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ABSTRACT

Knee angular profile of children in Bangkok
Leungsuwan N and Rattanatharn R. 
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine, Chulalongkorn University 
 
Objective:  To study the knee angular profile of children 
in Bangkok and to compare the data with foreign 
children populations. 
Study design:  Cross-sectional analytic study. 
Sett ing:   Chi ld Development Center of Nongjok, 
Thienprasitsart, Kukai, and Maneerut Kindergarten. 
Subject:  219 healthy children aged 2 - 5 years with 
parental consent. 
Methods:  Data such as gender, body weight, and knee 
angulation were collected. Three markers were placed 
on each leg over the anterior superior iliac spine, mid 
patella, and bisection of bi-malleolar line. Then, children 
stood with hips and knees in fully extension for photos 
taken. From the photos, knee angulation was measured 
with a goniometer. 
Results:  There were 219 children: 117 males (53.42%) 
and 102 females (46.58%), aged from 2-5 years. After 
the age of 2 – 3, there was a significant decrease in 
valgus alignment when comparing between the 2-3 
years-of-age and 3-4 years-of-age populations (p = 
0.026). In general, knee angular profiles of male and 
female children were similar as they progressed toward 
a neutral knee angle, except in the 3-4 years of age 
population that males had less valgus than females (p = 
0.024). In this study, the Intra-rater reliability correlation 
coefficient was 0.996. Moreover, when comparing with 
the knee angulation profile in Korean, there were 
significant knee angular differences among 2-3 years-of- 
age (p = 0.003) and 3-4 years-of-age (p < 0.001) 
populations. However, when comparing with the other 
study, knee alignment tended to progress toward a 
neutral knee angle after the age of 4 while this study 
was after the age of 2. 

Conclusions:  The knee angular profile of children in 
Bangkok, using the clinical measurement and the 
photographic method, was different from the other 
studies using the radiographic method, as it progressed 
toward a neutral knee angle after the age of 2 while 
other studies were after the age of 4. Moreover, the 
clinical measurement combining the photographic 
method is more practical than the radiographic method 
and can be used as a screening test. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  ศึกษาขอมูลองศาเขาเด็กกรุงเทพฯ และเปรียบ 
เทียบความแตกตางองศาเขากับขอมูลของเด็กตางชาติ 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงวิเคราะห ณ ชวงเวลาใดเวลา 
หนึ่ง 
สถานที่ทำการวิจัย:  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนเขต 
หนองจอก โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกุกไก 
และ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน 
กลุมประชากร:  เด็กปกติอายุ 2 - 5 ป จำนวน 219 คน ไดรับ 
ความยินยอมการตรวจจากผูปกครอง 
วิธีการศึกษา:  เก็บขอมูลเพศ น้ำหนัก สวนสูง องศาเขาในเด็ก 
ถายภาพขาสองขางของเด็กในทายืนเขาและสะโพกเหยียดตรง 
โดยทำเครื่องหมายที่สะโพก เขา และขอเทา แลววัดองศาเขา 
จากภาพถายโดยใชไมวัดพิสัยขอ 
ผลการศึกษา:  กลุมศึกษา 219 คน อายุ 2 - 5 ป เพศชาย 

117 คน (รอยละ 53.42) เพศหญิง 102 คน (รอยละ 46.58) 
พบวาหลังอายุ 2 ป องศาเขาเปนเขาฉิ่ง (genu valgus) นอย 
ลงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะอายุ 2 - 3 และ 3 - 4 

ป (p = 0.026) ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง องศาเขามีแนวโนมใน 
ทิศเดียวกันในแตละชวงอายุคือ องศาเขาเปนเขาฉิ่งนอยลง แต 

เด็กชายมีเขาฉิ่งนอยกวาเด็กหญิงในอายุ 3 - 4 ป (p = 0. 024) 
การศึกษานี้มีความเที่ยงตรงจากการวัดองศาเขาของคน ๆ 
เดียวกัน (intrarater reliability) (r = 0.996) เมื่อเปรียบเทียบ 

