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Effect of mandibular setback surgery and bimaxillary
surgery in patients with skeletal class III deformity on
pharyngeal airway change by using cone beam
computed tomographic measurement
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The common abnormal relationship of jaw is skeletal class III deformity which can be corrected by various
jaw surgical techniques. The most commonly used technique for correcting this type of deformity is mandibular
setback surgery or bimaxillary surgery, which results in the jaw position. It is said that this surgical correction
affects the pharyngeal airway changes. Many studies report a decrease in the airway after the jaw surgery,
mainly measured by lateral cephalometric radiographs. Currently, there is computed tomography which can
demonstrate structures in three-dimensions and illustrate the anatomy of the airway more clearly. According to
previous studies, the decrease of the airway may be one of the factors that can cause sleep apnea. Thus the
objective of this review article is to gather and evaluate the pharyngeal airway changes after the mandibular
setback and bimaxillary surgery in patients with skeletal class III deformity by using cone beam computed
tomography and to evaluate the correlation of pharyngeal airway changes with sleep apnea.
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ผลของการผ่ าตัดขากรรไกรชนิดถอยขากรรไกรล่ างและ
การผ่ าตัดสองขากรรไกรในผู้ป่วยที่มคี วามสัมพันธ์ ท่ผี ดิ ปกติ
ของกระดู ก ขากรรไกรชนิ ด ที่ส ามต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ท่ อทางเดินหายใจโดยภาพรั งสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ล�ำรั งสีรูปกรวย
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ศัลยศาสตร์ ชอ่ งปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี สิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โรงพยาบาลสิ รินธร จังหวัดขอนแก่น
ภาควิ ชาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชี ยล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

ความสัมพันธ์ ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่สามเป็ นภาวะที่พบได้ บ่อย สามารถแก้ ไขได้ โดยการผ่าตัดขากรรไกร
เทคนิ คที่ ใช้ กันมากในการแก้ ไขความผิ ดปกติชนิ ดนี ้ ได้ แก่ การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง หรื อ การผ่าตัดสองขากรรไกร
ซึง่ ผลของการเลื่อนขากรรไกรเพื่อแก้ ไขความผิดปกติดงั กล่าวนัน้ พบว่าส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงท่อทางเดินหายใจของผู้ป่วย
หลายการศึกษารายงานการลดลงของท่อทางเดินหายใจหลังการผ่าตัดขากรรไกร โดยส่วนใหญ่ประเมินโดยภาพรังสีกะโหลก
ศีรษะด้ านข้ าง แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการน�ำภาพรังสีส่วนตัดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ล�ำรังสีรูปกรวยมาใช้ ในการประเมินมากขึ ้น
เนือ่ งจากสามารถแสดงผลในลักษณะสามมิตแิ ละเห็นลักษณะของท่อทางเดินหายใจได้ ชดั เจนมากขึ ้น ซึง่ จากรายงานผลการศึกษา
ที่ พ บว่ า การลดลงของท่ อ ทางเดิ น หายใจอาจเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จัย ที่ ส ามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะหยุด หายใจในขณะหลับ นัน้
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการทบทวนวรรณกรรมนี จ้ ึง จัด ท� ำ ขึน้ เพื่ อ รวบรวม และประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงท่อ ทางเดิ น หายใจ
หลังการผ่าตัดขากรรไกร ประเภทถอยขากรรไกรล่าง และการผ่าตัดสองขากรรไกร ในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ ที่ผิดปกติ
ของกระดูกขากรรไกรชนิดที่สาม โดยใช้ ภาพถ่ายรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ลำ� รังสีรูปกรวย และเพื่อประเมินความสัมพันธ์
ของการเปลี่ยนแปลงท่อทางเดินหายใจดังกล่าวกับการเกิดภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ
รหัสค�ำ: การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง, การผ่าตัดสองขากรรไกร, ความสัมพันธ์ ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่สาม,
การเปลี่ยนแปลงท่อทางเดินหายใจ, ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ล�ำรังสีรูปกรวย, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
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บทน�ำ

