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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษาการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวโดยใชเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือ

ชนิดผิวกอนและขณะใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสในตําแหนงขากรรไกรขณะพักและในขณะท่ีกลามเน้ือมี

การหดตัวสูงสุด โดยมีผูเขารวมงานวิจัยจํานวน 15 คน (ชาย 4 คน, หญิง 11 คน; ชวงอายุ 15-39 ป) ผูปวยแตละคนจะ

ไดรับเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสท้ังฟนบนและฟนลางหลังจากเสร็จสิ้นจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 

โดยทําการวัดคากอนใสเครื่องมือ (T0) และใหผูปวยใสเครื่องมือและทําการวัดอีกครั้งหน่ึง (T1) ในวันนัดหมายเดียวกัน 

การเปรียบเทียบระหวาง T0 กับ T1 จะใชการทดสอบความแตกตางของสองประชากรท่ีไมอิสระกัน (paired t-test) หรือ

ใชการทดสอบเครื่องหมาย – ลําดับท่ีของวิลคอกซัน (Wilcoxon signed-rank test) โดยข้ึนกับลักษณะการกระจายของ

ขอมูล ผลท่ีไดพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติของคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือบดเคี้ยวเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนใส

เครื่องมือและขณะใสเครื่องมือ กลาวโดยสรุปไดวา เครือ่งมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสในฟนบนและฟนลางไมมีผล

ตอการทํางานของกลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพราลิสสวนหนาในขณะใสเครื่องมือจากการทดสอบดวย

คาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิว 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the surface electromyographic (sEMG) activity of the 

masticatory muscles, before and during wearing clear retainers at rest and during maximum voluntary 

contraction ( MVC) .  Fifteen patients ( 4 male, 11 female; aged 15- 39 years)  received upper and lower 

clear retainers following finishing comprehensive orthodontic treatments.  The patients were examined 

before (T0) and during wearing the clear retainers (T1) at the same visit. Data were compared using the 

paired t- test or the Wilcoxon signed- rank test based on the normality of the data.  The results showed 

that no significant differences were found between the EMG activities of two masticatory muscles before 

and during wearing the clear retainers.  In the conclusion, clear retainers did not have any statistically 

evident effect on the masticatory muscles during wearing, as assessed by sEMG measurements.  

 

คําสําคัญ: เครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใส คลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิว กลามเน้ือบดเคี้ยว 
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บทนํา 

 “ความสวยงาม” ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงในทางทันตกรรมจัดฟน โดยเครื่องมือทางทันตกรรมจัด

ฟนแบบใสเปนท่ีนิยมมากข้ึนในปจจุบัน รวมท้ังวัสดุเทอรโมพลาสติกพอลิเมอร (thermoplastic polymer) ไดกลายมา

เปนท่ีนิยมข้ึนรูปเพ่ือมาเปนเครื่องมือตางๆท่ีใชทางทันตกรรมจัดฟน เน่ืองจากลักษณะวัสดุท่ีใหความสวยงามและข้ึนรูปได

ดี (Ponitz, 1971; Demir et al., 2012) เครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสไดถูกแนะนําเปนครั้งแรกโดย Ponitz 

(1971) ใหเปนทางเลือกนอกเหนือไปจากการใชเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบดั้งเดิม และในปจจุบันเครื่องมือคง

สภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสไดกลายเปนหนึ่งในเครื่องมือที่มีการใชมากที่สุดในคลินิกทันตกรรมจัดฟน ซึ่งโดยท่ัวไป

เครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสในแตละช้ินจะมีความหนาของเครื่องมือช้ินละ 0.030 น้ิว (0.0762 มิลลิเมตร) 

เมื่อผูปวยใสเครื่องมือท้ังในฟนบนและฟนลางจะทําใหมีความหนาอยูบนดานสบฟนรวมประมาณ 1.5 มิลลิเมตร (Miller 

and Derakhshan, 2002)  

 การศึกษาการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนมักจะใชเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟา

กลามเน้ือชนิดผิว (surface electromyography; sEMG) ในการบันทึกการทํางานของกลามเน้ือท้ังกอนใสเครื่องมือ ขณะ

ใสเครื่องมือและหลังจากการใสเครื่องมือ เพ่ือท่ีจะติดตามหรือประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือ โดยระยะปลอดการสบ

ในขณะพัก (interocclusal distance) เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิว (sEMG activity) 

