรับม�ตรฐ�นก�รตรวจภ�ยใน

ของผู้วิจัยเอง โดยผู้วิจัยว�ดภ�พกำ�หนดจุดก�รวัดและทำ�ซำ้�อีก 

1 ครั้ง เว้นระยะห่�งกัน 1 สัปด�ห์ จ�กนั้นนำ�กระด�ษลอกล�ย 

อะซีเตตม�ซ้อนทับกัน ทุกจุดจะต้องตรงกันหรือคล�ดเคลื่อนได้

ไม่เกิน ± 1 มม. นบัจำ�นวนจดุทีเ่ข้�เกณฑ์ดงักล่�ว รวมแล้วจะต้อง

ถูกต้องอย่�งน้อยร้อยละ 80 ของจุดอ้�งอิงทั้งหมดที่ว�ดจึงจะ

ถือว่�ผ่�น ทดสอบท�งสถิติเพื่อห�ค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ภ�ยในกลุ่ม (intraclass correlation coefficient, ICC)

ก�รวัดค่�พ�ร�มิเตอร์ในก�รศึกษ�นี้มีคว�มถูกต้องและ

คว�มน่�เชื่อถือสูงม�ก คว�มคล�ดเคล่ือนจ�กก�รวัดที่แตกต่�ง

ไม่เกิน ± 1 มม. คิดเป็นร้อยละ 98 ของจำ�นวนที่สุ่มเพื่อทดสอบ
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ตารางที่ 2 ก�รวัดมุมและค่�พ�ร�มิเตอร์บนภ�พรังสีวัดศีรษะด้�นข้�ง

Table 2 Measurement of angles and parameters on lateral cephalometric radiograph.

Angles and 
parameters Description Interpretation

Evaluation of mandibular position

SNB (degree) Angle between S-N 
plane and N-A line

- Determines the relationship of cranial base and mandibular position in antero- 
posterior (AP) direction

- Lower SNB indicates the retrognathic mandible and potentially causing airway obstruc-
tion (retrolingual level)

SN-MP (degree) Angle between S-N 
and M-P plane

- Determines the relationship of cranial base and mandibular plane
- More value potentially causing airway obstruction

∆B (mm) [delta B] - Distance difference 
between B1 point 
and B2 point

- Calculated by (Go-
B)1-(Go-B)2

- Delta B demonstrates the amount of mandibular setback-more value indicates  
the large of setback distance and potentially causing airway obstruction

Pharyngeal airway space (PAS) (adapted from the studies of Chen, et al(10) Kitahara, et al(13))

PNS-UPhW (mm) Distance between 
PNS and UPhW

- The upper pharyngeal airway space (upper PAS), representing the minimal airway  
dimension at the nasopharynx region

- Narrow the PAS, potentially causing airway obstruction

TB-MPhW (mm) Distance  between  
TB and MPhW

- The middle pharyngeal airway space (middle PAS), representing the minimal  
airway dimension at the oropharynx region

- Narrow the PAS, potentially causing airway obstruction

V-LPhW (mm) Distance between V 
and LPhW

- The lower pharyngeal airway space (lower PAS), representing the minimal airway  
dimension at the hypopharynx region

- Narrow the PAS, potentially causing airway obstruction

Evaluation of c-spine (C3) position

C3-Me (mm) Distance between 
C3 and Me

Increased C3-Me distance correlated with the increasing of middle PAS (Muto, et al(14))

ก�รปรับม�ตรฐ�นผู้ตรวจไม่พบคว�มแตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติ ค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภ�ยในกลุ่มเท่�กับ 0.95

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคร�ะห์ท�งสถิติด้วยโปรแกรมสำ�เร็จรูปไอบีเอ็ม เอสพี

เอสเอส รุ่นที่ 20 (IBM® SPSS® statistics version 20) โดยใช้

สถิติเชิงพรรณน�เพ่ือห�คว�มถี ่ร้อยละ ค่�กล�ง และก�รกระจ�ย

ของข้อมูล สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลพื้นฐ�น เช่น เพศ อ�ยุ 

