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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาจากการใชทันตอุปกรณยื่น
ขากรรไกรลางรวมกับเครื่องมือชวยสบฟนเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดยทําการวัดความเอียงชัน
ของฟนหนาบนและฟนหนาลางจากภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการรักษา (T0) และชวงติดตามผลการรักษา
เปนเวลาอยางนอย 1 ป (T1) ของผูปวยจํานวน 10 คน (ชาย 1 คน, หญิง 9 คน; ชวงอายุ 26.1-66.5 ป) ที่ประสบ
ความสําเร็จจากการรักษาโดยมีคาดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผวลดลงอยางนอยรอยละ 50 ของคาดัชนีกอนการ
รักษา ผลการศึกษาพบวาหลังจากใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 1 ป แนวแกนฟนหนาบน
เอียงไปดานหลัง 3.42±2.72 องศา (U1–PP) และ 2.45±2.84 องศา (U1-SN) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ในขณะที่แนวแกนฟนหนาลางไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวาการใสทันต
อุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนระยะเวลานานกอใหเกิดผลขางเคียงตอฟน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของแนวแกนฟนหนาบน
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the change of incisor inclination caused by using
mandibular advancement devices and morning occlusal guides in obstructive sleep apnea patients.
Cephalometric measurements were performed at baseline (T0) and at least 1 year after treatment (T1)
in 10 patients ( 1 male, 9 female; aged 26.1-66.5 years) of which post-treatment AHI was reduced more
than 50%. Regarding to the cephalometric comparison, there was significant retroclination of upper
incisor (U1–PP: 3.42°±2.72°, U1-SN: 2.45º±2.84º; P<0.05). The significant change of the lower incisor
inclination as indicated by the L1-MP and L1-SN was not observed. In conclusion, long-term use of
mandibular advancement devices can particularly cause dental side effects on upper incisor
proclination.

คําสําคัญ: ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง ผลขางเคียงตอฟน
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MMP18-2
บทนํา
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเปนโรคการนอนหลับเรื้อรังที่เกิดจากทางเดินหายใจสวนบนตีบแคบ
บางสวนหรือทั้งหมด สงผลใหระดับออกซิเจนในเลือดลดลงจนอาจมีการสะดุงตื่นตามมา ผูปวยมักจะมีอาการงวงมาก
ผิดปกติในเวลากลางวัน (American Academy of Sleep Medicine Task Force [AASM], 1999) อีกทั้งยังสงผลกระทบ
ตอสุขภาพ อาทิ เชน การเพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเกิดพยาธิภาวะทางระบบประสาทใน
เด็ก (Guilleminault et al., 1979; Skomro, Kryger, 1999)
การใชเครื่องเปาความดันลมเพื่อเปดขยายทางเดินหายใจ (Continuous Positive Airway Pressure; CPAP)
เปน gold standard ของการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น แตในผูปวยบางรายทีไ่ มสามารถทนตอการ
