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บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างอายุกบั อัตราส่วนพืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ในต่อฟันของฟันเขีย้ ว
บนในกลุม่ ประชากรไทย เพือ่ สร้างสมการการประมาณอายุ
และทดสอบความแม่นย�ำของสมการ ในตัวอย่างภาพรังสี
รอบปลายรากฟันเขี้ยวบน 544 ภาพ โดยวัดพื้นที่เนื้อเยื่อ
ในและฟันด้วยโปรแกรม AutoCAD 2017 จากนั้นหา
ค่าอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟัน แล้วน�ำไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Pearson correlation พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ -0.475 ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.05 และได้รูปแบบสมการเป็นการถดถอยแบบ
เชิงเส้นตรง ดังนี้ อายุ = 78.895-270.614(AR) เมื่อ AR
คือ อัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบน ที่ค่า
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Abstract
This study examined the correlation between
age and pulp/tooth area ratio in maxillary canines
in a Thai population, to develop an equation for age
estimation and to test the accuracy of the equation.
Sample of 544 periapical radiographs of maxillary
canines were collected. The AutoCAD 2017 program was used in drawing the outline of pulp and
tooth area and in measurement of the radiographs.
Then, the pulp/tooth area ratio was calculated. A
correlation coefficient (r) -0.475 (p<0.05) with
linear regression was found using the Pearson
correlation. The formula for age estimation was:
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สัมประสิทธิ์การท�ำนายเท่ากับ 0.225 และค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการประมาณเท่ากับ 13.664 ปี และ
น�ำไปทดสอบสมการกับกลุ่มทดสอบ (88 ภาพ) ให้ค่า
ความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ เท่ากับ -4.40 ปี และค่าความคลาด
เคลือ่ นสัมบูรณ์เฉลีย่ เท่ากับ 13.06 ปี เนือ่ งจากการศึกษานี้
เป็นการศึกษาแรก ทีใ่ ช้อตั ราส่วนพืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ในต่อฟันของ
ฟันเขี้ยวบนในการประมาณอายุของกลุ่มประชากรไทย ดัง
นัน้ ผลจากการศึกษานีน้ า่ จะมีประโยชน์สำ� หรับการประมาณ
อายุในงานทางด้านนิติมานุษยวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชากรไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
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Age = 78.895-270.614(AR), when AR is the pulp/
tooth area ratio of the maxillary canines. The coefficient of determination (R2) 0.225 and the standard
error of estimation (SEE) was 13.664 years. Then,
when the equation was tested in a test group (88
periapical radiographs) the mean error (ME) was
-4.40 years and the mean absolute error (MAE)
was 13.06 years. This is the first study using the
pulp/tooth area ratio of maxillary canines for age
estimation in Thailand. The equation developed
in this study should be useful for age estimation
in forensic anthropological and forensic science
cases, particularly in Thai people over 20 years.

ค�ำส�ำคัญ: การประมาณอายุ อัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อ
ฟัน ภาพรังสีรอบปลายราก ฟันเขี้ยวบน ประชากรไทย

Keywords: age estimation, pulp/tooth area ratio,
periapical radiograph, maxillary canines, Thai population

บทน�ำ

การประมาณอายุจากฟันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มี
ความส�ำคัญทางด้านนิติมานุษยวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องจากอายุเป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ใช้ ในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล(1) ซึ่งการประมาณอายุที่ได้ หากมีความ
ถูกต้องและใกล้เคียงกับอายุจริงก็จะสามารถน�ำไปใช้พิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลร่วมกับข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เช่น เพศ ความ
สูง และเชื้อชาติ(1) ได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น ซึ่งมักจะท�ำโดยวิธีการ
ประมาณอายุของผู้เสียชีวิต จากโครงกระดูกส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ที่ผ่านมามีการศึกษาวิธีการประมาณอายุจากโครง
กระดูก (skeleton) และฟัน (teeth)(1) โดยใช้การเปลีย่ นแปลง
ทางกายภาพของโครงกระดูกและฟันในการประเมิน เช่น
การเปลี่ยนแปลงของรอยต่อระหว่างกระดูกหัวเหน่า (pubic
symphysis) ส่วนปลายของกระดูกซี่โครงด้านที่เชื่อมกับ
กระดูกอ่อน (sternal rib end) ส่วนด้านข้างของกระดูก
ปีกสะโพก (auricular surface of the ilium) ซึ่งเป็น
ต�ำแหน่งที่ต่อกับกระดูกกระเบนเหน็บ รอยเชื่อมประสานกัน
ของกระดูกแต่ละชิ้นภายนอกกะโหลกศีรษะ (ecto-cranial
(2)
sutures) และภายในกะโหลกศีรษะ (endo-cranial sutures)

