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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคากําลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต 4 ผลิตภัณฑ
กับเนื้อฟนที่ปนเปอนและไมปนเปอนสารหามเลือดชนิดอลูมินมั คลอไรดโดยใชฟนกรามแทมนุษยซี่ทสี่ ามตัดผิวฟนดานแกม
และลิ้นออกถึงชั้นเนื้อฟน เพื่อใชสําหรับการยึดจํานวน 120 ชิ้น แบงเปน 2 กลุมกลุมละ 60 ชิ้น กลุมที่ 1 (กลุมควบคุม)ไม
ทาสารหามเลือด กลุมที่ 2 กลุมทดลองทาสารหามเลือดชนิดอลูมินัมคลอไรดความเขมขนรอยละ 25 นาน 2 นาที ลางน้ํา
30 วินาที และเปาลม3 วินาที แตละกลุมแบงออกเปน 4 กลุมยอยนํามายึดดวยกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต 4 ผลิตภัณฑ
ไดแก คีแทคฟลพลัสคีแทคโมลารวิทริเมอรและคีแทคเอนหนึ่งรอย กําหนดขนาดพื้นที่ผิวในการยึดติดของกลาสไอโอโน
เมอรซีเมนตดวยแมพิมพพลาสติกเสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร เก็บชิ้นงานในน้ํากลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน
24 ชั่วโมง นําทุกชิ้นงานไปทดสอบคากําลังยึ ดติดแบบเฉื อน จากนั้น นําชิ้นงานมาสองดวยกลองจุลทรรศนสเตอริโ อ
กําลังขยาย 100 เทา เพื่อแบงลักษณะการแตกหัก นําผลการทดสอบคากําลังยึดติดแบบเฉือนมาวิเคราะหทางสถิติ
เปรียบเทียบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง(two-way ANOVA)วิเคราะหเชิงซอนดวยวิธีทูคีย(Tukey
multiple comparison test)ทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ไมปนเปอนและปนเปอนสารหามเลือดที่ยึดติดดวยวัสดุ
ผลิตภัณฑเดียวกัน ดวยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาที่ไดจากกลุมตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระจากกัน
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95(p<0.05)ศึกษารอยตอที่เกิดขึ้นระหวางกลาสไอโอโนเมอรซีเมนตกับเนื้อฟนดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดกําลังขยาย 3000 เทาจากผลการทดลองการปนเปอนของสารหามเลือดสงผลใหคา

กําลังยึดติดแบบเฉือนของคีแทคฟลพลัสเพิ่มขึ้น(5.31±1.45เมกกะปาสคาล) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมที่ไมปนเปอนสาร
หามเลือด แตสําหรับคีแทคเอนหนึ่งรอยพบวาคากําลังยึดติดแบบเฉือนลดลง(2.80±1.80 เมกกะปาสคาล)เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุมที่ไมปนเปอนสารหามเลือด สวนกลุมคีแทคโมลารและวิทริเมอรไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่ปนเปอนและไม
ปนเปอนสารหามเลือดชนิดอลูมินัมคลอไรดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
กราดพบวาชั้นไอออนเอ็นริชที่เกิดขึ้นมีความแตกตางกันตามผลิตภัณฑของกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต สรุปผลการศึกษา
พบวาสารหามเลือดชนิดอลูมินัมคลอไรดสงผลตอกําลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอรซีเมนตแตละชนิดแตกตาง
กันขึ้นอยูกับวิธีการเตรียมผิวฟนและสวนประกอบของกลาสไอโอโนเมอรซีเมนต
คําสําคัญ: กลาสไอโอโนเมอรซีเมนต กําลังการยึดติดแบบเฉือน สารหามเลือด
Abstract
The purpose of this study was to compare the shear strength of the bonds between glassionomer cements and dentin contaminated with a hemostatic agent containing aluminum chloride,
and uncontaminated. Human third molars were sectioned mesiodistally and ground to obtain flat
dentin surfaces. One hundred and twenty dentin specimens were randomly divided into two main
groups of 60 specimens each: Group 1 (control group) was uncontaminated; Group 2 was
contaminated for two minutes with 25% aluminum chloride hemostatic agent. The specimens in both
groups were rinsed with distilled water and air-dried. Subgroups were formed according to the four
glass-ionomer cements used in the study (KetacTMFil Plus, KetacTM Molar Aplicap, VitremerTM and
KetacTM N100). Dentin surfaces were restored with glass-ionomer cement (diameter 3 mm.). All
specimens were stored in distilled water at 37 oC for 24 hours before the shear bond strength was
evaluated in a universal testing machine. The types of failure were also assessed using a
stereomicroscope with 100X magnification. The data was statistically analyzed by two-way ANOVA
followed by Tukey’s multiple comparison test and the average shear bond strength values were
compared by the Independent Sample t-test at a 95% confident level (p<0.05). The interfaces
between dentin and glass-ionomer cement were evaluated using scanning electron microscopy
operated at 3000X magnification. The shear strength of bonds betweenKetacTMFil Plus and
contaminated dentin was significantly higher (5.31±1.45 MPa), and the shear strength of bonds
between KetacTM N100 and contaminated dentin was lower (2.80±1.80 MPa) than those of bonds to
uncontaminated dentin. The shear strength of bonds between KetacTM Molar Aplicap and VitremerTM
and contaminated dentin were not significantly different from those of bonds to uncontaminated
dentin. At glass-ionomer cement-dentin interface, different ion-enriched layers were presented by

different glass-ionomer cements.In conclusion, the shear strength of bonds between glass-ionomer
cements and dentin contaminated with a hemostatic agent containing aluminum chloride might
depend on the surface preparations and compositions of glass-ionomer cements.
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