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การศึกษาค่ามุมพื้นกระบอกตา วิเคราะห์ในประชากรไทย 200 คน
An analysis of orbital floor angulation in 200 Thai people
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บทคัดย่อ  วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของมุมพื้นกระบอกตา ความแตกต่างระหว่างมุมแต่ละข้างจำาแนก 

ตามเพศ และความสัมพันธ์กับอายุ โดยทำาการศึกษาแบบย้อนหลังจากภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ของผู้ป่วย

จำานวน 200 ราย โดยศึกษามุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังและมุมที่ทำากับผนังด้านใกล้กลาง เปรียบเทียบความ 

แตกต่างทางสถิติระหว่างมุมแต่ละข้าง ระหว่างเพศ และความสัมพันธ์กับอายุ โดยใช้ paired t-test, independent 

samples t-test และ Pearson’s correlation ตามลำาดับ ผลการศึกษาพบว่ามุมเฉลี่ยของพื้นกระบอกตากับผนัง

ด้านใกล้กลางข้างขวา มีค่า 129.5 องศา ข้างซ้ายมีค่า 129.4 องศา มุมเฉลี่ยพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังข้างขวามี

ค่า 149.3 องศา ข้างซ้ายมีค่า 148.9 องศา ไม่พบความแตกต่างระหว่างมุมแต่ละข้าง ระหว่างเพศ รวมทั้งไม่พบความ

สัมพันธ์กับอายุ (p > 0.05) สรุปได้ว่าปัจจัยเรื่องข้าง เพศ และอายุไม่มีผลต่อขนาดมุมพื้นกระบอกตา ในขณะที่ค่าเฉลี่ย

ที่ได้สามารถนำาไปใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบวัสดุขึ้นรูปกระบอกตาในคนไทยต่อไป

คำ�สำ�คัญ: กายวิภาคศาสตร์ พื้นกระบอกตา มุมพื้นกระบอกตา ประชากรไทย

Abstract  The objectives of the study were to determine the orbital floor angulation and compare 

the differences between sides, genders and find the correlation with ages on a retrospective basis. 

The orbital floor angulation in IM and AP directions were collected retrospectively from computed 

tomography scan of 200 Thai people. The average of the orbital floor angulations in the different 
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บทนำา

กระดูกกระบอกตามีลักษณะเป็นรูปปิรามิด (quadrilat- 

eral pyramid) เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกใบหน้าส่วนกลาง มี 

ความสูงเฉลี่ย 35 มม. ความกว้างเฉลี่ย 40 มม. ความลึกด้านใกล้

กลางเฉลี่ย 45 มม. ความลึกด้านไกลกลางเฉลี่ย 44 มม. และมี

ปริมาตรเฉลี่ย 30 มล. ลักษณะของกระบอกตามีความแตกต่าง 

กันตามเพศ อายุ และเชื้อชาติ พื้นกระบอกตามีลักษณะชันข้ึน 

ไปทางด้านหลัง ในแนวแซจิตทัล (sagittal) มุมพื้นกระบอกตา 

ทำามุม 30 องศาเฉียงขึ้นจากหน้าไปหลังโดยทำามุมกับเส้นสมมติ 

ในแนวราบ และในแนวโคโรนัล (coronal) เอียงเฉียงขึ้นทำามุม  

45 องศาไปต่อกับผนังด้านใกล้กลาง เทียบกับเส้นสมมติในแนว

ตั้ง(1)

การเจริญเติบโตของกระบอกตาเกิดจากแรงขยายตัว 

(expanding force) แยกโครงสร้างกะโหลกศีรษะ (neural  

skeleton) และโครงสร้างใบหน้า (facial skeleton) ออก 

จากกันบริเวณ frontomaxillary suture และ frontozygo-

matic suture โดยเจริญสมบูรณ์ครึ่งหนึ่งในช่วง 2 ปีแรกหลัง 

คลอด เจริญได้ร้อยละ 85 ตอนอายุ 5 ปี และเจริญเต็มที่เมื่ออายุ 

7 ปี ส่วนโพรงอากาศเอ็ทมอยด์ (ethmoid sinus) เริ่มพัฒนา 

ตอนอายุครรภ์ 6-7 สัปดาห์ และเจริญเต็มที่เมื่อแรกคลอด และ

โพรงอากาศแม็กซิลลา (maxillary sinus) พัฒนาเต็มที่ตอนอายุ 

2-4 ปี ดังนั้นการบูรณะจึงควรทำาหลังอายุ 4 ปี(2)

ภาวะกระดกูกระบอกตาแตก (orbital fracture) เปน็ภาวะ

ที่พบบ่อยในผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตุจากการกระแทกที่บริเวณ

ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยพบกระดูกกระบอกตาแตกอย่าง

sides, genders and ages were analyzed and compared using paired t-test, independent samples  

t-test and Pearson’s correlation, respectively. For the results, In the IM direction, the average of 

orbital floor angulations of right and left orbits were 129.5 and 129.4 degrees, respectively. In the  

AP direction, the average angulations of right and left orbits were 149.3 and 148.9 degrees, respec- 

tively. No significant difference of the orbital floor angulation was found regarding to sides,  

genders and ages. For conclusion, the factors, including side, gender and age, did not affect  

the orbital floor angulation. This study can be applied for designing a prototype of preformed  

reconstruction material for the floor of orbit in Thai people in the future.

