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ผลของการปนเปื้อนจากถุงมือที่ใช้ทางทันตกรรมต่อก�ำลังยึด
ของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน
Effect of Dental Gloves Contamination
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลจากการปนเปื้อนของ
ถุงมือที่มีแป้งและไม่มีแป้งต่อก�ำลังยึดติดของวัสดุบูรณะ
เรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน เมื่อใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบ
เซลฟ์เอทช์ชนิด 2 ขั้นตอน
วิธกี ารศึกษา: ฟันกรามซีท่ สี่ ามจ�ำนวน 40 ซี่ ตัดบริเวณ
ด้านบดเคีย้ วจนถึงชัน้ เนือ้ ฟันส่วนต้น ท�ำการขัดเรียบผิวเนือ้
ฟันด้วยกระดาษทรายน�้ำความละเอียด 600 แบ่งกลุ่มฟัน
ตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่
2 และ 3 ท�ำการปนเปือ้ นวัสดุเรซินคอมโพสิตด้วยถุงมือทีม่ ี
แป้งโดยไม่มีการเช็ดหรือเช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์เข้ม
ข้นร้อยละ 70 กลุ่มที่ 4 และ 5 ท�ำการปนเปื้อนวัสดุเรซิน
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Abstract
Objective: The aim of this study was to evaluate
the effect of powdered and powder-free latex
gloves contamination on dentin bond strength of
2 step self-etch adhesive system.
Material and Method: Forty flat superficial
dentin from human third molars were prepared and
finished with 600-grit silicon carbide abrasive paper. The teeth were divided into 5 groups as follows:
group 1-as a control, group 2 or 3-composite resin
surfaces were contaminated by powdered latex
dental gloves without or with being wiped with
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คอมโพสิตด้วยถุงมือทีไ่ ม่มแี ป้งโดยไม่มกี ารเช็ดหรือเช็ดผิว
ถุงมือด้วยแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 70 น�ำวัสดุบรู ณะเรซิน
คอมโพสิตอุดลงบนเนือ้ ฟันทีถ่ กู เตรียมด้วยสารยึดติดระบบ
เซลฟ์เอทช์ 2 ขั้นตอน (Clearfil™ SE Bond) เก็บฟัน
ตัวอย่างในน�ำ้ กลัน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24
ชัว่ โมง น�ำมาตัดให้ได้ชนิ้ งานทรงแท่งทีม่ พี นื้ ทีห่ น้าตัด 1 x 1
ตารางมิลลิเมตร และน�ำไปทดสอบก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาค โดยเปรียบเทียบค่าก�ำลังดึงเฉลีย่ ในแต่ละกลุม่ ด้วย
สถิติ one-way ANOVA และ Tukey test ตรวจความ
ล้มเหลวในการยึดติด ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงร่วม
กับกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกราด เปรียบเทียบ
ชนิดของความล้มเหลวโดยใช้สถิติ Chi-square (p<0.05)
ผลการศึกษา: ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มควบคุมให้ค่า
ก�ำลังยึดติดสูงสุดคือ 65.08 MPa โดยค่าก�ำลังยึดติดลด
ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อมีการปนเปื้อนจากถุงมือในกลุ่ม
5, 3, 2 และ 4 (58.01, 53.98, 52.64, และ 49.41 MPa)
ตามล�ำดับ (p<0.05)
สรุป: ควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือสัมผัสหรือตกแต่ง
วัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต เนื่องจากท�ำให้ค่าก�ำลังยึดติด
ระหว่างวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตและเนื้อฟันมีค่าลดลง
ถึงแม้ว่าจะท�ำการเช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ตาม
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70% alcohol respectively, group 4 or 5 composite
resin surfaces were contaminated by powder-free
latex dental gloves without or with being wiped
with 70% alcohol respectively. Composite resins
were filled-up on dentin surface bonded with a
2-step self-etch adhesive (Clearfil™ SE Bond),
and then stored in 37°C water for 24 hours. After that the teeth were sectioned into beam-shape
specimens at resin-dentin bond interface of 1x1
mm2 and subjected to microtensile bond strength
test. Data were analyzed with one-way ANOVA
and Tukey test (p<0.05). Failure mode was determined by using a stereomicroscope and SEM, and
analyzed with Chi-square test (p<0.05).
Result: There were significant differences
between control group (65.08 MPa) and 4 contaminated groups. The bond strengths of contaminated
groups were significantly decreased in group 5
(58.01 MPa), group 3 (53.98 MPa), group 2 (52.64
MPa) and group 4 (49.41 MPa) (p<0.05), respectively.
Conclusion: Contamination from dental
gloves decreased the bond strength between composite resin and dentin. Thus, operators should
avoid touching or shaping composite resin by dental gloves even their surfaces were wiped with 70%
alcohol.