ใชเครื่องเปาความดันลมได สมาคมเวชศาสตรการนอนหลับแหงสหรัฐอเมริกาจึงแนะนําใหใชเครื่องมือในชองปากเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของการรักษา (Kushida et al., 2006) มีหลากหลายการศึกษาทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
รักษาระหวางการใชเครื่องเปาความดันลมและทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง (mandibular advancement devices)
ผลพบวาในเรื่องของการนอนและคุณภาพชีวิตนั้นไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Phillips et al., 2013;
Bratton et al., 2015; Sharples et al., 2016) ในการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางขณะหลับ ขากรรไกรลางจะ
เคลื่อนไปดานหนาและตํ่าลงสงผลใหทางเดินหายใจสวนบนนั้นกวางขึ้น อีกทั้งยังชวยดึงฐานลิ้นและเนื้อเยื่อออนอื่นๆมา
ดานหนาเพื่อปองกันการหยอนตัวของเนื้อเยื่อออนเหลานั้นไมใหไปอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยผูปวยจะตองใสเครื่องมือชนิด
นี้ไปตลอดชีวิต (Sutherland, Cistulli, 2011) มีหลายการศึกษารายงานผลขางเคียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการสบฟน
จากการใชเครื่องมือในระยะยาว คือ การเอียงไปดานหลัง (retroclination) ของฟนหนาบน และการเอียงไปดานหนา
(proclination) ของฟนหนาลาง ซึ่งสงผลเสียทั้งในเรื่องการบดเคี้ยวและความสวยงาม (Fritsch et al., 2001; Marklund
et al., 2001; Rose et al., 2002; Bartolucci et al., 2019) นอกจากนี ้ ย ั ง มี ก ารแนะนํ า ให ใ ช เ ครื ่ อ งมื อ ช ว ยสบฟ น
(morning occlusal guide) เพื่อลดผลขางเคียงที่เกิดขึ้นตอฟนจากการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง โดยเครื่องมือ
ชวยสบฟนจะชวยใหขากรรไกรลางกลับเขาสูตําแหนงปกติโดยอาศัยแรงกัดทําใหขอตอขากรรไกรกลับเขาสูตําแหนงเดิม
และคงสภาพความสัมพันธของดานบดเคี้ยว (occlusal relationship) (Sheats et al., 2017)
อยางไรก็ดีถึงแมจะมีการศึกษาเกี่ยวกับผลขางเคียงที่มีตอฟนจากการใชทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง แต
การศึกษาสวนใหญจะทําในผูปวยคอเคเชียน (Caucasian) ยังไมมีการศึกษาใดเลยที่ทําการศึกษาในคนไทย ซึ่งในคนไทย
จะมีลักษณะโครงสรางของกระดูกขากรรไกรที่ยื่นกวาชาวคอเคเซียนและมีลักษณะการสบฟนหนาบนและฟนหนาลางยื่น
(bimaxillary protrusion) (Suchato, Chaiwat, 1984) จึงอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนา ที่
แตกตางกัน อีกทั้งยังไมมีการศึกษาใดที่ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาจากการใชทันตอุปกรณยื่น
ขากรรไกรลางรวมกับเครื่องมือชวยสบฟน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของ
ฟนหนาจากการใชทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางรวมกับเครื่องมือชวยสบฟนในผูปวยที่มภี าวะหยุดหายใจขณะหลับจาก
การอุดกั้น
วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาจากการใชทันตอุปกรณยื่น
ขากรรไกรลางรวมกับเครื่องมือชวยสบฟนในผูปวยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเพื่อเปนแนวทางในการ
รักษา