Keywords: anatomy, floor of orbit, orbital floor angulation, Thai people

เดียว หรือเกิดร่วมกับการแตกหักของกระดูกใบหน้าชิ้นอื่น การ

ตรวจร่างกายและการส่งภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (CT  

scan) มีบทบาทสำาคัญในการวางแผนการรักษาเป็นอย่างมาก 

ในปัจจุบันได้มีการกำาหนดข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด(3) ได้แก่ การ

มองเห็นภาพซ้อนภายใน 30 องศา การจำากัดการเคลื่อนที่ของ

กล้ามเนื้อตามากกว่า 10-15 องศาจากการกดทับของกล้ามเนื้อ  

การแตกหักของพ้ืนกระบอกตามากกว่าร้อยละ 50 และการยุบ

ตัวของลูกตาเข้าไปในกระบอกตา (enopthalmos) มากกว่า  

3 มม. การบูรณะกระดูกกระบอกตาเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย  

เนื่องจากจะส่งผลท้ังในแง่ความสวยงามและการทำางานของ 

ตา และควรรีบทำาให้เร็วที่สุดหลังได้รับการบาดเจ็บ(4) การ 

ที่จะบูรณะกระดูกกระบอกตาให้มีประสิทธิภาพนั้น จำาเป็น

ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะกายวิภาค รวมทั้งทราบ 

ขนาดที่แน่นอนของความวิการ (defect) จึงมีการศึกษาเป็น 

จำานวนมากเกี่ยวกับความแม่นยำาในการวัดขนาดของความ 

วิการ และวัดพ้ืนกระบอกตาด้วยวิธีต่าง ๆ  ทั้งทางตรง (direct 

measurement) และทางอ้อม (indirect measurement)

สำาหรับการวัดทางตรงนั้น Deveci ได้ทดลองใช้ power 

putty ที่มีลักษณะเป็น elastic และ water replacement 

method วัดปริมาตรกระบอกตาจากกะโหลกศีรษะ (dry  

skull)(5) Thiam Chue Lim และคณะ ใช้ไม้บรรทัดกันนำ้ารูปร่าง

บางและอ่อนวัดขนาด defect ระหว่างการผ่าตัดโดยไม่ทำาให้ 

เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ(6) ส่วน Metzger ได้ทำาการศึกษาโดยใช้  

pre-bent 3D titanium mesh บริเวณพื้นและผนังด้านใกล้ 

กลางของกระบอกตาใน cadaver พบว่ามีความคลาดเคล่ือน 
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ได้ทำาการศึกษาในคนจีน กำาหนดจุดอ้างอิงด้านใกล้กลางคือ  

maxillo-frontal ซ่ึงเป็นรอยต่อระหว่าง frontomaxillary suture  

และ medial orbital rim จุดอ้างอิงด้านไกลกลางคือ ecto- 

conchion ซ่ึงเป็นรอยต่อระหว่าง lateral orbital rim กับ 

horizontal line of orbit(15) ส่วนการศึกษาของ Skorek และ

คณะ ได้กำาหนดจุดอ้างอิงด้านไกลกลางเป็นตำาแหน่งที่กล้ามเนื้อ 

lateral rectus ยึดเกาะกับ globe และจุดอ้างอิงด้านใกล้กลาง

เป็นตำาแหน่งของ posterior lacrimal crest ส่วนขอบเขตด้าน

หลังคือ optic canal(16) และการศึกษาของ Nitek และคณะ ได้

กำาหนดจุดอ้างอิงที่ต่างกันออกไป โดยตำาแหน่งไกลกลางกำาหนด

เป็น frontozygomatic suture ด้านใกล้กลางเป็น anterior 

lacrimal crest และพื้นเป็น zygomaticomaxillary suture(17)  

ดงันัน้ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์กผู้่ปว่ยมากทีส่ดุ โดยพจิารณา

ตามความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการนำามาใช้จริง การ

ศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการวัดขนาดมุมของพื้นกระบอกตา โดยใช้ 2D 

CT scan ที่ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเปรียบ

เทียบอายุ เพศ และมุมพ้ืนกระบอกตาแต่ละข้าง รวมถึงวัดหา 

คา่เฉล่ียในกลุม่ตวัอย่างท่ีเปน็คนไทย เพ่ือนำาไปแกไ้ขภาวะ enop- 

thalmos และ binocular diplopia หลังผ่าตัด และเป็นต้น

แบบในการออกแบบวสัดรุองพืน้กระบอกตาในคนไทยต่อไป โดย

กำาหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาค่าเฉล่ีย

ของมุมพื้นกระบอกตา 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของมุมพื้น

