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ภาควชิารังสีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

การถ่ายภาพเอกซเรยผ์ูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรล่าง ( mandible) มีประโยชน์อยา่งมากใน

การช่วยสนบัสนุนการวินิจฉยั  และการวางแผนการรักษาของแพทยท์าํให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งถูกตอ้ง เพื่อการมี

ชีวิตรอดจากการบาดเจ็บและช่วยลดอตัราความพิการบริเวณใบหน้าอนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บของผูป่้วย  ในงาน   

Routine ของหน่วยตรวจโรคตึกอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช  แพทยจ์ะส่งตรวจเอกซเรยข์องกระดูกขากรรไกรล่างใน 

position  ดงัน้ี   mandible A.P. , Lateral, Oblique ,  Townes  view และ mandible panoramic (OPG) 

 คําสําคัญ เอกซเรยท์ัว่ไป กระดูกขากรรไกรล่าง อุบติัเหตุ 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัมีอตัราผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บบริเวณ

กระดูกขากรรไกรล่าง (mandible) มารับบริการการ

ตรวจท่ีหน่วยตรวจโรคตึกอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช

มากข้ึน และการบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรล่าง 

เกิดมาจากการไดรั้บการกระแทกอย่างรุนแรง จนทาํให้

กระดูกบริเวณขากรรไกรล่างแตกหัก  (  mandible 

fracture)  ซ่ึงสาเหตุส่วนใหญ่ก็เน่ืองมาจากการใช้

ชีวิตประจาํวนับนทอ้งถนน การขบัข่ียานพาหนะ เช่น 

รถมอเตอร์ไซค ์ รวมถึงความเร่งรีบในการจราจร จนทาํ

ใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ นอกจากน้ีการบาดเจบ็บริเวณกระดูก

ขากรรไกรล่าง จนทาํให้เกิดการแตกหัก อาจเกิดมาจาก

สาเหตุอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น  การพลกัตกจากท่ีสูง  การถูกทาํ

ร้ายร่างกายโดยมนุษยด์ว้ยกนั  การทาํงาน  การถูกทาํร้าย

จากสัตว ์ และการเล่นกีฬา 

การถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกขากรรไกรล่าง   

(mandible X-ray)  มีส่วนสําคญัในการช่วยวินิจฉยั การ

วางแผนการรักษาและช่วยในการผ่าตดัไดอ้ย่างแม่นยาํ

ของแพทย ์ เพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที  

ช่วยลดอตัราการเสียชีวิตและความพิการท่ีจะเกิดข้ึนกบั

ผูป่้วย 

นอกจากน้ีภาพเอกซเรยท่ี์ได ้ ยงัสามารถใชเ้ก็บ

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุและใช้เป็นหลกัฐาน

ซ่ึงสามารถพิสูจน์ไดท้างงานนิติเวชวทิยา  

ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัน้ีจะมีการตรวจทางรังสีอ่ืนๆ 

ท่ีจะสามารถช่วยแพทยใ์นการวินิจฉัยและวางแผนการ

รักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยาํ เช่น การตรวจเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์   (Computerized  Tomography , CT scan) 

หรือ การตรวจดว้ยเคร่ืองสร้างภาพดว้ยสนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า(Magnetic Resonance Imaging , MRI)  แต่ก็มี

ข้อจาํกัดหลายอย่างในการส่งตรวจของแพทย์ ได้แก่  

ค่าใช้จ่ายในการตรวจท่ีมีอตัราค่าบริการท่ีสูงกว่าการ

ถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไป  และการไดรั้บปริมาณรังสีท่ีสูง

กวา่การถ่ายภาพเอกซเรยท์ัว่ไปในการทาํ  CT scan   

 

กายวภิาคศาสตร์กระดูกขากรรไกรล่าง  

(Anatomy of  mandible) 

ลักษณะของกระดูกขากรรไกรล่างมีรูปร่าง

ลักษณะเป็นรูปตัว U เป็นโครงสร้างของกระดูก

ขากรรไกรล่าง เช่นเดียวกนักบักระดูก maxilla   กระดูก

ขากรรไกรล่าง ประกอบด้วยโครงสร้างของ alveolar 

processes ซ่ึงเป็นส่วนท่ียึดเกาะกบัฟัน ใตต่้อ second 

premolar teeth เป็นรูเปิดของ mental foramen ซ่ึงเป็น

ทางผา่นออกของ mental nerve และ vessel  กระดูก

ขากรรไกรล่างมีเส้นประสาทมดัใหญ่มาหล่อเล้ียง เป็น

เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5   

โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรล่างแบ่งเป็น

ส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

- symphysis 

- para symphysis 

- body  

- angle 

- ramus 

- condyle 

- coronoid process 
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รูป 1 โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรล่างท่า (mandible A.P. view) 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