เป็นต้น และใช้สถิติเชิงวิเคร�ะห์ ได้แก่ ก�รวิเคร�ะห์คว�มแปร- 

ปรวนท่ีมีก�รวัดซำ้� (repeated measures ANOVA) วิเคร�ะห์

ภ�ยใต้ระดับคว�มเชื่อมั่นร้อยละ 95 และก�รวิเคร�ะห์คว�ม

สัมพันธ์ของปัจจัยที่เก่ียวข้องกับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจโดยใช้ค่�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันหรือสเปียร์-

แมน (Pearson/Spearman correlation coefficient) ทั้งนี้ขึ้น

อยู่กับก�รแจกแจงปกติซ่ึงทดสอบโดยก�รทดสอบช�ร์พิโร-วิลค์ 

(Shapiro-Wilk test) 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

ก�รวจิยันีผ่้�นก�รรับรองโดยคณะกรรมก�รจรยิธรรมก�ร

วิจัยในมนุษย์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (เลขที่ HE 602304) และ 

ได้รบัอนญุ�ตจ�กโรงพย�บ�ลทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่นในก�รเก็บข้อมูล และทำ�สำ�เน�ภ�พรังสี
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เพื่อก�รวิจัย

ผลการวิจัย

ในก�รศึกษ�นี้มีผู้ป่วยจำ�นวน 46 ร�ย คัดออกจ�กก�ร

ศกึษ�จำ�นวน 23 ร�ย เนือ่งจ�กม�ตดิต�มก�รรกัษ�และภ�พรงัสี

ไม่ครบถ้วน 21 ร�ย มีภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รแตกผิดแนวขณะ

ทำ�ศัลยกรรม 1 ร�ย และมีโรคประจำ�ตัว 1 ร�ย ดังนั้นตัวอย่�งที่

คัดเข้�เพื่อก�รศึกษ�จึงมีจำ�นวน 23 ร�ย จำ�แนกเป็นเพศช�ย 7 

ร�ย (ร้อยละ 30.4) และเพศหญิง 16 ร�ย (ร้อยละ 69.6) อ�ยุ

เฉลี่ย 26 ปี 3 เดือน (ต�ร�งที่ 3) ระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอย

หลัง (setback distance) เฉลี่ย 3.04 มม. โดยมุม SNB และมุม

ระหว่�งระน�บ SN-MP เปลี่ยนแปลงไป 3.67 และ 1.13 องศ� 

ต�มลำ�ดับ (ต�ร�งที่ 4)

ในก�รศึกษ�ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับ

ต่�ง ๆ  พบว่� มีค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย 

ม�กที่สุดที่ระดับบน รองลงม�คือระดับล่�งและระดับกล�งต�ม

ลำ�ดับ (ต�ร�งที่ 5) และเมื่อศึกษ�ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอยระดบัต่�ง ๆ  เปรยีบเทียบในแต่ละช่วงเวล�พบว่� ในระยะ

ก่อนศัลยกรรม (T0) ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับ

บน กล�ง และล่�งมีค่�เฉลี่ยเท่�กับ 25.59, 11.59 และ 17.17 

มม. ต�มลำ�ดับ จ�กนั้นลดลงเป็น 25.46, 11.30 และ 15.91 มม. 

ต�มลำ�ดับในระยะ T1 ส่วนในระยะ T2 นั้น ขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจระดับบนและกล�งมีค่�ลดลง (24.91 และ 9.72 มม. ต�ม

ลำ�ดับ) ในขณะที่ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจระดับล่�งกลับเพิ่มขึ้น

เป็น 16.61 มม. ซึ่งเม่ือพิจ�รณ�แนวโน้มแล้วจะพบว่�ค่�เฉลี่ย

ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนและกล�งจะลดลง

เรื่อย ๆ  จ�กระยะ T0 ไปจนถึง T2 แตกต่�งจ�กในระดับล่�งที่จะ

ลดลงในระยะ T0 ไป T1 และเพิ่มขึ้นจ�กระยะ T1 ไป T2 ทั้งนี้

ค่�เฉล่ียที่เพิ่มข้ึนในระยะ T2 ยังคงมีค่�น้อยกว่�ระยะ T0 เมื่อ

เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดินห�ย- 

ใจส่วนคอหอยโดยจับคู่แต่ละช่วงเวล�พบว่�ค่�เฉลี่ยไม่มีคว�ม

แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในทุกช่วงเวล� (ต�ร�งที่ 6) 