องศาเขากับขอมูลจากประเทศเกาหลีพบวา มีความตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติในอายุ 2 - 3 ป (p = 0.003) และ 4 - 

ขอมูลองศาเขาในเด็กกรุงเทพมหานคร 
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5 ป (p < 0.001) โดยเมื่อเปรียบเทียบตั้งแตอายุ 2 - 5 ป องศา 
เขาเด็กเกาหลีมีเขาฉิ่ง มากขึ้น ในขณะที่เด็กไทยมีเขาฉิ่งนอย 
ลงในแตละชวงอายุ 
สรุป:  ขอมูลองศาเขาของเด็กกรุงเทพฯ จากการตรวจรางกาย 
และการวัดมุมจากภาพถายมีแนวโนมองศาเขาเปนเขาฉิ่ง นอย 
ลงตั้งแตอายุ 2 ป ตางจากการศึกษาอื่น ๆ ที่เริ่มมีเขาฉิ่ง นอย 
ลงหลังอายุ 4 ป อาจเนื่องมาจากความแตกตางกันของสรีระ 
และพัฒนาการการเติบโตในแตละเชื้อชาติ และวิธีการในการ 
วัดองศาเขา ทั้งนี้ การวัดองศาเขาจากภาพถายเปนวิธีที่เหมาะ 
ในการคัดกรองผูปวยองศาเขาผิดปกติกอนสงตรวจทางรังสี 
วินิจฉัย 
คำสำคัญ:  องศาเขา, เขาฉิ่ง, เด็ก 
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บทนำ 
 ที่ผานมามีการศึกษาพัฒนาการขององศาเขาในกลุมเชื้อ 
ชาติตาง ๆ เพื่อหาคาปกติขององศาเขาในแตละชวงอายุ ซึ่ง 
จากการศึกษาที่ผานมาพบวาในสภาวะปกติองศาของเขาจะมี 
การเปลี่ยนแปลงไปตามชวงอายุ(1-5) การศึกษาเหลานั้น ไดแก 
Salenius และ Vankka(1) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงขององศา 
เขาในเด็กปกติชาวตะวันตก 1,279 คน จำนวน 1,480 ขา โดย 
การวัดองศาเขาทางภาพถายรังสีและการตรวจรางกายโดยใช 
มุมระหวางกระดูกทิเบียและกระดูกตนขา พบวา อายุตั้งแต 
แรกเกิดถึง 1 ป จะเปนชวงที่มีองศาของเขาชี้เขาหาแกนกลาง 
หรือ เขาโกง (genu varus) จากนั้นในชวงอายุ 2-3 ป องศาเขา 
จะเริ่มชี้ออกนอกแกนกลาง หรือ เขาฉิ่ง (genu valgus) ซึ่งจะ 
เกิดมากที่สุดในอายุระหวาง 3-4 ป หลังจากนั้นองศาเขาจะเริ่ม 
กลับเขาสูแกนกลางอีกครั้งในชวงอายุ 6-7 ป 

 Engel และ Staheli(2) ศึกษาพัฒนาการองศาเขาในเด็กปกติ 
ชาวตะวันตก จำนวน 160 ขา โดยการวัดองศาเขาจากการตรวจ 
รางกายโดยใช มุมระหวางกระดูกทิเบียและกระดูกตนขา พบ 
วา อายุแรกเกิดถึง 1 ป องศาเขาจะมีเขาฉิ่ง จนกระทั่งอายุ 2 ป 

องศาเขาจะกลับเขาสูแกนกลาง และจะมีเขาฉิ่ง มากที่สุดใน 
อายุ 2 - 3 ป หลังจากนั้นองศาเขาจะเริ่มเขาสูแกนกลางอีกครั้ง 
สวน Heath และคณะ(3) ศึกษาพัฒนาการองศาเขาในเด็กปกติ 