 
รูป 2 โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรล่าง (mandible panoramic view, OPG) 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 
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การถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกขากรรไกรล่าง  

    การถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกขากรรไกรล่าง 

ท่ีหน่วยตรวจโรคตึกอุบติัเหตุ โรงพยาบาลศิริราช ใน

ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรส่วนล่าง

แตกหัก ( mandible fracture)  มีท่า (position) ท่ีแพทย์

นิยมส่งตรวจทางเอกซเรย ์ 5 ท่า ไดแ้ก่  

1. Mandible AP 

2. Mandible Lateral  

3. Mandible Oblique  

4. Mandible Townes view   
5. Mandible panoramic  

 ความสําคัญในการส่งตรวจในแต่ละท่า มี

ประโยชน์ช่วยในการวนิิจฉยั และวางแผนการรักษาของ

แพทย ์ ดงัน้ี 

- mandible A.P. จะใช้ในการดู 

parasymphysis fracture 

-  mandible lateral จะใช้ในการดู body, 

ramus ,angle และ coronoid process fracture 

- mandible oblique จะใช้ในการดู  body, 

ramus ,angle และ coronoid process fracture 

- mandible townes view  จะใชใ้นการดู  

condyle fracture 

-  mandible panoramic  จะใช้ในการดู  

condyle fracture และ mandible fracture 

บริเวณท่ีพบ  mandible fracture แบ่งตาม

ตาํแหน่งของการแตกหกั ดงัน้ี 

- condyle  15-36% 

- body 15-25% 

- angle 20-33% 

- parasymphysis 14-15% 

- ramus 5% 

- coronoid process 1-3% 

- alveolar ridge 2% 

ความถูกต้องของการจัดท่าและค่าปริมาณรังสีที่

เหมาะสม (Accuracy of positioning and exposure) 

1. A.P. view (Antero Posterior)  

การจัดท่า ให้ผู ้ป่วยนั่งหันหลังเข้าหา bucky 

stand   จดัผูป่้วยในท่า true A.P.โดยจดัให้ผูป่้วย กม้หนา้

จน orbitomeatal line (เส้นสมมุติท่ีลากจากหางตาดา้น

นอกไปยงัจุดก่ึงกลางของบริเวณหนา้ต่อรูหู)  ตั้งฉากกบั 

bucky  จดัให้ medial sagittal plane ของศีรษะให้ตั้งฉาก

กบั bucky และ medial sagittal plane ของลาํตวัอยู่

ก่ึงกลาง bucky  เหยียดแขนวางขา้งลาํตวัในท่าท่ีสบาย 

จดัหวัไหล่ใหอ้ยูร่ะดบัเดียวกนั 

ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปล ให้ถ่ายภาพผูป่้วยใน

ท่า A.P. บนเปลนอนเลยโดยใหผู้ป่้วยนอนหงาย จดัฟิล์ม

ใหอ้ยูด่า้นล่างศีรษะของผูป่้วย 

Central ray ก่ึงกลางระหวา่ง angle of  mandible 

Exposure 70 kVp 20 mAs SID 40 น้ิว ใช ้Grid 

 
รูป 3 AP position ผูป่้วยมี fracture ท่ี parasymphysis 
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(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 
รูป 4  AP position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

2. Mandible Lateral  view 

การจดัท่า ให้ผูป่้วยนัง่ จดัให้ดา้นขา้งของศีรษะ

ชิดฟิล์ม อยูใ่นท่า true lateral โดยให้  interpupillary line 

(เส้นสมมุติท่ีลากผา่นลูกตาดาํของลูกตา) ตั้งฉากกบัฟิล์ม 

ถา้สงสัยมี fracture  ดา้นไหน ก็ให้จดัดา้นท่ีตอ้งการดูชิด

ฟิลม์จะไดเ้ห็นชดัเจนข้ึน   

          ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปล ให้ทาํการถ่ายภาพผูป่้วย

ในท่า lateral crosstable  โดยใหว้างฟิล์มอยูชิ่ดดา้นท่ี

ตอ้งการดู และลาํแสงยิงเขา้ดา้นขา้งฝ่ังตรงขา้มกบัดา้น

ชิดฟิลม์ 

Central ray angle of mandible  

  Exposure 70 kVp 18 mAs  SID 40 น้ิว ใช ้Grid 

 
รูป 5 mandible lateral position ผูป่้วยมี fracture ท่ี body 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