(Bargellini et al., 2017) นอกจากน้ี ความหนาของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟน เชน เครื่องมือยกการสบฟนแบบ

ช่ัวคราวบริเวณฟนหลังบนชนิดติดแนน (fixed upper posterior temporary bite-raising) หรือการใชอะคริลิกแบบ

แทนกัดชนิดถอดไดท่ียกฟนหนา (upper anterior removable bite plane) เปนตน พบวามีผลทําใหคลื่นไฟฟา

กลามเน้ือชนิดผิวของกลามเน้ือบดเคี้ยวมีคาลดลงเมื่อใสเครื่องมือโดยทันที (immediate effect) (Pativetpinyo et al., 

2018; Dahlstrom and Haraldson, 1989) นอกจากน้ี พบวาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวของกลามเน้ือแมสซีเตอรและ

กลามเน้ือเทมโพราลิสลดลงเมื่อขากรรไกรลางถูกทําใหอาเกินกวาตําแหนงขากรรไกรขณะพักเชิงสรีระ (physiologic rest 

position) (Chandu et al., 2004; Koc et al., 2012) และในการศึกษาไมนานมาน้ีแสดงใหเห็นวา การใสเครื่องมือ

เคลื่อนฟนชนิดถอดไดแบบใส (clear aligner) ท่ีทํามาจากวัสดุเทอรโมพลาสติกพอลิเมอรท่ีมีความหนาบนดานสบฟน

ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร และใสเปนระยะเวลาสั้นๆ สามารถลดการหดตัวแบบโทนิค (tonic contraction) ของกลามเน้ือ

บดเคี้ยวได (Liu et al., 2017) ดังน้ัน การใสเครื่องมือท่ีมีความหนาดานสบฟนดังเชนเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดได

แบบใสอาจจะขวางสิ่งแวดลอมท่ีทําใหเกิดความเสถียรของระบบขากรรไกรและการสบฟน และจากการท่ีฟนไมสบกันขณะ

ใสเครื่องมืออาจทําใหมีผลตอการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวได  

อยางไรก็ดี ยังไมมีการศึกษาถึงผลของการใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสตอการทํางานของ

กลามเน้ือบดเคี้ยวท่ีมีการประเมินดวยการวัดคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิว ดังน้ัน การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ

คลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผวิของกลามเน้ือสองชนิด ไดแก กลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้น (superficial masseter muscle) 

และกลามเน้ือเทมโพราลิสสวนหนา (anterior temporalis muscle) โดยเปรียบเทียบระหวางกอนการใสเครื่องมือคง

สภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสและขณะใสเครื่องมือโดยฉับพลัน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวของกลามเน้ือแมสซีเตอร

สวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพราลิสสวนหนา ในตําแหนงขากรรไกรขณะพักเชิงสรีระและในขณะท่ีกลามเน้ือมีการหดตัว
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สูงสุด (maximum voluntary contraction) ระหวางกอนการใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสกับขณะใส

เครื่องมือโดยทันที 

 

วิธีการวิจัย 

ผูเขารวมงานวิจัย 

 อาสาสมัครผูเขารวมงานวิจัยไดถูกรวบรวมจากคลินิกทันตกรรมจัดฟนของภาควิชาทันตกรรมจัดฟน คณะทันต

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย โดยมีเกณฑการคัดเลือกตัวอยางเขาศึกษา ไดแก เปนผูปวยท่ีเสร็จสิ้นจากการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟนแบบพรอมมูล (comprehensive treatment) โดยไมมีการถอนฟน หรือถอนฟนกรามนอย 4 ซี่รวม

ดวย และตองใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดตลอดเวลา (ยกเวนขณะรับประทานอาหารและแปรงฟน), ผูปวยมีชุดฟน

แทธรรมชาติ, มีลักษณะของโครงสรางกระดูกใบหนาและขากรรไกรแบบท่ี 1 รวมกับมีการสบฟนประเภทท่ี 1, มีโครงสราง

ใบหนาในแนวดิ่งปกติ, ระยะการสบเหลื่อมของฟนหนาในแนวราบและแนวดิ่งปกติ สวนเกณฑการคัดเลือกตัวอยางออก

จากการศึกษา ไดแก ผูปวยท่ีไดรับการจัดฟนรวมกับการผาตัดขากรรไกร, ผูปวยท่ีมีลักษณะของกลุมอาการท่ีมีความ