และฟัน(1) อีกทั้งการใช้ภาพถ่ายรังสีในการวิเคราะห์อายุจาก
กระดูกขาส่วนต้น (proximal femur) กระดูกไหปลาร้า
(2)
(2-25)
(clavicle) และฟัน
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่าการ
ประมาณอายุในวัยผู้ ใหญ่ท�ำได้หลายวิธี และอาจจ�ำแนกวิธี
การหลักๆ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. Morphological
methods เป็นการวัดลักษณะรูปร่างของฟันที่ถอนออกมา
2. Biochemical methods เป็นการวัดความเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีของฟัน และ 3. Radiographic methods เป็นการ
ประเมินจากภาพรังสีในการประมาณอายุ(3) ซึ่งภาพรังสีมี
ความเหมาะสมในการน�ำมาประมาณอายุจากฟัน เนื่องจาก
เป็นวิธีการที่ไม่มีการท�ำลายตัวอย่างฟัน ไม่ต้องถอนฟัน ไม่
ต้องกรอตัวเนือ้ ฟันออกมา สามารถท�ำการตรวจสอบซ�ำ้ ได้ และ
สามารถน�ำมาประมาณอายุได้ทั้งในผู้ที่มีชีวิตและเสียชีวิต(3)
โดยมีการศึกษาการประมาณอายุจากการเจริญพัฒนาของฟัน
ในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น และจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อฟัน
ทุติยภูมิในวัยผู้ ใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อฟันแท้ขึ้นและรากฟัน
ปิดสมบูรณ์แล้ว การจะน�ำวิธีการเจริญพัฒนาของฟันมาใช้ ใน
การประเมินได้ยากมาก หรือใช้ไม่ได้เลย จึงต้องใช้อีกหนึ่ง
วิธี นั่นคือ การประมาณอายุจากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อฟัน
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ทุตยิ ภูมิ โดยอาศัยหลักการทีว่ า่ ร่างกายจะมีการสร้างเนือ้ ฟัน
ทุตยิ ภูมติ อ่ เนือ่ งแม้วา่ รากฟันจะปิดแล้ว ส่งผลให้เมือ่ อายุเพิม่
ขึน้ ปริมาณช่องว่างในเนือ้ เยือ่ ในจะแคบลง และเนือ้ ฟันจะหนา
ตัวขึ้นท�ำให้มีความสัมพันธ์กับอายุจริง ซึ่งสามารถที่จะน�ำมา
ประมาณอายุได้(4) โดยที่ผ่านมา Kvaal และคณะ(5) และ
(2,4-11)
Cameriere และคณะ
และอืน่ ๆ(12-25) ได้ทำ� การศึกษา
โดยใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ในการประมาณอายุ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มกี ารศึกษาการประมาณอายุจากอัตราส่วนพืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่
ในต่อฟันของฟันเขีย้ วบนในกลุม่ ประชากรไทย ผูท้ ำ� การศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาการประมาณอายุจากฟัน
เขี้ยวบนในกลุ่มตัวอย่างของประชากรไทย เพื่อให้สมการที่
ได้มคี วามเหมาะสมในการน�ำมาใช้ประมาณอายุของประชากร
ไทย จึงมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ
กับอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันในฟันเขี้ยวบน เพื่อสร้าง
สมการการประมาณอายุจากอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟัน
ในฟันเขี้ยวบน และทดสอบความแม่นย�ำของสมการในการ
ประมาณอายุในกลุ่มประชากรไทย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษานีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิทกั ษ์
สิทธิสวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายของผู้ถูกวิจัยจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับเอกสาร
รับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ เลขที่ 19/2560 โดยวิธี
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
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รากฟันข้างเคียง ฟันเขี้ยวบนมีรากเดียวและมีการสร้างจน
ปลายรากฟันปิดสมบูรณ์ ไม่มีพยาธิสภาพทางทันตกรรมและ
การรักษาทางทันตกรรม เช่น ฟันผุ โรคปริทนั ต์ หรือมีรอยโรค
รอบปลายรากฟัน ฟันบิดเก ใส่อปุ กรณ์ทางทันตกรรม หรือจัด
ฟัน ฟันหัก ฟันสึกอย่างรุนแรงจากการใช้งานที่ผิดปกติ และ
ฟันที่พิการมาตั้งแต่ก�ำเนิด(12) และผู้ป่วยหนึ่งคน จะใช้ภาพ
รังสีรอบปลายรากฟันเขี้ยวบนข้างซ้าย หรือข้างขวาเพียงข้าง
ใดข้างหนึ่งเท่านั้น
1.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรังสี
ท�ำการเก็บข้อมูลภาพรังสี และข้อมูลอายุของผู้ป่วย
บันทึกลงคอมพิวเตอร์ โดยตั้งชื่อไฟล์ภาพรังสี และน�ำข้อมูล
อายุ บันทึกลงบนโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ตาม
รหัสเดียวกับภาพรังสี โดยท�ำการประเมินภาพรังสีจากหน้า
จอคอมพิวเตอร์ ในห้องที่ปรับลดความสว่างของแสงได้ (แสง
สลัว) เพือ่ ให้เห็นภาพรังสีได้อย่างชัดเจน และได้มชี ว่ งเวลาพัก
ระหว่างท�ำการวัดเป็นระยะๆ เพื่อพักสายตาในการประเมิน
ภาพรังสี และท�ำการวัดค่าพืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ในและฟันของภาพรังสี
ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2017 ท�ำการวัดครั้งที่ 1 และครั้ง
ที่ 2 ห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
1.2 ขั้นตอนการวัดพื้นที่บนภาพรังสี
เปิดไฟล์ภาพรังสีดว้ ยโปรแกรม AutoCAD 2017 โดย
ใช้เครื่องมือค�ำสั่ง polyline ท�ำการก�ำหนดจุดโดยรอบฟัน
ทั้งบนตัวฟันและรากฟัน มากกว่า 20 จุด จากนั้นใช้เครื่อง

ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาพรังสีที่ใช้ ในการศึกษานี้เป็นภาพรังสีรอบปลายราก
ของฟันเขี้ยวบนที่ถูกท�ำการบันทึกด้วยการถ่ายภาพแบบ
ขนาน (paralleling technique) ที่มีการใช้อุปกรณ์ยึดแผ่น
รับภาพ Rinn XCP ในการถ่ายภาพรังสี โดยเก็บข้อมูล รูปที่ 1 แสดงภาพรังสีของฟันเขีย้ วบนข้างขวา (ซี่ 13) (A) ท�ำการ
จากภาพรังสีรอบปลายรากฟันเขี้ยวบนของผู้ป่วยที่มารับการ
วัดพื้นที่ฟันทัง้ ส่วนตัวฟันและรากฟัน (เส้นประ) (B) และ
รักษาที่คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะ
วัดพื้นที่เนื้อเยื่อในทั้งส่วนตัวฟันและรากฟัน (เส้นจุด)
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเกณฑ์การคัด
(C) ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2017 ค�ำสั่ง polyline
เลือกภาพรังสีรอบปลายรากของฟันเขี้ยวบน ได้แก่ ผู้ป่วย Figure 1 Radiographic image of right maxillary canine (Tooth
มีสัญชาติไทย มีข้อมูลของอายุ เพศ และระบุวันที่ถ่ายภาพ
13) (A), Measure processing tooth area (dashed
line) (B) and pulp cavity area (dotted line) (C) by
รังสีชัดเจน ไม่มีการบิดเบี้ยวของภาพรังสี เห็นภาพตัวฟัน
AutoCAD 2017 program with polyline tool
และปลายรากฟันครบถ้วนชัดเจน ไม่มีการซ้อนทับกันของ
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มือค�ำสั่ง modify > properties > area จะได้พื้นที่บนตัว
ฟันมาจดบันทึกไว้ และส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในก็ท�ำเช่นเดียวกัน
โดยท�ำการก�ำหนดจุดโดยรอบของเนื้อเยื่อในทั้งส่วนภายใน
ตัวฟันและรากฟันลงมาจนถึงปลายราก ไม่น้อยกว่า 10 จุด
โดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 1 จะได้พื้นที่เนื้อเยื่อใน แล้วจด
บันทึกค่าพื้นที่ทั้งสองลงในโปรแกรม Microsoft Excel
2010 เพื่อน�ำมาค�ำนวณหาอัตราส่วนพื้นที่ต่อไป โดยก่อน
ท�ำการศึกษา ผู้ท�ำการศึกษาได้ท�ำการศึกษาวิธีการใช้งาน
ของโปรแกรม AutoCAD 2017 เพื่อให้เข้าใจในเครื่องมือ
ค�ำสั่งต่างๆ และสามารถท�ำการวัดพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และ
ได้ท�ำการฝึกหัดการก�ำหนดจุดต่างๆ บนตัวฟัน เพื่อเทียบ
มาตรฐาน (calibration) ระหว่างผู้วิจัยทั้งสองที่ท�ำการวัด
พื้นที่ฟันแล้ว