ขากรรไกรบนยุบ (maxillary deficiency) หรื ออาจเกิด
จากทัง้ 2 สาเหตุร่วมกัน [1] ในอดีต การผ่าตัดแก้ ไข
ความสัม พัน ธ์ ที่ ผิ ด ปกติ ข องกระดูก ขากรรไกร ขากรรไกรล่ า งยื่ น ท� ำ ได้ โดยการใช้ การผ่ า ตัด ถอย
ชนิดทีส่ าม (skeletal class III deformity) เป็ นผลมาจาก ขากรรไกรล่ า ง (mandibular setback surgery)
ขากรรไกรล่างยื่น (mandibular prognathism) หรื อ เพียงอย่างเดียว [2,3] สืบเนื่องจากการพัฒนาความรู้
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และเทคนิ ค ในการผ่ า ตัด ที่ ม ากขึ น้ การผ่ า ตัด แก้ ไข
ขากรรไกรล่ า งยื่ น ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาพบว่ า
การผ่าตัดแก้ ไขโดยการถอยขากรรไกรล่างเพียงอย่างเดียว
ลดลงเหลื อ น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 10 ในขณะที่ ก ารผ่ า ตัด
สองขากรรไกร (bimaxillary surgery) เพิ่ ม ขึน้ เป็ น
ร้ อยละ 40 ของผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ ที่ผิดปกติของ
กระดูกขากรรไกรชนิดที่สาม [4]
การผ่ า ตัด ถอยขากรรไกรล่า งเพี ย งอย่า งเดี ย ว
และการผ่าตัดสองขากรรไกรสามารถช่วยแก้ ไขการสบฟัน
การบดเคี ย้ ว และท� ำ ให้ เ กิ ด ความสวยงามโดยการ
เปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งของขากรรไกรล่างและขากรรไกรบน
มี งานศึกษารายงานว่ามี การลดลงของมิติของ
ท่อ ทางเดิน หายใจ (airway dimensions) หลัง จาก
การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง [5-7] ในขณะเดียวกัน
ก็มีการศึกษาระบุว่าการผ่าตัดสองขากรรไกร ซึ่งได้ แก่
การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนมาข้ างหน้ า (maxillary
advancement surgery) และการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
เพื่อแก้ ไขความสัมพันธ์ ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกร
ชนิดทีส่ าม อาจจะมีผลกระทบต่อการลดลงของท่อทางเดิน
หายใจส่วนคอยหอย (pharyngeal airway) น้ อยกว่า
การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพียงอย่างเดียว [3,8]
การแคบลงของช่องท่อทางเดินหายใจส่วนหลัง
(posterior airway space) หลังการผ่าตัดขากรรไกร
ได้ รับความสนใจมากขึ ้นในระยะหลัง [3,9] โดยเหตุผล
หลักนันมาจากการมี
้
รายงานผู้ป่วยจ�ำนวนหนึ่งที่ได้ รับ
การผ่าตัดโดยการถอยขากรรไกรล่างแล้ วพบว่าอาจเป็ น
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive
Sleep Apnea; OSA) [10-13] แพทย์รายงานการพบผู้ป่วย
ที่เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับหลังการผ่าตัดถอยขา
กรรไกรล่าง และรายงานเกีย่ วกับภาวะแทรกซ้ อนดังกล่าว
โดยตัวอย่างผู้ป่วยรายที่หนึง่ เป็ นผู้ป่วยเพศชาย มีภาวะ
หยุ ด หายใจขณะหลับ และมี ป ระวัติ ก ารผ่ า ตัด ถอย
ขากรรไกรล่างเมือ่ 15 ปี กอ่ น และภาพรังสีกะโหลกศีรษะ
ด้ านข้ าง (lateral cephalometric radiographs) พบว่า
ผู้ป่วยมี ช่องท่อทางเดินหายใจส่วนหลังลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญหลังการผ่าตัดทันทีและหลังจาก 15 ปี โดยที่