ผิดปกติของโครงสรางใบหนาและขากรรไกร (cranio-mandibular disorders), ผูปวยท่ีมีอาการแสดงของความผิดปกติ

บริเวณขอตอขากรรไกรลาง (temporomandibular symptoms) ตามเกณฑการประเมินของ Schiffman et al. (2014) 

และโรคทางระบบตางๆท่ีอาจมีผลตอการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวรวมท้ังยาท่ีเก่ียวของตอการทํางานของกลามเน้ือ 

เชน ยาคลายกลามเน้ือ (muscle relaxants) เปนตน  

 โดยมีผูปวยท่ีเขารวมงานวิจัยและเขาเกณฑการคัดเลือกจํานวนท้ังสิ้น 15 คน (เพศชาย 4 คน, เพศหญิง 11 คน) 

อายุเฉลี่ย (23.1±7.3) ป (ชวงอายุ 15-39 ป) ผูปวยแตละคนจะไดรับการอธิบายพรอมท้ังเอกสารประกอบเพ่ือแจง

วัตถุประสงคและรายละเอียดของการศึกษารวมท้ังเซ็นตยินยอมกอนเขารวมการวิจัย งานวิจัยน้ีผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

เคร่ืองมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใส 

 เครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสทุกช้ินทําจากแผนเทอรโมพลาสติกพอลิเมอร (Essix ACE Plastic, 

Dentsply Sirona, Charlotte, NC) ท่ีมีความหนา 0.75 มิลลิเมตร ข้ึนรูปดวยสุญญากาศ (vacuum forming) ตามท่ี

บริษัทผูผลิตแนะนําโดยใชเครื่องข้ึนรูปดวยสุญญากาศ (thermoforming machine) (BIOSTAR®-Scheu-Dental 

GmbH, Iserlohn, Germany) (Johal et al., 2014) เครื่องมือคงสภาพฟนจะถูกตัดแตงใหมีขอบบริเวณเหงือกประมาณ 

1 มิลลิเมตร  

 

การบันทึกคลื่นไฟฟากลามเนื้อชนิดผิว 

 ในการศึกษาน้ีไดทําการบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวจากกลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพ

ราลิสสวนหนาท้ังดานขวาและดานซาย โดยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือท่ีใชมีช่ือทางการคา คือ PowerLab® และใช

ซอฟตแวร (software) ของ LabChart® (PowerLab® and LabChart®, ADInstruments Pty Ltd. Unit 13 , 22 

Lexington Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia) ผูวิจัยตั้งคาตัวกรองคลื่น (filter) อยูในชวง 0-1000 เฮิรตซ 

(Fueki et al., 2008) และใชข้ัวบันทึกคลื่นไฟฟาชนิดผิว (adhesive disposable electrodes; ADInstruments Pty 

Ltd.) ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร โดยมีระยะหางระหวางข้ัวบันทึกไฟฟากลามเน้ือท่ีบันทึกในกลามเน้ือแตละ

มัดเทากับ 20 มิลลิเมตร ตําแหนงในการวางข้ัวบันทึกคลื่นไฟฟาชนิดผิวน้ันระบุไดโดยใชวิธีและลักษณะทางกายวิภาค
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ศาสตร (anatomical landmark) ตามการศึกษากอนหนาน้ี (Teenier et al., 1991) เริ่มจากเตรียมพ้ืนผิวหนังกอนติด

ข้ัวไฟฟาโดยการทําความสะอาดดวยแอลกอฮอล 70% รวมกับการใชครีมข้ัวไฟฟา (electrode cream) (ADInstruments 

Pty Ltd.) เพ่ือลดความตานทานและสามารถนําคลื่นไฟฟาไดอยางสม่ําเสมอ ในสวนของข้ัวไฟฟาอางอิง (reference 

electrodes) น้ันจะติดไวท่ีตําแหนงดานซายของลําคอบริเวณสวนสิ้นสุดของกระดูกไหปลารา (sternal end of the 

clavicle) (Pativetpinyo et al., 2018)  

 การบันทึกจะเริ่มตนข้ึนหลังจากทําการติดข้ัวไฟฟาชนิดผิวไปแลว 5-6 นาที เพ่ือใหครีมข้ัวไฟฟาซึมเขาบริเวณ

ผิวหนังไดอยางเพียงพอ ในขณะทําการบันทึกน้ัน ผูปวยตองอยูในตําแหนงน่ังหลังตั้งฉากกับแนวระนาบและตําแหนงศีรษะ