50

CM Dent J Vol. 40 No. 1 January-April 2019

ทั้งภายในตัวผู้วิจัย (intra rater reliability) และระหว่าง
ผู้วิจัย (inter rater reliability) โดยใช้สถิติความสัมพันธ์
เพียร์สัน ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการวัดอัตราส่วน
พื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของทั้ง 2 ครั้ง และสถิติการทดสอบ
การวัดซ�้ำ (pair t-test) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
การวัด 2 ครั้ง ด้วยโปรแกรม SPSS 17.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL)

ผลการศึกษา

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
น�ำภาพรังสีรอบปลายรากของฟันเขี้ยวบนจ�ำนวน 632
ภาพ ของผู้ป่วยในช่วงอายุ 20-76 ปี ที่มารับบริการคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2554-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มาแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีน่ ำ� มาท�ำสมการ จ�ำนวน 544 ภาพ
(ชาย 235 ภาพ และหญิง 309 ภาพ) และกลุ่มที่น�ำมาทดสอบ
สมการ จ�ำนวน 88 ภาพ (ชาย 38 ภาพ และหญิง 50 ภาพ) ซึ่ง
การศึกษานี้ได้ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าอัตราส่วน
พื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบนทั้งข้างซ้ายและขวาใน
บุคคลคนเดียวกัน จากการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตกิ ารทดสอบการ
วัดซ�้ำ ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ด้วยโปรแกรม SPSS
17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) พบว่า ให้ค่า t เท่ากับ
0.678 และค่า p = 0.504 ซึ่งค่ามีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น
อัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบนข้างซ้ายและ
ขวาจึงมีคา่ ไม่แตกต่างกัน ท�ำให้ ในการศึกษานีส้ ามารถใช้ภาพ
รังสีฟันเขี้ยวบนข้างใดข้างหนึ่งได้

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการการ
ประมาณอายุ
หาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (correlation coefficient:
r) ของอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่ เ นื้ อ เยื่ อ ในต่ อ ฟั น กั บ อายุ ด ้ ว ยสถิ ติ
ความสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson correlation) และน�ำมาส
ร้างสมการการประมาณอายุจากอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อใน
ต่ อ ฟั น ของฟั น เขี้ ย วบน โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย
(regression analysis) และน�ำเสนอในรูปแบบกราฟ ท�ำการ
ค�ำนวณค่าสัมประสิทธิก์ ารท�ำนาย (the coefficient of determination: R2) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ประมาณ (standard error of estimation: SEE) เพื่อใช้
ในการประเมินความเหมาะสมของสมการ(26) เมื่อได้สมการ
ที่เหมาะสม จะท�ำการประเมินประสิทธิภาพของสมการที่ได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการในการประมาณ
ในการประมาณอายุ โดยการน�ำไปทดสอบกับกลุ่มทดสอบ อายุ และทดสอบสมการ
สมการ เพือ่ หาค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลีย่ (mean absoจากการหาค่าความสัมพันธ์ของอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อ
lute error: MAE) และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (mean ในต่อฟัน และอายุ ด้วยการใช้สถิติความสัมพันธ์เพียร์สัน
(26)
error: ME)
พบว่า อัตราส่วนพื้นที่ที่วัดได้ มีค่าความสัมพันธ์กับอายุจริง
2.2 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเชือ่ ถือได้ของการวัด เท่ากับ -0.475 และให้ค่าความสัมพันธ์ ในลักษณะแบบแปร
ท�ำการวัดพื้นที่จากภาพรังสีโดยผู้วิจัย 2 ท่าน โดยผู้วิจัย ผกผัน (เครื่องหมายติดลบ) แสดงให้เห็นว่า เมื่ออายุเพิ่มขึ้น
หลักท�ำการวัดพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และผู้วิจัยรอง อัตราส่วนพืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ในต่อฟันของฟันเขีย้ วบนจะมีคา่ ลดลง
(รังสีทนั ตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ) ท�ำการวัดพืน้ ทีข่ องกลุม่ ตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 2 จากนั้นน�ำไปวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิง
ที่ท�ำการสุ่มมา 50 ภาพ แล้วท�ำการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ เส้นตรง ได้สมการการประมาณอายุในประชากรไทย ดังนี้
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ได้ภายในตัวผูว้ ดั มีคา่ ความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงและระหว่าง
ผู้วิจัยมีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลางตามค�ำนิยามของ
(27)
Cohen
และทั้งสองให้ค่าการวัดทั้งสองครั้งที่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1

บทวิจารณ์

รูปที่ 2

กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอายุ และอัตราส่วนพื้นที่
เนื้อเยื่อในต่อฟันในฟันเขี้ยวบน

