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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของเรซินคอมโพสิตและเฟลด์สปาธิกเซรามิก เมื่อใช้สารยึดติดชนิดใหม่ คือ ซิงเกิล
บอนด์ยูนเิ วอร์แซลแอดฮีซีฟร่วมและไม่ร่วมกับสารคูค่ วบไซเลน เปรียบเทียบกับระบบสารยึดติดแบบดั้งเดิม
วัสดุและวิธีการ: เตรียมชิ้นทดสอบเฟลด์สปาธิกเซรามิกส์รูปร่างทรงกระบอกจานวน 21 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นงานมีตาแหน่งทดสอบ 2
ตาแหน่ง (42 ตาแหน่งทดสอบ) เตรียมผิวเฟลด์สปาธิกเซรามิกส์ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 5 นาน 60 วินาที ล้างและเป่า
ลมให้แห้ง สุ่มแบ่งชิ้นทดสอบเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 7 ชิ้น มี 14 ตาแหน่งทดสอบ กลุ่มที่ 1 ทาสารคู่ควบไซเลนและสก็อตช์บอนด์มัลติเพอร์
โพสแอดฮีซีฟ กลุ่มที่ 2 ทาสารคู่ควบไซเลนและซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ กลุ่มที่ 3 ทาซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ ฉาย
แสงสารยึดติดทั้ง 3 กลุ่มนาน 20 วินาที อุดเรซินคอมโพสิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตรลงบนแต่ละตาแหน่ง
ทดสอบ ฉายแสง 40 วินาที นาตัวอย่างทั้งหมดแช่ในน้ากลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนาไปทดสอบค่า
ความแข็งแรงเฉือนโดยใช้เครื่องทดสอบสากล ด้วยความเร็วหัวกด 0.5 มิลลิเมตรต่อนาทีจนแท่งเรซินคอมโพสิตหลุด นาค่าเฉลี่ยแรงยึด
เฉือนที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกี้ จาแนกพื้นผิว
การแตกหักของแต่ละตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง
ผลการศึกษา: กลุ่มที่มีคา่ เฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนมากที่สุดคือ กลุ่มที่ 2 (26.93±5.53 เมกะปาสคาล) ตามด้วยกลุ่มที่ 1 (26.74±4.58
เมกะปาสคาล) และกลุ่มที่ 3 (18.51±4.24 เมกะปาสคาล) โดยพบว่าค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใช้สารคู่ควบไซ
เลนร่วมกับซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟมีค่ามากกว่ากลุ่มที่ใช้ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ลักษณะความล้มเหลวที่พบส่วนใหญ่เป็นแบบความเชื่อมแน่นล้มเหลวในเฟลด์สปาธิกเซรามิก
สรุป : การใช้ส ารคู่ควบไซเลนร่ว มกั บซิง เกิล บอนด์ยู นิเวอร์ แซลแอดฮีซี ฟช่วยเพิ่ มค่ าความแข็ งแรงยึด เฉื อนของเรซิ นคอมโพสิต และ
เฟลด์สปาธิกเซรามิก
คาสาคัญ: ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ เฟลด์สปาธิกเซรามิก ความแข็งแรงยึดเฉือน

Abstract
Objective: To investigate the shear bond strength between resin composite and feldspathic ceramic using a new adhesive system
(Single Bond Universal Adhesive) compared with conventional technique for ceramic repair.
Materials and Methods: Twenty one cylindrical specimens were fabricated with feldspathic ceramic; each specimen has two
bond area tests (42 bond areas). All specimens were etched with 5% hydrofluoric acid for 60 seconds, rinsed and air dried.
Specimens were randomly divided into three groups, seven specimens and fourteen bond areas each. Group 1 treated with silane
coupling agent and applied ScotchbondTM Multi-Purpose adhesive. Group 2 treated with silane coupling agent and applied Single
Bond Universal Adhesive. Group 3 applied Single Bond Universal Adhesive. Adhesive layer of all specimens were light cured for 20
seconds. Each bond area on feldspathic ceramic specimen was bond with resin composite in diameter of 3 mm and 2 mm thick and
light cure for 40 seconds. All specimens were then stored in 37ºC distilled water for 24 hours. Universal Testing Machine was used
for shear bond strength testing at a cross-head speed of 0.5 mm/min. Mean shear bond strength was analyzed by One-way
ANOVA and Tukey multiple comparison test (p<0.05). The failure surfaces were examined by light stereomicroscope.
Results: The highest mean shear bond strength was Group 2 (26.93±5.53 MPa) followed by Group 1 (26.74±4.58 MPa) and
Group 3 (18.51±4.24 MPa). Most of the failure were cohesive in feldspathic ceramics. Conclusions: Using silane coupling agent
with Single Bond Universal Adhesive could improve shear bond strength of resin composite and feldspathic ceramic.
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