682

MMP18-3
วิธีการวิจัย
ผูเขารวมงานวิจัย
อาสาสมัครผูเขารวมงานวิจัยไดถูกรวบรวมจากศูนยนิทราเวชและแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดย
มีเกณฑการคัดเลือกตัวอยางเขาศึกษา ไดแก เปนผูปวยไทยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากทางเดินหายใจอุดกั้นทีม่ ีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป และไดรับการรักษาโดยใชทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางในระหวางเดือนมกราคม 2552 ถึง เดือน
ธันวาคม 2562 โดยใชเครื่องมือตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 1 ป และเปนผูปวยที่ประสบความสําเร็จจากการรักษาโดย
พิจารณาจากคาดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผว (Apnea-Hypopnea Index; AHI) มีคาลดลงอยางนอยรอยละ 50
ของคาดัชนีกอนการรักษา (Lee et al., 2016) สวนเกณฑการคัดเลือกตัวอยางออกจากการศึกษา ไดแก ผูปวยที่ไมไดใส
เครื่องมืออยางสมํ่าเสมอ โดยใสนอยกวา 4 ชั่วโมง/คืน และนอยกวา 5 วัน/สัปดาห (Kribbs et al., 1993) โดยผูวิจัยทํา
การสอบถามผูปวยในวันนัดติดตามผลการรักษา
โดยมีผูปวยที่เขารวมงานวิจัยและเขาเกณฑการคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 10 คน (เพศชาย 1 คน, เพศหญิง 9 คน)
อายุเฉลี่ย 50.4±13.3 ป (ชวงอายุ 26.1-66.5 ป) ผูปวยแตละคนจะไดรับการอธิบายพรอมทั้งเอกสารประกอบเพื่อแจง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการศึกษารวมทั้งลงนามใหความยินยอมกอนเขารวมการวิจัย งานวิจัยนี้ผานการอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางและเครื่องมือชวยสบฟน
ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางที่ใชในการศึกษานี้มี 2 ประเภท คือ SomnoDent (SomnoMed, Ontario,
Canada; รูปที่ 1A) และ Telescopic Herbst appliance (Scheu Dental, Iserlohn, Germany; รูปที่ 1B) ซึ่งสามารถ
ปรับปริมาณการยื่นมาดานหนาได โดยเมื่อไขสกรูของ SomnoDent 1 ครั้ง (90 องศา) เครื่องมือจะยื่นไปดานหนา 0.1
มม. สามารถยื่นไดสูงสุด 8.5 มม. สวนการไขสกรูของ Telescopic Herbst appliance 1 ครั้ง (90 องศา) เครื่องมือจะยื่น
ไปดานหนา 0.125 มม. สามารถยื่นไดสูงสุด 5.0 มม. โดยผูปวยจะปรับเครื่องมือดวยตนเองกอนนอนทุกวันจนไดปริมาณที่
ทันตแพทยกําหนด แลวจึงตรวจการนอนหลับ (polysomnography) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใชเครื่องมือใน
การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากทางเดินหายใจอุดกั้น นอกจากนี้หลังจากตื่นนอนเมื่อผูปวยถอดทันตอุปกรณยื่น
ขากรรไกรลางแลว ให ใชเครื่ อ งมื อ ช วยสบฟน (รูปที่ 2) ซึ่งทําจากอะคริลิ ก (acrylic) ที่บันทึกตําแหนง ฟนสบสนิ ท
(maximum intercuspation) เพื่อกัดฟนใหสบที่ตําแหนงเดิมเปนเวลารอบละ 2-3 นาที จํานวน 3 รอบ โดยเมื่อผูปวยมา
ติดตามผลการรักษา ผูวิจัยจะใหผูปวยใสเครื่องมือเพื่อตรวจสอบวาผูปวยสามารถใสเครื่องมือไดถูกตองตรงตามคําแนะนํา
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รูปที่ 1 ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง: A; SomnoDent, B; Telescopic Herbst appliance
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รูปที่ 2 เครื่องมือชวยสบฟน (Morning occlusal guide)
การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากเวชระเบียนของผูปวยและขอภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการรักษาจากฝาย
รังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และในวันนัดติดตามผลการรักษาจะมีการถายภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง 1 ฟลม
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของฟนที่เกิดขึ้นหลังใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนเวลาอยางนอย 1 ป โดยการถายภาพรังสี
ผูปวยจะอยูในทายืนใหระนาบแฟรงกฟอรต (Frankfort horizontal plane) ขนานพื้น กัดสบฟนที่ตําแหนงฟนสบสนิท
(maximum intercuspation) และริมฝปากอยูในทาพัก (rest position) ผูวิจัยกําหนดตําแหนงจุดและวัดคามุมตางๆบน
ภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางทั้งกอนการรักษา (T0) และชวงติดตามผลการรักษา (T1) ผานโปรแกรม Dolphin
Imaging Version 11.95 Software (Dolphin Imaging Management & Solutions, Chatsworth, CA, USA) ดังรูปที่ 3
ตามคํานิยามในตารางที่ 1
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PNS