Figure 2

The graph of correlation of age and pulp/tooth area
ratio of maxillary canines

อายุ = 78.895-270.614(AR)
เมื่อ AR คือ อัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟัน
เขี้ยวบน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย (R2) เท่ากับ 0.225
และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณ (SEE)
เท่ากับ 13.664 ปี น�ำสมการที่ได้มาทดสอบกับกลุ่มทดสอบ
จ�ำนวน 88 ภาพ พบว่า ให้คา่ ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์เฉลีย่
(MAE) เท่ากับ 13.06 ปี และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
(ME) เท่ากับ -4.40 ปี
ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ภายในตัวผู้วิจัยและ
ระหว่างผู้วิจัยในการวัดพื้นที่บนภาพรังสี
เมื่อท�ำการวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ภายในตัวผู้วิจัย
และระหว่างผูว้ จิ ยั ด้วยการใช้สถิตคิ วามสัมพันธ์เพียร์สนั ได้คา่
0.899 และ 0.580 ตามล�ำดับ และสถิติการทดสอบการวัดซ�้ำ
ได้ค่า 3.651 และ 3.990 ตามล�ำดับ พบว่า มีค่าความเชื่อถือ

จากการศึกษาที่ผ่านมา การประมาณอายุจากอัตราส่วน
พืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ในต่อฟันได้มกี ารศึกษาในฟันหลายซี(2,5,10,13,14,
่
20,25)
(2,4,6-9,11-19,21-24)
รวมทั้งฟันเขี้ยว
และสร้างสมการ
เพื่อใช้ ในการประมาณอายุ การศึกษานี้ได้ค่าอัตราส่วนพื้นที่
เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบนมีค่าอัตราส่วนสูงสุดเท่ากับ
0.1940 ทีช่ ว่ งอายุ 20-29 และค่าต�ำ่ สุด 0.0311 ทีช่ ว่ งอายุ 6069 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับผลการศึกษาที่ผ่านมาของ Cameriere
และคณะ ทีใ่ ห้คา่ อัตราส่วนพืน้ ทีเ่ นือ้ เยือ่ ในต่อฟันของฟันเขีย้ ว
บนที่ค่าสูงสุดประมาณ 0.14 ที่ช่วงอายุ 20 ปี และค่าต�่ำสุด
ประมาณ 0.03 ที่ช่วงอายุ 80 ปี(7) การศึกษาของ Dar และ
คณะ พบว่า ในฟันเขี้ยวล่าง ค่าสูงสุดมีค่า 0.20 ที่อายุ 20
ปี และค่าต�่ำสุด 0.02 ที่อายุ 70 ปี(13) และอีกการศึกษาของ
Hatice และคณะ ในการประมาณอายุของชาวตุรกี ซึ่งให้ค่า
สูงสุด 0.15 ที่อายุ 20 ปี และต�่ำสุดที่ 0.05 ที่อายุ 60 ปีขึ้น
ไป(14)
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.475 ซึ่ง
จัดว่าอยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง(27) แตกต่างจากค่า
ของการศึกษาจากภาพรังสีสองมิติอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา
ของ Jeevan และคณะ(11) ทีใ่ ช้ภาพถ่ายรังสีรอบปลายรากฟัน
(15)
(14)
Nazir และคณะ
Hatice และคณะ
และ Dehghani
(16)
และคณะ ที่ใช้ภาพรังสีแพโนรามา ซึ่งการศึกษาที่กล่าวมา
นั้นพบค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก(27) อย่างไรก็ตาม ก็
มีการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่

ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชือ่ ถือได้ภายในตัวผูว้ จิ ยั และระหว่างผูว้ จิ ยั โดยสถิตคิ วามสัมพันธ์เพียรสัน และสถิตกิ ารทดสอบการวัดซ�ำ้ ด้วยโปรแกรม
SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL)
Table 1

Statistic analysis of Intra rater reliability and Inter rater reliability by Pearson correlation and Pair t-test using SPSS
17.0 software program (SPSS Inc., Chicago, IL)

