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การศึกษาเกี่ยวกับแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาวไทยโดยภาพรังสีโคนบีมซีที
A CBCT Study of the Anterior Loop of the Mental Canal in Thais
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บทคัดย่อ
ที่มา : การบาดเจ็บของเส้นประสาทที่อยูใ่ นแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางจากการฝังรากฟันเทียมในบริเวณ
ระหว่างรูเปิดข้างคางของขากรรไกรล่างอาจทาให้เกิดความผิดปกติของการรับรู้ของประสาทสัมผัสบริเวณริมฝีปากและ
คางได้ การศึกษาเกี่ยวกับความชุกและความยาวของแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในประชากรไทยพบมีนอ้ ย
มาก
วัตถุประสงค์ : เพี่อหาความชุกและความยาวของแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในประชากรไทยโดยใช้
ภาพรังสีโคนบีมซีที
วัสดุและวิธีการ : ทาการศึกษาจากภาพรังสีโคนบีมซีทีที่ถ่ายจากเครื่องโพรแม็กซ์ทรีดี (Promax 3D®, Planmeca,
Helsinki, Finland) จากศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงปีพ.ศ.25532555 จากเกณฑ์การคัดเลือกพบมีภาพรังสีของผู้ป่วยจานวน 102 รายที่นามาใช้ ผู้สังเกตการณ์ 3 คนที่ได้รับการปรับ
มาตรฐานแล้วทาการประเมินการมีโครงสร้างแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคาง และวัดความยาวของโครงสร้าง
ดังกล่าวจากภาพระนาบต่าง ๆ
ผลการศึกษา : ร้อยละ 93 ของกลุ่มตัวอย่างพบการมีแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางทั้งสองข้าง ร้อยละ 4
พบโครงสร้างดังกล่าวเพียงข้างเดียวของขากรรไกร และร้อยละ 3 ไม่พบโครงสร้างนั้น ๆ ความยาวของแนวโค้ งมีค่าตั้งแต่
0.90-7.20 มม.โดยมีความยาวเฉลี่ยของด้านซ้ายและขวาเท่ากับ 3.62 ± 1.23 มม. และ 3.42 ± 1.19 มม. ตามลาดับ ไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติของความยาวที่พบในขากรรไกรทั้งสองด้าน (P = 0.064) ระหว่างเพศ (P =
0.168) และกลุ่มอายุ (P = 0.403) มากกว่าร้อยละ 99 ของกลุม่ ตัวอย่างพบความยาวแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาท
ข้างคางมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.30 มม.

สรุปและอภิปรายผล : ประชากรไทยกลุ่มที่ทาการศึกษามีความชุกของการพบแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้าง
คางสูงถึงร้อ ยละ 93 ศัลยแพทย์ควรตระหนักและให้ ความสาคัญถึ งการมีโครงสร้างนี้ในการฝังรากฟัน เทียมบริเวณ
ระหว่างรูเปิดข้างคางในขากรรไกรล่าง โดยอาจกล่าวได้ว่าการฝังรากฟันเทียมที่ระยะห่างจากขอบหน้าของรูเปิดข้างคาง
มากกว่า 6.30 มม. สามารถให้ความปลอดภัยได้ในร้อยละ 99 ของประชากรไทย
คาสาคัญ : แนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคาง, รากฟันเทียม, ภาพรังสีโคนบีมซีที, การบาดเจ็บของเส้นประสาท
อินฟีเรีย อัลวิโอลาร์
Abstract
Background : Injuries to neurovascular bundles in the anterior loop of the mental canal in the interforaminal areas
from dental implant installation may cause neurosensory disturbances of the lower lip and chin. Studies regarding the
prevalence and length of the anterior loop in Thai populations are scarce.
Objectives: To investigate the prevalence and length of the anterior loop in Thai populations using cone-beam
computed tomography (CBCT).
Materials and methods : CBCT images obtained during 2010-2013 using a Promax 3D® (Planmeca, Helsinki,
Finland) CBCT machine at the Dental X-ray Center, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, Thailand, were
collected. With inclusion criteria, CBCT images of 102 patients were included in this study. Three calibrated observers
evaluated the presence of the anterior loop and measured its length using the multiplanar planes of the CBCT
images.
Results : Ninety-three per cent of our samples showed the anterior loop on both sides of the mandible, whereas
4% showed the anterior loop only on one side. Three per cent had no anterior loop. The anterior loop length ranged
from 0.90-7.20 mm. The average length of the anterior loop on left and right sides of the mandible were 3.62 ±
1.23 mm and 3.42 ± 1.19 mm, respectively. There were no significant differences between the anterior loop length
on either side (P-value = 0.064) or gender (P-value = 0.168), or between different age groups (P-value = 0.403).
More than 99% of the samples had anterior loop lengths ≤ 6.30 mm.
Conclusions: The Thai population in our study had a high prevalence of the anterior loop (93%). Surgeons should
be concerned about the presence of this structure when placing implants in the interforaminal area of the mandible.
It can be suggested that the safety margin in 99% of Thais for implant installation is >6.30 mm anterior to the
mental foramen.
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