3. Mandible Oblique view 

การจดัท่า  ใหผู้ป่้วยนัง่ จดัดา้นขา้งของศีรษะชิด

ฟิล์มให้อยูใ่นท่า lateral   ถา้สงสัย fracture ดา้นไหน ก็

ให้จดัด้านท่ีตอ้งการดูชิดฟิล์ม และให้ผูป่้วยเงยหน้ายืด

คอ เพื่อแยกกระดูกขากรรไกรล่างออกจากกระดูกคอ 

และจดัให ้body ของ mandible ชิดฟิลม์ 

          ในกรณีท่ีผู ้ป่วยนอนเปล   ให้ทําการถ่ายภาพ

ผูป่้วยในท่า lateral cross-tableโดยให้วางฟิล์มทาํมุม 45 

องศากบัศีรษะดา้นท่ีตอ้งการดู และลาํแสงยิงเขา้ดา้นขา้ง

ฝ่ังตรงขา้มกบัดา้นชิดฟิลม์ 

Central ray   เอียง tube  25 องศา ไปทางศีรษะ 

(cephalad) ลงตรงก่ึงกลางระหวา่ง angle of  mandible 

Exposure  70 kVp 18 mAs SID 40 น้ิว ใช ้Grid 
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รูป 6 mandible oblique position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

4. Townes view 

การจดัท่า ให้ ผูป่้วยนัง่หันหลงัพิง bucky จดั 

median sagittal plane ของลาํตวัอยู่กลาง bucky  วาง

แขนลงขา้งลาํตวัในท่าท่ีสบาย จดัหัวไหล่ให้อยู่ระดับ

เดียวกนั จดั median sagittal plane ของศีรษะให้ตั้งฉาก

กบัฟิล์ม กม้หนา้จน orbitomeatal line (เส้นสมมุติท่ีลาก

จากหางตาดา้นนอกไปยงัจุดก่ึงกลางของบริเวณหนา้ต่อ

รูหู) ตั้งฉากกบัฟิล์ม ในกรณีท่ีกลวัผูป่้วยขยบัศีรษะให้

นํา เทปกาวแปะติดบริเวณลูกคางและติดท่ีบริเวณ

ดา้นขา้งศีรษะทั้งสองขา้งติดกบั bucky เพื่อให้ผูป่้วยอยู่

น่ิง 

ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปล   ให้ถ่ายภาพผูป่้วยใน

ท่า A.P. บนเปลนอนเลยโดยใหผู้ป่้วยนอนหงาย จดัฟิล์ม

ใหอ้ยูด่า้นล่างศีรษะของผูป่้วย 

Central ray 3 น้ิว เหนือ glabella (จุดบน

หนา้ผากท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งคิ้วทั้งสองขา้ง)  เอียง tube 

30-35 องศาไปทางเทา้ (caudad) 

Exposure 70 kVp 20 mAs SID 40 น้ิว ใช ้Grid 

 
รูป 7 Townes position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

(ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

5. Mandible panoramic view (OPG) 

การจดัท่า (position) จดัให้ผูป่้วยนั่งหรือยืน 

โดยแอ่นหลงัเล็กน้อยเพื่อยึดกระดูกสันหลงัส่วนคอให้

ตรง จดั median sagittal plane ของลาํตวัอยูก่ลางตวัรับ

ภาพโดยใช้แสง laser ช่วย ในการจดัท่า จดัศีรษะผูป่้วย

ใหต้ั้งตรง   

    ในแนว horizontal จดัให้  frankfort  plane 

(เส้นสมมุติท่ีลากจากขอบล่างของกระบอกตาไปยงัขอบ

บนของรูหูดา้นนอก) ขนานกบัแนวระนาบ ให้ผูป่้วยกดั

ฟันลงตรงร่องท่ี bite block  ใช ้head support หนีบท่ี

บริเวณดา้นขา้งศีรษะทั้งสองขา้ง เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วย

ขยบั และให้ผูป่้วยใช้ล้ินแตะเพดานปากก่อนทาํการ

เอกซเรย์ เพื่อให้ภาพท่ีได้มีความสมํ่าเสมอของส่วนท่ี
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ตอ้งการดูและลดรอยโปร่งรังสี (palatoglossal space)

บริเวณปลายรากฟันบน  แลว้ทาํการถ่ายภาพเอกซเรย ์

Exposure 70 kVp  16 mAs ใช ้Grid 

 

 
รูป 8 panoramic position ผูป่้วยมี fracture ท่ี symphysis 

 (ท่ีมา: หน่วยรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลศิริราช) 

 