ชาวตะวันตกจำนวน 196 คน 392 ขา จากการตรวจรางกาย 
โดยใช มุมระหวางกระดูกทิเบียและกระดูกตนขา รวมกับ วัด 
ระยะระหวางเขาและขอเทา (intercondylar/ intermalleolar 
distance) พบวา อายุแรกเกิดถึง 1 ปครึ่ง จะเปนชวงที่องศา 
เขาเปนเขาโกง จากนั้นในชวงอายุ 2 ป องศาเขาจะเปนเขาฉิ่ง 

และมากที่สุดในอายุ 4 ป หลังจากนั้นองศาเขาจะเริ่มกลับเขาสู 
แกนกลางอีกครั้งในชวงอายุ 11 ป 
 ในทวีปเอเชีย มีรายงานการศึกษา 2 ชิ้น ไดแก Cheng และ 

คณะ(4) ศึกษาองศาเขาในเด็กปกติชาวจีน จากการตรวจรางกาย 
โดยใชมุมระหวางกระดูกแขง (tibia) และกระดูกตนขา (femur) 
รวมกับระยะระหวางเขาและขอเทา จำนวน 2,630 คน 5,620 
ขา พบวามีเขาโกงตั้งแตแรกเกิด จากนั้นในชวงอายุ 1 ป เขาจะ
เริ่มมีเขาฉิ่ง และมากที่สุดเมื่ออายุ 3 ป จนกระทั่งองศาเขาจะ 

กลับสูแกนกลางเมื่ออายุ 8 ป และรายงานของ Yoo และคณะ(5) 
ที่ศึกษาพัฒนาการองศาเขาโดยการวัดองศาเขาทางภาพถาย 
รังสีปกติในเด็กปกติชาวเกาหลี จำนวน 425 คน 818 ขา พบวา 
ตั้งแตแรกเกิดถึง 1 ป จะมีเขาโกงจนกระทั่งอายุ 1 ปครึ่ง องศา 
เขาจะเริ่มมีเขาฉิ่ง และมากที่สุดเมื่ออายุ 4 ป โดยเขาจะกลับ 
เขาสูแกนกลางอีกครั้งเมื่ออายุ 7-8 ป 
 ในปจจุบัน การตรวจวัดองศาเขาใชการตรวจทางภาพถาย 
รังสี(6-9) วัดมุมระหวางกระดูกแขงและกระดูกตนขา วัดมุม 
ระหวางเสนที่ลากขนานกับแนวขนานของกระดูกสวนที่ติดกับ 
กระดูกออนที่กำลังเจริญเติบโตของกระดูกทิเบียและเสนที่ลาก 
ตั้งฉากกับและแกนกลางของกระดูกแขง (metaphysis-
diaphysis anatomical angle; MDA anatomical angle) 
หรือการตรวจทางรางกายโดยไมตองทำรังสีวินิจฉัย(2-4) ซึ่งการ 
ตรวจวัดองศาเขาโดยการตรวจรางกายนั้น สามารถทำไดงาย 
กวาและตรวจวัดซ้ำไดบอยเทาที่ตองการเมื่อเปรียบเทียบกับ 
การตรวจวัดทางภาพถายรังสี และนอกจากนั้นผูรับการตรวจ 
ยังมีความปลอดภัยจากการรับสารรังสีโดยไมจำเปนอีกดวย 

 ขอมูลพัฒนาการองศาเขาถือเปนตัวคัดกรองที่สำคัญในการ 
แยกกลุมเด็กที่มีองศาเขาปกติออกจากกลุมเด็กที่เปนโรคเพื่อ 
หลีกเลี่ยงการรักษาที่ไมจำเปน ที่ผานมาการวางแผนการรักษา 
ในประเทศไทยอางอิงขอมูลพัฒนาการองศาเขาปกติจากการ 

ศึกษาในตางประเทศเนื่องจากการขาดขอมูลของเด็กไทย ดังนั้น 
คณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาคาปกติขององศาเขาเด็กไทยใน 
กรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความแตกตางองศาเขาของ 
เด็กตางชาติ และเพื่อนำไปเปนขอมูลพื้นฐานในการคัดกรอง 
องศาเขาผิดปกติกอนสงตรวจทางรังสีวินิจฉัยตอไป 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 เด็กปกติที่ไดรับการยินยอมการตรวจโดยผูปกครองจำนวน 

