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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความหนาของโครงแบบซิลิโคนแบบใสตอความแข็งผิวจุลภาคแบบนูปของ
ชิ้นงานบูรณะชั่วคราวเรซินคอมโพสิตชนิดบมตัวดวยตัวเองรวมกับการฉายแสง กลุมตัวอยางถูกแบงเปน 4 กลุมตามความหนา
ของโครงแบบซิลิโคนแบบใส ไดแก กลุมที่ไมใชซิลิโคน กลุมที่ใชซิลิโคนหนา 2 4 และ 6 มิลลิเมตรตามลําดับ โดยซิลิโคนแบบ
ใสทําหนาที่เปนวัสดุกั้นระหวางหลอดใยแกวนําแสงและชิ้นงานบูรณะชั่วคราว ภายหลังชิ้นงานบูรณะชั่วคราวฉายแสงเปนเวลา
40 วินาที เปรียบเทียบความแข็งผิวแบบนูปของชิ้นงานบูรณะชั่วคราวดวยเครื่องทดสอบความแข็งผิวระดับจุลภาคในแตละ
กลุมตัวอยางที่ความลึก 0 2 4 และ 6 มิลลิเมตรดวยแรงกดขนาด 25 กรัมนาน 10 วินาที นําผลการทดสอบมาวิเคราะหดวย
สถิติวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง ผลการศึกษาพบวาความหนาของซิลิโคนแบบใสมีผลตอความแข็งผิวแบบนูปของ
วัสดุที่ระดับความลึกของวัสดุ 0 มิลลิเมตร แตไมมีผลตอความแข็งผิวแบบนูปของวัสดุที่ระดับความลึก 2 4 และ 6 มิลลิเมตร
ระหวางบางกลุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการใชโครงแบบซิลิโคนแบบใสผลิตงานบูรณะชั่วคราวจําเปนตองมีการ
ฉายแสงเพิ่มเติมดวยเครื่องฉายแสงเพื่อใหวัสดุมีความแข็งแรงมากขึ้นกอนใหผูปวยใชงานจริง
คําสําคัญ : รอยละของการเปลี่ยนแปลงจากพันธะคูเปนพันธะเดี่ยว , ชิ้นงานบูรณะชั่วคราว , ซิลิโคนแบบใส , ความแข็งผิว
ระดับจุลภาค
Abstract
The objective of this study was to study the effect of the clear silicon matrix thickness on knoop
microhardness of dual-cured composite resin provisional restoration. The samples were divided into four
groups according to the thickness of the clear silicone : no silicone, 2, 4 and 6 mm respectively used as

a barrier between the optical fiber of light curing unit and provisional restoration. The samples were
treated with a visible light curing unit for 40 seconds. The Knoop hardness number was compared with
microhardness tester in each sample at a depth of 0, 2, 4 and 6 mm. with a load of 25 gram for 10
seconds. The microhardness tested were analyzed with a two-way analysis of variance.The result of this
study, the clear silicone thickness significantly affected the knoop hardness number of the provisional
restoration at the depth of 0 mm (p<0.05). But the clear silicone thickness were not affected the
provisional restoration at the depth of 2, 4, and 6 mm between some groups (p<0.05). Application of
clear silicone as a matrix for fabricating provisional restorations clinically need to have more exposure
time of light from light curing unit for increasing the hardness when the patient clinically used.
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