กระบอกตาในแต่ละข้างของกระดูกเบ้าตาจำาแนกตามเพศ และ 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมพื้นกระบอกตาในแต่ละ

ข้างกับอายุ

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ

ได้ออกแบบการวิจัย (research design) เป็นแบบพรรณ-

นาและศึกษาย้อนหลัง (retrospective, descriptive study)  

โดยมีขั้นตอนและวิธีในการวิจัย ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลภาพ CT  

scan ของผู้เข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมและการจัดฟัน ณ ศูนย์ 

เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง จ.ปทุมธานี 2) เปิดข้อมูลใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้ววัดค่าต่าง ๆ  ผ่านทางโปรแกรมคอม- 

พิวเตอร์ 3) สุ่มตัวอย่าง 30 คน ทำาการวัดค่าต่าง ๆ  3 ครั้ง แล้ว

หาความแม่นยำาในการวัด โดยใช้สถิติ correlation ที่มากกว่า 

0.7 และ 4) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวัด ประมวลผล และ

สรุปผล โดยกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยในการวิจัย 

เกิดขึ้นน้อยกว่า 1 มม.(7) 

ส่วนการวัดทางอ้อมน้ัน มีรายงานการใช้ 2D และ 3D  

scan หลายการศึกษา ซึง่มวีธีิการวัดและใชจ้ดุอา้งองิ (reference  

point) ที่หลากหลาย เช่น Waitzman และ Posnick ได้ทดลอง 

ใช้คาลิเปอร์ (caliper) วัดกะโหลกศีรษะ เทียบกับภาพ CT scan  

พบว่าคา่ท่ีวัดไดมี้ความใกลเ้คยีงกันหากกะโหลกศรีษะเอียงไม่เกนิ 

4 องศา(8) Metzger และคณะ วิเคราะห์ mathematical algo-

rithm จาก CT scan เพื่อดูลักษณะของพื้นกระบอกตา พบว่ามี 

ลักษณะแตกต่างกันถึง 12 แบบ และมีความแตกต่างกันในแต่ละ 

เพศ แต่ไม่แตกต่างกันในแต่ละข้างของกระบอกตา(9) การศึกษา

ของ Forbes ซึ่งใช้ CT scan ร่วมกับ General Electric 8800 

system ทำาการนับ pixel เพื่อคำานวณขนาดของกระบอกตา พบ

ว่ามีขนาดเฉลี่ย 30.1 มล. และกระบอกตา 2 ข้างมีปริมาตรต่าง 

กัน 0.01-1.95 มล.(10) ในขณะที่การศึกษาของ Deveci ซึ่งใช้ 

GE Hi-speed Advantage CT/I device ในการวัด พบว่าได้  

orbital volume เท่ากับ 28.4 ± 2.09 มล. ต่างจากการวัดแบบ 

direct เพียง 0.93 ± 1.08 มล.(5) Ploder ทำาการวัด CT scan 

ในระนาบโคโรนัล (coronal plane) โดยกำาหนด ethmoido- 

maxillary suture เป็นตำาแหน่งด้านใกล้กลาง ด้านหน้าสุดคือ

ตำาแหน่งที่ยังเห็น maxillary sinus และด้านหลังสุดคือตำาแหน่ง

ของ orbital apex พบว่าพื้นกระบอกตามีขนาด 5.72 ± 1.07  

ตร.ซม. (3.43-7.69 ตร.ซม.) และไม่มีความแตกต่างระหว่าง

กระบอกตาทั้ง 2 ข้าง(11) ส่วนการศึกษาของ Nagasao และคณะ

ซึ่งใช้ 3-D image-analysing software ในการวัดมุมพื้นกระบอก

ตานัน้พบวา่ มมุพืน้กระบอกตาของเดก็มคีวามชนัมากกวา่ผูใ้หญ ่

และของผู้ชายมีความชันมากกว่าผู้หญิง ผู้สูงอายุมีความลึกของ

พืน้กระบอกตามากทีส่ดุทัง้ในแนวตัง้และแนวนอน แต่ไม่พบความ

แตกตา่งระหว่างเพศ และจุดลกึสดุมแีนวโน้มไปทางดา้นหลงัมาก 

ขึ้นตามอายุ(12) ในปี ค.ศ.2012 Lukats และคณะ ใช้ cranio- 

viewer orbital program software ในการวัดเทียบกับการใช้ 

cone beam computed tomography (CBCT) พบว่ามีความ 

น่าเชื่อถือไม่แตกต่างกัน(13) และ Ploder ได้ทำาการศึกษาขนาด 

ของพืน้กระบอกตาใน blow-out fracture เปรยีบเทยีบระหวา่ง 

2D กับ 3D CT scan พบว่า การวัดมีความถูกต้องไม่ต่างกัน แต่ 

2D CT scan ทำาได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า(14) 

การวดัพืน้กระบอกตาจาก CT scan จำาเป็นตอ้งกำาหนดจดุ 

อ้างอิงเพื่อให้เกิดการวัดได้แม่นยำาในแต่ละครั้ง โดย Ji และคณะ  
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(inclusion criteria) ได้แก่ 1) ผู้ที่มาถ่ายภาพ CT scan ที่ศูนย์

เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง จ.ปทุมธานี ระหว่าง 1 มกราคม 

พ.ศ.2552-30 สิงหาคม พ.ศ.2558 2) อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 3) 

มีเชื้อชาติไทย และ 4) ภาพ CT scan ได้มาตรฐานโดยมีการจัด

ตำาแหน่งผู้ป่วยให้เส้นท่ีลากจากขอบล่างของกระบอกตาถึงขอบ

บนของรูหูส่วนนอก (Frankfort plane) ขนานแนวระนาบนอน 

(horizontal plane) ในตำาแหน่งสมดุลซ้ายขวา (symmetry) 

และมีความหนาของภาพตัดไม่เกิน 1 มม. และกำาหนดเกณฑ์

คัดกลุ่มผู้ป่วยออกจากการศึกษา (exclusion criteria) ได้แก่ 1)  

ผู้ท่ีมีประวัติการบาดเจ็บของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้า 

2) ผู้ที่มีความผิดปกติของการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าแต่

กำาเนิด (developmental anomalies) ของใบหน้าส่วนกลาง

และใบหน้าส่วนบน และ 3) มีปัญหาเชิงเทคนิค เช่น ไม่สามารถ

เปิดข้อมูลในโปรแกรมได้

วิธีการวัด ใช้ภาพแนวตัดขวาง (cross-section) ของทั้ง 3 

แนว ได้แก่ ระนาบตามแกน (axial plane) ใช้แบ่งภาพครึ่งบน

ล่าง ระนาบโคโรนัลใช้แบ่งภาพออกเป็นซีกหน้าหลัง และระนาบ

แซจิตทัลใช้แบ่งภาพออกเป็นซ้ายขวา มาทำาการวัดขนาดมุมพ้ืน

กระบอกตา โดยวัดมุมที่เกิดจากการทำามุมของพ้ืนกระบอกตา

กับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลางจากระนาบโคโรนัล และมุมพื้น

กระบอกตาในแนวหน้าหลังจากระนาบแซจิตทัล ดังนี้ 1) เลือก

ระดับของ cut ท่ีแสดงถึงตำาแหน่งพ้ืนกระบอกตาจาก axial 

plane โดยใช้ cut ที่ตำ่าท่ีสุดที่อยู่เหนือโพรงอากาศแม็กซิลลา 

ของข้างนั้น ๆ  (รูปที่ 1) 2) ลากเส้นแนวแกนของระนาบโคโรนัล 

(เส้นแนวนอน) ไปอยู่ตำาแหน่งหน้าสุดของกระบอกตา จากระนาบ

ตามแกนเพือ่วัดมมุทีเ่กดิจากพื้นกระบอกตา ทำากบัผนังกระบอก

ตาด้านใกล้กลาง จากระนาบโคโรนัล (รูปที่ 2) และ 3) ลาก

เส้นแนวแกนของระนาบแซจิตทัล (เส้นแนวตั้ง) ไปอยู่ตำาแหน่ง

กึ่งกลาง optic canal จากระนาบตามแกนเพ่ือวัดมุมของพื้น

กระบอกตาในแนวหน้าหลังจากระนาบแซจิตทัล (รูปที่ 3)

ได้ตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูล (reliability) ของการ

วัดข้อมูลของผู้วัด (intrainvestigator) โดยสุ่มตัวอย่าง 30 ราย 

แล้วทำาการวัดค่า 3 ครั้งในแต่ละราย นำาค่าที่วัดได้ไปหาค่าความ

เที่ยงจากการคำานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 

coefficient) โดยข้อมูลที่วัดจะมีความเที่ยงที่เชื่อถือได้ เมื่อได้

ค่ามากกว่า 0.7 

ทำาการวเิคราะหท์างสถติ ิ(statistical methodology) โดย

วิเคราะห์การกระจายของข้อมูล (regular distribution) ในด้าน

ต่าง ๆ  ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป (เพศ และอายุ) ข้อมูลจากการวัด ค่า 

เฉลี่ยของมุมต่าง ๆ  และเปรียบเทียบความแตกต่างของมุมใน

แต่ละข้างของกระดูกเบ้าตา เพศ และความสัมพันธ์กับอายุด้วย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป SPSS เปรียบเทียบมุมพื้นกระ-

บอกตาแต่ละข้าง โดยใช้ paired t-test

เปรียบเทียบมุมพื้นกระบอกตา กับ เพศ โดยใช้ indepen-

dent samples t-test และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมพื้น

กระบอกตาแต่ละข้างกับอายุ โดยใช้ Pearson’s correlation

รูปที่ 1 แสดงระนาบตามแกนของภาพรังสสีว่นตดัอาศยัคอมพวิเตอร ์โดยเลอืกใชร้ะนาบทีต่ํา่ทีส่ดุทีอ่ยูเ่หนอืโพรงอากาศแมก็ซลิลาของขา้งนัน้ ๆ  ซึง่

จะมีการกําหนดเส้นแนวแกนของระนาบโคโรนัล หรือเส้นแนวนอน (H) และเส้นแนวแกนของระนาบแซจิตทัล หรือเส้นแนวตั้ง (V) 

Fig. 1 The lowest cut of axial plane that above the maxillary sinus was chosen for the reference point. The coronal plane 

line or the horizontal line (H) and the sagittal plane line or the vertical line (V) were set in this axial plane.

