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บทคัดย่อ  การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการบาดเจบ็บรเิวณกระดกูขากรรไกรและใบหนา้

กับการบาดเจ็บท่ีศีรษะ โดยทำาการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังจากผลไปหาเหตุ เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย 

ในที่เข้ารับการรักษาจากการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ณ โรงพยาบาลขอนแก่น  ในช่วงระยะเวลา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 และสามารถเก็บรวบรวมผู้ป่วยได้ทั้งหมด 909 ราย จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะ

ประชากร และวิเคราะห์เชิงสถิติด้วยการทดสอบ chi-square test และ Fisher’s exact พบผู้ป่วยท่ีมีการบาดเจ็บ

บริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 5 : 1 ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 20-29 

ปี สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าส่วนใหญ่พบ

กระดูกโหนกแก้มหัก การบาดเจ็บที่ศีรษะส่วนใหญ่พบเป็นการบาดเจ็บของสมองระดับเล็กน้อย (ความเสี่ยงปานกลาง) 

และพบว่า การแตกหักของกระดูกใบหน้าส่วนกลางร่วมกับกระดูกขากรรไกรล่าง (OR = 10.02) กระดูกโหนกแก้ม

หัก (OR = 4.06) และการแตกหักหลายตำาแหน่งของกระดูกใบหน้าส่วนกลาง (OR = 2.27) มีความเส่ียงท่ีจะเกิดการ 

ว.  ศัลย์ช่องป�ก-แม็กซิลโลเฟเชียล ปีที่ 33 หน้� 88-94, พ.ศ.2562
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 บทนำา

ก�รเกิดภยันตร�ยต่อกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� พบ 

ได้ในผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตุท่ัวไป มักเกิดร่วมกับก�รบ�ดเจ็บใน 

ระบบอื่น ๆ  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะ (traumatic  

head injury, traumatic brain injury, TBI)(1) ส�เหตุส่วนใหญ่ 

เกดิจ�กอบุตัเิหตทุ�งทอ้งถนนโดยมอีบุตัเิหตจุ�กรถจกัรย�นยนต ์

เป็นส�เหตุหลัก(2-4) รองลงม�คือก�รถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย อุบัติเหตุ 

จ�กกฬี� และส�เหตอุืน่ ๆ (2,5,6) ปจัจยัเสีย่งคอื ก�รดืม่แอลกอฮอล ์ 

และก�รไมส่วมหมวกนริภยั(7) ชว่งอ�ยทุีพ่บม�กทีส่ดุคอื 21-30 ป ี 

โดยพบเกิดในเพศช�ยม�กกว่�เพศหญิงคิดเป็นอัตร�ส่วน 4 : 1  

ในประเทศไทยก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้

ที่พบม�กที่สุด คือ กระดูกข�กรรไกรล่�งหัก (mandibular frac- 

ture) รองลงม�คือกระดูกโหนกแก้มหัก (zygomatic fracture)  

กระดูกข�กรรไกรบนหัก (maxillary fracture) และกระดูกจมูก

บาดเจ็บที่ศีรษะร่วมด้วย ในทางกลับกันการเกิดกระดูกจมูกหักและการแตกหักหลายตำาแหน่งของกระดูกขากรรไกรล่าง  

มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะร่วมด้วย จากผลการวิจัยอาจสรุปได้ว่า ชนิดและความรุนแรงของการเกิด 

การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้ามีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะ

คำ�สำ�คัญ : การบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การบาดเจ็บที่ศีรษะ การศึกษาย้อนหลัง

Abstract  The objective of the study was to analyze the correlation between oral and maxillofacial 

trauma (OMFT) and traumatic brain injuries (TBI). We conducted a case-control study at Khon 

Kaen Hospital. From 2013 to 2015, a total of 909 patients were enrolled in the study. The medical 

records were reviewed. We utilized chi-square test and Fisher’s exact test to investigate the asso-

ciations among OMFT and TBI. For the results, the male to female ratio of OMFT patients was 5 : 1. 