ท่ีเปนธรรมชาติ (natural head position) บนเกาอ้ีท่ีไมมีพนักพิงศีรษะ เทาท้ังสองวางบนพ้ืน มือท้ังสองวางควํ่าท่ีหนาตัก 

และตองไมสามารถมองเห็นหนาจอแสดงผลคลื่นไฟฟากลามเน้ือท่ีเกิดข้ึนได ในสภาพแวดลอมท่ีเงียบ ไมมีเสียงดังจาก

ภายนอกเขามารบกวนตามคําแนะนําจากการศึกษากอนหนา (Castroflorio et al., 2005) 

 

การบันทึกคลื่นไฟฟากลามเนื้อชนิดผิวและการวิเคราะหผล 

- ในตําแหนงขากรรไกรขณะพักเชิงสรีระ (physiologic rest position) 

ทําการบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวในตําแหนงท่ีผูปวยมีการผอนคลายกลามเน้ือมากท่ีสุด โดยทําการ

บันทึกเปนระยะเวลา 6-8 วินาที 

- ในขณะท่ีกลามเน้ือมีการหดตัวสูงสุด (maximum voluntary contraction) 

ทําการบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวในขณะท่ีผูปวยกัดเคนฟนดวยแรงท่ีมากสุดเทาท่ีผูปวยสามารถทํา

ไดโดยไมทําใหเกิดการเจ็บฟนและคงลักษณะน้ีไวนาน 2 วินาที โดยจะบันทึกท้ังหมด 3 ครั้ง และมีระยะพัก 1 นาที ในแต

ละครั้งเพ่ือใหกลามเน้ือไดมีการคลายตัวกอนเริ่มทําการบันทึกครั้งตอไป (Teenier et al., 1991) 

การบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวจะทําในวันท่ีนัดหมายผูปวยมาใสเครื่องมือคงสภาพฟน โดยทําการวัด

กอนใสเครื่องมือ (T0) และใหผูปวยใสเครื่องมือทันทีและทําการวัดอีกครัง้หน่ึง (T1) จากน้ันวิเคราะหผลโดยใชคาเฉลีย่ของ

คาการทํางานของกลามเน้ือ หรือ muscle work (MW) ซึ่งเปนคาพ้ืนท่ีใตกราฟของคลื่นไฟฟากลามเน้ือรวม (integral 

electromyography curve; IEMG curve) ท่ีบันทึกคลื่นไฟฟาในตําแหนงขากรรไกรขณะพักและในขณะท่ีกลามเน้ือมี

การหดตัวสูงสุด โดยจะนําคาท่ีไดจากกลามเน้ือบดเคี้ยว 2 ฝง ดานขวาและดานซายมารวมกันในกลามเน้ือแตละมัด 

(Yoshida et al., 2007) 

 

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ขอมูลทางสถิติถูกวิเคราะหโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติ (SPSS version 22.00 software, IBM Inc., 

Chicago, IL) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยขอมูลท่ีไดจะถูกทดสอบความเช่ือถือดวยเทคนิคการวัดซ้ํา (Intra-examiner 

reliability) ซึ่งประเมินดวยคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ัน (intraclass correlation coefficient; ICC) โดยทําการ

วัดคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวในตําแหนงขากรรไกรขณะพักโดยผูวิจัยคนเดียวกันและชวงเวลาเดียวกัน ในวันกอนหนา

วันทดลองจริง 1 สัปดาห กับในวันท่ีทําการทดลองจริง แลวนําผลการวัดซ้ํามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูความนาเช่ือถือของ

วิธีการบันทึกคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิว 

 สําหรับคาการกระจายของขอมูลเก่ียวกับคาคลื่นไฟฟาชนิดผิวถูกทดสอบโดยใชการทดสอบของโคโมโกรอฟ-

สเมอรนอฟ (Kolmogorov - Smirnov test) ในสวนของการเปรียบเทียบระหวาง T0 กับ T1 จะใชการทดสอบความ
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แตกตางของสองประชากรท่ีไมอิสระกัน (paired t-test) หรือใชการทดสอบเครื่องหมาย – ลําดับท่ีของวิลคอกซัน 

(Wilcoxon signed-rank test) โดยข้ึนกับลักษณะการกระจายของขอมูล 

 