5 A

U1A

L1I
Go

L1A
7

U1I

B

Me

รูปที่ 3 ตําแหนงจุดและการวัดมุมตางๆในภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
1 SNA, 2 SNB, 3 ANB, 4 SN-MP, 5 U1-PP, 6 U1-SN, 7 L1-MP, 8 L1-SN
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขอมูลทางสถิติถูกวิเคราะหโดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติ (SPSS version 22.00 software, IBM Inc.,
Chicago, IL) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยขอมูลที่ไดจะถูกทดสอบความนาเชื่อถือดวยเทคนิคการวัดซํ้า (Intraexaminer reliability) ซึ่งประเมินดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้น (intraclass correlation coefficient; ICC)
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MMP18-5
โดยทําการสุมผูปวยจํานวนรอยละ 50 ของผูปวยทั้งหมด และทําการกําหนดตําแหนงจุดและวัดคามุมตางๆบนภาพถาย
รังสีกะโหลกศีรษะดานขางโดยผูวิจัยคนเดียวกันหลังจากการวัดครั้งแรกเปนเวลา 2 สัปดาห
สําหรับการเปรียบเทียบคาการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาบนและฟนหนาลางจากการใสทันต
อุปกรณยื่นขากรรไกรลางประเภท SomnoDent และ Telescopic Herbst appliance จะใชการทดสอบแมน-วิทนีย ยู
(Mann-Whitney U Test) และการเปรียบเทียบคามุมจากการวัดภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางระหวางกอนการ
รักษา (T0) และชวงติดตามผลการรักษา (T1) จะใชการทดสอบเครื่องหมาย–ลําดับที่ของวิลคอกซัน (Wilcoxon SignedRank test)
ตารางที่ 1 นิยามของจุดและการวัดมุมตางๆ
จุดและการวัดมุม นิยาม
S
Sella เปนจุดกึ่งกลางของกระดูกเซลลา (Sella turcica)
N
Nasion เปนจุดหนาสุดของรอยตอกระดูกหนาผากกับกระดูกจมูก (Frontonasal suture)
ANS
Anterior nasal spine เปนจุดหนาสุดของกระดูกขากรรไกรบนในระดับเดียวกับเพดาน
PNS
Posterior nasal spine เปนจุดหลังสุดของกระดูกขากรรไกรบนในระดับเดียวกับเพดาน
A
Subspinale เปนจุดหลังสุดบนสวนโคงระหวาง ANS กับปลายยอดแหลมของกระดูกเบารากฟน
ของฟนหนาบน (Maxillary alveolar process)
B
Supramentale เปนจุดหลังสุดบนขอบนอกของกระดูกเบารากฟนของฟนหนาลาง (Mandibular
alveolar process)
Go
Gonion เปนจุดลางสุดและหลังสุดบนมุมของขากรรไกรลาง (Angle of mandible)
Me
Menton เปนจุดตํ่าสุดของขอบเขตของแนวกระดูกประสานของขากรรไกรลาง (Symphysis)
U1I
Upper central incisor edge จุดปลายฟนหนาบน
U1A
Upper central incisor apex จุดปลายรากฟนหนาบน
L1I
Lower central incisor edge จุดปลายฟนหนาลาง
L1A
Lower central incisor apex จุดปลายรากฟนหนาลาง
SNA
เปนมุมซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบ NA ซึ่งแสดงความสัมพันธหนาหลังของ
กระดูกขากรรไกรบน
SNB
เปนมุมซึ่งเกิดขึ้นจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบ NB ซึ่งแสดงความสัมพันธหนาหลังของ
กระดูกขากรรไกรลาง
ANB
เปนคาความแตกตางระหวางมุม SNA กับมุม SNB ซึ่งอธิบายความสัมพันธหนาหลังระหวาง
กระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรลาง
SN-MP
เปนมุมซึ่งเกิดขึ้นจากระนาบ SN ตัดกับระนาบขากรรไกรลาง (Go-Me)
U1-PP
เปนมุมซึ่งเกิดจากแนวแกนฟนหนาบน (U1I-U1A) ตัดกับระนาบเพดานปาก (ANS-PNS)
U1-SN
เปนมุมซึ่งเกิดจากแนวแกนฟนหนาบน (U1I-U1A) ตัดกับระนาบ SN
L1-MP
เปนมุมซึ่งเกิดจากแนวแกนฟนหนาลาง (L1I-L1A) ตัดกับระนาบขากรรไกรลาง (Go-Me)
L1-SN
เปนมุมซึ่งเกิดจากแนวแกนฟนหนาลาง (L1I-L1A) ตัดกับระนาบ SN
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MMP18-6
ผลการวิจัย
ผูปวยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นจํานวน 10 คน มีอายุเฉลี่ย 50.4±13.3 ป ขอมูลของผูปวย
แสดงในตารางที่ 2 ผูปวยไดรับการรักษาโดยการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางประเภท SomnoDent จํานวน 5 คน
และประเภท Telescopic Herbst appliance จํ า นวน 5 คน โดยผู  ป ว ยใส ท ัน ตอุ ปกรณ ยื ่น ขากรรไกรลา งเปนเวลา
3.5±1.5 ป ผลการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาบนและฟนหนาลางของทั้ง 2 กลุมนี้ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 3
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวัดภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการรักษา (T0) และชวง