ในกรณีท่ีผูป่้วยนอนเปลมา ถา้ผูป่้วยไม่สามารถ

ลุกข้ึนได้ ก็จะไม่สามารถทาํการถ่ายภาพ panoramic 

view ได ้นกัรังสีการแพทยจึ์งควรแจง้ให้แพทยเ์จา้ของ

ไขท้ราบ เพื่อหาวธีิการตรวจทางดา้นอ่ืนแทน 

 

สรุป  

การถ่ายภาพเอกซเรยก์ระดูกขากรรไกรล่างใน

ผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุมีความสําคญัในการช่วยวินิจฉัย

และวางแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้ผูป่้วยมีชีวิต

รอดและลดอตัราความพิการท่ีจะเกิดกบัผูป่้วย ช่วยให้

ผูป่้วยสามารถดํารงชีวิตได้แบบคนปกติทั่วไป ภาพ

เอกซเรยท่ี์ไดค้วรมีคุณภาพ สามารถแสดงรายละเอียด

ของภาพท่ีมีกระดูกหกัอยา่งชดัเจน ลดอตัราการถ่ายภาพ

เอกซเรย์ซํ้ า การให้ค่าปริมาณรังสีท่ีถูกต้องเหมาะสม   

เพื่อป้องกันการรับปริมาณรังสีท่ีเกินความจําเป็นใน

ผูป่้วย และนักรังสีการแพทยต์อ้งคาํนึงถึงความถูกตอ้ง

ของการจดัท่า รวมถึงความระมดัระวงัในการจดัท่าเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้เกิดพยาธิสภาพในผูป่้วยเพิ่มข้ึน โดยให้

ผูป่้วยขยบัอวยัวะท่ีตอ้งการตรวจใหน้อ้ยท่ีสุด 

 

บรรณานุกรม 

1. …….(n.d.). (PDF) Collective review. คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิททยาลยัสงขลานครินทร์ .สืบค้น

เ ม่ื อ  10 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2561. จ า ก  http.//medinfo2. 

psu.ac.th/surgery/Collectivereview/2552/3.Maxillofaci

al-injury(Nithiphat 11.11.52).pdf 

2. …….(n.d.) Anatomy of Maxilla and Mandible 

–คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. สืบคน้

เ ม่ือ10 พฤษภาคม 2561. จาก http.//web1.dent. 

cmu.ac.th/mis/dis/UserFile/surg/SheetDOS381/SheetA

natomy.381pdf                     

3. ไพรัตน์   มุณี. การควบคุมคุณภาพเอกซเรยฟั์น. 

คู่มือปฏิบติังาน. คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล.  

4. วิจารย์ อ่ างท อง.  การตรวจวิ นิจฉัยระบ บ

ป ร ะ ส า ท ด้ว ย ภ า พ ท า ง รั ง สี  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 

ม ห า วิ ท ย า ลัย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ ร ฒ .  สื บ ค้น เ ม่ื อ  10 

พ ฤ ษ ภ า ค ม  2561 จ า ก  http.// med.swu.ac.th 

/radiology/images/Stories/Education/neuro edit3.pdf 

5. …….(n.d.). Facial and Mandibular Fracture 

.retrieved May 20, 2016. From https://rad.washington. 

edu.about.../facial-and-mandibolar-fractures. 

6. …….(n.d.) Diagnosis Image Facial Fracture – 

Reocities . retrived March 11, 2016 from 

http://www.reocities.com/omgsesan/facialfracture.htm. 

7. …….(n.d.). Mandibular fracture/ Radiology 

Reference Article/Radiopaedia.org. retrived April 

46 การถ่ายเอกซเรยก์ระดูกขากรรไกรล่าง 

 



[VOL.5 NO.1 JANUARY-JUNE 2018] วารสารรังสีวิทยาศิริราช 

 

9,2016 from https://radiopaedia.org/articles/ 

mandibular-fracture. 

8. …….(n.d.). Normal Roentgenographic 

Anatomy of The Skull and Face. retrived April 15,2016 

from http://www.cai.md.chula.ac.th/lesson/lesson 

4508/data/center.htm. 

9. …….(n.d.). Broken Jaw (Mandibular Fracture) 

Surgery & Recovery . retrived July 7,2016 from 

http://www.emedicine health.com/broken-jaw/article-

em.htm. 

10. …….(n.d.). Facial Trauma: Pearls of 

Mandibular Trauma Management-NCBI-NIH. 

Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pmc/articles/PMC3324216/. 

11. Balinger PW. Merrill’s atlas of radiology 

positioning and radiology procedure, Vol II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรียานุช  มโนธรรม 47 

 