สถานท่ีและระยะเวลาในการทดลอง 

 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟนและภาควิชาสรีรวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชระยะเวลา

ในการทดลองในชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

 

ผลการวิจัย 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภายในช้ันของคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพราลิ

สสวนหนาเทากับ 0.83 และ 0.84 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาความนาเช่ือถือของการวัดคาคลื่นไฟฟาในการประเมินการ

ทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวมีความสอดคลองกันในระดับสูง  

 ในสวนของคาเฉลี่ยของคาการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวซึ่งประเมินโดยการใชการบันทึกคลื่นไฟฟากลามเน้ือ

ชนิดผิว ดังแสดงในตารางท่ี 1 พบวาคาของกลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นในขณะท่ีขากรรไกรอยูในตําแหนงพักและใน

ขณะท่ีกลามเน้ือบดเคี้ยวมีการทํางานสูงสุดท่ี T0 เทากับ 11.3 และ 481.8 µV.s และท่ี T1 เทากับ 13.9 and 451.8 µV.s 

ตามลําดับ ในสวนของกลามเน้ือเทมโพราลิสสวนหนามีคาการทํางานของกลามเน้ือในขณะท่ีขากรรไกรอยูในตําแหนงพัก

และในขณะท่ีกลามเน้ือบดเคี้ยวมีการทํางานสูงสุดท่ี T0 เทากับ 14.7 และ 376.8 µV.s และท่ี T1 เทากับ 14.1 และ 

353.8 µV.s ตามลําดับ โดยพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติของคาการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวเมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางกอนใสเครื่องมือและขณะใสเครื่องมือ 

 

ตารางท่ี 1  คาการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยวในขณะท่ีขากรรไกรอยูในตําแหนงพักและขณะท่ีกลามเน้ือบดเคี้ยวมีการ    

ทํางานสูงสุดท่ี T0 และ T1 

 T0 T1 Mean difference (95% CI) p-value 

 Mean Mean   

Masseter muscle     

   Rest 11.3 ± 6.0 13.9 ± 16.0 -2.6 (-12.6 to 7.4) 0.586 

   MVC 481.8 ± 255.5 451.8 ± 300.5 30.1 (-27.9 to 88.1) 0.285 

Temporalis muscle     

   Rest 14.7 ± 5.8 14.1 ± 5.4 0.6 (-2.0 to 3.2) 0.633 

   MVC 376.8 ± 224.5 353.8 ± 284.6 22.9 (-19.9 to 65.8) 0.269 

หมายเหตุ: T0 = กอนการใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใส 

 T1 = ขณะใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใส 

 Rest = physiologic rest position 

 MVC = maximum voluntary contraction 

 CI = confidence interval 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ในการศึกษาน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาผลของการใสเครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสตอคาคลื่นไฟฟาชนิด

ผิวของกลามเน้ือเพ่ือประเมินการทํางานของกลามเน้ือบดเคี้ยว โดยบันทึกคาการทํางานของกลามเน้ือหลักท่ีใชในการยก

ขากรรไกร (jaw-closing muscles) 2 ชนิด ไดแก กลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพราลิสสวนหนา 

เน่ืองจากกลามเน้ือเหลาน้ีถือเปนกลามเน้ือท่ีมีบทบาทสําคัญเปนอันดับตนในการบดเคี้ยวและสามารถเขาถึงและกําหนด

ขอบเขตบริเวณไดงายในการบันทึก (Fueki et al., 2008) โดยในการศึกษามีการควบคุมลักษณะตางๆของผูปวยท่ีมีผลตอ

คาคลื่นไฟฟาชนิดผิวของกลามเน้ือบดเคี้ยว ไดแก ลักษณะโครงสรางกระดูกขากรรไกรและใบหนา ลักษณะการสบฟน 

และชวงระยะเวลาท่ีใชในการบันทึกคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือบดเคี้ยว เปนตน (Custodio et al., 2011; Wozniak et al., 

2013) ยกเวนปจจัยในดานเพศ อายุ และจํานวนของซี่ฟนท่ีไมสามารถควบคุมใหเหมอืนกันในผูปวยทุกรายได แตเน่ืองจาก

การศึกษาน้ีเปนการเปรียบเทียบคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือกอนและหลังจากการใสเครื่องมือซึ่งเปนการเปรียบเทียบในผูปวย

