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บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการยึดติดระหวางเดือยคอมโพสิตเสริมเสน
ใยที่ผานการปรับสภาพพืน้ ผิวดวยเจ็ทพลาสมาของอากาศกับคอมโพสิตแกนฟนชนิดเหลว เดือยดีทไี ลท
จํานวน 56 แทงแบงออกเปน 4 กลุมตามสภาวะการปรับสภาพพื้นผิวคือ 1. กลุมที่ไมปรับสภาพพื้นผิว(กลุม
ควบคุม) 2. กลุมที่ปรับสภาพดวยสารคูควบไซเลน 3. กลุมที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยเจ็ทพลาสมาของอากาศ
ผสมกาซฮีเลียม และ 4. กลุมที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยเจ็ทพลาสมาของอากาศผสมกาซอารกอน โดยสวนบน
ของเดือยเสริมเสนใยหุม โดยรอบดวยคอมโพสิตแกนฟนชนิดเหลวแลวเก็บไวในน้ําที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 24 ชั่วโมง ชิ้นทดสอบแตละชิ้นในทุกกลุม ถูกทดสอบกําลังดึงเฉือนดวยวิธีการดึงโดยใช
เครื่องทดสอบสากล (กลุม ละ 8 ชิ้น) เดือยที่เหลือในทุกกลุม ที่ไมถูกหุมดวยคอมโพสิตแกนฟนชนิดเหลว ถูก
นํามาทดสอบความขรุขระของผิวเดือย (กลุม ละ 2ชิ้น) ดวยเครื่องพรอฟโลมิเตอร และตรวจสอบลักษณะ
พื้นผิวของเดือยกอนและหลังทดสอบกําลังดึงเฉือนดวยกลองจุลทรรศนอิเลกตรอนชนิดสองกราด (กลุม ละ 2

ชิ้น)โดยกลุมฟงกชันนอลที่เกิดขึ้นถูกวิเคราะหโดยใชฟอรเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปคโตรสโคป (กลุม ละ
2 ชิ้น) การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวและการทดสอบเชิงซอนดวยวิธีแทมแฮนพบวาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของกําลังดึงเฉือนในแตละกลุมที่ความเชื่อมัน่ รอยละ 95 จากการทดสอบ
ดวยวิธีทูกไี มพบความแตกตางของความขรุขระบนผิวเดือยในทุกกลุมที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the bond strength of fiber-reinforced composite
post to flowable composite core build-up material after air plasma jet surface treatment. Fifty six DT
Light-Post® were divided into 4 groups according to surface treatment: i. untreated surface group
(control), ii. silane coupling agent treated surface group, iii. air mixed with helium plasma jet treated
surface group, and iv. air mixed with argon plasma jet treated surface group. The coronal parts of the
fiber posts were encapsulated with flowable composite core build-up material. The specimens were
immersed in distilled water at 37 OC for 24 hours. All specimens were pull-out tests by using a
universal testing machine to evaluate the tensile-shear bond strength of the specimens in each group (n
= 8). Profilometer and scanning electron microscope were used to examine the surface roughness and
surface morphology in the non-encapsulated flowable composite posts (n=2). Fourier transform infrared
spectroscopy was used to measure the functional group in the posts after surface treatments (n=2).
One-way ANOVA and Tamhane’s multiple comparisons test revealed that there were no significant
differences in tensile-shear bond strengths among each group (p=0.05). No significant differences were
found in the surface roughness of all post specimens with Tukey’s test (p = 0.05).
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