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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาผลของสีของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตโดยออมตอคาความแข็งระดับจุลภาคระยะตน
ของเรซินซีเมนตที่ใชในการยึดติดชิ้นงาน
วัสดุอุปกรณและวิธีการ: เตรียมชิ้นงานเรซินคอมโพสิตโดยออม อะโดโรแผนทรงกลม (เสนผานศูนยกลาง 8
มิลลิเมตรหนา 2 มิลลิเมตร) 4 กลุมแบงตามสีที่ตางกัน 4 สี กลุมที่ 1 สีทรานสพาเคลียร 1 กลุมที่ 2 สีเอ 1 กลุมที่ 3 สีเอ 4
และกลุมที่ 4 สีดี 4 นําชิ้นงานอะโดโรแตละสีวางทับลงบน เรซินซีเมนตมัลติลิงกเอ็นที่บรรจุในแมพิมพโลหะทองเหลือง
(เสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตรลึก 0.5 มิลลิเมตร) กลุมละ 6 ชิ้นสําหรับ 4 กลุมทดสอบ ฉายแสงเรซินซีเมนตมัลติลิงก
เอ็นผานชิ้นงานอะโดโรเรซินคอมโพสิตเปนเวลา 20 วินาที หลังเรซิน ซีเมนตมัลติลิงกเอ็นแข็ง ตัวเปนเวลา 9 นาทีนํ า
ชิ้นงานเรซินซีเมนตไปทดสอบคาความแข็งระดับจุลภาคแบบนูพ นําคาเฉลี่ยความแข็งระดับจุลภาคมาวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบเชิงซอนชนิดทูกีย ผลการศึกษา: สีของชิ้นงานบูรณะเรซินคอมโพสิตโดยออมมีผลตอ
คาความแข็งระดับจุลภาคของเรซินซีเมนตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p<0.05) สีของ
ชิ้นงานบูรณะเรซินคอมโพสิตโดยออมที่ใหคาเฉลี่ยความแข็งระดับจุลภาคระยะตนของเรซินซีเมนตมากที่สุดคือสีทรานส
พาเคลียร1 ตามดวยสีเอ 1 สีดี 4 และสีเอ 4 ตามลําดับ บทสรุป: สีของชิ้นงานบูรณะเรซินคอมโพสิตโดยออมมีผลตอคา
ความแข็งระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต
คําสําคัญ: เรซินคอมโพสิตโดยออม คาความแข็งระดับจุลภาคแบบนูพ เรซินซีเมนต

Abstract
Purpose: To determine the influence of the color of resin composite restorative materials on the early
microhardness of the resin cement used to lute indirect resin composite restorations.
Materials and methods: Four composite discs (2 mm thick and 8 mm in diameter) were prepared from four
different colors of indirect resin composites (Adoro®) : Group 1, Transpa clear 1 (TS1) shade; Group 2, A1 shade;
Group 3, A4 shade; and Group 4, D4 shade. Six specimens of Multilink® N resin cement were prepared in brass
molds (0.5 mm thick and 6 mm in diameter) for each of the four experimental groups. All specimens in each group
were light-cured through different composite discs for 20 seconds. Nine minutes after the curing process the resin
cement surfaces were tested with a Knoop microhardness testing machine. The means of the microhardness tests of
all groups were analyzed using One - Way ANOVA and the Tukey multiple comparison test. Results: The Knoop
microhardness of the resin cement was significantly influenced by the color of the indirect resin composites (p<0.05).
Cured resin cement underneath the TS1 shade indirect resin composite disc exhibited the highest mean
microhardness, followed by the A1, D4 and A4 shades, respectively. Conclusions: The color of an indirect resin
composite has an effect on the microhardness of the underlying resin cement.
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