ไม่พบปัจจัยอืน่ ๆ ในการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ [13]
และยังมีรายงานผู้ป่วยอีก 2 ราย เป็ นผู้ป่วยเพศหญิ ง
ที่ เกิ ดภาวะหยุดหายใจขณะหลับหลังการผ่าตัดถอย
ขากรรไกรล่าง [11,12]
ผลของการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างในผู้ป่วยที่มี
ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรชนิดที่สาม
พบว่าท�ำให้ มกี ารเปลีย่ นแปลงต�ำแหน่งของกระดูกโคนลิ ้น
(hyoid bone) และลิ ้น [14] ในการประเมินต�ำแหน่งของ
กระดูกโคนลิ ้น และลิ ้น หลังการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
พบว่าต�ำแหน่งกระดูกโคนลิ ้น มีการเคลื่อนที่ไปในแนว
ล่าง-หลัง (infero-posterior) หลังการผ่าตัดทันที และ
เกิดการคืนกลับ (relapse) เคลื่อนมาในแนวบน-หน้ า
(supero-anterior) หลังการติดตามผล 1 ปี และต�ำแหน่ง
ของลิ ้นมีการเคลื่อนไปในแนวหลัง (posterior) โดยที่
ต�ำแหน่งสุดท้ ายของกระดูกโคนลิ ้น และลิ ้นนัน้ พบว่า
อยู่ในแนว หลัง อย่างมีนยั ส�ำคัญเมื่อเทียบกับต�ำแหน่ง
ก่อนผ่าตัด [7]
ต�ำแหน่งของกระดูกโคนลิ ้น หลังการผ่าตัดท�ำให้
เกิดการหย่อนของระบบกล้ ามเนื ้อเหนือกระดูกโคนลิ ้น
(suprahyoid musculature) ซึง่ เป็ นกล้ ามเนื ้อทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญในการคงไว้ ของท่อทางเดินหายใจส่วนคอหอย
หลัง ช่ อ งปาก (oropharyngeal airway) ท� ำ ให้ เ กิ ด
การแคบลงของช่ อ งท่ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นคอหอย
(pharyngeal airway space) ตามมา โดยการที่ มี
ช่องท่อทางเดินหายใจส่วนคอหอยแคบลงนันอาจเป็
้
น
ผลท�ำให้ เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ [10-12]
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ คือ ภาวะความผิดปกติ
ของการหายใจที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นขณะที่ น อนหลับ
โดยไม่มี ก ารหายใจเข้ า ออกเป็ น เวลา 10 วิ น าที ห รื อ
มากกว่านัน้ ถึงแม้ ว่าจะมีแรงพยายามในการหายใจ
(respiratory effort) [15] โดยภาวะหยุ ด หายใจ
ขณะหลับ นี เ้ ป็ น ปั จ จัย เสี่ ย งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด โรคความดัน
โลหิตสูง, ความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary
hypertension) และภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะซึง่ อาจเพิม่
อัตราการเสียชีวิต [16,17]
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit
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ปั จจุบนั มีการศึกษาผลของการผ่าตัดขากรรไกร
ต่ อ ช่ อ งท่ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นคอหอย ในผู้ป่ วยที่ มี
ความสัม พัน ธ์ ที่ ผิ ด ปกติ ข องกระดู ก ขากรรไกรชนิ ด
ที่ ส ามเป็ น จ� ำ นวนมาก แต่ใ นการศึก ษาส่ว นใหญ่ นัน้
จะเป็ นการศึกษาผลของการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
เพี ย งอย่ า งเดี ย วต่ อ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของ
ท่อทางเดินหายใจส่วนคอหอย โดยใช้ ภาพรังสีกะโหลก
ศีรษะด้ านข้ าง ในขณะทีผ่ ลของการผ่าตัดสองขากรรไกร
ยังมีการศึกษาน้ อย และส่วนใหญ่ประเมินผลโดยการใช้
ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้ านข้ างเช่นเดียวกัน [3,9]
การใช้ ภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้ านข้ างนัน้ สามารถ
ประเมินท่อทางเดินหายใจส่วนคอหอยได้ แต่มีข้อจ�ำกัด
คือสามารถวัดได้ ในแนวด้ านข้ าง (lateral view) เท่านัน้
ดัง นัน้ จึง ควรมี ง านศึกษาที่ ป ระเมิ นการเปลี่ยนแปลง
รู ปร่ างของท่อทางเดินหายใจส่วนคอหอยในแนว 3 มิติ
ในผู้ป่วยทีม่ คี วามสัมพันธ์ทผี่ ดิ ปกติของกระดูกขากรรไกร
ชนิ ด ที่ ส าม หลัง การผ่ า ตัด แก้ ไขโดยการผ่ า ตัด สอง
ขากรรไกร เปรี ยบเทียบกับการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยการใช้ ภ าพรั ง สี ส่ ว นตัด อาศัย
คอมพิวเตอร์ ล�ำรังสีรูปกรวย (cone beam computed
tomography; CBCT)
การถ่ า ยภาพรั ง สี ส่ ว นตัด อาศัย คอมพิ ว เตอร์
ล� ำ รั ง สี รู ป กรวย เป็ น เทคนิ ค ที่ ใ ช้ กัน อย่ า งกว้ า งขวาง
ในการวิ นิ จ ฉัย วางแผนการรั ก ษา ช่ ว ยในการผ่ า ตัด
ประเมินผล และติดตามผลการรักษาของความผิดปกติ
บริ เวณขากรรไกรและใบหน้ า โดยภาพถ่ายรังสีชนิดนี ้
สามารถให้ ข้อมูลลักษณะโครงสร้ างของเนือ้ เยื่ออ่อน
และเนื อ้ เยื่ อแข็ง (soft and hard tissues) ได้ อย่าง
แม่นย�ำและการถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ล�ำรั งสีรูปกรวยนัน้ ยังสามารถประเมินความสัมพันธ์
ของโครงสร้ างใบหน้ าสามมิติได้ ดีอีกด้ วย [18]
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ลั ก ษณะทางกายวิภ าคของท่ อ ทางเดิน
หายใจส่ วนบน (anatomy of upper airway)
ท่ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นบน ถู ก แบ่ ง ออกเป็ น
3 ส่วน [19, 20] ดังนี ้ (รูปที่ 1)
1. คอหอยหลั ง โพรงจมู ก (Nasopharynx)
มี ร ะยะตัง้ แต่ ฐานกะโหลกศี ร ษะ (base of skull)
ถึง เพดานอ่อน (soft palate)
2. คอหอยหลังช่องปาก (Oropharynx) ตังแต่
้
เพดานแข็ง (hard palate) ถึง กระดูกโคนลิ ้น โดยแบ่ง
ออกเป็ น
		 2.1 บริ เวณหลังเพดานปาก (retropalatal
region) คือพื ้นที่ตงแต่
ั ้ เพดานแข็ง ถึง ส่วนปลายของ
เพดานอ่อน
		 2.2 บริ เวณหลังโคนลิ ้น (retroglossal region)
มี ร ะยะตัง้ แต่ ส่ว นปลายของเพดานอ่ อ น ถึ ง ฐานฝา
กล่องเสียง (epiglottis)
3. คอหอยส่ ว นกล่ อ งเสี ย ง (Hypopharynx)
ตัง้ แต่ ขอบบนของ ฝากล่ อ งเสี ย ง ถึ ง ขอบล่ า งของ
กระดูกอ่อนกล่องเสียง (cricoid cartilage)

ค่าปกติของช่องท่อทางเดินหายใจส่วนหลัง
(Normal value of posterior airway space)
ค่ า ปกติ ข องช่ อ งท่ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นหลัง
ในมิติหน้ า-หลัง (antero-posterior dimension) ที่ได้
จากการประเมินจากภาพรั งสีกะโหลกศีรษะด้ านข้ าง
คือ 10 ± 2 มิลลิเมตร [5]
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Figure 1 Anatomy of upper airway