อย่�งไรกต็�ม เม่ือใช้ค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับกล�งที่ได้ปรับค่�ด้วยสมก�รเชิงถดถอยที่เสนอโดย Muto 

และคณะ(14) (Y = −21.105+0.402 X; Y = PAS-TP, X = C3-Me) 

เพื่อลดอิทธิพลจ�กทิศท�งก�รว�งตำ�แหน่งศีรษะ (head pos-

ture) ที่แตกต่�งกันในขณะถ่�ยภ�พรังสี พบว่�ค่�คว�มแตกต่�ง

ของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งมี

คว�มแตกต่�งกนัอย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถิต ิ(F = 14.47, p < 0.05) 

ใน 2 ช่วงเวล�ได้แก่ ก�รลดลงของค่�เฉลี่ยจ�กระยะ T0 ไป T2 

เท่�กับ 2.12 มม. และก�รลดลงจ�กระยะ T1 ไป T2 เท่�กับ  

1.62 มม. 

ก�รศึกษ�คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยระหว่�งเพศช�ยและหญิง พบว่�ค่�คว�ม 

แตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยใน 

ทุกระดับระหว่�งเพศช�ยและหญิง ไม่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมี

ตารางที่ 4 ข้อมูลจ�กก�รวัดค่�พ�ร�มิเตอร์บนภ�พถ่�ยรังสีวัดศีรษะด้�น

ข�้งเกีย่วกบัก�รเปลีย่นแปลงตำ�แหน่งของกระดกูข�กรรไกรล�่ง

Table 4 Cephalometric data of changes in position of the 

mandible.

Parameter Mean ± SD (range)

Amount of mandibular setback* [∆B] 

(mm)

3.04 ± 2.22 (1.5 to 7.5)

Changes in SNB [To-T1] (degree) 3.67 ± 2.13 (-2 to 8)

Changes in SN-MP [To-T1] (degree) -1.13 ± 2.34 (-7 to 3)

*amount of mandibular setback was assessed from ∆B (Go-B)T0-(Go-B) 
T1; T0 was preoperative period, T1 was short-term follow-up period

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่�ง

Table 3 Demographic data.

Gender (n = 23)
Ages

Minimum-maximum Mean ± SD

Male 7 (30.4%) 21yr 10mo-40yr 9mo 27.0 ± 6.5

Female 16 (69.6%) 18yr 3mo-52yr 2mo 25.9 ± 8.0

Total 23 Mean ± SD 26yr 3mo ± 7yr 5mo 

Min-Max 18yr 3mo - 52yr 2mo

ตารางที่ 5 ค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในระดับต่�ง ๆ

Table 5 Mean of pharyngeal airway space in all levels.

Cephalometric 
landmarks

Preoperation 
(T0)

Short-term
follow-up 

(T1)

Long-term
follow-up

 (T2)

Mean SD Mean SD Mean SD

PNS-UPhW (mm) 25.59 4.04 25.46 4.29 24.91 3.65

TB-MPhW (mm) 11.59 2.54 11.30 2.75 9.72 2.09

V-LPhW (mm) 17.17 4.13 15.91 3.87 16.61 3.18
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ตารางที่ 6 คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในแต่ละช่วงเวล�

Table 6 Comparison of mean difference of PAS in different time periods.

PAS & periods*
Repeated ANOVA† Pairwise comparison : mean difference ± SD‡

F p-value T0-T1 p-value T0-T2 p-value T1-T2 p-value

Upper PAS (mm) [PNS-UPhW] 

Middle PAS (mm) [TB-MPhW] 

aMiddle PAS§ (mm) (adjusted middle 

PAS)

Lower PAS (mm) [V-LPhW] 

0.31

1.60

14.47

1.53

0.62

0.22

0.00

0.23

-0.54 ± 0.53

-1.59 ± 0.67

-0.50 ± 0.36

0.70 ± 0.86

0.95

0.08

0.53

1.00

-0.41 ± 0.97

-1.30 ± 1.32

2.12 ± 0.56‡‡

1.96 ± 1.57

1.00

1.00

0.00‡‡

0.68

0.13 ± 0.58

0.28 ± 0.72

1.62 ± 0.26‡‡

1.26 ± 0.81

1.00

1.00

0.00‡‡

0.41

*periods-preoperative (T0); short-term follow-up period (T1); long-term follow-up period (T2)
§to minimize the effect of head posture on the PAS, measurements were corrected using regression equations proposed by Muto, et al(14)