The most common age group was 20-29 years. The motorcycle accident was the most common 

cause of injury. Zygomatic fracture was the most common type of OMFT. Mild TBI (moderate risk) 

was the most common type of TBI. The chi-square test and Fisher’s exact test demonstrated that  

midface combined with mandibular fractures (OR = 10.02), zygomatic fracture (OR = 4.06) and  

multiple midface fractures (OR = 2.27) were prone to have TBI. Nasal bone fracture and multiple 

mandibular fractures were less likely to have TBI. For conclusions, the severity and complexity of 

OMFT were associated with an increased risk of TBI.

Keywords : oral and maxillofacial trauma, traumatic brain injury, retrospective study

หัก (nasal bone fracture) ต�มลำ�ดับ(8-10) จ�กคว�มต่อเน่ือง 

และใกล้ชิดของลักษณะท�งก�ยวิภ�คของกระดูกใบหน้�และ 

ศีรษะ จึงมักพบอุบัติก�รณ์ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมด้วยสูงถึง 

ร้อยละ 5.4-45(1,11,12) อย่�งไรก็ต�ม จ�กลักษณะท�งก�ยวิภ�ค 

ของกระดูกใบหน้�ท่ีมีส่วนของโพรงอ�ก�ศรอบจมูก (para- 

nasal sinus) ทำ�ให้เม่ือได้รับแรงกระทำ� โพรงอ�ก�ศจะดูด

ซับแรงไว้ เป็นก�รลดแรงท่ีม�กระทำ�ต่อศีรษะ(1,13) มีง�นวิจัย 

หล�ยช้ินท่ีพบคว�มสัมพันธ์ระหว่�งก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก

ข�กรรไกรและใบหน้�กับก�รบ�ดเจ็บท่ีสมอง(14,15) โดยเฉพ�ะ

อย่�งย่ิงก�รศึกษ�ของ Zandi และ Seyed Hoseini พบ

โอก�สเส่ียงของก�รบ�ดเจ็บท่ีสมองในกลุ่มท่ีมีก�รบ�ดเจ็บของ 

ใบหน้�ส่วนกล�งสูงถึง 48.6 เท่�(15) อย่�งไรก็ต�ม จ�กผลก�ร 

ศึกษ�ท่ีผ่�นม�ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ดัง 

กล่�ว ทั้งนี้เนื่องจ�กแต่ละง�นวิจัยทำ�ก�รศึกษ�ในกลุ่มประ- 
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ผลการศึกษา
จ�กฐ�นข้อมูลผู้ป่วยท่ีได้รับก�รวินิจฉัยว่�มีก�รบ�ดเจ็บ

บริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� จำ�นวนทั้งหมด 1,510 ร�ย 

เข้�เกณฑ์ก�รคัดผู้ป่วยเข้� 909 ร�ย พบเป็นเพศช�ยร้อยละ  

83.4 อ�ยุเฉล่ียของผู้ท่ีมีก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมเฉล่ีย 32.9 ปี  

อ�ยุเฉลี่ยของผู้ที่ไม่มีก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะร่วมเฉลี่ย 27.3 ปี ส่วน 

ใหญ่อยู่ในช่วงอ�ยุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 และพบว่� 

อ�ชีพของกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญคือ รับจ้�งท่ัวไปร้อยละ 53.6  

นักเรียนหรือนักศึกษ�ร้อยละ 19.6 เกษตรกรรมร้อยละ 6.7 

ดังแสดงในต�ร�งท่ี 1 และ 2 ส�เหตุก�รบ�ดเจ็บพบม�กท่ีสุด 

คือ อุบัติเหตุจ�กรถจักรย�นยนต์ร้อยละ 64 รองลงม�คือถูก

ทำ�ร้�ยร่�งก�ยหรือทะเล�ะวิว�ทร้อยละ 16.3 ก�รบ�ดเจ็บบริเวณ

กระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ส่วนใหญ่ คือ กระดูกโหนกแก้มหัก 

(ร้อยละ 22.1) รองลงม�คือก�รบ�ดเจ็บของเน้ือเย่ืออ่อน (soft 

tissue injury) (ร้อยละ 19.8) กระดูกจมูกหัก (ร้อยละ 14.1)  

