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การเปรียบเทียบแรงบิดสูงสุดระหวางการฝงวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กในบริเวณกึ่งกลางเพดานปากของศพผูใหญ
ที่มีและไมมีปมุ กระดูกเพดานปาก
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ 1) เปรียบเทียบคาแรงบิดสูงสุดของการฝงวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กในบริเวณกึ่ง กลาง
เพดานปากของศพผูใหญที่มีและไมมปี ุมกระดูกเพดานปาก 2) วิเคราะหผลของขนาดปุมกระดูกเพดานปาก กับคาแรงบิดสูงสุด
การศึกษาครั้งนี้ใชวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กขนาดความกวาง 1.6 มม. และความยาว 6.0 มม. จํานวน 120 ตัวฝงบริเวณกึ่งกลาง
เพดานปากของศพผูใหญ 40 ชิ้นที่ตําแหนงสวนหนาสวนกลางและสวนหลัง ของกระดูกเพดานปากวัดขนาด (ความกวาง
ความยาวและความสูง) และจัดกลุมของปุมกระดูกเพดานปาก ใชเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลในการวัดคาแรงบิดสูงสุดของการฝง
วัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กและใชการทดสอบแบบสติวเดนททีวัน- เวยอะโนวาและเพียซองในการวิเคราะหทางสถิติ (P<0.05) ผล
การศึกษาพบวาคาเฉลี่ยแรงบิด สูงสุดของวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กในกลุมที่มีปุมกระดูกเพดานปากเทากับ 16.5±6.1 นิวตัน
เซนติเมตรซึ่งมากกวา กลุมที่ไมมีปุมกระดูกเพดานปากที่มีคาเฉลี่ยแรงบิดสูงสุดของวัสดุฝง เกลียวขนาดเล็กเทากับ 9.6±5.4 นิว
ตัน เซนติเมตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกตําแหนงในบริเวณกึ่งกลางเพดานปากโดยพบคาเฉลี่ยแรง บิดสูงสุดของวัสดุฝง
เกลียวขนาดเล็กที่ตําแหนงสวนกลาง (20.9±5.8 นิวตันเซนติเมตร) มากกวาคาเฉลี่ยแรงบิด สูงสุดในสวนหนา (14.4±4.8 นิว
ตันเซนติเมตร) และสวนหลัง (14.3±5.5 นิวตันเซนติเมตร) ไมพบความแตก ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉลี่ยแรงบิด
สูงสุดของวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กในกระดูกเพดานปากที่ไมมี ปุมกระดูกเพดานทั้งตําแหนงสวนหนา (9.2±6.1 นิวตั น
เซนติเมตร) สวนกลาง (10.1±6.2 นิวตันเซนติเมตร) และ สวนหลัง (9.3±3.6นิวตันเซนติเมตร) และยังพบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญระหวางคาแรงบิดสูงสุดของวัสดุ ฝงเกลียวขนาดเล็กกับความสูงของปุมกระดูกเพดานปากในตําแหนงสวนกลางของ

กระดูกเพดานปากอีกดวย สรุปการฝงวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กบริเวณกึ่งกลางกระดูกเพดานปากที่มีปุมกระดูกทําใหคาแรงบิด
สูงสุดของวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กมีคาสูงขึ้นและขนาด (ความสูง) ของปุมกระดูกเพดานปากมีความสัมพันธกับคาแรงบิด สูงสุด
ที่เพิ่มขึ้นในปุมกระดูกเพดานปากที่มีขนาดใหญ
คําสําคัญ :วัสดุฝงเกลียวขนาดเล็ก บริเวณกึ่งกลางเพดานปาก แรงบิดสูงสุดของการฝงวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็ก ปุมกระดูก
เพดานปาก
Abstract
The purposes of this study were 1) to compare the maximum insertion torque (MIT) values of
miniscrews placed in the midpalatal bone of adult cadavers with and without Torus Palatinus (TP), and 2)
to analyze the influence of the TP size on the MIT values. One hundred twenty self-drilling titanium
miniscrews (6.0 mm length and 1.6 mm diameter) were placed at anterior median (AM), middle median
(MM) and posterior median (PM) sites of the maxilla of 40 adult cadavers. TP sizes (height, width and
length) were measured and classified. MIT values were assessed with a digital torque gauge. The Student
t test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation were performed for the statistical
analysis (P<0.05). MIT values were significantly higher in the group with TP (16.5±6.1 Ncm) than the group
without TP (9.6±5.4 Ncm) at all implants sites. The highest MIT value was observed at the MM site of the
TP group (20.9±5.8 Ncm) while the MIT value at the AM site was 14.4±4.8 Ncm and that at the PM site
was 14.3±5.5 Ncm. No significant differences in MIT values between AM (9.2±6.1 Ncm), MM (10.1±6.2 Ncm)
and PM (9.3±3.6 Ncm) sites in the group without TP were observed. MIT values were correlated to the TP
height at the MM sites. The presence of TP increased the MIT values during miniscrew insertion in the
midpalatal region. TP size (height) is related to the MIT value in the middle median region of large TP.

Keywords: Miniscrew implants, Midpalatal Region, Maximum Insertion Torque (MIT), Torus palatinus (TP)