†repeated ANOVA for the tests of within-subjects effects; F (Spherity assumed and Greenhouse-Geisser), p-value < 0.05
‡adjustment for multiple comparisons; Bonferroni
‡‡p-value < 0.05
(Y = −21.105 + 0.402X; Y = PAS-TP, X = C3-Me, r = 0.854); aMiddle PAS was adjusted middle PAS calculated by the regression equations

ตารางที่ 7 คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยในแต่ละช่วงเวล�จำ�แนกต�มเพศ

Table 7 Comparison of mean different of PAS in different periods classified by gender.

PAS level/periods* Gender
PAS changes

Mean difference p-value
Mean SD

Upper PAS changes

T0-T1
Male 2.57 3.06

3.50† 0.00†

Female -0.94 1.89

T0-T2
Male 1.93 4.13

1.80 0.13
Female 0.13 1.45

T1-T2
Male -0.64 2.27

-1.71 0.14
Female 1.06 2.55

Middle PAS changes

T0-T1
Male 1.50 2.33

1.75 0.27
Female -0.25 3.76

T0-T2
Male 1.86 1.57

-0.02 0.99
Female 1.88 2.36

T1-T2
Male 0.36 2.48

-1.77 0.23
Female 2.13 3.41

Lower PAS changes

T0-T1
Male 1.50 5.20

0.34 0.85
Female 1.16 3.38

T0-T2
Male 2.14 2.70

2.27 0.07
Female -0.13 2.60

T1-T2
Male 0.64 5.40

1.92 0.31
Female -1.28 3.46

*periods-preoperative (T0); short-term follow-up period (T1); long-term follow-up period (T2)
†p-value < 0.05

นัยสำ�คัญ ยกเว้นช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับบน ใน

ระยะ T0 ไป T1 พบว่�มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ (mean of difference = 3.5, p-value = 0.00) โดยเพศ

ช�ย (2.57 ± 3.06 มม.) มีก�รลดลงของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�ง

เดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนม�กกว่�เพศหญงิ (-0.94 ± 1.89 

มม.) (ต�ร�งที่ 7) ส่วนก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ยุและ
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ก�รเปล่ียนแปลงตำ�แหน่งกระดูกข�กรรไกรล่�งที่มีผลต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย พบว่�ท้ัง 2 

ปัจจัยมีคว�มสัมพันธ์กับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยในระดบัตำ�่ม�กจนถงึป�นกล�ง (r ตัง้แต่ 0.02 

ถึง 0.36, p-value ตั้งแต่ 0.09 ถึง 0.93) โดยคว�มสัมพันธ์ดัง

กล่�วไม่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (ต�ร�งที่ 8)

วิจารณ์

ผลก�รศึกษ�น้ีแสดงให้เห็นถึงก�รเปลี่ยนแปลงขน�ด 

ช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนและกล�งทีม่แีนวโน้มลด

ลงของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยอย่�งต่อ

เนื่องจ�กระยะ T0 ถึง T2 สอดคล้องกับก�รศึกษ�ก่อนหน้�ของ 

Eggensperger และคณะ(11) และ Degerliyurt และคณะ(12) ซึ่ง

ศึกษ�ในกลุ่มท่ีทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรล่�งถอยหลัง 

เช่นเดียวกัน ส่วนขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับ 

ล่�งพบว่�มีค่�เพิ่มขึ้นที่ระยะ T2 แตกต่�งจ�กก�รศึกษ�ของ 

Saitoh(3) Samman และคณะ(9) และ Chen และคณะ(10) ที่พบว่�

มีค่�ลดลง ทั้งนี้มีเพียงก�รศึกษ�ของ Pereira-Filho และคณะ(15) 

ที่พบว่�ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยทุกระดับไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเปรียบเทียบคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยโดยจับคู่แต่ละช่วงเวล�พบว่�ไม่มีคว�ม

แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในทุกช่วงเวล� ทั้งนี้ยังไม่มี

ก�รศึกษ�ใดที่อธิบ�ยถึงส�เหตุดังกล่�ว แต่ห�กพิจ�รณ�ผลก�ร

ศึกษ�นี้จะพบว่�คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งซึ่งใช้ค่�เฉลี่ยที่ได้ปรับค่�ด้วยสม- 