219 คน จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนหมู 10 เขต 
หนองจอก โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกุกไก 
และ โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน 
เกณฑคัดเขา 
- เด็กอายุ 2 - 5 ป 

เกณฑคัดออก 
- มีประวัติเปนโรคที่มีความผิดปกติของกระดูก เชน โรค 
 กระดูกจากภาวะติดเชื้อ  จากภาวะเมตาบอลิก  จาก 
 อุบัติเหตุ เปนตน 
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วิธีการวัดองศาเขา 
• วัดมุมระหวางกระดูกแขงและกระดูกตนขาโดย ใชเกณฑ 
 ของ Heath(3) คือ ทำเครื่องหมายระบุตำแหนงที่บริเวณ 
 ดานหนาของกระดูกเชิงกราน กระดูกสะบา และจุดกึ่ง 
 กลางตาตุมทั้งสองขาง 
• จัดทาใหเด็กยืนเขาและสะโพกเหยียดตรง กระดูกสะบาชี้ 
 มาดานหนา 
• หลังจากนั้นถายรูปขาทั้งสองขางของเด็กเพื่อวัดองศาเขา 
 จากรูปถาย 

ที่พิมพโดยเครื่องพิมพ HP LaserJet P1006 ลงกระดาษ A4 
แผนละ 1 รูป ดวยไมวัดพิสัยขอ โดยวัดมุมที่ตัดกันเปนองศา 
ระหวางเสนที่ลากจากตำแหนงที่ทำเครื่องหมายไวบริเวณดาน 
หนาของกระดูกเชิงกรานมายังกึ่งกลางกระดูกสะบาและเสนที่ 
ลากจากกึ่งกลางกระดูกสะบามายังจุดกึ่งกลางตาตุมทั้งสอง 
ดาน โดยองศาของเขาชี้เขาหาแกนกลาง (genu varus) ติด 
เครื่องหมายเปนบวก และองศาเขาที่ชี้ออกจากแกนกลาง 
(genu valgus) ติดเครื่องหมายเปนลบ 
 5. ประเมินความเที่ยงตรงของผูตรวจวัด ( intrarater 
reliability) ผูวัด 1 คนจะสุมเด็กจำนวน 18 คน ใน 3 ชวงอายุ 
คือ ≤ 3 ป, > 3 – 4 ป, > 4 ป แลวทำการวัดองศาเขาซ้ำอีก 3 
ครั้ง ในระยะเวลาหางกันครั้งละ 1 อาทิตย 

รูปที่ 1 แสดงตำแหนงเครื่องหมายบริเวณดานหนาของกระดูกเชิงกราน 
 กระดูกสะบา และจุดกึ่งกลางตาตุมทั้งสองขาง จัดทาใหเด็กยืน 
 เขาและสะโพกเหยียดตรง กระดูกสะบาชี้มาดานหนา 

เครื่องมือที่ใช 

 1. ไมวัดพิสัยขอ (goniometer) 
 2. สายวัด 

 3. กลองถายรูปดิจิตอล CANON IXUS 860 IS 
 4. เครื่องพิมพ HP LaserJet P1006 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
 1. สัมภาษณผูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑคัดเขา โดยใชแบบ 
สอบถาม ที่แนบไปกับใบยินยอมรับการเขารวมวิจัย 
 2. บันทึก เพศ อายุ น้ำหนักและสวนสูง และ โรคประจำตัว 

ที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของกระดูก 
 3. ทำการตรวจวัดดังแผนภูมิที่ 1 โดยขั้นตอนการถายรูปขา 
ทั้งสองขางของเด็กจะใชกลองถายรูปดิจิตอล CANON IXUS 
860 IS ใหระยะถายรูปหางจากเด็ก 1 - 1.5 เมตร กลองถายรูป 
ตั้งขนานพื้นอยูในแนวระดับเดียวกับเขาเด็กโดยปรับระดับความ 
สูงดวยขาตั้งกลองและฐานยืนถายภาพ 
 4. หลังจากนั้นแพทยเวชศาสตรฟนฟูวัดองศาเขาจากรูปถาย 