ค�ำส�ำคัญ: ถุงมือทางทันตกรรม การปนเปื้อน ค่าก�ำลังยึด
ติด วัสดุเรซินคอมโพสิต เนื้อฟัน

Keywords: Dental gloves, Contamination, Bond
strength, Composite resin, Dentin
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บทน�ำ

หลักการการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสากล (universal precaution) ถูกน�ำมาใช้ระหว่างการปฏิบต
ั งิ านรักษา
ทางทันตกรรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือ
ป้องกันการติดต่อของโรค โดยมีข้อควรปฏิบัติหลายประการ
การสวมใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกันก็เป็นอีกหนึง่ วิธกี ารในการป้องกัน
เช่นการใส่หน้ากากอนามัย การสวมแว่นตาป้องกัน รวมถึงการ
สวมใส่ถงุ มือยาง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของผูท้ รี่ บั การรักษา
และผู้ที่ให้การรักษาในระหว่างการรักษาทางทันตกรรม(1)
ถุงมือที่นิยมใช้ ในทางทันตกรรมโดยทั่วไปเป็นถุงมือที่ผลิต
จากยางธรรมชาติ (natural latex gloves) สามารถแบ่งออก
เป็นสองชนิด คือชนิดทีม่ แี ป้ง (powdered gloves) และชนิด
ที่ไม่มีแป้ง (powder-free gloves)(2) ดังนั้นถุงมือทั้งสอง
ชนิดนีจ้ งึ มีความสัมพันธ์กบั การรักษาทางทันตกรรมอย่างหลีก
เลีย่ งไม่ได้ ตามหลักการการควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ สากล
ปัจจุบันวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิต (composite
resin) ส�ำหรับงานบูรณะฟันทางทันตกรรมหัตถการนั้น ได้
รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความสวยงาม ลอก
เลียนแบบฟันธรรมชาติได้ดี ซึง่ วัสดุบรู ณะเรซินคอมโพสิตนัน้
ไม่สามารถเกิดการยึดติดกับเนื้อฟันได้โดยตรง จ�ำเป็นต้องมี
การใช้ร่วมกับสารยึดติดทางทันตกรรม (dental adhesive)
เพื่อให้วัสดุบูรณะสามารถยึดติดกับโพรงฟันได้ ทั้งนี้สามารถ
แบ่งสารยึดติดทางทันตกรรมออกเป็น 2 ระบบหลัก คือระบบ
เอทช์แอนด์รินส์ (etch and rinse adhesive system) และ
ระบบเซลฟ์เอทช์ (self- etch adhesive system) โดยข้อดี
ของสารยึดติดทางทันตกรรมระบบเซลฟ์เอทช์นั้น เมื่อน�ำมา
เปรียบเทียบกับระบบเอทช์แอนด์รินส์ จะพบว่าสารยึดติด
ระบบเซลฟ์เอทช์ได้ลดขั้นตอนการใช้กรดฟอสฟอริกในการ
กัดผิวฟัน ท�ำให้ลดขั้นตอนการล้างกรดออกด้วยน�้ำไปด้วย
ส่งผลให้ลดขั้นตอนการท�ำงานลง รวมทั้งลดความผิดพลาด
ทางการใช้งานที่เกิดจากการล้างน�้ำและการเป่าลมเพื่อก�ำจัด
น�้ำส่วนเกินออกจากผิวฟัน ซึ่งขั้นตอนการเป่าลมไล่น�้ำนี้อาจ
ท�ำให้ได้พนื้ ผิวฟันทีเ่ ปียกชืน้ เกินไปหรือแห้งมากเกินไป ท�ำให้
ประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดระบบเอทช์แอนด์รินส์
ลดลง ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะไม่พบในสารยึดติดระบบเซลฟ์
เอทช์ ดังนัน้ สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์จงึ ได้รบั ความนิยมมาก
ขึน้ ในปัจจุบนั เนือ่ งจากความง่ายในการใช้งานเมือ่ เปรียบเทียบ
กับระบบเอทช์แอนด์รินส์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น(3)
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อย่างไรก็ตามสารยึดติดทั้งสองระบบสามารถท�ำหน้าที่
เป็นสารตัวกลางในการยึดวัสดุบูรณะกับเนื้อฟันเข้าด้วยกัน
ได้อย่างดีเมื่อมีการใช้งานที่ถูกต้อง ทั้งนี้รอยต่อระหว่าง
สารยึดติดกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตจะต้องเป็นพื้นผิว
ที่ปราศจากการปนเปื้อน เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้เกิดพันธะเคมี
ระหว่างสารยึดติดกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตที่สมบูรณ์
โดยพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน (C=C) ในชั้นผิวด้าน