V

H



99ว.  ศลัยช์อ่งปาก-แมก็ซลิโลเฟเชยีลปีที่ 34  ฉบับที่ 2  ก.ค.-ธ.ค. 2563

ผล

เมือ่พจิารณาขอ้มลูภาพ CT scan ของกลุม่ผูเ้ขา้รบับรกิาร

ฝังรากเทียมและการจัดฟัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้น

สูง จ.ปทุมธานี ระหว่าง 1 มกราคม พ.ศ.2552-30 สิงหาคม พ.ศ.

2558 จำานวนทั้งสิ้น 221 คน เข้าเกณฑ์ในการศึกษา 200 คน  

เป็นเพศชาย 71 คน (ร้อยละ 35.5) และเพศหญิง 129 คน (ร้อย

ละ 64.5) อายเุฉลีย่ 26.2 ± 7.2 ป ีโดยมอีายนุอ้ยสดุและมากทีส่ดุ 

เท่ากับ 13 และ 57 ปี ตามลำาดับ (ตารางที่ 1)

เม่ือพิจารณาค่ามุมพื้นกระบอกตาพบว่า มุมระหว่างพื้น

กระบอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลางข้างขวามีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 129.5 ± 3.6 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 120.6 องศา และค่า

มากสุด 139.4 องศา มุมระหว่างพื้นกระบอกตากับผนังกระบอก

ตาดา้นใกลก้ลางขา้งซา้ย มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 129.4 ± 3.5 องศา โดย 

รูปที่ 2 แสดงการวัดมุมที่เกิดจากพื้นกระบอกตาทํากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลางในระนาบโคโรนัลที่เกิดจากการลากเส้นแนวแกนของระนาบ

โคโรนัล (เส้นแนวนอน, H) จากระนาบตามแกนในรูปที่ 1 ไปอยู่ตําแหน่งหน้าสุดของกระบอกตา

Fig. 2 Measurement of an angulation between the floor and the medial wall of orbit. From the axial plane in Fig.1, the 

coronal plane line (horizontal line, H) was adjusted to the most anterior part of the orbit.

รูปที่ 3 แสดงการวัดมุมพ้ืนกระบอกตาในแนวหน้าหลังในระนาบแซจิตทัลที่เกิดจากการลากเส้นแนวแกนของระนาบแซจิตทัล (เส้นแนวตั้ง, V)  

จากระนาบตามแกนในรูปที่ 1 ไปอยู่ตําแหน่งกึ่งกลางของออปติกคาแนล

Fig. 3 Measurement of an angulation of the floor of orbit in anteroposterior direction. From the axial plane in Fig.1, the 

sagittal plane line (veritcal line, V) to the mid-optic canal plane.

ตารางที่ 1 แสดงจำานวนเพศและอายุ

Table 1 Genders and age distribution of the study.

อายุ เพศชาย เพศหญิง รวม

รวม (%)

อายุเฉลี่ย (ปี)

อายุที่มากที่สุด (ปี)

อายุที่น้อยที่สุด (ปี)

71 (35.5%)

25.9 ± 6.6

45

13

129 (64.5%)

26.3 ± 7.6

57

13

200 (100%)

26.2 ± 7.2

57

13
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มีค่าน้อยสุด 118.1 องศา และค่ามากสุด 138.3 องศา มุมพื้น

กระบอกตาในแนวหนา้หลงัขา้งขวา มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 149.3 ± 4.4 

องศา โดยมีค่าน้อยสุด 132.1 องศา และค่ามากสุด 160.3 องศา 

และมุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังข้างซ้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

148.9 ± 4.6 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 125.8 องศา และค่ามากสุด 

160.1 องศา (ตารางที่ 2)

เมื่อพิจารณาค่ามุมพื้นกระบอกตาแยกตามเพศ ในเพศ

ชายพบวา่ มมุระหว่างพืน้กระบอกตากับผนงักระบอกตาดา้นใกล ้

กลางข้างขวา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 129.9 ± 3.8 องศา โดยมีค่าน้อย

สดุ 120.7 องศา และคา่มากสดุ 139.4 องศา มมุระหวา่งพืน้กระ- 

บอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลางข้างซ้าย มีค่าเฉล่ียเท่า 

กับ 129.9 ± 3.2 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 118.1 องศา และค่ามาก

สุด 135.9 องศา มุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังข้างขวา มีค่า

เฉล่ียเท่ากับ 149.3 ± 4.3 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 132.5 องศา 

และค่ามากสุด 160.3 องศา และมุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้า