และกระดูกข�กรรไกรล่�งหักหล�ยตำ�แหน่ง (multiple man- 

dibular fractures) ร้อยละ 11.8 ต�มลำ�ดับ ดังแสดงในต�ร�ง 

ที่ 1

ก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� พบก�ร

บ�ดเจ็บท่ีมีก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมด้วยร้อยละ 78.0 และไม่มี

ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะร่วมด้วยร้อยละ 22.0 โดยพบก�รบ�ดเจ็บ 

ที่ศีรษะชนิด mild TBI (low risk) ร้อยละ 6.6, mild TBI (mod- 

erate risk) ร้อยละ 42.2, mild TBI (high risk) ร้อยละ 12.9,  

moderate TBI ร้อยละ 4.3 และ severe TBI ร้อยละ 12.0 ดัง 

แสดงในต�ร�งที่ 3

ก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ทีม่คีว�ม 

สัมพันธ์กับก�รเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ (p < 0.05) ได้แก่ กระดูกโหนกแก้มหัก มีคว�มเส่ียงท่ีเกิด 

ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะม�กกว่�ก�รบ�ดเจ็บอ่ืน 4.06 เท่� (OR =  

4.06; 95%CI = 2.37-6.95) กระดกูใบหน�้สว่นกล�งหกัหล�ยตำ�- 

แหน่ง (multiple midface fractures) มีคว�มเส่ียงท่ีเกิดก�ร

บ�ดเจ็บที่ศีรษะม�กกว่�ก�รบ�ดเจ็บอื่น 2.27 เท่� (OR = 2.27; 

95%CI = 1.02-5.08) กระดูกใบหน้�ส่วนกล�งและกระดูกข�

กรรไกรล่�งหัก (midface combined with mandibular  

fractures) มีคว�มเส่ียงท่ีเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะม�กกว่�ก�ร 

บ�ดเจ็บอ่ืน 10.02 เท่� (OR = 10.02; 95%CI = 1.36-73.69) 

กระดูกจมูกหักมีคว�มเส่ียงท่ีเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะน้อยกว่�

ช�กร และกลุ่มอ�ยุท่ีแตกต่�งกัน มีปัจจัยรบกวน (confound- 

ing factor) และปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งส�เหตุของก�รได้รับบ�ดเจ็บ

ที่ต่�งกัน จึงเป็นที่ม�ของก�รศึกษ�ในครั้งนี้

ก�รศึกษ�น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของ 

ก�รเกดิก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้กบัก�ร

บ�ดเจ็บท่ีศีรษะ และอธิบ�ยลักษณะท้ังในแง่อ�ยุ เพศ อ�ชีพ 

ส�เหตุก�รเกิด ชนิดของก�รบ�ดเจ็บของกลุ่มประช�กรท่ีเกิด

ก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้กบัก�รบ�ดเจบ็ 

ที่ศีรษะ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ง�นวิจัยน้ีเป็นก�รศึกษ�วิจัยเชิงวิเคร�ะห์แบบย้อนหลัง

จ�กผลไปห�เหตุ (retrospective case-control study) โดย

เกบ็ขอ้มลูจ�กเวชระเบยีนผูป้ว่ยในทีเ่ข�้รบัก�รรกัษ�ก�รบ�ดเจบ็

บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ ณ หนว่ยศลัยกรรมชอ่งป�ก

และแม็กซิลโลเฟเชียล กลุ่มง�นทันตกรรม โรงพย�บ�ลขอนแก่น 

ในช่วงระยะเวล�ตั้งแต่ 1 มกร�คม ปี พ.ศ.2556 ถึง 31 ธันว�คม 

ปี พ.ศ.2558 โดยง�นวิจัยน้ีได้ผ่�นก�รรับรองจริยธรรมก�รวิจัย 

ในมนุษย์ โรงพย�บ�ลขอนแก่น ทำ�ก�รเก็บข้อมูลเพศ อ�ยุ  

อ�ชีพ สิทธิก�รรักษ� ส�เหตุก�รบ�ดเจ็บ ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะ 