Statistic
Intra rater reliability
Inter rater reliability

2nd
Pearson correlation
Pair t-test
1st
mean(SD)
mean(SD)
r
p-value
t
p-value
50 0.1118(0.0229) 0.1174(0.0247)
0.899
<0.001
3.651 0.001
50 0.1103(0.0215) 0.1209(0.0193)
0.580
0.000
3.990 0.000
n
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ในระดับเดียวกันและระดับน้อยกว่าการศึกษานี้ ได้แก่ การ
ศึกษาของ Babshet และคณะ(17) ซึ่งสอดคล้องกันในแง่ที่
ว่าเป็นการศึกษาในฟันเขี้ยวที่ใช้ภาพรังสีแบบเดียวกัน ต่าง
กันตรงที่ Babshet และคณะ ศึกษาทั้งฟันเขี้ยวบนและล่าง
นอกจากนี้ยังไปคล้ายกับการศึกษาที่ใช้ภาพรังสีต่างชนิดกัน
ของ Star และคณะ(18) และ Sakhdari และคณะ(19) โดยทั้ง
คู่ใช้ภาพรังสีโคนบีมซีที (ภาพรังสีแบบสามมิติ) และภาพรังสี
แพโนรามา (ภาพรังสีแบบสองมิติ) ตามล�ำดับ
โดยข้อดีของการศึกษานี้ คือ มีการทดสอบสมการ พบว่า
ให้คา่ ความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์เฉลีย่ (MAE) เท่ากับ 13.06
ปี และค่าความคลาดเคลือ่ นเฉลีย่ (ME) เท่ากับ -4.40 ปี ซึง่
จากการศึกษาอื่นไม่มีการหาค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์
เฉลี่ย (MAE) มาทดสอบสมการ แต่พบว่ามีการศึกษาค่า
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (ME) ที่มีค่าอยู่ในช่วง 2.80-8.00
ปี(4,7-9,14) นอกจากนัน้ ยังได้ท�ำการตรวจสอบความเชือ่ ถือได้
ในการวัด จากผลการท�ำความเชื่อถือได้ภายในตัวผู้วิจัย และ
ระหว่างผูว้ จิ ยั โดยในการศึกษานี้ ได้พจิ ารณาใช้สถิตทิ งั้ 2 ชนิด
คือ สถิติความสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติการทดสอบการวัด
ซ�้ำ พบว่า ความสัมพันธ์ภายในตัวผู้วิจัย มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัย มีความ
สัมพันธ์กันในระดับปานกลางตามค�ำนิยามของ Cohen(27)
ส่วนการทดสอบการวัดซ�ำ้ ทัง้ ภายในตัวผูว้ จิ ยั และระหว่างผูว้ จิ ยั
พบว่า การวัดของทั้งสองครั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่าวิธีการวัดพื้นที่ของอัตราส่วน
เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบนในภาพรังสียังมีความแตก
ต่างในการวัดแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาใด
ที่ท�ำการทดสอบความเชื่อถือได้ ในการวัดทั้งภายในตัวผู้วิจัย
และระหว่างผู้วิจัยด้วยการใช้สถิติความสัมพันธ์เพียร์สัน และ
สถิติการทดสอบการวัดซ�้ำ ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัยก่อน
หน้านี้ มีการเลือกใช้เฉพาะค่าความน่าเชื่อถือได้ภายในตัวผู้
วิจัยเพียงค่าเดียว ดังเช่น การศึกษาของ Cameriere และ
คณะ(2,7-10) ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความสอดคล้อง
(concordance correlation coefficient) ทั้ ง นี้ ค ่ า การ
ทดสอบความเชือ่ ถือได้ของการวัดภายในตัวผูว้ จิ ยั และระหว่าง
ผูว้ จิ ยั ทีใ่ ห้คา่ แตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างใน
การก�ำหนดจุดบนภาพรังสีที่ใช้มือในการกดปุ่มเมาส์ และใช้
ตาในการมองภาพรังสี อาจท�ำให้มคี วามแตกต่างกันในการวัด
แต่ละครัง้ และแตกต่างกันในระหว่างตัวผูว้ จิ ยั ซึง่ ในการศึกษา
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นีก้ ไ็ ด้ทำ� การลดโอกาสความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจจะเกิดจากตัวผู้
วิจัย โดยให้ผู้วิจัยทั้งสองท�ำการศึกษารายละเอียดและเครื่อง
มือค�ำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม และท�ำการเทียบมาตรฐาน
ระหว่างผูว้ จิ ยั ก่อนท�ำการศึกษาด้วย ทัง้ นีภ้ าพรังสีทงั้ หมดทีน่ ำ�
มาท�ำการศึกษาได้ผ่านการตรวจสอบการก�ำหนดจุดจากรังสี
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกภาพ และปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการ
หนึ่งอาจมาจากการที่โปรแกรม AutoCAD 2017 ท�ำการ
บันทึกค่าความละเอียดในการวัดถึงจุดทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง แต่
ไฟล์ภาพรังสีของการศึกษาเป็นไฟล์ภาพขนาดเล็ก ดังนัน้ การ
วัดทีต่ า่ งกันเล็กน้อยจะแสดงผลเป็นค่าความแตกต่างทางสถิติ
ที่มาก อย่างไรก็ตามที่เลือกใช้โปรแกรมการวัด AutoCAD
นีก้ เ็ นือ่ งจากเป็นโปรแกรมทีม่ คี วามแม่นย�ำมากในการวัดพืน้ ที่
เนือ้ เยือ่ ในและฟัน เพือ่ จะน�ำมาหาค่าอัตราส่วนในการประมาณ
อายุ จากการศึกษา Basoya และคณะ ท�ำการศึกษาเปรียบ
เทียบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชนิด ได้แก่ โปรแกรม