การวิเคราะหทางสถิติ 
ใชโปรแกรม STATA version 8 (Texas, USA) ในการวิเคราะห 
ทางสถิติ ดังตอไปนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 - ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก อายุ สวนสูง น้ำหนัก แสดงเปน 
    คาเฉลี่ย (95%CI), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 - ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก เพศ แสดงเปนจำนวนและ 
    รอยละ (n, %) 
2. วิเคราะหการกระจายขอมูลของแตละเพศในแตละชวงอายุ 
ดวย Chi-square 
3. วิเคราะหเปรียบเทียบองศาเขาในแตละชวงอายุแตละเพศ 
และเปรียบเทียบองศาเขาเทียบกับงานวิจัยของ Yoo(5) (เนื่อง 
จากเปนขอมูลงานวิจัยเดียวที่สามารถนำมาเปรียบเทียบผล 
ทางสถิติได) ดวย t-test 
4. วิเคราะหประเมินความเที่ยงตรงของผูตรวจวัด (intrarater 
reliability) ดวย intraclass correlation โดยมีระดับคานัย- 
สำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 กลุมประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 219 คน ในชวงอายุระหวาง 
2 - 5 ป พบสัดสวนจำนวนเพศชายและหญิงในแตละชวงอายุ 
ไมมีความแตกตางกัน (p = 0.297) รวมทุกชวงอายุมีเพศชาย 

ทั้งหมดจำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 53.42 เพศหญิงทั้งหมด 
จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 46.58 (ดูตารางที่ 1) 
 น้ำหนักและสวนสูงมีการพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นอยางมี 

 จากผลการศึกษาพบวา องศาเขามีเขาโกงนอยลงอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติโดยเฉพาะในชวง อายุระหวาง 2 - 3 และ 3 
- 4 ป (p = 0.026) ดังตารางที่ 2 และเมื่อเปรียบเทียบความ 

แตกตางกันระหวางเพศ พบวา น้ำหนักตัวทั้งสองเพศไมมีความ 
แตกตางกัน (อายุ 2 – 3 ป คา p = 0.468 อายุ 3 – 4 ป คา p 

นัยสำคัญในแตละชวงอายุ (ระหวางอายุ 2 – 3 และ 3 - 4 ป 
คา p < 0.001 ทั้งน้ำหนักและสวนสูง ระหวางอายุ 3 - 4 ป 
และ 4 - 5 ป คา p = 0.001 สำหรับน้ำหนัก p < 0.001 สำหรับ 
สวนสูง) ดังตารางที่ 1 และคาความเที่ยงตรงของผูตรวจวัด 
(intrarater reliability) สำหรับองศาเขาขวา r = 0.987 และ 
องศาเขาซาย r = 0.996 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนขอมูลในแตละชวงอายุ 

= 0.233 อายุ 4 – 5 ป คา p = 0.229) แตสวนสูงมีความแตก 
ตางกันอยางมีนัยสำคัญในชวงอายุ 3 - 4 ป (p = 0.046) ใน 
ขณะที่องศาเขามีเขาฉิ่งนอยลงในทิศทางเดียวกันของแตละ 
ชวงอายุ แตอยางไรก็ดีในเพศชายมีเขาฉิ่งนอยกวาเพศหญิงใน 
ชวงอายุ3 - 4 ป (p = 0. 024) ดังตารางที่ 2 

 ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงขอมูลองศาเขากับขอมูล 
จากประเทศเกาหลี(5) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติในชวงอายุ 2 - 3 ป (p = 0.003) และ 4 - 5 ป (p < 

0.001) โดยเมื่อเปรียบเทียบตั้งแตอายุ 2 - 5 ป องศาเขาเด็ก 
เกาหลีจะมีเขาฉิ่งมากขึ้น ในขณะที่องศาเขาเด็กไทยมีเขาฉิ่ง 
นอยลงในแตละชวงอายุ ดังรูปที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบแนว 
โนมองศาเขากับการศึกษาอื่นพบวาเขาฉิ่งนอยลงหลังอายุ 4 ป 
แตสำหรับการศึกษาในเด็กกรุงเทพมหานครครั้งนี้พบวาชวง 