ติดตามผลการรักษา (T1) แสดงในตารางที่ 4 โดยไมพบการเปลี่ยนแปลงของกระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกร
ลาง รวมถึงความเอียงชันของฟนหนาลางหลังจากการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนเวลาอยางนอย 1 ป ในขณะที่
ความเอียงชันของฟนหนาบนเอียงไปดานหลัง 3.42±2.72 องศา (U1–PP) และ 2.45±2.84 องศา (U1-SN) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในชั้นของการวัดความเอียงชันของฟนหนาเทากับ 0.912 ซึ่งแสดงใหเห็นความ
นาเชื่อถือของผูประเมินมีความสอดคลองกันในระดับดีมาก
ตารางที่ 2 ขอมูลของผูปวย
Mean ± SD
จํานวนผูปวย
10 คน (ชาย 1 คน, หญิง 9 คน)
อายุ (ป)
50.4 ± 13.3 (26.1-66.5)
2
คาดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร )
22.7 ± 8.6 (18.0-33.1)
ค า ดั ช นี ก ารหยุ ดหายใจและหายใจแผ ว ก อ นการรั ก ษา (ครั ้ง/ 23.7 ± 14.1 (3.3-46.4)
ชั่วโมง)
4.1 ± 5.2 (0.0-16.2)
ค า ดั ช นี ก ารหยุ ดหายใจและหายใจแผว หลั ง การรั ก ษา (ครั ้ ง / 3.5 ± 1.5 (1.2-5.7)
ชั่วโมง)ระยะเวลาที่ใสเครื่องมือ (ป)
6.3 ± 0.7 (5.0-7.0)
จํานวนคืนที่ใสเครื่องมือใน 1 สัปดาห (คืน)
6.8 ± 1.0 (6.0-8.0)
จํานวนชั่วโมงที่ใสเครื่องมือใน 1 คืน (ชั่วโมง)
ตารางที่ 3 คาการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาบนและฟนหนาลางจากการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง
ประเภท SomnoDent และ Telescopic Herbst appliance
SomnoDent
Telescopic Herbst appliance
Mean ± SD
Mean ± SD
P-value
U1-PP
-4.20 ± 3.71
-2.64 ± 1.16
0.917
U1-SN
-2.60 ± 3.24
-2.30 ± 2.77
0.917
L1-MP
2.86 ± 3.70
-0.08 ± 4.60
0.347
L1-SN
-4.08 ± 4.86
-1.38 ± 4.89
0.347
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MMP18-7
ตารางที่ 4 คามุมจากการวัดภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการรักษา (T0) และชวงติดตามผลการรักษา (T1)
T0
T1
T1-T0
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean difference ± SD (95% CI)
P-value
SNA
86.66 ± 4.59
86.46 ± 4.80
-0.20 ± 0.43 (-0.51 to 0.11)
0.240
SNB
80.17 ± 4.09
80.46 ± 4.01
0.29 ± 0.67 (-0.19 to 0.77)
0.214
ANB
6.47 ± 3.56
6.01 ± 3.57
-0.46 ± 0.68 (-0.95 to 0.03)
0.073
SN-MP
33.88 ± 8.10
34.18 ± 7.93
0.30 ± 0.94 (-0.37 to 0.97)
0.407
U1-PP
113.39 ± 8.06
109.97 ± 8.61
-3.42 ± 2.72 (-5.37 to -1.47)
0.005*
U1-SN
106.49 ± 7.08
104.04 ± 7.82
-2.45 ± 2.84 (-4.48 to -0.42)
0.037*
L1-MP
98.41 ± 11.23
99.80 ± 9.76
1.39 ± 4.23 (-1.63 to 4.41)
0.386
L1-SN
47.88 ± 8.65
45.15 ± 7.17
-2.73 ± 4.81 (-6.17 to 0.71)
0.173
หมายเหตุ : T0 = กอนการรักษาโดยใชทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง
T1 = ชวงติดตามผลการรักษาหลังจากใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนเวลาอยางนอย 1 ป
* Significant difference (P<0.05)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนเครื่องมือที่ใชรักษาผูปวยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่มี
ความรุนแรงระดับนอยถึงปานกลาง หรือในผูปวยที่มีระดับความรุนแรงมากแตปฏิเสธการใชเครื่องเปาความดันลมหรือการ
ผาตัด โดยในการศึกษานี้มีการใชทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง 2 ประเภท คือ SomnoDent และ Telescopic Herbst
appliance เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดตอกระดูกขากรรไกรและฟน กอนและหลังใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง ผล
พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Fritsch et al. (2001) พบวา
ผลขางเคียงที่มีตอฟนจากการใช Herbst appliance และ Monobloc นั้นไมมีความแตกตางกัน
การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น ผูปวยจะตองใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางทุกคืนไป
ตลอดชีวิตซึ่งอาจกอใหเกิดผลขางเคียงตอฟนได เนื่องจากลักษณะของเครื่องมือที่ยึดติดกับฟนบนและฟนลาง เมื่อยื่น
ขากรรไกรลางไปดานหนา กลามเนื้อบดเคี้ยวจะพยายามดึงขากรรไกรลางกลับมาในตําแหนงปกติจึงทําใหเกิดแรงกระทํา