บนของสารยึ ด ติ ด ทางทั น ตกรรมที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพอ
ลิเมอร์ ไรเซชันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเกิดการสัมผัสกับ
ออกซิเจน (oxygen-inhibited layer) จะท�ำปฏิกิริยากับ
พันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน (C=C) ของวัสดุเรซินคอม
โพสิต จนท�ำให้เกิดการเชื่อมยึดติดกันระหว่างชั้นของเรซิน
ด้วยพันธะเคมี(4) หากการยึดติดบริเวณนี้เกิดการขัดขวาง
โดยสิ่งปนเปื้อนจะเป็นสาเหตุให้เกิดผลเสียต่อสิ่งบูรณะ เช่น
ท�ำให้เกิดการรั่วซึมตามขอบ เกิดการเปลี่ยนสีบริเวณขอบ
วัสดุบูรณะและมีการผุต่อหลังบูรณะ รวมถึงส่งผลต่อการยึด
ติดและอายุการใช้งานของวัสดุ(5) ดังนั้นการป้องกันการปน
เปือ้ นจากสิง่ ต่างๆ ระหว่างการท�ำหัตถการจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็น(6)
โดยการปนเปื้อนนั้นอาจเกิดได้จากเลือด น�้ำลาย น�้ำเหลือง
เหงือก รวมถึงน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการชะล้างฟัน(7-11) แม้กระทัง่ จาก
ถุงมือยางทีส่ วมใส่มอื ของทันตแพทย์กส็ ามารถท�ำให้เกิดการ
ปนเปื้อนได้(12) ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือตั้งใจโดย
การใช้นิ้วมือตกแต่งรูปร่างวัสดุบูรณะก่อนและขณะที่ท�ำการ
บูรณะฟัน เพือ่ ให้วสั ดุบรู ณะมีพนื้ ผิวทีเ่ รียบเนียนหรือเพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็วในการบูรณะด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต(13) การ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับการปนเปือ้ นวัสดุบรู ณะจากถุงมือยาง
ยังมีจำ� นวนน้อย ประกอบกับมีผลการศึกษาทีห่ ลากหลาย รวม
ถึงวิธีการศึกษาที่ต่างกัน
แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 ถูกน�ำมาใช้ ในการฆ่า
เชือ้ และท�ำความสะอาดพืน้ ผิววัสดุและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
มาอย่างยาวนาน จึงเป็นที่คาดหวังว่าการเช็ดผิวถุงมือด้วย
แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 ก่อนทีถ่ งุ มือจะสัมผัสวัสดุ
บูรณะเรซินคอมโพสิต จะช่วยลดการปนเปือ้ นจากสารตกค้าง
บริเวณผิวถุงมือสู่วัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตได้
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาผลจากการปนเปื้อนของ
ถุงมือยางทีใ่ ช้ทางทันตกรรมทัง้ ชนิดทีม่ แี ป้งและไม่มแี ป้ง รวม
ถึงผลของการเช็ดท�ำความสะอาดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ตอ่
ค่าก�ำลังยึดดึงระดับจุลภาคระหว่างวัสดุบรู ณะเรซินคอมโพสิต
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กับเนือ้ ฟัน (microtensile bond strength) เมือ่ ใช้สารยึดติด การตกแต่งวัสดุ ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 4 ท�ำการจ�ำลองการ
ปนเปื้อนบนผิววัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตเพิ่มเติม ด้วยการ
ระบบเซลฟ์เอทช์ชนิดสองขั้นตอน
ป้ายนิ้วมือที่สวมถุงมือใหม่ทั้งห้านิ้ว นิ้วละ 2 วินาที บนด้าน
ที่จะน�ำไปยึดติดกับเนื้อฟัน ส่วนในกลุ่มที่ 3 และ 5 ก่อน
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ท�ำการเก็บฟันกรามซีท่ สี่ ามจ�ำนวน 40 ซี่ โดยเป็นฟันจาก ท�ำการปนเปื้อนผิววัสดุเรซินคอมโพสิตด้วยถุงมือ จะท�ำการ
ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุระหว่าง 18-25 ปี ปราศจากรอยผุและปราศจาก เช็ดผิวถุงมือทั้ง 5 นิ้ว นิ้วละ 3 ครั้งด้วยส�ำลีชุบแอลกอฮอล์
วัสดุบูรณะ โดยฟันที่ใช้ ในการทดลองผ่านการพิจารณาจาก ความเข้มข้นร้อยละ 70 แล้วทิ้งไว้จนผิวถุงมือแห้ง หลังจาก