ขนาดของช่ องท่ อทางเดินหายใจส่ วนหลัง บริเวณที่มกั พบการอุดกัน้ ทางเดินหายใจ
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Major site of obstruction)
มี ง านศึ ก ษาวิ จัย ต่ า งๆ ที่ จัด ท� ำ ขึ น้ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างช่องท่อทางเดินหายใจส่วนหลัง
และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ดังนี ้
Hochban และคณะ [6] แนะน�ำว่าในผู้ป่วยที่มี
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ทีม่ ขี นาดของช่องท่อทางเดิน
หายใจส่วนหลัง น้ อยกว่า 10 มิลลิเมตร ในภาพรั งสี
กะโหลกศีรษะด้านข้าง เป็นหนึง่ ในข้อบ่งชี ้หลักในการผ่าตัด
เลือ่ นขากรรไกรบนและล่างมาข้างหน้า (maxillomandibular
advancement; MMA)
Riley และคณะ [21] สรุ ปผลว่าช่องท่อทางเดิน
หายใจส่วนหลังทีน่ ้ อยกว่า 11 มิลลิเมตร และระยะระหว่าง
ระนาบขากรรไกรล่าง (mandibular plane) ถึง กระดูก
โคนลิ ้น มากกว่า 15.4 มิลลิเมตร เป็ นข้ อบ่งชี ้ของการเกิด
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
Partinen และคณะ [22] รายงานผลผู้ป่วยที่มี
ช่องท่อทางเดินหายใจส่วนหลังน้ อยกว่า 5 มิลลิเมตร
และระยะระหว่าง ระนาบขากรรไกรล่าง ถึง กระดูกโคนลิ ้น
มากกว่า 24 มิลลิเมตร พบว่ามีดชั นีการหายใจผิดปกติ
(respiratory disturbance index; RDI) สูง

ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ อาจจะพบ
การอุดกัน้ ทางเดินหายใจได้ หลายต�ำแหน่ง แต่บริ เวณ
ที่พบมากที่สดุ 2 ต�ำแหน่ง ได้ แก่ บริ เวณหลังเพดานปาก
และ บริ เวณหลังโคนลิ ้น [15]

ลั ก ษณะทางกายวิภ าคของท่ อ ทางเดิน
หายใจส่ วนบนที่สมั พันธ์ กบั การเกิดภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็ นภาวะที่มีความ
ผิดปกติของการหายใจทีส่ มั พันธ์กบั การมีชอ่ งท่อทางเดิน
หายใจส่วนบนบกพร่อง (compromised upper airway
space) โรคนี ้เป็ นโรคที่เป็ นปั ญหาหลักทางสาธารณสุข
โดยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ถึงร้ อยละ 80-90 ประสบ
ปั ญหาการเป็ นโรคทางเดินหายใจอุดกันในระดั
้
บกลาง
โดยที่ยงั ไม่ได้ รับการวินิจฉัย [23] กลไกการเกิดโรคนี ้
ยังไม่เป็ นที่เข้ าใจแน่ชดั แต่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับปั จจัย
ทีท่ ำ� ให้ เกิดโรคนี ้ได้ แก่ ปั จจัยด้ านลักษณะทางกายวิภาค
(anatomical factor) และปัจจัยด้านกล้ามเนื ้อร่วมประสาท
(neuromuscular factors) [24]
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การศึกษาทีผ่ า่ นมาโดยใช้ เทคนิคการถ่ายภาพรังสี
ที่ แ ตกต่ า งกัน พบว่ า ลัก ษณะทางกายวิ ภ าคของท่ อ
ทางเดินหายใจที่ผิดปกติ เป็ นปั จจัยหลักส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ [25-27] กลุม่ ผู้ที่มีภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับโดยทัว่ ไปมักพบว่า มีท่อทางเดิน
หายใจส่วนบนขนาดเล็ก [28] ท่อทางเดินหายใจเป็นรูปวงรี
(oval shape) [29] และการทีม่ ที อ่ ทางเดินหายใจส่วนบน
ที่ยาวกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ [30]
Chen และคณะ [31] ท� ำ การศึ ก ษาทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบ (systematic review)
เพื่ อ หาลัก ษณะทางกายวิ ภ าคของทางเดิ น หายใจ
ส่ว นบนที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ม ากที่ สุด ต่ อ การเกิ ด ภาวะ
หยุดหายใจขณะหลับโดยวิเคราะห์ผลจากภาพในแนว
สามมิติ โดยจากการศึกษาที่คัดเลือกมีการวิเคราะห์
ระยะในมิตหิ น้ า-หลัง ระยะในมิตขิ ้ าง (lateral dimension)
ความยาวของท่อทางเดินหายใจ พื ้นที่ในแนวตัดขวาง
ที่น้อยที่สดุ (minimum cross-sectional area) ปริ มาตร
ท่อทางเดินหายใจ และรู ปร่ างของท่อทางเดินหายใจ
โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทีม่ ภี าวะหยุดหายใจขณะหลับ
และกลุม่ ที่ไม่มีภาวะดังกล่าว สรุปผลได้ ดงั นี ้
1. ค่ า พื น้ ที่ ใ นแนวตัด ขวางที่ น้ อ ยที่ สุด ของท่ อ
ทางเดิ น หายใจส่ ว นบนของผู้ป่ วยภาวะหยุด หายใจ