และก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ จดัจำ�แนก

กลุ่มตัวอย่�งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มศึกษ� (case group) คือ  

ผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ร่วม 

กับมีก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะ และกลุ่มควบคุม (control group) คือ  

ผู้ป่วยที่มีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� 

โดยไม่มีก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะ ก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะจัดจำ�แนก 

ต�ม Glasgow Coma Score(16) โดยเกณฑ์ก�รคัดผู้ป่วยเข้� 

ในก�รศึกษ� คือ ผู้ป่วยท่ีได้รับก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก 

ข�กรรไกรและใบหน้� เกณฑ์ก�รคัดผู้ป่วยออกจ�กก�รศึกษ� 

คือ ไม่ส�ม�รถต�มเวชระเบียนผู้ป่วยในได้ เวชระเบียนมีข้อมูล 

ไม่ครบต�มท่ีศึกษ� และผู้ป่วยท่ีเข้�รับก�รรักษ�ภ�ยหลังก�ร

จำ�หน่�ยจ�กโรงพย�บ�ล (repeated admission) นำ�ข้อมูล 

ท่ีได้ม�วิเคร�ะห์สถิติเชิงพรรณน� (descriptive statistics)  

แล้วทดสอบคว�มสัมพันธ์โดยใช้สถิติ chi-square test และ  

Fisher’s exact test โดยก�รคำ�นวณห�ค่�อัตร�คว�มเส่ียง

สัมพัทธ์ (odd ratio) กำ�หนดค่�คว�มเช่ือม่ันร้อยละ 95 โดยใช้

โปรแกรม SPSS
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ตารางที่ 1 ต�ร�งแสดงข้อมูลพื้นฐ�นของผู้ป่วยที่มีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้�

Table 1 Baseline characteristics of the oral and maxillofacial traumatic patients.

Characteristic
Total 
n (%)

(n = 909)

Present TBI
n (% of total case)

(n = 709)

No TBI
n (% of total case)

(n = 200)
p-value

เพศช�ย 758 (83.4) 603 (79.6) 155 (20.4)  0.013*

อ�ยุ (ปี) 32.9 ± 15.5 27.3 ± 15.5

ส�เหตุ
 อุบัติเหตุจ�กจักรย�นยนต์
 ถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ยหรือทะเล�ะวิว�ท
 อุบัติเหตุจ�กรถยนต์
 ตกจ�กที่สูง
 อุบัติเหตุจ�กก�รถูกย�นพ�หนะชน
 อุบัติเหตุจ�กจักรย�น
 ถูกยิง
 อุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น
 ลมชัก
 ถูกสัตว์ทำ�ร้�ย
 อุบัติเหตุจ�กระเบิด
 อุบัติเหตุจ�กก�รเล่นกีฬ�

582 (64.0)
148 (16.3)
61 (6.7)
36 (4.0)
11 (1.2)
8 (0.9)
14 (1.5)
20 (2.2)
3 (0.3)
12 (1.3)
2 (0.2)
12 (1.3)

517 (88.8)
91 (61.5)
54 (88.5)
20 (55.6)
11 (100)
6 (75.0)
4 (28.6)
2 (10.0)
2 (66.7)
1 (8.3)
1 (50.0)

0

65 (11.2)
57 (38.5)
7 (11.5)
16 (44.4)

0
2 (25.0)
10 (71.4)
18 (90.0)
1 (33.3)
11 (91.7)
1 (50.0)
12 (100)

 
0.000**
 0.000**
 0.040*
 0.001**

 
0.837

 0.000**
 0.000**
 0.635

 0.000**
 0.339

Maxillofacial injury
Zygomatic fracture 
Soft tissue injury
Multiple mandibular fractures
Nasal bone fracture
Multiple midface fractures
Midface combined with mandibular fractures
Symphysis of mandible fracture
Midface combined with frontal sinus fractures
Dentoalveolar injury
Panfacial fracture
Body of mandible fracture
Naso-orbital-ethmoid (NOE) fracture
Angle of mandible fracture
Condyle of mandible fracture
LeFort II fracture
Frontal sinus fracture
LeFort I fracture