อายุที่เริ่มมีเขาฉิ่งนอยลง คือในชวงหลังอายุ 2 ป ดังรูปที่ 3 
 

บทวิจารณ 
 จากการศึกษาที่ผานมาพบวาเด็กเริ่มมีเขาฉิ่งนอยลงหลัง 
อายุ 4 ป(1, 3–5) แตจากการศึกษาเด็กกรุงเทพมหานครครั้งนี้พบ 

ตารางที่ 2 แสดงองศาเขารวมและแจกแจงตามเพศในแตละชวงอายุ โดยองศาเขาชี้เขาหาแกนกลาง (genu varus) ติดเครื่องหมายเปนบวก และองศา 
เขาที่ชี้ออกจากแกนกลาง (genu valgus) ติดเครื่องหมายเปนลบ 

วาชวงอายุที่เริ่มมีเขาฉิ่งนอยลง คือในชวงหลังอายุ 2 ป ซึ่งใกล 
เคียงกันกับการศึกษาของ Engel และ Staheli(2) อยางไรก็ตาม 
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ พบวาเด็กในกรุงเทพมหา- 

นครมีการพัฒนาการองศาเขาที่แตกตางออกไป ดังรูปที่ 2 - 3 
ซึ่งอาจเนื่องจากจำนวนกลุมตัวอยางครอบคลุมอายุ 2 – 5 ป 
เทานั้น จึงอาจทำใหไดขอมูลที่ไมครบถวนในทุกกลุมอายุเชน 
การศึกษาอื่น 
 อยางไรก็ดีมีการศึกษาจำนวนมากที่พบวาขอมูลองศาเขา 
ในแตละเชื้อชาติไมมีความแตกตางกัน(1, 3–5) แตมีการศึกษาของ 

Heath และคณะ(3) ที่กลาวถึงความแตกตางกันของขอมูลองศา 
เขาในแตละเชื้อชาติ ซึ่งคลายคลึงกับการศึกษาครั้งนี้ในกลุมเด็ก 
กรุงเทพมหานครโดยวิธีการตรวจรางกายวัดองศาเขาเปรียบ 
เทียบกับการศึกษาของ Yoo(5) ที่ศึกษาในกลุมเด็กเกาหลีโดย 
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รูปที่ 1 องศาเขาในแตละชวงอายุเปรียบเทียบกับเด็กประเทศเกาหลี(5) 