ก�รเชิงถดถอยที่เสนอโดย Muto และคณะ(14) ทำ�ให้พบคว�ม 

แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ จึงเป็นไปได้ว่�ผลก�รศึกษ�

เบ้ืองต้นที่ไม่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิตินั้น ไม่

ได้นำ�อิทธิพลจ�กตำ�แหน่งศีรษะที่มีผลต่อขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งม�พิจ�รณ�ร่วมด้วย จ�กก�ร 

ศึกษ�ของ Anegawa และคณะ(16) พบว่�ก�รเปลี่ยนตำ�แหน่ง 

ของกระดูกสันหลังส่วนคอที่ปร�กฏบนภ�พรังสี ทำ�ให้ขน�ดช่อง

ท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยเปลี่ยนแปลงไปอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ มีก�รลดลงของระยะระหว่�งผนังคอหอยด้�นหลังกับส่วน

ฐ�นของลิ้น (ระยะ PAS-TP) สอดคล้องกับก�รศึกษ�ของ Muto 

และคณะ(14) ที่พบว่�ห�กมีก�รแหงนศีรษะม�กขึ้นจะทำ�ให้มุม

ตำ�แหน่งศรีษะวดัท่ีกระดกูสันหลังส่วนคอชิน้ท่ี 2 (craniocervical 

inclination at C2) เพิ่มขึ้น10 องศ� หรือระยะระหว่�งกระดูก

สันหลังส่วนคอช้ินท่ี 3 กบัตำ�แหน่งจดุตำ�่สุดหน้�สดุของข�กรรไกร

ล่�งบริเวณแนวประส�นค�ง (ระยะ C3-Me) เพิ่มขึ้น 10 มม. ซึ่ง

จะทำ�ให้มกี�รเปลีย่นแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย 

ที่วัด ณ ตำ�แหน่ง PAS-TP เพิ่มขึ้น 4 มม. ดังนั้นเพื่อเป็นก�ร 

ลดอทิธพิลดงักล่�ว จึงจำ�เป็นต้องปรบัค่�โดยใช้สมก�รเชงิถดถอย

ส่วนคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

ตารางที่ 8 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ยุและก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งกระดูกข�กรรไกรล่�งที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

Table 8 Relationship between age, changes in mandibular position and changes of PAS

PAS changes
Age

Changes in mandibular position

SNB SN-MP Go-B

r* p-value r* p-value r* p-value r* p-value

Upper PAS changes

T0-T1 0.14 0.52 -0.31 0.16 0.02 0.92 -0.16 0.46

T0-T2 0.36 0.09 -0.32 0.14 0.16 0.46 -0.36 0.10

T1-T2 0.09 0.69 -0.09 0.67 0.27 0.21 0.03 0.91

Middle PAS Changes

T0-T1 -0.19 0.39 0.24 0.26 0.11 0.63 -0.26 0.22

T0-T2 -0.16 0.48 0.23 0.30 -0.09 0.67 -0.11 0.61

T1-T2 0.10 0.65 0.12 0.59 -0.07 0.77 -0.09 0.69

Lower PAS Changes

T0-T1 0.14 0.51 -0.32 0.14 0.18 0.41 -0.16 0.47

T0-T2 -0.02 0.93 -0.22 0.32 0.11 0.60 -0.25 0.25

T1-T2 -0.15 0.49 0.20 0.37 0.10 0.66 -0.21 0.34

*r-correlation coefficient
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คอหอยระดับล่�งท่ีไม่พบคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติในก�รศึกษ�นี้ อ�จเป็นผลจ�กก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่ง 

กระดกูไฮออยด์ในช่วงต่�ง ๆ  ดงัเช่นก�รศกึษ�ของ Kitahara และ

คณะ(13) พบว่�มีก�รเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของกระดูกไฮออยด์ 

หลงัก�รทำ�ศลัยกรรม โดยจะมกี�รเคลือ่นลงและไปท�งด้�นหลงั 

(downward and backward) เพื่อชดเชยผลของศัลยกรรมท่ี

ทำ�ให้ข�กรรไกรเคลื่อนไปด้�นหลังและปริม�ตรในช่องป�กลด 

ลงทันที เม่ือติดต�มในระยะต่อม�พบว่�กระดูกไฮออยด์มีก�ร

เคลือ่นกลบัสูต่ำ�แหน่งเดมิเหมอืนก่อนทำ�ศลัยกรรม สอดคล้องกับ

ก�รศกึษ�ของ Kawamata และคณะ(17) Kawakami และคณะ(18) 