ImageJ โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรม Adobe
(20)
Photoshop
ดังนั้น ในการฝึกการวัดพื้นที่เนื้อเยื่อในและ
ฟัน ควรฝึกการมองหาขอบเขตตัวฟันโดยรอบ และขอบเขต
เนื้อเยื่อใน และฝึกก�ำหนดจุดบนผิวรอบพื้นที่ดังกล่าวให้เกิด
ความช�ำนาญ และอาจใช้การก�ำหนดจุดมากกว่า 20 จุด ใน
ทัง้ สองพืน้ ที่ ก็อาจช่วยลดความแตกต่างในการวัดแต่ละครัง้ ลง
ได้ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาต่อไปเพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น
ของการวัดทีอ่ าจแตกต่างกันในระหว่างบุคคล จึงเสนอว่าควร
มีการออกแบบโปรแกรมค�ำสั่งวิธีการวัด โดยอาจใช้การสร้าง
โปรแกรมแยกความแตกต่างของฮิสโทแกรม (histogram) ที่
ช่วยในการก�ำหนดขอบเขตเนื้อเยื่อในและฟัน ในการหาพื้นที่
และการค�ำนวณค่าอัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของภาพ
รังสีรอบปลายรากฟัน (สองมิติ) ในรูปแบบอัตโนมัติของกลุ่ม
ประชากรไทย จะน่ามีประโยชน์ และลดภาระงานในการวัดลง
ไปอย่างมาก
ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย (R2) ของการศึกษานี้อยู่
ที่ 0.225 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณเท่ากับ
13.664 ปี โดยค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนายใกล้เคียงกับการ
ศึกษาของ Yang และคณะ(21) De Angelis และคณะ(22)
และ Ge Zhi-pu(23) ซึง่ การศึกษาทัง้ สามการศึกษาใช้ภาพรังสี
แบบสามมิติ (3D) แต่ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
จากการศึกษานี้มีค่ามากกว่าที่พบในการศึกษาอื่นๆ ซึ่งใน
การศึกษาอื่นๆ มีช่วงค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
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ประมาณอยู่ที่ 2.89-10.698 ปี(6-7,9,11,13-15,17,21,23)
ถึงแม้วา่ ภาพรังสีโคนบีมซีที (ภาพรังสีแบบสามมิต)ิ เป็น
การวัดที่ถูกต้องตามจริงมากที่สุด ดังการศึกษาของ Jagannatha และคณะ กล่าวว่า ภาพรังสีแบบสามมิตใิ ห้คา่ ความเชือ
่
ถือมากกว่าภาพรังสีสองมิติ และให้ค่าความแม่นย�ำในการวัด
กายวิภาคของฟัน(24) แต่ในการน�ำไปใช้งานจริงภาพรังสีรอบ
ปลายราก ก็ยังมีประโยชน์ ในแง่ของความง่ายในการจัดหา
เครือ่ งถ่ายภาพรังสี เพือ่ ถ่ายภาพรังสีรอบปลายราก ซึง่ สามารถ
แสดงให้เห็นลักษณะ และรายละเอียดของตัวฟันที่ชัดเจน
ท�ำให้การมองเห็นเนื้อเยื่อในและตัวฟันได้ถูกต้อง ผู้ป่วย
ได้รับรังสีน้อย ราคาประหยัด(28) มีการบิดเบี้ยวของภาพน้อย
และเป็นเทคนิคทีใ่ ช้ ในการตรวจทางคลินกิ อยูแ่ ล้ว ซึง่ ปัจจุบนั
ยังมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานนอก
สถานที่(29) ท�ำให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยภาพรังสีรอบปลาย
ราก และแพโนรามา เป็นภาพรังสีแบบสองมิติ (2D) แต่ต่าง
กันตรงที่ ภาพรังสีแพโนรามา จะให้ภาพรังสีของฟันทั้งปาก
ซึ่งให้ความละเอียดของภาพในฟันแต่ละซี่น้อยกว่าภาพรังสี
รอบปลายราก และหากท�ำการขยายภาพรังสีแพโนรามาเพือ่ ดู
ฟันซี่ต่างๆ จะยิ่งท�ำให้ความละเอียดของภาพที่ถูกขยาย มอง
เห็นไม่ชัดเจน ยากต่อการน�ำไปวัดพื้นที่เนื้อเยื่อในและตัวฟัน
ฉะนัน้ ค่าสัมประสิทธิก์ ารท�ำนายทีม่ คี า่ ใกล้เคียงกับการศึกษา
ที่ใช้ภาพรังสีแบบสามมิติ เป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่
จะน�ำผลการศึกษานี้ ไปใช้ที่ระดับความเชื่อถือในระดับหนึ่ง
ส่วนข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้ ได้แก่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ละช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากัน พบว่า อายุ 5069 ปี มีจ�ำนวนมากที่สุดทั้งสองเพศ และอายุ 70-76 ปี พบ
ภาพรังสีรอบปลายรากของฟันเขี้ยวบนน้อยที่สุด อาจเนื่อง
มาจากเป็นช่วงวัยที่มีอายุมาก และไม่มีฟันเหลืออยู่ในช่อง
ปากแล้วเป็นส่วนใหญ่ และการวัดขอบเขตเนื้อเยื่อใน ซึ่งพบ
ว่า การถ่ายภาพที่ได้นั้น จะไม่คมชัดเท่ากับภาพรังสีของฟันที่
ถ่ายมาจากกะโหลกศีรษะ (dry skull) หรือถอนฟันออกมา
ถ่ายภาพโดยตรง ดังการศึกษาของ Babshet และคณะ กล่าว
ว่า ภาพรังสีของฟันที่ถ่ายจากโครงกระดูก จะให้ภาพรังสีของ
ฟันที่ชัดเจนกว่าภาพรังสีที่ถ่ายจากมนุษย์ เนื่องจากส่วนของ
เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆ ตัวฟัน และกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า มี
ส่วนท�ำให้ภาพที่ได้มีความชัดน้อยกว่าการถ่ายรังสีจากฟัน
โดยตรง(17) ซึง่ การศึกษาการประมาณอายุจากอัตราส่วนพืน้ ที่
เนื้อเยื่อในฟันต่อฟันในฟันตัดแท้ขากรรไกรบนในประชากร