201 (22.1)
180 (19.8)
107 (11.8)
128 (14.1)
61 (6.7)
35 (3.9)
40 (4.4)
31 (3.4)
32 (3.5)
18 (2.0) 
18 (2.0)
17 (1.9)
16 (1.8)
9 (1.0)
7 (0.8)
7 (0.8)
2 (0.2)

185 (92.0)
124 (68.9)
73 (68.2)
73 (57.0)
54 (88.5)
34 (97.1)
33 (82.5)
31 (100)
22 (68.8)
18 (100)
14 (77.8)
14 (82.4)
11 (68.8)
7 (77.8)
7 (100)
7 (100)
2 (100)

16 (8.0)
56 (31.1)
34 (31.8)
55 (43.0)
7 (11.5)
1 (2.9)
7 (17.5)

0
10 (31.3)

0
4 (22.2)
3 (17.6)
5 (31.3)
2 (22.2)

0
0
0

0.000**
1.000

0.009**
0.000**
0.040*
0.005**
0.484

1.000

0.982
0.662
0.368
0.987

*p-value < 0.05, **p-value < 0.01, ± = mean ± SD, TBI = traumatic brain injury

ก�รบ�ดเจ็บอ่ืนคิดเป็น 0.30 เท่� (OR = 0.30; 95%CI = 0.20-

0.45) และกระดูกข�กรรไกรล่�งหักหล�ยตำ�แหน่ง มีคว�มเส่ียง

ท่ีเกิดก�รบ�ดเจ็บท่ีศีรษะน้อยกว่�ก�รบ�ดเจ็บอ่ืนคิดเป็น 0.56 

เท่� (OR = 0.56; 95%CI = 0.36-0.87) ส่วนก�รบ�ดเจ็บบริเวณ

กระดูกข�กรรไกรและใบหน้�ที่ไม่มีคว�มสัมพันธ์กับก�รเกิดก�ร

บ�ดเจ็บที่ศีรษะอย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ (p > 0.05) ได้แก่ ก�ร

บ�ดเจ็บของเน้ือเย่ืออ่อน (OR = 1.01; 95%CI = 0.45-2.27) 

กระดูกข�กรรไกรล่�งบริเวณแนวประส�นค�งหัก (symphysis 

of mandible fracture) (OR = 1.35; 95%CI = 0.59-3.09) 

และก�รหกัของกระดกูน�โซออรบ์โิตเอท็มอยด ์[naso-ortbital- 
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก 

ข�กรรไกรและใบหน้�จำ�แนกต�มอ�ชีพ

Table 2 Frequency of occupation of oral and maxillofacial 

traumatic patients.

อาชีพ จำานวน (ราย) ร้อยละ

รับจ้�งทั่วไป

นักเรียน/นักศึกษ�

เกษตรกรรม

ไม่มีอ�ชีพ

พนักง�นบริษัท

ในคว�มปกครอง*

ข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจ/ทห�ร

พนักง�นรัฐวิส�หกิจ

ค้�ข�ย

ผู้ใช้แรงง�น

พระภิกษุ

487

178

61

54

40

37

13

11

11

9

6

2

53.6

19.6

6.7

5.9

4.4

4.1

1.4

1.2

1.2

1.0

0.7

0.2

*หม�ยถึงกลุ่มที่ถูกคุมประพฤติ อยู่ในสถ�นพินิจ หรือเป็นนักโทษ

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีก�รบ�ดเจ็บบริเวณกระดูก 

ข�กรรไกรและใบหน้� จำ�แนกต�มก�รวินิจฉัยก�รบ�ดเจ็บท่ี

ศีรษะ

Table 3 Frequency of type of traumatic brain injury of oral  

and maxillofacial traumatic patients.