หลังข้างซ้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 149.3 ± 4.8 องศา โดยมีค่าน้อย

สุด 126.9 องศา และค่ามากสุด 159.6 องศา ส่วนในเพศหญิงพบ

ว่า มุมระหว่างพ้ืนกระบอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลาง

ข้างขวา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 129.3 ± 3.6 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 

120.6 องศา และคา่มากสดุ 138.4 องศา มมุระหวา่งพืน้กระบอก

ตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลางข้างซ้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

129.1 ± 3.6 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 118.5 องศา และค่ามากสุด 

138.3 องศา มมุพืน้กระบอกตาในแนวหนา้หลงัขา้งขวา มีคา่เฉลีย่

เท่ากับ 149.2 ± 4.5 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 132.1 องศา และค่า

มากสุด 158.6 องศา และมุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังข้าง

ซ้าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 149.8 ± 4.6 องศา โดยมีค่าน้อยสุด 125.8 

องศา และค่ามากสุด 160.1 องศา (ตารางที่ 3)

เมื่อเปรียบเทียบมุมพื้นกระบอกตาข้างซ้ายและขวา พบ

ว่า มุมระหว่างพ้ืนกระบอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลาง 

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 0.461, p =  

0.645) และมุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลัง ไม่มีความแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 0.906, p = 0.366) เช่นกัน

เมื่อเปรียบเทียบมุมพื้นกระบอกตากับเพศ พบว่า มุม

ระหว่างพืน้กระบอกตากบัผนงักระบอกตาดา้นใกลก้ลางขา้งขวา 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยมุมพื้นกระบอกตาแยกตามเพศ 

Table 3 Showed the data devided by gender, into male and female.

มุมพื้นกระบอกตา
เพศชาย (71 คน) เพศหญิง (129 คน)

ค่าน้อยที่สุด 
(องศา)

ค่ามากที่สุด
(องศา)

ค่าเฉลี่ย
(องศา) SD ค่าน้อยที่สุด

(องศา)
ค่ามากที่สุด 

(องศา)
ค่าเฉลี่ย 
(องศา) SD

RtM

LtM

RtF

LtF

120.7

118.1

132.5

126.9

139.4

135.9

160.3

159.6

129.9

129.9

149.3

149.3

3.6

3.2

4.3

4.8

120.6

118.5

132.1

125.8

138.4

138.3

158.6

160.1

129.3

129.1

149.2

148.8

3.6

3.6

4.5

4.6

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยมุมพื้นกระบอกตา 

    RtM = มุมที่พื้นกระบอกตาทำากับผนังด้านใกล้กลางข้างขวา, LtM = มุมที่พื้นกระบอกตาทำากับผนังด้านใกล้กลางข้างซ้าย, RtF = มุมพื้น 

กระบอกตาในแนวหน้าหลังข้างขวา, LtF = มุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังข้างซ้าย

Table 2 Showed the minimum, maximum, and mean of the orbital floor angulations. 

    RtM = right infero-medial angulation, LtM = left infero-medial angulation, RtF = right antero-posterior angulation, LtF = left 

antero-posterior angulation

มุมพื้นกระบอกตา จำานวน ค่าน้อยที่สุด (องศา) ค่ามากที่สุด (องศา) ค่าเฉลี่ย (องศา) SD

RtM

LtM

RtF

LtF

200

200

200

200

120.6

118.1

132.1

125.8

139.4

138.3

160.3

160.1

129.5

129.4

149.3

148.9

3.6

3.5

4.4

4.6
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ของเพศชายและหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (t = 1.124, p = 0.262) ส่วนมุมข้างซ้ายของเพศชายและ 

หญิง ก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 1.523, p =  

0.129) เช่นกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับมุมพื้นกระบอกตาใน

แนวหน้าหลังข้างขวาของเพศชายและหญิง ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = 0.139, p = 0.889) ส่วนมุมข้าง

ซา้ยของเพศชายและหญงิกไ็มม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติ (t = 0.766, p = 0.445) เช่นกัน

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับมุมพื้นกระบอกตา  

พบว่า มุมระหว่างพื้นกระบอกตากับผนังด้านใกล้กลางข้างขวา

และขา้งซา้ย และมมุพืน้กระบอกตาในแนวหนา้หลงัขา้งขวาและ

ข้างซ้าย ไม่มีความสัมพันธ์กับอายุที่เปลี่ยนแปลง (r = 0.069, 

-0.043, -0.129 และ 0.048 ตามลำาดับ)

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์กับอายุแยกตามเพศพบว่า ในเพศ

ชายทั้งมุมระหว่างพ้ืนกระบอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้

กลางขา้งขวาและข้างซา้ย และมุมพืน้กระบอกตาในแนวหน้าหลงั  

ไม่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมด (r = 0.179, -0.064, -0.148, และ 

0.103 ตามลำาดับ) เช่นเดียวกับในเพศหญิง ซึ่งก็พบว่าไม่มีความ

สัมพันธ์กันทั้งหมดเช่นกัน (r = 0.021, -0.030, -0.121, และ 

0.024 ตามลำาดับ)