ขณะหลับ มี ค่ า น้ อยกว่ า ผู้ ที่ ไ ม่ มี ภ าวะหยุ ด หายใจ
ขณะหลับอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
2. ค่ า พื น้ ที่ ใ นแนวตัด ขวางที่ น้ อ ยที่ สุด ของท่ อ
ทางเดินหายใจส่วนบน เป็ นลักษณะทางกายวิภาคที่มี
ความสัมพันธ์ กับการเกิ ดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
มากที่สดุ

จุดอ้ างอิง (reference points) และระนาบ
อ้ างอิง (reference planes) ในการวัดท่ อ
ทางเดินหายใจโดยใช้ ภาพรั งสี ส่วนตัด
อาศัยคอมพิวเตอร์ ลำ� รั งสีรูปกรวย
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของท่อทางเดินหายใจ
โดยใช้ ภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ลำ� รังสีรูปกรวย
ในแต่ล ะการศึก ษาใช้ จุด อ้ า งอิ ง และระนาบอ้ า งอิ ง ที่
แตกต่างกัน โดยในการศึกษาของ Park และคณะ [19]
ได้ ใช้ จดุ อ้ างอิงและระนาบอ้ างอิง ดังตารางที่ 1 และ รูปที่ 2
ส่วนการศึกษาของ Degerliyurt และคณะ [8]
จะวัด ผลที่ ร ะดับ เพดานอ่ อ น และโคนลิ น้ (base of
tongue) ดังรูปที่ 3

Table 1 Reference points and planes according to studies of Park et al. [19]
Definition
Explanation
Reference points
Po (Porion)
The most superior point of the external auditory meatus
Or (Orbitale)
The most inferior point of the orbital margin
PNS (Posterior nasal spine)
The most posterior point of the hard palate
CV1
The most anterior inferior point of the anterior arch of the atlas
CV2
The most anterior inferior point of the body of the 2nd cervical vertebra
CV3
The most anterior inferior point of the body of the 3rd cervical vertebra
CV4
The most anterior inferior point of the body of the 4th cervical vertebra
Vp
The most posterior point of the ala of the vomer
Reference planes
FH plane (Frankfort Horizontal plane) The plane was constructed on both side of Po and right of Or
PNS–Vp plane
The plane was perpendicular to the midsagittal plane passing through
PNS and Vp
CV1 plane
The plane was parallel to the FH plane passing through CV1
CV2 plane
The plane was parallel to the FH plane passing through CV2
CV3 plane
The plane was parallel to the FH plane passing through CV3
CV4 plane
The plane was parallel to the FH plane passing through CV4
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มาตรการวัดท่ อทางเดินหายใจ (Airway
measurement)
ในการวัดความเปลีย่ นแปลงของท่อทางเดินหายใจ
ในผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การผ่า ตัด ขากรรไกรโดยใช้ ภ าพรั ง สี
ส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ล�ำรั งสีรูปกรวย การวัดผล
จะวัดระยะในแนวต่างๆ [19] ดังนี ้ (รูปที่ 4)
1. ความยาวในแนวหน้ าหลัง (Anteroposterior
length; APL)
2. ความกว้ างมากสุดในแนวตามขวาง (Largest
Figure 2 Reference planes according to studies of Park transverse width; LTW)
3. พื ้นที่ตดั ขวาง (Cross-sectional area; CSA)
et al. [36]
4. ปริ มาตรท่อทางเดินหายใจ

Figure 3 Reference planes according to studies of
Degerliyurt et al. [8] (M1: The level of the most
superior anterior point of the second cervical
spine parallel to the Sella-Nasion line to
evaluate the airway between the soft palate
and posterior pharyngeal wall. M2: The level of
the most superior anterior point of the third
cervical spine parallel to the Sella-Nasion line
to evaluate the airway between the base of the
tongue and posterior pharyngeal wall.)

Figure 4 Airway measurement (APL: Anteroposterior
length. LTW: Largest transverse width. CSA:
Cross-sectional area)

การวัดปริมาตรท่อทางเดินหายใจส่ วนบน
Park และคณะ [19] ได้ทำ� การศึกษาการวัดปริมาตร
ท่อทางเดินหายใจส่วนบน จากภาพรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ ล�ำรังสีรูปกรวย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
โดย ดังนี ้ (รูปที่ 5)
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Figure 5 Volume boundaries for upper airway

1. คอหอยหลังโพรงจมูก สัมพันธ์กบั ระนาบอ้ างอิง
ระหว่าง PNS-Vp plane ถึง CV1 plane
2. คอหอยหลังช่องปาก สัมพันธ์กบั ระนาบอ้ างอิง
ระหว่าง CV1-CV2
3. คอหอยส่วนกล่องเสียง สัมพันธ์กบั ระนาบอ้ างอิง
ระหว่าง CV2-CV4

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ อทางเดินหายใจ
หลั ง การผ่ า ตั ด ถอยขากรรไกรล่ า งโดย
ภาพรั งสี ส่วนตัดอาศั ยคอมพิวเตอร์ ล�ำ
รั งสีรูปกรวย
1. การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง เส้ น หลั ง การผ่ า ตั ด ถอย
ขากรรไกรล่ าง
1.1 การเปลี่ยนแปลงในมิตหิ น้ า-หลัง
Degerliyurt และคณะ [8] พบว่า ระยะในมิ ติ
หน้ า-หลัง ของท่อทางเดินหายใจ ที่ระดับเพดานอ่อน
และระดับโคนลิ ้น หลังผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง ลดลง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
Lee และคณะ [32] พบว่ามีการลดลงของระยะ
ในมิติหน้ า-หลัง ของท่อทางเดินหายใจ ที่ระดับ CV1,
CV2, CV3, CV4
250 M Dent J 2019 December; 39 (3): 243-255