Traumatic brain injury จำานวน 
(ราย) ร้อยละ

No traumatic brain injury 200 22.0

Present traumatic brain injury

Mild traumatic brain injury (low risk)

Mild traumatic brain injury (moderate risk)

Mild traumatic brain injury (high risk)

Moderate traumatic brain injury

Severe traumatic brain injury

60

384

117

39

109

6.6

42.2

12.9

4.3

12.0

ethmoid, (NOE) fracture] (OR = 1.32; 95%CI = 0.38-

4.65) กระดูกข�กรรไกรส่วนรองรับฟันหัก (dentoalveolar 

injury) (OR = 0.99; 95%CI = 0.44-2.24) กระดกูข�กรรไกรล�่ง

บริเวณลำ�ตัวหัก (body of mandible fracture) (OR = 0.99; 

95%CI = 0.32-3.03) มุมกระดูกข�กรรไกรล่�งหัก (angle of 

mandible fracture) (OR = 0.62; 95%CI = 0.21-1.79) และ

กระดูกข�กรรไกรล่�งบริเวณคอนด�ยล์หัก (condyle of man-

dible fracture) (OR = 0.99; 95%CI = 0.20-4.79) ดังแสดงใน

ต�ร�งที่ 4

บทวิจารณ์

จ�กก�รศึกษ�คร้ังน้ีพบอุบัติก�รณ์ก�รเกิดก�รบ�ดเจ็บ

บริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้� พบเกิดในเพศช�ย (ร้อย 

ละ 83.4) ม�กกว่�เพศหญิง สอดคล้องกับก�รศึกษ�อ่ืนก่อน

หน้�นี้(8-11) และส่วนใหญ่พบในกลุ่มอ�ยุ 20-29 ปี (ร้อยละ 27.0) 

เช่นเดียวกับก�รศึกษ�อื่นในประเทศไทยและต่�งประเทศ(5-6,8-10) 

อ�ชีพของกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่คือ รับจ้�งทั่วไป (ร้อยละ 53.6) 

นักเรียนนักศึกษ� (ร้อยละ 19.6) และเกษตรกรรม (ร้อยละ 6.7) 

ซึง่ก�รศกึษ�ในประเทศไทยกอ่นหน�้นีย้งัไมม่กี�รศกึษ�ใดทำ�ก�ร

เกบ็ขอ้มลูลกัษณะอ�ชพีของผูป้ว่ย โดยกลุม่ประช�กรทีป่ระกอบ

อ�ชีพเหล่�น้ี และอยู่ในช่วงอ�ยุดังกล่�วมักใช้รถจักรย�นยนต์ 

เป็นพ�หนะ จึงมีคว�มเส่ียงสูงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ส�เหตุก�ร 

บ�ดเจ็บพบว่�ส่วนใหญ่เกิดจ�กอุบัติเหตุจ�กรถจักรย�นยนต์  

(รอ้ยละ 64.0) ถกูทำ�ร�้ยร�่งก�ยหรอืทะเล�ะววิ�ท (รอ้ยละ 16.3)  

อุบัติเหตุจ�กรถยนต์ (ร้อยละ 6.7) ก�รตกจ�กที่สูง (ร้อยละ 4.0) 

และอุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�น (ร้อยละ 2.2) ต�มลำ�ดับ สอดคล้อง

กับก�รศึกษ�อื่นทั้งในไทยและต่�งประเทศ(2,5,6)

ก�รบ�ดเจบ็บรเิวณกระดกูข�กรรไกรและใบหน�้ทีพ่บบอ่ย

ท่ีสุดคือ กระดูกโหนกแก้มหัก (ร้อยละ 22.1) รองลงม�คือ ก�ร 

บ�ดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน (ร้อยละ 19.8) กระดูกจมูกหัก (ร้อยละ  

14.1) และกระดกูข�กรรไกรล�่งหกัหล�ยตำ�แหนง่ (รอ้ยละ 11.8)  

