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บทคัดย่อ 

 
 วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาลกัษณะโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์ในแง่
จุดตั้งตน้และความแปรปรวนของแขนงทั้ง 6 แขนง  ศึกษาจากร่างช าแหละจ านวน 131 lumbar 
plexuses และศึกษาเส้นประสาท lateral femoral cutaneous, femoral, และ obturator ท่ีสัมพนัธ์กบั 
L3  และ L4 transverse process จ านวน 69 plexuses พบวา่ lumbar plexus เกิดจากการรวมตวักนัของ
รากประสาทไขสันหลงัท่ีระดบั L1-L4

 อาจไดรั้บแขนงร่วมมาจาก  T12 ดว้ย  แขนงของ lumbar 
plexus ประกอบด้วย เส้นประสาท iliohypogastric และ ilioinguinal พบว่าเกิดจากรากประสาท    
ไขสันหลงัท่ีระดบั L1 เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 96.51  และ 90.08  ตามล าดบั เส้นประสาท 
genitofemoral เกิดจากรากประสาทไขสันหลงัท่ีระดบั L1- L2 เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 98.47 
เส้นประสาท lateral femoral cutaneous (LFCN) เกิดจากรากประสาทไขสันหลงัท่ีระดบั L2- L3 เป็น
ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 83.47 เส้นประสาท femoral และ obturator เกิดจากรากประสาท            
ไขสันหลงัท่ีระดบั L2-L3-L4 คิดเป็นร้อยละ100 พบเส้นประสาท accessory obturator ร้อยละ 9.16  
และพบกลา้มเน้ือ psoas minor ร้อยละ 57.25 พบความแปรปรวนท่ีเส้นประสาท iliohypogastric   
คิดเป็นร้อยละ 34.35 เส้นประสาท genitofemoral คิดเป็นร้อยละ 25.19 เส้นประสาท lateral femoral 
cutaneous (LFCN) คิดเป็นร้อยละ 41.22  และเส้นประสาท femoral คิดเป็นร้อยละ 27                                     
                  



 

  จ 

 การศึกษาคร้ังน้ีไม่พบความแปรปรวนท่ีเส้นประสาท ilioinguinal และ obturator เลย และ
ผลการวดัระยะห่างระหวา่งเส้นประสาท lateral femoral cutaneous กบั L3 transvers process พบวา่
จุดตั้งตน้ของเส้นประสาทเส้นน้ีอยูท่ี่ต  าแหน่งระหวา่ง L3  และ L4 transverse process เป็นส่วนใหญ่ 
มีระยะห่างเฉล่ีย 1.96

  
0.67 เซนติเมตร (mean SD.) และกบั L4 transverse process พบมากท่ี

ต าแหน่งเหนือต่อ L4 transverse process มีระยะห่างเฉล่ีย 2.8
 

 1.63 เซนติเมตร (mean SD.) 
ระยะห่างระหวา่งเส้นประสาท femoral กบั L3  และ L4 transverse process พบวา่จุดตั้งตน้ของ
เส้นประสาทเส้นน้ีจะอยู่ท่ีต  าแหน่งใตต่้อ L4 transverse process ทั้ง 2 ระดบั มีระยะห่างเฉล่ีย 
5.13 2.18 เซนติเมตร (mean S.D.) และ 2.53 2.26 เซนติเมตร (mean SD.) ตามล าดบั ส่วน
ระยะห่างระหวา่งเส้นประสาท obturator กบั L3  และ L4 transverse process พบวา่จุดตั้งตน้ของ
เส้นประสาทเส้นน้ีจะอยู่ท่ีต  าแหน่งใตต่้อ L4 transverse process ทั้ง 2 ระดบั มีระยะห่างเฉล่ีย 
5.42 1.73 เซนติเมตร (mean 

 
S.D.) และ 2.75 1.75 เซนติเมตร (mean SD.) ตามล าดบั ผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี ท าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร์และความ
แปรปรวนของ lumbar plexus ท่ีพบในประชากรชาวไทย มีประโยชน์ต่อนกักายวิภาคศาสตร์ 
แพทย ์ ท่ีไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นทางการแพทย ์ ไม่วา่จะเป็นการวินิจฉยั การรักษาโดยการฉีดยาชา 
เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาท่ีสมบูรณ์ 
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ABSTRACT 

  
 This study analyzed 131 lumbar plexuses from 68 embalmed cadavers. Observation of 

the anatomical variations in the lumbar plexuses and the six peripheral branches from the origin at 

00the ventral rami of the first three lumbar, most of the ventral ramus of the L4 and the slender 

branch coming mostly from the T12 thoracic nerves to their exit from the pelvic cavity. The 

lumbar plexuses were located within the psoas major muscle in all specimens. The iliohypogastric 

nerve was mostly derived from the ventral rami of L1 (96.51%) and so was most of the 

ilioinguinal nerve (90.08%). The genitofemoral nerves were derived from the ventral rami of L1 

and L2 (98.47%). The lateral femoral cutaneous nerves (LFCN) were derived from the ventral 

rami of the L2 and L3 (83.47%). The femoral nerves were derived from ventral rami of L2-L3-L4
 

(100%). The obturator nerves were derived from ventral rami of L2-L3-L4
 (100 %). The accessory 

obturator nerve was present in 9.16% and also the psoas minor muscle in 57.25%. Anatomical 

variations of branching of lumbar plexuses were found in iliohypogastric nerves (34.35%), 

genitofemoral nerves (25.19%), lateral femoral cutaneous nerves (LFCN) (41.22%), femoral 
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nerve (27.48%).  No apparent variations of ilioinguinal and obturator nerves. The distance 

between the origin of lateral femoral cutaneous nerve to L3 transvers process was the largest  

between L3  and L4 transverse process averaged as 1.96 0.67 cm. (mean SD.) on both sides; 

the distance between nerve to L4 transverse process was found  above the L4 transverse process 

averaged as 2.8 1.63 cm. (mean SD.) on both sides; distance between femoral nerve to L3  

and L4 transverse process was found inferior to L4 transverse process of all specimens averaged as 

5.13 2.18 cm. (mean SD.) and 2.53 2.26 cm. (mean SD.) on both sides, and distance 

between obturator nerve to L3  and L4 transverse process was found inferior to L4 transverse 

process of all specimens averaged as 5.42 1.73 cm. (mean SD.) and 2.75 1.75 cm. (mean 

SD.) These facts have clinical implications for surgeons, physician, and anatomist in Thailand. 

 