Wickwire และคณะ(19) และ Lew(20) ซึง่พบว่�ช่องท�งเดนิห�ยใจ

ส่วนคอหอยด้�นหลงั (posterior PAS) จะคงสภ�พอยูใ่นช่วงเวล�

สั้น ๆ  หลังทำ�ศัลยกรรม จ�กนั้นจะมีก�รเคลื่อนกลับของกระดูก 

ไฮออยด์เข้�สู่ตำ�แหน่งเดิมก่อนก�รทำ�ศัลยกรรม จึงน่�จะเป็น

เหตุผลที่ไม่พบก�รเปลี่ยนแปลงของคว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ย

ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับล่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม Athanasiou และคณะ(21) ไม่พบคว�ม 

แตกต่�งอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติในประเด็นดังกล่�ว

ช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งเป็นตำ�แหน่ง

หลักทีพ่บว่�มกี�รแคบลงในผูป่้วยทีม่ภี�วะอดุกัน้ท�งเดนิห�ยใจ

ขณะหลบั(3,9) ซึง่เม่ือทำ�ศลัยกรรมจัดกระดกูข�กรรไกรโดยเคลือ่น

กระดูกข�กรรไกรล่�งถอยหลัง ล้ินจะถอยไปด้�นหลังเช่นกัน 

ทำ�ให้กล้�มเนื้อพ�ล�โตกลอสซัส (palatoglossus muscle) มี

ทิศท�งก�รว�งตัวในแนวดิ่งท่ีลดลง คว�มย�วของเพด�นอ่อน 

จึงเพิม่ขึน้ร่วมกบัลิน้ท่ีอยูค่่อนไปด้�นหลงัม�กทำ�ให้มรีะยะสมัผสั

กันของเพด�นอ่อนกับลิ้นเพิ่มม�กขึ้นเป็นเหตุให้ขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยลดลง(3,22) ก�รศึกษ�นี้มีระยะจัดกระดูก 

ข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 3.04 ± 2.22 มม. (อยู่ในช่วง 1.5-7.5 

มม.) ซึง่เป็นระยะท่ีค่อนข้�งน้อยเมือ่เทยีบกบัก�รศกึษ�อ่ืน ๆ  และ

เมื่อติดต�มผลก�รรักษ�ท่ีระยะเวล�ม�กกว่� 6 เดือนหลังศัลย- 

กรรมพบว่�ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับกล�งลด

ลง 1.87 มม. เปรียบเทียบกับก�รศึกษ�ของ Muto และคณะ(23) 

ซึ่งมีระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 8.18 ± 2.60 มม. 

(อยูใ่นช่วง 3-14 มม.) ทำ�ให้ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับกล�งลดลง 4 มม. ซึ่งม�กกว่�ในก�รศึกษ�นี้ อ�จเนื่องม�

จ�กมีระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ยม�กกว่� จึงเกิด

ก�รเปล่ียนแปลงดังกล่�วข้�งต้น Kawamata และคณะ(17) พบ 

ว่�มีคว�มสัมพันธ์เชิงบวก (r=0.54) ระหว่�งระยะจัดกระดูก 

ข�กรรไกรถอยหลังในก�รทำ�ศัลยกรรมกับขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอย โดยพบว่�คว�มกว้�งท�งด้�นข้�ง (lateral 

width) ของช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยลดลงร้อยละ 23.6 

และคว�มกว้�งท�งด้�นหน้� (frontal width) ลดลงร้อยละ  

11.4 เมื่อติดต�มก�รรักษ�ที่ระยะ 6 เดือน และ 1 ปี หลังศัลย- 

กรรม ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้ควรระมัดระวังกรณีว�งแผนทำ�ศัลยกรรม

จัดกระดูกข�กรรไกรล่�งที่มีระยะจัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลัง

ม�กกว่�หรอืเท่�กบั 10 มม. โดยเฉพ�ะในร�ยทีข่น�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยก่อนศลัยกรรมน้อยกว่� 10 มม. ซึง่กรณเีช่นนี้