Park และคณะ [19] รายงานผลว่าระยะในมิติ
หน้ า-หลัง ที่ระดับ CV2, CV3 และ CV4 ลดลงหลังผ่าตัด
และคงสภาพอยู่ตลอดการติดตามผล 1.4 ปี โดยไม่มี
การกลับสูส่ ภาวะเริ่ มต้ น (recovery)
1.2 การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ ้ าง
Degerliyurt และคณะ [8] พบว่าระยะในมิติข้าง
มีการลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับเพดานอ่อน
และระดับโคนลิ ้น
Park และคณะ [19] พบว่ า ระยะในมิ ติ ข้ าง
ที่ระดับ CV1 ลดลงหลังผ่าตัดโดยคงอยูถ่ งึ 1.4 ปี
Hong และคณะ [33] และ Hatab และคณะ [34]
พบว่าระยะในมิติข้าง มีการลดลงแต่ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
2. การเปลี่ ยนแปลงพื น้ ที่ ห ลั ง การผ่ าตั ด ถอย
ขากรรไกรล่ าง
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญระหว่างการผ่าตัด
ถอยขากรรไกรล่าง และการผ่าตัดสองขากรรไกร คือ
การเปลี่ ย นแปลงพื น้ ที่ ใ นแนวระนาบ [35] ส� ำ หรั บ
การผ่าตัดสองขากรรไกรนัน้ พื ้นที่ในแนวระนาบยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนหลังการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
หลายงานศึกษารายงานผลยื นยันว่ามี การลดลงของ
พื ้นที่ในแนวระนาบ [8,32,36]
ในแนวระนาบ PNS-Vp หรื อ ในแนวระนาบนอน
(horizontal plane) ที่ระดับ เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหลัง
(Posterior nasal spine) ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิตขิ องพื ้นที่ [19,32,33]
ที่ระดับ ปลายลิ ้นไก่ (uvular tip) และ ฐานฝา
กล่องเสียง พื น้ ที่ ในแนวระนาบและในแนวหน้ า-หลัง
ลดลง [33]
พืน้ ที่ตดั ขวางหลังการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
ทังในระดั
้
บเพดานอ่อน และ โคนลิ ้น มีการลดลงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ [8]
ที่ระดับ CV1 การศึกษารายงานผลสอดคล้ องกัน
ว่ามีการลดลงของ พื ้นที่ในแนวระนาบ และมีการลดลง
ของท่อทางเดินหายใจ ในแนวหน้ า-หลัง และในแนวข้ าง
[8,19,32]
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การศึก ษาของ Park และคณะ [19] พบการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยการลดลงของพื ้นที่
ของท่อทางเดินหายใจ มีแนวโน้ มลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากช่วงเวลา ก่อนการผ่าตัด ถึง 1.4 ปี หลังการผ่าตัด
ที่ระดับ CV2, CV3, และ CV4 โดยผลการทดลองนี ้ได้ รับ
การสนับสนุนจากการศึกษาอื่ นๆ [8,32,36] แต่จาก
ผลการศึกษาไม่สามารถสรุปได้ วา่ ผลดังกล่าวจะคงถาวร
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาติดตามผลในระยะยาวกว่า
1.4 ปี หลังผ่าตัด
การศึ ก ษาของ Lee และคณะ [32] พบว่ า มี
การลดลงของพื ้นทีใ่ นแนวตัดขวางของท่อทางเดินหายใจ
ที่ระดับ CV1, CV2, CV3, CV4
จากผลการศึกษาที่ได้ ประเมินผลระยะยาวหลัง
การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง พบว่าไม่ได้ รับอิทธิพลจาก
การปรับตัวทางสรี รวิทยา (physiological adaptation)
จึงพบว่าไม่มีการกลับสู่สภาวะเริ่ มต้ น ของค่าที่วัดได้
เมื่ อ มี ก ารติ ด ตามผล [8,19,32,33,36] หรื อ อาจจะ
เป็ นไปได้ วา่ การกลับสูส่ ภาวะเริ่มต้ น จะใช้ ระยะเวลานาน
เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของท่ อ ทางเดิ น หายใจ
ในช่วงเริ่ มต้ นมาก โดยที่การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง
เพียงอย่างเดียว จะมีการเปลีย่ นแปลงท่อทางเดินหายใจ
เริ่ ม ต้ น หลัง การผ่ า ตัด ที่ ม ากกว่า เมื่ อ ไม่ ไ ด้ ท� ำ ร่ ว มกับ
การผ่าตัดขากรรไกรบนมาด้ านหน้ า [19]
3. การเปลี่ ยนแปลงปริ มาตรหลั งการผ่ าตัดถอย
ขากรรไกรล่ าง
รายงานการเปรียบเทียบปริมาตรอากาศยังไม่แน่ชดั
โดยงานศึกษาต่างๆ รายงานข้ อจ�ำกัดทีแ่ ตกต่างกันออกไป
การประเมินผลสามารถเปรียบเทียบแนวโน้ มหลังผ่าตัดว่า
กว้ างหรื อแคบลงเท่านัน้ [35]
การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง ในทุกการศึกษา
ยื น ยั น การลดลงของปริ มาตรท่ อ ทางเดิ น หายใจ
[19,32,33,36]
Park และคณะ [19] รายงานการลดลงของปริมาตร
ท่อ ทางเดิ นหายใจหลังการผ่า ตัดถอยขากรรไกรล่าง

