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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรเเอนโธไซยานิดินในสารสกัดจากเมล็ดองุนตอคาความแข็งแรงยึดติดระหวาง
สารยึดติดระบบเซลฟเอทชสองขั้นตอนกับเนื้อฟนที่ไดรับการปรับสภาพดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท
ระเบียบและวิธีการวิจัย ใชฟนกรามแทจํานวน 25 ซี่ ตัดดานบดเคี้ยวจนถึงชั้นเนื้อฟน แบงเปน 5 กลุม กลุมที่ 1
ลางผิวเนื้อฟนดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทความเขมขนรอยละ 5.25 เปนเวลา 30 วินาที กลุมที่ 2-4 ลางดวยโซเดียมไฮโป
คลอไรทความเขมขนรอยละ 5.25 เปนเวลา 30 วินาที แลวทาดวยโปรเเอนโธไซยานิดินความเขมขนรอยละ 5 10 หรือ 15
เปนเวลา 30 วินาที ตามลําดับ และ กลุมที่ 5 เปนกลุมควบคุม ลางดวยน้ํากลั่น 10 วินาที จากนั้นฟนทั้งหมดจะถูกลางน้ํา
เปาลม และอุดเรซินคอมโพสิตดวยสารยึดติดเคลียรฟลเอสอีบอนด (ClearfilTM SE bond) ตามคําแนะนําของบริษัท นําฟนที่
อุดแลวไปแชในน้ํากลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นตัดแตงชิ้นงานเปนรูปนาฬิกาทรายที่มี
พื้นที่หนาตัดการยึดติดประมาณ 1 ตารางมิลลิเมตร ไดชิ้นงานกลุมละ 20 ชิ้น (n=20) ทดสอบความแข็งแรงยึดติดแบบดึง
ระดับจุลภาค ดวยความเร็วหัวกดเทากับ 1 มิลลิเมตร/นาที นําคาที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซอนชนิดทูกีย (Tukey’s multiple comparisons) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (P<0.05) ตรวจสอบความลมเหลวของการยึดติดบริเวณรอยแตกของชิ้นงานดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด
ผลการศึกษา เนื้อฟนที่ไดรับการปรับสภาพดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทใหคาเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาคต่ํากวาเนื้อฟนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อลางเนื้อฟนที่ไดรับการปรับสภาพดวยโซเดียมไฮโปคลอ

ไรท ดวยสารละลายโปรเเอนโธไซยานิดินจากสารสกัดจากเมล็ดองุน พบวาในทุกกลุมการทดลองใหความแข็งแรงยึดติด
แบบดึงระดับจุลภาคสูงกวาเนื้อฟนที่ไดรับการปรับสภาพดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญ โดย
โปรเเอนโธไซยานิดินความเขมขนรอยละ 15 เมื่อใชเปนเวลา 30 วินาทีใหคาการยึดติดที่ไมแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยลักษณะความลมเหลวของการยึดติดที่พบสวนใหญเปนแบบผสม
สรุปผลการศึกษา โปรเเอนโธไซยานิดินความเขมขนรอยละ 15 เมื่อใชเปนเวลา 30 วินาที สามารถเพิ่มความ
แข็งแรงยึดติดใหแกเนื้อฟนที่ไดรับการปรับสภาพดวยโซเดียมไฮโปคลอไรทซึ่งมีความแข็งแรงยึดติดลดลงใหคืนกลับมาได
คําสําคัญ : โปรเเอนโธไซยานิดิน ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค โซเดียมไฮโปคลอไรท การยึดติดที่เนื้อฟน
Abstract
Objective: To evaluate the effect of proanthocyanidin (PA) in grape seed extract on the microtensile bond
strength between a two-step self-etch adhesive and sodium hypochlorite-treated dentin.
Methods: Twenty-five flat, ground, coronal dentin specimens were divided into five groups. The dentin
surfaces were treated as follows: Group 1, treated with 5.25% NaOCl for 30 seconds; Groups 2-5, treated with
5.25% NaOCl for 30 seconds followed by 5, 10 or 15% PA for 30 seconds, respectively; and Group 5, no treatment
(control group). After rinsing with distrilled water for 10 seconds and air-drying, all dentin surfaces were bonded with
Clearfil SE Bond according to the manufacturer’s instructions, and built up with resin composite. After water storage
at 37°C for 24 hours, the bonded dentin specimens were prepared to an hourglass configuration with a crosssectional area of approximately 1 mm2. Twenty specimens in each group (n=20) were subjected to a microtensile
bond strength test at a crosshead speed of 1.0 mm/min. Data were statistically analyzed using One-way ANOVA
and Tukey’s multiple comparisons test (P <0.05). The failure mode of fractured specimens was observed using
scanning electron microscope.
Results: The specimens in the group treated with NaOCl alone had significantly lower bond strength than
those in the control group. All specimens in the groups treated with PA on NaOCl-treated dentin had significantly
higher microtensile bond strength than the specimens in the group treated with NaOCl alone. There were no
significant differences in bond strengths between the control group and the group treated with 15% PA for 30
seconds. The failure modes were mainly mixed failure.
Conclusions: The 30-second applications of 15% PA from grape seed extract improved the strength of the
bond between a two-step self-etch adhesive and NaOCl-treated dentin.
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