รูปที่ 3 องศาเขาเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ 

รูปที่ 2 องศาเขาเปรียบเทียบกับขอมูลของ Engel และ Staheli(2) 
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วัดองศาเขาจากภาพถายรังสี และจากการเปรียบเทียบพบคา 
องศาเขาและแนวโนมขอมูลองศาเขาในแตละชวงอายุที่แตก 
ตางกันทั้ง ๆ ที่เปนกลุมเชื้อชาติเอเชียเหมือนกัน ทั้งนี้อาจเนื่อง 
มาจากความแตกตางกันของสรีระและพัฒนาการการเติบโตใน 
แตละเชื้อชาติ และวิธีการในการวัดองศาเขา ซึ่งในการตรวจวัด 
องศาเขาดวยวิธีการตรวจรางกายนอกจากจะเปนวิธีการที่ 
สะดวกและเพิ่มความรวมมือในการวัดจากเด็กเล็กแลวยัง 
สามารถลดขอผิดพลาดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเด็กขณะ 
ตรวจวัด สามารถใชคัดกรองผูปวยองศาเขาผิดปกติกอนสง 
ตรวจทางรังสีวินิจฉัย และลดอันตรายจากการกับรับสารรังสีที่ 
ไมจำเปนเมื่อเทียบกับการตรวจโดยใชภาพถายรังสี ดังเชนการ 
ศึกษาที่ผานมาของ Engel และ Staheli ในป 1974(2) Heath 
และคณะ ในป 1993(3) และ Cheng และคณะ ในป 1991(4) 
โดยการศึกษาของ Heath และ Engel และ Staheli ใชวิธีการ 
ถายภาพขารวมกับการวัดองศาเขาซึ่งเปนวิธีเดียวกันกับในการ 
ศึกษาครั้งนี้ อยางไรก็ดีคาที่ใชในการอางอิงตรวจหาความผิด 
ปกติองศาเขานั้นควรมาจากขอมูลของเชื้อชาติเดียวกันและวิธี 
การตรวจวัดประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อการรักษาที่เหมาะสมใน 
อนาคต 
 การศึกษานี้มีขอจำกัด เนื่องจากสถานที่ในการเก็บประชากร 
อยูในพื้นที่ที่ใกลกันคอนขางมาก และการกระจายของจำนวน 
ประชากรในแตละพื้นที่ของการเก็บขอมูลไมเทากัน อันเนื่องมา 
จากขอจำกัดในการเดินทาง นอกจากนั้น ชวงอายุที่ศึกษาคอน 
ขางแคบคือ มีเพียงอายุ 2 – 5 ป ทำใหเกิดขอจำกัดในการ 
เปรียบเทียบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของขอมูลองศาเขาที่เกิด 
ขึ้นรวมถึงการนำไปเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น จึงมีขอเสนอ 
แนะวาควรเพิ่มการกระจายสถานที่ในการเก็บขอมูลโดยเลือก 
เก็บกลุมประชากรใหกระจายพื้นที่มากกวาเดิมและกระจาย 
กลุมประชากรใหเทา ๆ กันในแตละพื้นที่ของการเก็บขอมูลเพื่อ 
เพิ่มการสุมประชากรในแตละพื้นที่ของประเทศและใหไดขอมูล 
ที่สามารถเปนตัวแทนของกลุมเด็กในประเทศไทยดีมากขึ้น ทั้ง 
นี้ควรเพิ่มชวงอายุของประชากรใหมากขึ้นเพื่อความชัดเจนใน 
การเปรียบเทียบแนวโนมขอมูลองศาเขากับการศึกษาอื่น ๆ  
 กลาวโดยสรุปการศึกษาในครั้งนี้ถือเปนการศึกษาเบื้องตน 
พบวาการวัดองศาเขาจากภาพถาย เด็กกรุงเทพฯ มีแนวโนม 
องศาเขาเปนเขาฉิ่งนอยลง ตั้งแตอายุ 2 ป แตกตางจากการ 
ศึกษาของประเทศอื่น ๆ ซึ่งใชวิธีการตรวจวัดทางภาพถายรังสี 
โดยพบแนวโนมเขาฉิ่งนอยลงหลังอายุ 4 ป ทั้งนี้อาจเนื่องมา 
จากความแตกตางกันของสรีระและพัฒนาการการเติบโตในแต 
ละเชื้อชาติ และวิธีการในการวัดองศาเขา ทั้งนี้ที่ผานมาในการ 
รักษาความผิดปกติขององศาเขามักจะอางอิงขอมูลจากตาง 
ชาติดังนั้นคาอางอิงที่ใชในการตรวจหาความผิดปกติองศาเขา 
นั้นจึงควรจะมาจากขอมูลของเชื้อชาติเดียวกันและวิธีการตรวจ 
วัดประเภทเดียวกัน ซึ่งวิธีการตรวจวัดองศาเขาดวยการตรวจ 
รางกายถือเปนวิธีการที่สะดวกและเพิ่มความรวมมือในการวัด 
จากเด็กเล็ก นอกจากนั้นยังสามารถลดขอผิดพลาดที่เกิดจาก 

การเคลื่อนไหวของเด็กขณะตรวจวัด และถือเปนวิธีที่เหมาะสม 
ในการคัดกรองผูปวยองศาเขาผิดปกติกอนสงตรวจทางรังสี 
วินิจฉัยไดในอนาคต 
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