ต�มลำ�ดับ สอดคล้องกับผลก�รศึกษ�ของ Boonkasem และ 

คณะ ในปี ค.ศ.2015(6) และก�รศึกษ�ของ Pappachan และ 

Alexander ในป ีค.ศ.2006(1) แตม่คีว�มแตกต�่งจ�กผลก�รศกึษ�

ของ Kangvonkij และ Thirachote ในปี ค.ศ.1995(9) และก�ร

ศกึษ�ของ Boonkasem และ Tharanon ในป ีค.ศ.1995(10) ทีพ่บ 

ก�รเกิดกระดูกข�กรรไกรล่�งหักม�กกว่�บริเวณอ่ืน ท้ังน้ีอ�จ

มีส�เหตุจ�กลักษณะท�งก�ยวิภ�คท้ังบริเวณโหนกแก้ม และ 

ข�กรรไกรล่�งมีกระดูกท่ีย่ืนออกม�ม�กกว่�ส่วนอ่ืน ทำ�ให้มี 

คว�มเสี่ยงและมีอุบัติก�รณ์ก�รบ�ดเจ็บม�กกว่�ตำ�แหน่งอื่น

จ�กก�รศกึษ�พบว�่ก�รบ�ดเจบ็ทีศ่รีษะทีเ่กดิรว่มกบัก�ร

บ�ดเจ็บบริเวณกระดูกข�กรรไกรและใบหน้�มักเป็นชนิด mild 

TBI (moderate risk) (ร้อยละ 42.2) ซึ่งเป็นก�รจัดจำ�แนกก�ร 

บ�ดเจ็บท่ีศีรษะต�มแนวท�งเวชปฏิบัติกรณีสมองบ�ดเจ็บ โดย 

วทิย�ลยัประส�ทศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทย (ในป ีค.ศ.2012)(17)  
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ตารางที่ 4 อตัราความเสีย่งสมัพทัธแ์ละคา่ความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการบาดเจบ็ทีศ่รีษะกบัการบาดเจบ็บรเิวณกระดกูขากรรไกร

และใบหน้า 

Table 4 Odds ratio and 95% confidence intervals relating to the risk of traumatic brain injury in association with oral and  

maxillofacial trauma.

Characteristic No TBI Present TBI Odds ratio (95% CI) p-value

Zygomatic fracture 4.06a (2.37-6.95) 0.000**

Soft tissue injury 1.01b (0.45-2.27) 1.000

Multiple mandibular fractures 0.56a (0.36-0.87) 0.009*

Nasal bone fracture 0.30a (0.20-0.45) 0.000**

Multiple midface fractures 2.27b (1.02-5.08) 0.038*

Midface combined with mandibular fractures 10.02b (1.36-73.69) 0.003*

Symphysis of mandible fracture 1.35b (0.59-3.09) 0.563

Dentoalveolar injury 0.99b (0.44-2.24) 1.000

Body of mandible fracture 0.99b (0.32-3.03) 1.000

NOE fracture 1.32b (0.38-4.65) 1.000

Angle of mandible fracture 0.62b (0.21-1.79) 0.365

Condyle of mandible fracture 0.99b (0.20-4.79) 1.000

-0.5 1                 5
a = Pearson chi-square, b = Fisher’s exact test, *p-value < 0.05, **p-value < 0.01, TBI = traumatic brain injury

ผู้วิจัยเสนอว่าการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ

ท้ังจากการประเมินด้วย Glasgow Coma scale score และ 

จากผลการวินิจฉัยพยาธิสภาพของสมองด้วยภาพรังสีส่วนตัด

อาศัยคอมพิวเตอร์ (computerized tomography)

ความสัมพันธ์ของการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกร

และใบหน้ากับการบาดเจ็บท่ีศีรษะพบว่ากระดูกโหนกแก้มหัก 

(OR = 4.06, p < 0.01) กระดูกใบหน้าส่วนกลางหักหลายช้ิน 

(OR = 2.27, p < 0.05) และกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูก

ขากรรไกรล่างหัก (OR = 10.02, p < 0.05) มีความเสี่ยงที่จะเกิด 

การบาดเจ็บท่ีศีรษะมากกว่าการบาดเจ็บอ่ืน ความสัมพันธ์ดัง

กล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zandi และ Seyed Ho- 

seini ในปี ค.ศ.2012(15) และผลการศึกษาของ Zhou และ 

คณะ(18) ในปี ค.ศ.2015 ซ่ึงพบว่าการบาดเจ็บร่วมกันท้ังบริเวณ 

ใบหน้าส่วนกลางร่วมกับกระดูกขากรรไกรล่างบ่งบอกถึงความ 

รุนแรงและความซับซ้อน จึงทำาให้มีความเส่ียงต่อการเกิดการ 

บาดเจ็บท่ีศีรษะแปรผันตามความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน และพบว่า 