อ�จพจิ�รณ�ทำ�ศัลยกรรมจดักระดกูทัง้ 2 ข�กรรไกรแทน ในก�ร

ศกึษ�น้ีพบว่�ค่�เฉลีย่ขน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจส่วนคอหอยระดบั

กล�งก่อนศลัยกรรม (T0) มค่ี�เฉลีย่เท่�กบั 11.59 ± 2.54 มม. ซึง่

ค่�เฉลี่ยดังกล่�วถือว่�อยู่ในช่วงปกติ (11-14 มม.) ต�มเกณฑ์ 

ของ McNamara และคณะ(8) โดยมีเพียง 6 ร�ย (ร้อยละ 22.2) 

ทีม่ขีน�ดช่องท�งเดนิห�ยใจน้อยกว่� 10 มม. ก�รศกึษ�นีมี้ระยะ

จัดกระดูกข�กรรไกรถอยหลังเฉลี่ย 3.04 ± 2.22 มม. ซึ่งไม่ม�ก

เกินไป (เกณฑ์คือ ≥ 10 มม.) จึงส�ม�รถทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูก 

ข�กรรไกรแบบบีเอสเอสอ�ร์โอถอยหลังได้ต�มปกติ

ก�รศึกษ�คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดิน

ห�ยใจส่วนคอหอยกับเพศ ในก�รศึกษ�นี้พบว่�เฉพ�ะช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยระดบับนเท่�นัน้ทีม่คีว�มแตกต่�งกนัอย่�ง

มีนัยสำ�คัญท�งสถิติระหว่�งเพศช�ยและหญิง โดยเพศช�ยมีก�ร

ลดลงม�กกว่�เพศหญิงสอดคล้องกับก�รศึกษ�ก่อนหน้�ของ 

Samman และคณะ(9) ก�รที่เพศช�ยมีขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจ

ส่วนคอหอยที่แคบกว่�เพศหญิงอ�จมีส�เหตุจ�กก�รที่เพศหญิง

มีแรงตึงของกล้�มเนื้อ (muscle tone) ม�กกว่�ทำ�ให้ขน�ด 

ช่องท�งเดินห�ยใจกว้�งกว่� จึงมีโอก�สเกิดภ�วะอุดกั้นท�งเดิน

ห�ยใจน้อยกว่� ส่วนก�รศึกษ�ของ Degerliyurt และคณะ(12) 

ที่พบว่�ไม่มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติระหว่�ง

ปัจจัยทั้งสอง

ที่ผ ่�นม�ไม่พบว่�มีก�รศึกษ�เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งอ�ยุกับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วน

คอหอย อย่�งไรก็ต�ม มีก�รศึกษ�ของ Turnbull และ Batta-

gel(24) ที่ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ยุกับก�รเกิดภ�วะอุดกั้น

ท�งเดินห�ยใจ พบว่�เมื่ออ�ยุม�กขึ้นจะมีคว�มเสี่ยงอื่น ๆ  ที่เป็น

ปัจจัยก่อให้เกิดภ�วะอุดกั้นท�งเดินห�ยใจได้ 
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สรุป
ภ�ยหลังก�รทำ�ศัลยกรรมจัดกระดูกข�กรรไกรแบบบีเอส

เอสอ�ร์โอถอยหลัง มีแนวโน้มลดลงของค่�เฉล่ียขน�ดช่องท�ง

เดินห�ยใจส่วนคอหอยระดับบน ระดับกล�ง และระดับล่�ง โดย

มคีว�มแตกต่�งของค่�เฉลีย่ขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

ทุกระดับไม่แตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ และพบว่�ค่�

คว�มแตกต่�งของค่�เฉลี่ยขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับบนในระยะไม่เกิน 3 เดือนหลังศัลยกรรมระหว่�งเพศช�ย

และเพศหญิงมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ โดย

เพศช�ยมีก�รลดลงของขน�ดช่องท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอย

ระดับบนที่ม�กกว่�เพศหญิง ส่วนอ�ยุและระยะจัดกระดูกข�-

กรรไกรถอยหลังมีคว�มสัมพันธ์กับก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดช่อง

ท�งเดินห�ยใจส่วนคอหอยน้อยม�ก
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