วิจารณ์

ภาวะกระดูกกระบอกตาแตกพบได้บ่อยจากการบาดเจ็บ

บริเวณใบหน้า อาจเป็นการแตกของกระดูกกระบอกตาอย่าง

เดียว หรือเกิดร่วมกับการแตกหักของกระดูกใบหน้าชิ้นอื่น การ

บูรณะภาวะกระดูกกระบอกตาแตกให้ได้ผลดีทั้งแง่ความสวย 

งามและการใช้งานนั้นเป็นเรื่องที่ยากและท้าทาย จึงมีผู้ทำาการ

ศึกษาวิเคราะห์หาขนาดของกระดูกกระบอกตาด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายทั้งจากการวัดโดยตรงและทางอ้อม และการหามุม

ของพื้นกระบอกตาจากการเทียบกับเส้นสมมติ(1) อย่างไรก็ตาม 

ไมพ่บรายงานทีว่ดัมมุของพืน้กระบอกตาเองในแนวหนา้หลังและ

มุมพื้นกระบอกตาที่ทำากับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลาง ซึ่งค่า

นี้สามารถนำาไปใช้ในการผ่าตัดจริงได้มากกว่า เนื่องจากบริเวณ

ผ่าตัดมีพื้นที่เข้าทำาจำากัด มีหลอดเลือดและเส้นประสาทที่สำาคัญ

อยู่เป็นจำานวนมาก กระดูกมีการหายไปบางส่วน และมีการบวม

ของเนื้อเย่ือ จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้ซึ่งทำาการวิเคราะห์ภาพ 

CT scan ของกระดูกกระบอกตาในคนไทย 200 คน

เม่ือเปรียบเทียบมุมพื้นกระบอกตาด้านซ้ายและด้านขวา 

พบว่า ทั้งมุมระหว่างพื้นกระบอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้

กลาง และมุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลัง ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.645 และ 0.366 ตามลำาดับ) 

ตรงกับการศึกษาของ Ploder ที่ใช้ CT scan ระนาบโคโรนัลใน

การวัด(14) การศึกษาของ Metzger และคณะ ที่ใช้การวิเคราะห์ 

mathematical algorithm จาก CT scan(9) และการศึกษาของ 

Cornelius และคณะ ที่พบว่าลักษณะของพื้นกระบอกตาด้าน 

ซ้ายและขวาไม่มีความแตกต่างกัน(18) 

เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบมุมของพื้นกระบอกตากับเพศ  

พบว่า ทั้งมุมระหว่างพื้นกระบอกตากับผนังกระบอกตาด้านใกล้ 

กลางข้างขวาและข้างซ้าย และมุมพื้นกระบอกตาในแนวหน้า 

หลังข้างขวาและข้างซ้าย ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชาย 

กับเพศหญิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี (p = 0.262, 0.129,  

0.889 และ 0.445 ตามลำาดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Urbanová ที่พบว่าเพศไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญกับการเปลี่ยน 

แปลงรปูรา่งของกระบอกตา(19) แตม่คีวามแตกต่างจากการศึกษา 

ก่อนหน้าน้ีหลายการศึกษา เช่น การศึกษาของ Nagasao และ

คณะ(12) ที่พบว่ามุมพื้นกระบอกตาของเพศชายมีความชันมาก 

กว่าเพศหญิง การศึกษาของ Metzger และคณะ ซึ่งพบว่า

ลักษณะของพื้นกระบอกตามีความแตกต่างกันในแต่ละเพศ(9) 

การศึกษาของ Patnaik และคณะ ซ่ึงพบว่า กระดูกกระบอกตา

มีความแตกต่างกันระหว่างเพศเช่นกัน โดยเพศหญิงจะมีความ

โค้งของกระบอกตามากกว่า(20) และการศึกษาของ Cornelius 

และคณะ ซึ่งพบว่าพื้นกระบอกตามีความแตกต่างกันระหว่าง

เพศเช่นกัน โดยเม่ือพิจารณาความลาดชันจากแนวโคโรนัล พบ

ว่ามุมที่พื้นกระบอกตาทำากับเส้นสมมติในแนวนอนมีความชัน 

ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และส่วนนูนบริเวณใกล้กลางด้าน

หลัง (posteromedial bulge) ของพื้นกระบอกตาในเพศชาย 

มีขนาดใหญ่และนูนกว่าในเพศหญิง(18) 

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของพื้นกระบอกตา 

กบัอายพุบวา่ มมุระหวา่งพืน้กระบอกตากบัผนังกระบอกตาด้าน

ใกลก้ลางขา้งขวาและขา้งซา้ย และมมุพืน้กระบอกตาในแนวหนา้

หลงัข้างขวาและขา้งซา้ย ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอายทุีเ่ปล่ียนแปลง 