ที่ระยะหลังผ่าตัด 4.6 เดือน และหลังติดตามผล 1.4 ปี
ยังคงมีการลดลงของปริมาตร โดยไม่มีแนวโน้ มการกลับ
สูส่ ภาวะเริ่ มต้ น
ส�ำหรับการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพียงอย่างเดียว
มีการเปลีย่ นแปลงในส่วนของท่อทางเดินหายใจส่วนบน
โดยส่วน คอหอยหลังโพรงจมูก ยังคงไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ในการผ่าตัดทัง้ 2 ประเภท ในขณะที่สว่ น คอหอยหลัง
ช่องปาก และ คอหอยส่วนกล่องเสียง นัน้ มีการลดลง
ของปริ มาตรท่อทางเดินหายใจ [19,32]
จากการศึกษาของ Park และคณะ [19] หลังการ
ผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง จะมีการลดลงของปริ มาตร
คอหอยหลังช่องปากอย่างมาก อาจเนื่องมาจากส่วน
ของท่ อ ทางเดิ น หายใจส่ว นคอหอยหลัง ช่ อ งปากนัน้
ใกล้ กบั ขากรรไกรล่างและลิ ้นมากที่สดุ

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ อทางเดินหายใจ
หลังการผ่ าตัดสองขากรรไกรโดยภาพรังสี
ส่ วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ลำ� รังสีรูปกรวย
1. การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง เส้ น หลั ง การผ่ า ตั ด สอง
ขากรรไกร
จากการศึกษาของ Degerliyurt และคณะ [8]
พบว่ า ระยะในมิ ติ ห น้ า-หลัง ของท่ อ ทางเดิ น หายใจ
ที่ ร ะดั บ เพดานอ่ อ น และระดั บ โคนลิ น้ หลั ง ผ่ า ตั ด
สองขากรรไกร ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั มีการลดลงทีน่ ้ อยกว่าการผ่าตัดถอย
ขากรรไกรล่าง ส่วนระยะในมิติข้าง ที่ระดับเพดานอ่อน
และระดับโคนลิน้ มี ก ารลดลงแต่ไม่มี ความแตกต่า ง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ แ ล้ วหลั ง การผ่ า ตั ด
สองขากรรไกร การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง เส้ นทั ง้ ในมิ ติ
หน้ า-หลังและมิตขิ ้ าง ไม่พบความแตกต่างที่มีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ
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2. การเปลี่ ยนแปลงพื น้ ที่ ห ลั ง การผ่ าตั ด สอง
ขากรรไกร
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของท่อ
ทางเดินหายใจในแต่ละแนวระนาบหลังการผ่าตัดสอง
ขากรรไกร มีการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตนิ ้ อย
เมือ่ เทียบกับการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพียงอย่างเดียว
โดยที่ระดับปลายลิ ้นไก่ และในช่องระหว่างโคนลิ ้น กับ
ฝากล่องเสียง ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพื ้นที่ตดั
ขวางหลังการผ่าตัด [33,37,38]
พื ้นที่ตดั ขวางหลังการผ่าตัดสองขากรรไกร ทังใน
้
ระดับ เพดานอ่ อ น และระดับ โคนลิ น้ ลดลงแต่ ไ ม่ มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติและการลดลง
น้ อ ยกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ การผ่ า ตัด ถอยขากรรไกรล่ า ง
เพียงอย่างเดียว [8]
การวั ด ในแนวระนาบที่ ร ะดั บ ลากผ่ า น CV 1
ผลการวัดสอดคล้ องกันค่อนข้ างน้ อย การศึกษาของ
Degerliyurt และคณะ [8] และ Jakobsone และคณะ
[38] พบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของพื น้ ที่ เ ล็ ก น้ อย
และไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ขณะที่
การศึกษาของ Park และคณะ [19] พบว่า มีการเพิ่มขึ ้น
ของพื ้นที่อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติในช่วง 5 เดือนแรก
และมี ก ารลดลงในช่ ว งหลัง แต่ เ มื่ อ ถึ ง 1.4 ปี ยัง คง
มากกว่าช่วงแรกก่อนการผ่าตัด
3. การเปลี่ ยนแปลงปริ มาตรหลั งการผ่ าตัด สอง
ขากรรไกร
เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงปริ มาตรหลังการ
ผ่าตัดถอยขากรรไกรล่าง คือการรายงานการเปรียบเทียบ
ปริ มาตรยังไม่แน่ชัด โดยงานศึกษาต่างๆ รายงานข้ อ
จ�ำกัดที่แตกต่างกันออกไป การประเมินผลจึงสามารถ
เปรี ย บเที ย บแนวโน้ ม หลัง ผ่ า ตัด ว่า กว้ า งหรื อ แคบลง
เท่านัน้ [35]
การเปลี่ ย นแปลงปริ ม าตรท่ อ ทางเดิ น หายใจ
ส� ำ หรั บ การผ่ า ตัด สองขากรรไกร มี ผ ลการศึ ก ษาที่
ไม่สอดคล้ องกัน โดยการศึกษาของ Hong และคณะ [33]
และ Lee และคณะ [39] มีการลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ ในขณะทีก่ ารศึกษาของ Jakobsone และคณะ
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[38] พบว่ามีการเพิ่มขึ ้นของปริ มาตรท่อทางเดินหายใจ
ใน 6 เดือนหลังผ่าตัด ซึง่ ความแตกต่างนี ้อาจเป็นผลมาจาก
วิธีการแบ่งส่วนของท่อทางเดินหายใจในการวัดผล
ส�ำหรับการผ่าตัดสองขากรรไกร เมื่อวัดปริ มาตร
ท่อทางเดินหายใจ โดยแบ่งเป็ นส่วนพบว่า ส่วนคอหอย
หลังโพรงจมูก ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ในขณะทีส่ ว่ นคอหอย
หลังช่องปาก และ คอหอยส่วนกล่องเสียง จะมีปริ มาตร
ลดลงหลังผ่าตัดที่ระยะเวลา 5 และ 6 เดือน หลังจากนัน้
จะเพิ่มขึ ้นเมื่อติดตามผลระยะยาว
การผ่าตัดสองขากรรไกร พบว่าการลดลงของ
ปริมาตรท่อทางเดินหายใจไม่คงทีใ่ นระยะยาว ซึง่ สอดคล้อง
กับทฤษฎีการปรับตัวทางสรี รวิทยา [8,40-42]