ผูป้ว่ยทีม่กีระดกูใบหนา้สว่นกลางหกัมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ 

ท่ีศีรษะสูงกว่าตำาแหน่งอ่ืนซ่ึงไม่เป็นไปตามทฤษฎีท่ีกล่าวว่า 

กระดูกใบหน้าส่วนกลางและโพรงอากาศรอบจมูกสามารถดูด 

ซับแรง จึงช่วยลดแรงกระทำาต่อศีรษะ(1,13) ในทางกลับกัน เม่ือ 

พจิารณาลกัษณะทางกายวภิาควา่กระดกูใบหนา้สว่นกลางอยูใ่กล้

กับตำาแหน่งของสมอง เม่ือเกิดการบาดเจ็บของกระดูกใบหน้าส่วน 

กลางจึงมีโอกาสที่แรงจากอุบัติเหตุจะถ่ายทอดไปที่ศีรษะได้มาก 

กว่าบริเวณอ่ืน แนวคิดน้ีสามารถอธิบายได้ว่าการเกิดกระดูก

ขากรรไกรล่างหักหลายตำาแหน่ง (OR = 0.56, p < 0.05) มี 

ความเส่ียงน้อยท่ีจะเกิดการบาดเจ็บท่ีศีรษะ จากการท่ีกระดูก 

ขากรรไกรล่างซ่ึงแตกเป็นหลายช้ินสามารถดูดซับแรงไว้ และ 

ตำาแหน่งกระดูกขากรรไกรล่างค่อนข้างห่างจากศีรษะเม่ือเทียบ 

กับกระดูกใบหน้าส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุป 

ผลได้แน่ชัด เน่ืองจากการแตกหักท่ีรุนแรงมากกว่า เช่น pan- 

facial fracture มีจำานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เพียงพอท่ีจะนำามา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการเกิดอุบัติเหตุนั้นอาจมีการเกิด

ภยันตรายต่อกะโหลกศีรษะโดยตรงทำาให้ความรุนแรงของการ

แตกของกระดูกใบหน้าไม่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ในการ 

ศึกษาคร้ังน้ีไม่ได้หาความสัมพันธ์โดยการจัดจำาแนกตามความ 

รนุแรงของการบาดเจบ็ทีศ่รีษะทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากมขีอ้มลูไมเ่พยีง 

พอต่อการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ในการศึกษาคร้ังถัดไปควร 

มีการศึกษาถึงความรุนแรงและพยาธิสภาพของสมองร่วมด้วย
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รปูแบบในก�รศกึษ�ครัง้นีเ้ปน็ก�รศกึษ�วจิยัเชงิวเิคร�ะห์

แบบย้อนหลังจ�กผลไปห�เหตุ โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังท่ีมีก�ร

บันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบเวชระเบียนแล้ว ก�รศึกษ�ใน

ลักษณะดังกล่�วมีข้อจำ�กัดคือก�รเก็บข้อมูลตัวแปรบ�งตัวแปร

มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เม่ือเปรียบเทียบกับก�รเก็บข้อมูล

ไปข้�งหน้� จึงทำ�ให้ข้อมูลท่ีใช้ในก�รศึกษ�คร้ังน้ีเป็นข้อมูลบ�ง

ส่วนจ�กทั้งหมด (n=1,510) ในก�รศึกษ�ถัดไปจึงควรมีก�ร

เก็บจำ�นวนประช�กรตัวอย่�งท่ีม�กข้ึน เพ่ือจะส�ม�รถนำ�ม�

วิเคร�ะห์ถดถอยพหุโลจิสติก (multiple logistic regression) 

ซ่ึงก�รวิเคร�ะห์ดังกล่�วจะส�ม�รถระบุลักษณะคว�มสัมพันธ์ท่ี

น่�เชื่อถือได้ม�กกว่�ก�รใช้สถิติ chi-square test และ Fisher’s 

exact test
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