(r = 0.069, -0.043, -0.129 และ 0.048 ตามลำาดับ) ซึ่งต่างจาก 

การศึกษาของ Nagasao และคณะ ซึ่งพบว่า มุมพื้นกระบอกตา 

ของเด็กมีความชันมากกว่าผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมีความลึกของพ้ืน
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กระบอกตามากที่สุดทั้งในแนวตั้งและแนวนอน และจุดลึกสุด

มีแนวโน้มไปทางด้านหลังมากขึ้นตามอายุ(12) และต่างจากการ

ศึกษาของ Cornelius และคณะ ในปี ค.ศ.2014 ที่พบว่า จาก 

แนวโคโรนลั ความลาดชนัของมมุทีพ่ืน้กระบอกตาทำากบัเสน้สม- 

มตใินแนวนอนมคีวามชนัลดลงตามอาย ุเมือ่อายเุพิม่ขึน้ความลกึ 

ของพืน้กระบอกตาจะเพิม่มากขึน้และมแีนวโนม้ไปดา้นหลงัมาก 

ขึ้น(18) ส่วนการศึกษาของ Mendelson และ Wong พบว่า ความ

ยาวของพื้นกระบอกตาของขอบกระบอกตาด้านบนและล่างไม่

เปล่ียนแปลงตามอายุอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ขอบด้านไกลกลาง

ด้านล่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดตั้งแต่ช่วงวัยกลางคน ขอบ

ดา้นใกลก้ลางดา้นบนและลา่งเกดิการละลายตวัในชว่งวยัชรา โดย

เฉพาะในเพศชาย(21) (รูปที่ 4) เมื่อพิจารณาแล้วสาเหตุที่ผลจาก

การศกึษานีต้า่งจากการศกึษากอ่นหนา้ อาจเกิดจากการทีก่ลุม่ที่

ศกึษานีส้ว่นใหญ่มอีายอุยูใ่นชว่ง 20-30 ป ีซ่ึงเปน็ช่วงทีส่ิน้สดุการ

เจริญเติบโตของกระดูกกระบอกตาแล้ว แต่ช่วงอายุนี้ไม่ใช่ช่วง 

ทีพ่บการเปลีย่นแปลงจากการละลายตัวของกระดกูจากการเส่ือม

ตามอายุอย่างชัดเจน ทำาให้ไม่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุม 

ของพื้นกระบอกตากับอายุที่เพิ่มขึ้น

เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมพื้นกระบอกตากับอายุ 

แยกตามเพศในเพศชาย ทัง้มมุระหวา่งพืน้กระบอกตากบัผนงักระ- 

บอกตาดา้นใกลก้ลางข้างขวาและข้างซา้ย และมมุพืน้กระบอกตา 

ในแนวหน้าหลังข้างขวาและข้างซ้าย พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ

อายุทั้งหมด (r = 0.179, -0.064, -0.148, และ 0.103 ตามลำาดับ) 

เช่นเดยีวกับผลการศกึษาในเพศหญงิ (r = 0.021, -0.030, -0.121, 

รูปที่ 4 แสดงการละลายตวัของกระดกูเมือ่อายมุากขึน้ (ขนาดของลกูศรแสดงถงึปรมิาณการละลาย) โดยกระดกูกระบอกตามกีารละลายมากบรเิวณ

ใกล้กลางด้านบน และไกลกลางด้านล่าง

Fig. 4 Showed bony resorption with increasing age (size of arrows represented quantity of bony resorption). More resorp- 

tion was found at supero-medial and infero-lateral area of orbit.

และ 0.024 ตามลำาดับ) แต่มีแนวโน้มมุมระหว่างพื้นกระบอกตา

กับผนังกระบอกตาด้านใกล้กลางข้างขวา และมุมพื้นกระบอก

ตาในแนวหน้าหลังข้างซ้ายมีค่าเพ่ิมข้ึนตามอายุ ตรงข้ามกับมุม

ระหว่างพื้นกระบอกตาทำากับผนังด้านใกล้กลางข้างซ้าย และมุม

พื้นกระบอกตาในแนวหน้าหลังข้างขวาที่มีแนวโน้มค่าลดลงเมื่อ

อายุเพิ่มขึ้น ซ่ึงต่างจากการศึกษาของ Urbanová ที่พบว่า เมื่อ

พจิารณาแยกตามเพศแลว้ อายทุีเ่พิม่ขึน้มผีลตอ่การเปล่ียนแปลง

ของกระบอกตาในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยจะมีการขยาย

และลดขนาดของขอบด้านล่างด้านนอกในทิศทางตรงข้ามกับ

ขอบด้านใน(19)

สรุป

การศึกษานี้ให้ข้อมูลเก่ียวกับมุมพื้นกระบอกตาในคนไทย 

โดยที่ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ด้าน เพศ และอายุที่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีผลต่อมุมพื้นกระบอกตา ข้อมูลที่ได้น้ีสามารถนำาไปใช้สร้าง

ต้นแบบสำาหรับการออกแบบวัสดุรองพื้นกระบอกตาในคนไทย

ต่อไป
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ในงานวิจัยนี้
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