การติดตามผลระยะยาว
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความแน่ ชั ด ในการศึ ก ษาผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นหลังผ่าตัดขากรรไกร จ�ำเป็ นต้ อง
มี ก ารติ ด ตามผลในระยะยาว แต่ จ ากการศึ ก ษาผล
การเปลี่ ย นแปลงของท่ อ ทางเดิ น หายใจ ในรู ป แบบ
3 มิติ มีเพียงการศึกษาของ Park และคณะ [19] เท่านัน้
ที่ตดิ ตามผลมากกว่า 1 ปี

บทวิจารณ์
ค่าพื น้ ที่ ในแนวตัดขวางของท่อทางเดินหายใจ
ที่น้อยที่สดุ เป็ นลักษณะทางกายวิภาคที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากที่สุด [31]
โดยหลังการผ่าตัดถอยขากรรไกรจะมี การลดลงของ
พื ้นที่ในท่อทางเดินหายใจส่วนบนในหลายระนาบที่วดั
การติดตามผลในระยะกลางและระยะยาว ส่วนผลของ
การผ่า ตัด สองขากรรไกร จะมี ก ารลดลงของช่ อ งท่ อ
ทางเดินหายใจในแนวหน้ า-หลัง, แนวตามขวาง และ
พืน้ ที่ตดั ขวางที่น้อยที่สดุ ซึ่งน้ อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
การผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพี ยงอย่างเดียว ดังนัน้
ในการผ่าตัดเพือ่ แก้ ไขความสัมพันธ์ทผี่ ดิ ปกติของกระดูก
ขากรรไกรชนิดที่สาม จะพบว่าการผ่าตัดสองขากรรไกร
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มี แ นวโน้ มในการเกิ ด ภาวะหยุ ด หายใจขณะหลั บ
น้ อยกว่า [8] แต่อย่างไรก็ตามการลดลงของมาตรวัด
ต่างๆ ของท่อทางเดินหายใจนัน้ ไม่สามารถสรุ ปได้ ว่า
จะท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะหยุด หายใจขณะหลับ เนื่ อ งจาก
ต้ องอาศัยการติดตามผลในระยะยาว
ผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบปริ มาตร มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ล ะงานศึกษา โดยผลการศึก ษา
ที่ เ ป็ น ไปในทางเดี ย วกัน คื อ ผลการประเมิ น ปริ ม าตร
หลังการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพียงอย่างเดียวพบว่า
ปริ ม าตรทัง้ หมด ลดลงในส่ว นคอหอยหลัง ช่ อ งปาก
และ คอหอยส่ ว นกล่ อ งเสี ย ง ส่ ว นในระดับ คอหอย
หลังโพรงจมูกนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างของปริมาตร ในขณะที่
การศึกษาปริ มาตร หลังการผ่าตัดสองขากรรไกรนัน้
แต่ละงานศึกษาพบการเปลีย่ นแปลงทีต่ า่ งกันออกไป [35]
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการผ่ า ตัด
สองขากรรไกร และการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพียง
อย่างเดียว โดยใช้ ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ล�ำรังสีรูปกรวย พบว่าจะมีการแคบลงของช่องท่อทางเดิน
หายใจส่วนคอหอย ในแนวหน้ า-หลัง, แนวตามขวาง
และพื ้นทีต่ ดั ขวางทีน่ ้ อยทีส่ ดุ หลังการผ่าตัดสองขากรรไกร
น้ อยกว่าการผ่าตัดถอยขากรรไกรล่างเพียงอย่างเดียว
ดัง นัน้ ในการผ่า ตัด เพื่ อ แก้ ไ ขความสัม พัน ธ์ ที่ ผิ ด ปกติ
ของกระดูก ขากรรไกรชนิ ด ที่ ส ามนัน้ การผ่ า ตัด สอง
ขากรรไกร จะสามารถป้องกันการเกิดภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ ได้ ม ากกว่ า การผ่ า ตัด ถอยขากรรไกรล่ า ง
เพียงอย่างเดียว [8]
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