53

CM Dent J Vol. 40 No. 1 January-April 2019

ไทยของ Poommouang และคณะ ก่อนหน้านี้ก็พบอุปสรรค
ในเรือ่ งนีเ้ ช่นกัน และเพือ่ ลดปัญหาการเกิดฟันสึก และรากฟัน
ละลาย จึงได้ลดปัจจัยเกีย่ วกับการวาดขอบบนของเนือ้ เยือ่ ใน
ฟันออก และเลือกใช้เฉพาะส่วนหนึง่ ในสามของส่วนตรงกลาง
ของรากฟันในการหาสมการการค�ำนวณอายุ โดยผลการศึกษา
พบว่าให้ค่าในการท�ำนายได้ดี(25)

บทสรุป

จากการศึ ก ษาการประมาณอายุ จ ากอั ต ราส่ ว นพื้ น ที่
เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยวบนจากภาพรังสีรอบปลาย
รากฟัน ในกลุ่มตัวอย่างประชากรไทย พบว่า อัตราส่วนพื้นที่
เนื้อเยื่อในต่อฟันมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามกับ
อายุ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ - 0.475 ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์การถดถอยแบบ
เชิงเส้นตรงสามารถน�ำมาสร้างสมการการประมาณอายุของ
ประชากรไทย ได้ดังนี้ อายุ = 78.895-270.614 (AR)
เมื่อ AR คือ อัตราส่วนพื้นที่เนื้อเยื่อในต่อฟันของฟันเขี้ยว
บน ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนาย เท่ากับ 0.225 และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณอายุ เท่ากับ 13.664 ปี
และเมื่อน�ำสมการไปตรวจสอบความเชื่อถือกับกลุ่มทดสอบ
พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย เท่ากับ 13.06 ปี
และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย เท่ากับ - 4.40 ปี ดังนั้น
สมการที่ได้จากการศึกษานี้ แม้ว่าจะมีค่าความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณอายุค่อนข้างมาก แต่เมื่อน�ำสมการที่ได้ไปใช้
ประมาณอายุกบั ฟันเขีย้ วของประชากรไทยทีไ่ ม่ทราบอายุรว่ ม
กับข้อมูลจากฟัน หรือกระดูกชิ้นอื่นร่วมด้วย ก็สามารถน�ำมา
ใช้ประมาณอายุของประชากรไทยได้ และยังสามารถน�ำไปใช้
ในงานทางด้านนิติมานุษยวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกับประชากรไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
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