ตอฟน โดยจะมีแรงดันฟนหนาบนไปทางดานลิ้น (lingual) และดันฟนหนาลางไปทางดานริมฝปาก (labial) สงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของความเอียงชันและตําแหนงของฟนหนาบนและฟนหนาลางได (Rose et al., 2002) แตผลที่ไดจาก
การศึกษานี้พบวามีเพียงแนวแกนฟนหนาบนที่เอียงไปดานหลัง ในขณะที่ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนา
ลาง ซึ่งเกิดจากการใชเครื่องมือชวยสบฟน (Morning occlusal guide) หลังจากตื่นนอนทุกเชาเพื่อชวยใหการสบฟน
กลับมาในตําแหนงเดิม และลดผลขางเคียงที่เกิดขึ้นตอฟนใหนอยลง (Sheats et al., 2017) นอกจากนี้มีการศึกษาพบวา
การเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาลางจะเกิดขึ้นหลังจากใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนเวลา 2 ป โดยพบ
การเอียงไปดานหนาของฟนหนาลางเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.2 องศา (Robertson, 2001) ซึ่งในการศึกษานี้มีผูป วยจํานวน 3
คนที่ใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนเวลานอยกวา 2 ป จึงอาจสงผลใหยังไมเกิดการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของ
ฟนหนาลางได ทั้งนี้ปริมาณการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนาบนไปดานหลังที่เกิดขึ้น มีคา 3.42±2.72 องศา
(U1–PP) และ 2.45±2.84 องศา (U1-SN) สงผลใหผูปวยจํานวน 3 คน ที่เดิมมีแนวแกนฟนหนาบนอยูในเกณฑปกติ
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MMP18-8
หลังจากใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางกลับทําใหแนวแกนฟนหนาบนมีคาตํ่ากวาเกณฑปกติ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการสบ
ไขวในฟนหนาได (anterior crossbite)
ในการศึกษานี้ไมพบการเปลี่ยนแปลงตําแหนงของกระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรลางหลังจากใส
ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง ดังนั้นจึงไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกระดูกขากรรไกรและทางเดินหายใจได
อยางถาวรเหมือนเชนการรักษาโดยการผาตัดกระดูกขากรรไกรรวมกับการจัดฟน (Orthognathic surgery) ผูปวยจึงมี
ความจําเปนที่จะตองใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางขณะหลับไปตลอดชีวิต
ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษานี้มีจํานวนผูเขารวมงานวิจัยนอย ซึ่งอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหการเปลี่ยนแปลง
ความเอียงชันของฟนหนาลางไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางคากอนใสเครื่องมือและหลังใสเครื่องมือ
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเพิ่มจํานวนผูเขารวมการศึกษาตอไป และจากการศึกษาของ Hamoda et al. (2019)
พบวาระยะเวลาในการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวแกนฟนหนาบนและฟนหนาลาง
เพิ่มขึ้น โดยแนวแกนฟนหนาบนจะเอียงไปดานหลังโดยเฉลี่ย 0.49 องศา/ป สวนแนวแกนฟนหนาลางจะเอียงไปดานหนา
ในอัตราที่แตกตางกันแตจะเริ่มคงที่เมื่อใสเครื่องมือเปนเวลา 19 ป ดังนั้นหากติดตามผลการรักษาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน
ขึ้น อาจพบการเปลี่ยนแปลงความเอียงชันของฟนหนามากกวาผลของการศึกษานี้ ทันตแพทยควรแจงผูปวยใหทราบถึง
ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง นอกจากนี้การศึกษานี้มีขอจํากัดในการประเมินความ
รวมมือในการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางที่สามารถทําไดจากการสอบถามผูปวยเทานั้น (subjective assessment)
เนื่องจากมีขอจํากัดในการติดเครื่องมือเพื่อบันทึกการใสที่ทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลาง
กลาวโดยสรุปไดวาการใสทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางเปนระยะเวลานานกอใหเกิดผลขางเคียงตอฟน
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงของแนวแกนฟนหนาบน ดังนั้นผูปวยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่รักษาโดย
การใชทันตอุปกรณยื่นขากรรไกรลางจึงควรพบทันตแพทยเพื่อติดตามผลการรักษาเปนระยะ มีการบันทึกขอมูลตางๆของ
ผูปวย รวมถึงภาพถายในชองปาก แบบจําลองฟน และภาพถายรังสี เพื่อสังเกตผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นและใหการรักษาที่
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