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บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาค่ า ความแข็ ง แรงยึ ด เฉื อ นระดั บ จุ ล ภาคของเรซิ น ซี เมนต์ ช นิ ด รี ไ ลย์ เ อกซ์ ยู นิ เ ซ็ ม
และเซอร์โคเนี ย หลั งปรับ สภาพพื้น ผิว ด้วยไพรเมอร์และสารยึดติดที่มีเท็นเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบ งานเซรามิกรูปร่าง
ทรงกระบอกจานวน 30 ชิ้น ถูกนาไปยึดในท่อโลหะและขัดเรียบ แบ่งชิ้นงานเป็น 6 กลุ่มโดยสุ่ม และได้รับการปรับสภาพ
พื้ น ผิ ว ด้ ว ยไพรเมอร์ แ ละสารยึ ด ติ ด ที่ แ ตกต่ างกัน เรซิ น ซี เมนต์ ช นิ ด รีไลย์ เอกซ์ ยู นิ เซ็ ม ถูก ยึ ด กั บ ชิ้ น งานโดยฉี ด ลงในท่ อ
โพลีเอธิลีนรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร และสูง 0.5 มิลลิเมตร จานวน 4 แท่งต่อ 1 ชิ้นงานรวมมีแท่ง
เรซินซีเมนต์ 20 แท่งต่อ 1 กลุ่ม (n=20) แช่ชิ้นทดสอบในน้ากลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
ทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค และดูลักษณะการแตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ผลการทดลองพบว่า
ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของกลุ่มที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารยึดติดชนิดซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซล (24.90±2.50
MPa) มากที่สุดที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) สารยึดติดชนิดเคลียร์ฟิลไทรเอสยูนิเวอร์แซลบอนด์ (22.34±2.00
MPa) และเคลียร์ฟิล เซรามิกไพรเมอร์พลัส (22.17±1.59 MPa) มีค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคมากกว่าอัลลอย
ไพรเมอร์ (17.98±1.66 MPa) และซีสี ด เอ็น โอเพคไพรเมอร์ (17.94±1.81 MPa) และทุก กลุ่ ม ทดลองมี ค่า ความแข็งแรง
ยึดเฉือนระดับจุลภาคมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ปรับสภาพพื้นผิว (15.89±2.27) อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(p<0.05)
คาสาคัญ ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค เซอร์โคเนีย การปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี ไพรเมอร์และสารยึดติด

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the micro-shear bond strength between RelyX™
Unicem resin cement and zirconia after treated with different universal primers and adhesives. Thirty
cylindrical-shaped zirconia were embedded into metal mold and polished. The specimens were divided
into six groups and surface treated with different universal primers and adhesives. RelyX™ Unicem resin
cement was then cemented on to each specimen by injecting the cement into cylindrical-shaped
polyethylene tube which was 0.8 millimeter in diameter and 0.5 millimeter in height. Four tubes were
fixed on one specimen. As a result, there were 4 resin cement rods on each specimen and 20 rods in
each group (n=20). All specimens were stored in distilled water at 37˚C for 24 hours. The micro-shear
bond strength test was performed. The mode of failure was inspected under stereomicroscope. The
result showed that the highest micro-shear bond strength was found in specimen treated with Single
Bond Universal™ adhesive (24.90±2.50 MPa). Micro-shear bond strength of the Groups treated with
Clearfil™ S3 Universal Bond (22.34±2.00 MPa) and Clearfil™ Ceramic Primer Plus (22.17±1.59 MPa) were
higher than groups treated with Alloy Primer (17.98±1.66 MPa) and Cesead N opaque primer (17.94±1.81
MPa). Every experimental group showed significantly higher micro-shear bond strength than control
group (15.89±2.27).
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