คนเดียวกันและกลามเน้ือมัดเดียวกัน ดังน้ันปจจัยดังกลาวจึงอาจไมมีผลตอการศึกษาน้ี 

 ในการศึกษาน้ี คณะผูวิจัยไดทําการวัดคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือบดเคี้ยวในวันนัดหมายท่ีผูปวยมารับเครื่องมือคง

สภาพฟนชนิดถอดไดแบบใส ท้ังกอนใสเครื่องมือเพ่ือเปนขอมูลเริ่มตน เปรียบเทียบกับขณะใสเครื่องมือในขณะเดียวกัน

เพ่ือเปนการประเมินผลแบบฉับพลัน (immediate effect) ของเครื่องมือตอกลามเน้ือบดเคี้ยว จากผลการศึกษาเมื่อทํา

การวัดคาพารามิเตอรของคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวในตําแหนงขากรรไกรขณะพักและในขณะท่ีกลามเน้ือมีการหดตัว

สูงสุด พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติของคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวเมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนการใสเครื่องมือคง

สภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสกับขณะใสเครื่องมือ จากการศึกษากอนหนาพบวาการใสเฝอกสบฟน (occlusal splint) ท่ีทํา

ใหเพ่ิมระยะปลอดการสบฟนมากกวา 3 มิลลิเมตร มีผลเปลีย่นแปลงคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวของกลามเน้ือบดเคี้ยว 

(Chandu et al., 2004; Koc et al., 2012) ดังน้ัน สาเหตุท่ีคาคลื่นไฟฟากลามเน้ือชนิดผิวในการศึกษาน้ีไมแตกตางทาง

สถิติระหวางกอนการใสเครื่องมือและขณะใสเครื่องมือโดยทันทีอาจเน่ืองมาจากความหนาโดยรวมบนดานสบฟนของ

เครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสมีคานอยกวาขอบเขตของระยะปลอดการสบฟน (freeway space) ของผูปวยซึ่ง

มีคาเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 มิลลิเมตร (Rugh and Drago, 1981) 

อยางไรก็ตาม พบวาเมื่อใสเครื่องมือการทํางานของกลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพราลิสสวน

หนามีแนวโนมลดลงในขณะท่ีกลามเน้ือมีการหดตัวสงูสุด นอกจากน้ียังพบวาในสภาวะปกติท่ีผูปวยไมไดใสเครื่องมือ เมื่อ

กลามเน้ือมีการหดตัวสูงสุดจะมีคาการทํางานของกลามเน้ือแมสซีเตอรมากกวากลามเน้ือเทมโพราลิส แตในขณะพัก

กลามเน้ือเทมโพราลิสจะมีแรงการหดตัวมากกวากลามเน้ือแมสซีเตอร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Christensen and 

Kundinger (1991)  

ท้ังน้ีเน่ืองจากในการศึกษาน้ีมีจํานวนผูเขารวมงานวิจัยนอย อาจทําใหผลของคาพารามิเตอรของคลื่นไฟฟา

กลามเน้ือชนิดผิวไมแตกตางทางสถิติระหวางคากอนการใสเครื่องมือและขณะใสเครื่องมือ นอกจากน้ี ผลของการศึกษามี

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีคอนขางสูง ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมจํานวนผูเขารวมการศึกษาตอไป 

 กลาวโดยสรุปไดวา เครื่องมือคงสภาพฟนชนิดถอดไดแบบใสในฟนบนและฟนลางไมมีผลตอการทํางานของ

กลามเน้ือแมสซีเตอรสวนตื้นและกลามเน้ือเทมโพราลิสสวนหนาในขณะใสเครื่องมือจากการทดสอบดวยคาคลื่นไฟฟา

กลามเน้ือชนิดผิว ท้ังในขณะท่ีขากรรไกรอยูในตําแหนงพักและขณะท่ีกลามเน้ือบดเคี้ยวมีการทํางานสูงสุด โดยผลของ

เครื่องมือชนิดน้ีควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในกลุมจํานวนผูเขารวมการวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณภาควิชาทันตกรรมจัดฟนและภาควิชาสรีรวิทยา ตลอดจนหองปฏิบัติการ คณะทันต

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีกรุณาเอ้ือเฟอสถานท่ีทํางานวิจัย และขอขอบคุณผูปวยจัดฟนของภาควิชาทัน

ตกรรมจัดฟน คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทุกทานท่ีสละเวลามาเขารวมงานวิจัยจนเสร็จสิ้น และ

งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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