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บทคัดย่อ 
 
 

การศึกษาในล าคอจ านวน 75 ขา้ง (ขา้งซ้าย 38 ขา้งและขา้งขวา 37ขา้ง) จากร่างช าแหละเพศ
ชาย 29 ร่างและเพศหญิง 11 ร่าง ซ่ึงมีช่วงอายุขณะถึงแก่กรรมตั้งแต่ 38-91 ปี มีวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาเพื่อศึกษาความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท recurrent laryngeal 
หลอดเลือดแดง inferior thyroid และศึกษาความสัมพนัธ์ทางกายวิภาคศาสตร์ระหวา่งเส้นประสาท 
recurrent laryngeal และหลอดเลือดแดง inferior thyroid ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการแตกแขนง
ของเส้นประสาท recurrent laryngeal สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 แบบหลกัตามจ านวนแขนงก่อนเขา้
สู่กล่องเสียง โดยพบวา่รูปแบบท่ีพบมากท่ีสุด คือ เส้นประสาท recurrent laryngeal 1 เส้นทอดเขา้สู่
กล่องเสียงโดยไม่มีแขนงแยกออกมา (ร้อยละ 30.67) รองลงมาคือ รูปแบบท่ีเส้นประสาทแยก
ออกเป็น 2 แขนง และรูปแบบท่ีมีเส้นประสาท recurrent laryngeal 1 เส้นท่ีมีแขนงย่อยไปยงั
หลอดลมและหลอดอาหารโดยพบร้อยละ 14.67 ในแต่ละรูปแบบ ส าหรับรูปแบบการแตกแขนง
ของหลอดเลือดแดง inferior thyroid พบว่า ส่วนใหญ่จะแยกออกเป็น 2 แขนงก่อนเขา้สู่ต่อม
ไทรอยด ์(ร้อยละ 52) รองลงมาเป็นหลอดเลือดแดงท่ีมีเพียง 1 แขนง (ร้อยละ 33.33) ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเส้นประสาท recurrent laryngeal กบัหลอดเลือดแดง inferior thyroid สามารถจ าแนกได้ 8 
รูปแบบ พบวา่ส่วนมากเส้นประสาททอดผา่นทางดา้นหลงัของหลอดเลือด (ร้อยละ 48), ทอดผา่น
ทางดา้นหนา้ (ร้อยละ 14.67), ทอดผา่นระหวา่งแขนงของหลอดเลือด (ร้อยละ 12) นอกจากน้ียงัพบ
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ลักษณะของเส้นประสาทเข้าสู่กล่องเสียงท่ีต าแหน่งเดียวกับหลอดเลือด (ร้อยละ 5.33) จาก
การศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประยุกต์ใชใ้นทางคลินิกในการป้องกนัความเสียหายของ
เส้นประสาท recurrent laryngeal ระหวา่งการผา่ตดัต่อมไทรอยด ์
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ABSTRACT 
 
 

        This study investigated necks from 40 cadavers with age at death ranging from 38 to 91 years 

old (29 males and 11 females). A total of 75 sides (38 left sides and 37 right sides) were 

dissected. The objectives of this study are to investigate anatomical variation in the recurrent 

laryngeal nerve (RLN), inferior thyroid artery (ITA) and their branches, and to clarify the 

relationship between these two structures. We can classify the RLN pattern into three major types 

according to the number of branches before it enters the larynx. The most common pattern is 

RLN without any branching (30.67%), followed by bifurcation of the RLN (14.67%) and RLN 

with tracheal and esophageal branches (14.67%). The most common type of ITA is the two 

branches type (52%), followed by the single branch type (33.33%). Finally, the most common 

pattern of relationship between the RLN and ITA is the nerve located posterior to the artery 

(48%), while 14.67% were located anterior to the ITA, and 12% were located between branches 

of the ITA. Anatomical data from this study should be useful in prevention of iatrogenic RLN 

injury during thyroid surgery. 


