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บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์: กระดูกเพดานปากถือไดว้า่เป็นต าแหน่งท่ีปลอดภยัท่ีสุดส าหรับการฝังวสัดุ
ฝังเกลียวขนาดเล็ก วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพื่อท่ีจะวิเคราะห์ค่าแรงบิดสูงสุดในการฝังวสัดุฝัง
เกลียวขนาดเล็กในต าแหน่งต่างกนัของเพดานปากในศพดองของมนุษยท่ี์ช่วงอายุ 40 ถึง 89 ปี วัสดุ
และวิธีการ: ท าการฝังวสัดุฝังเกลียวขนาดเล็ก (1.6 x 6.0 มิลลิเมตร) จ านวนหน่ึงร้อยแปดสิบอยา่ง
เป็นระบบท่ีกลาง (60 ตวั) และคร่ึงซ้ายขวา (120 ตวั) ของเพดานแข็งใน 20 ศพดองของมนุษยค์่า
แรงบิดสูงสุดถูกประเมินดว้ยเคร่ืองวดัแรงบิดดิจิทลั ค่าแรงบิดสูงสุดถูกวิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบ
แมนทว์ิทนียย์ ู(P<0.05) ผลงานวิจัย: ค่าแรงบิดสูงสุดโดยรวมเท่ากบั 7.6 นิวตนัเซนติเมตร ไม่พบ
การหกัของวสัดุฝังเกลียวขนาดเล็ก ค่าแรงบิดสูงสุดท่ีต าแหน่งกลางเพดานปาก (ค่าเฉล่ีย, 9.7 นิวตนั
เซนติเมตร; ช่วงความเช่ือมัน่ 95%, 7.2-13.0) มากกวา่ท่ีต าแหน่งคร่ึงซ้ายขวาเพดานปาก(ค่าเฉล่ีย, 
6.5 นิวตนัเซนติเมตร; ช่วงความเช่ือมัน่ 95%, 5.7-7.2) อยา่งมีนยัส าคญั ไม่พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญัของค่าแรงบิดสูงสุดระหวา่งต าแหน่งส่วนหนา้ ส่วนกลาง และส่วนหลงั ค่ามากสุดของค่า
แรงบิดสูงสุดถูกพบท่ีต าแหน่งส่วนกลางของรอยประสานแนวกลางเพดานปาก (ค่าเฉล่ีย, 10.1 นิว
ตนัเซนติเมตร; ช่วงความเช่ือมัน่ 95%, 7.2-13.0) ขณะท่ีค่าน้อยสุดของค่าแรงบิดสูงสุดถูกพบท่ี
ต าแหน่งส่วนหลงัของคร่ึงซ้ายขวาเพดานปาก (ค่าเฉล่ีย, 5.5 นิวตนัเซนติเมตร; ช่วงความเช่ือมัน่ 
95%, 4.4-6.6) สรุปงานวจัิย: กระดูกเพดานปากสามารถเป็นต าแหน่งปลอดภยัส าหรับการฝังวสัดุฝัง
เกลียวขนาดเล็ก แมว้า่บริเวณรอยประสานแนวกลางเพดานปากให้ค่าแรงบิดสูงสุดมากกวา่บริเวณ
คร่ึงซา้ยขวาเพดานปาก แต่บริเวณรอยประสานแนวกลางเพดานปากและบริเวณคร่ึงซ้ายขวาเพดาน
ปากทั้งสองสามารถถูกเลือกส าหรับการฝังวสัดุฝังเกลียวขนาดเล็ก ถา้ประเมินจากค่าแรงบิดสูงสุด 
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ABSTRACT 

 

 Purpose: Palatal bone is regarded as the safest site for miniscrew implant 

placement. The purpose of this study was to analyze the maximum insertion torque 

(MIT) values applied to orthodontic miniscrews inserted at various sites in the palate 

of human cadavers (40–89 years old). Materials and Methods: One hundred eighty 

titanium miniscrews (1.6 x 6.0 mm Dual Top Anchor system, Jeil Medical Co, Seoul, 

Korea) were systematically inserted at the midpalatal (n= 60) and parasagittal (n= 

120) sites of the hard palate of 20 cadavers. MIT values were assessed with a digital 

torque gauge (Imada Inc., Northbrook, Ill., USA). Torque values were analyzed using 

the Mann-Whitney U test (P<0.05). Results: The overall MIT value was 7.6 Ncm. No 

fracture of miniscrews was observed. MIT values were significantly higher at the 

midpalatal sites (mean, 9.7 Ncm; 95% CI, 8.3-11.1) than at the parasagittal sites 

(mean, 6.5 Ncm; 95% CI, 5.7-7.2). No significant difference in MIT values between
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 the anterior, middle and posterior sites was observed. The highest MIT was observed 

in the middle site of the midpalatal suture (mean, 10.1 Ncm; 95% CI, 7.2-13.0), 

whereas the lowest MIT was found in the posterior site of the parasagittal region 

(mean, 5.5 Ncm; 95% CI, 4.4-6.6). Conclusions: Palatal bone can provide safe sites 

for miniscrew placement. Although the midpalatal suture area provides higher MIT 

values than parasagittal area, both midpalatal suture and parasagittal areas can be 

selected for miniscrew placement in terms of maximum insertion torque assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