คณะกรรมการพิทักษ์สิทธิสวัสดิภาพและป้องกันภยันตราย นั้นน�ำวงแหวนซิลิโคนที่มีการอุดด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตอยู่
ของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในจนเต็ม ไปยึดติดกับเนื้อฟันที่ท�ำการเตรียมโดยทา
เอกสารเลขที่ 25/2557 น�ำฟันที่ได้เก็บไว้ ในน�้ำที่อุณหภูมิ สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์ชนิดสองขั้นตอน (Clearfil™
4 องศาเซลเซียส โดยฟันตัวอย่างที่เก็บมาจะน�ำมาท�ำการ SE Bond, Kuraray Noritake, Okayama, Japan) ตาม
ทดลองภายในระยะเวลา 1 เดือน ตัดฟันด้วยเครื่องตัดโดย วิธีที่บริษัทผู้ผลิตก�ำหนด ท�ำการฉายแสงที่วัสดุบูรณะพร้อม
ให้ขนานกับรอยต่อระหว่างผิวเคลือบฟันกับผิวเคลือบรากฟัน ทั้งวงแหวนซิลิโคน ที่มีแผ่นพลาสติกใสปิดอยู่ที่ผิวด้านบน
(cemento-enamel junction) จนถึงชั้นเนื้อฟันส่วนต้น เป็นเวลา 40 วินาที ความเข้มแสง 1,100 มิลลิวัตต์ต่อตาราง
(superficial dentin) จากนั้นท�ำการขัดเรียบพื้นผิวเนื้อฟัน เซนติเมตร (Bluephase® Style, Ivoclar Vivadent,
ด้วยกระดาษทรายน�้ำที่ความละเอียด 600 ท�ำการแบ่งกลุ่ม Schaan, Liechtenstein) เก็บฟันตัวอย่างในน�้ำอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นท�ำการตัด
ฟันตัวอย่างออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ซี่ ดังนี้
• กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ควบคุม ใช้เครือ่ งมือพลาสติกอินสตรู- ฟันด้วยเครื่องตัดความเร็วต�่ำ (Isomet® 1000, Buehler,
Evanston, IL, USA.) ให้ ได้ชิ้นตัวอย่างลักษณะแท่ง 4 ชิ้น
เมนท์ (plastic instrument) ในการบูรณะฟัน
• กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ทีใ่ ช้ถงุ มือทีม่ แี ป้ง จ�ำลองการปนเปือ้ น บริเวณกึง่ กลางฟัน โดยมีพนื้ ทีห่ น้าตัดบริเวณเนือ้ ฟันและเรซิน
ขนาด 1x1 ตารางมิลลิเมตร (n=32) และน�ำชิ้นตัวอย่างไป
ผิววัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต
• กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ใช้ถุงมือที่มีแป้ง และท�ำการเช็ดที่ ทดสอบค่าก�ำลังยึดติดระดับจุลภาคด้วยเครื่อง universal
ผิวถุงมือด้วยส�ำลีชบุ แอลกอฮอล์ จ�ำลองการปนเปือ้ นผิววัสดุ testing machine (Instron®, Norwood, MA, USA) น�ำ
ผลการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ย one-way ANOVA
บูรณะเรซินคอมโพสิต
• กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ใช้ถุงมือที่ไม่มีแป้ง จ�ำลองการปน และ Tukey test ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตรวจสอบพื้นผิวที่เกิดการแตกหักด้วยกล้องจุลทรรศน์
เปื้อนผิววัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต
• กลุม่ ที่ 5 กลุม่ ทีใ่ ช้ถงุ มือทีไ่ ม่มแี ป้ง และท�ำการเช็ดที่ แบบใช้แสง (light microscope) ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์
ผิวถุงมือด้วยส�ำลีชบุ แอลกอฮอล์ จ�ำลองการปนเปือ้ นผิววัสดุ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) เพื่อพิจารณาลักษณะการแตกหักที่เกิดขึ้น
บูรณะเรซินคอมโพสิต
โดยในการศึกษานี้ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดังตารางที่ 1 โดยแบ่งกลุ่มความล้มเหลวในการยึดติดดังนี้
1. มีการแตกในเนื้อฟันมากกว่าร้อยละ 75 ในชิ้นงาน
ได้แก่ถุงมือมีแป้ง (ซาโตรี่™ โดยศรีตรังโกลฟส์, สงขลา,
ประเทศไทย) และถุงมือไม่มีแป้ง (ศรีตรังโกลฟส์™, สงขลา, จัดเป็นความล้มเหลวในการยึดติดในชั้นเนื้อฟัน (cohesive
failure in dentin)
ประเทศไทย)
2. มีการแตกในเนื้อเรซินมากกว่าร้อยละ 75 ในชิ้นงาน
ท�ำการอุดวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต (Filtek™ Z350
้ วัสดุเรซิน (cohesive
XT shade A3 Body, 3M ESPE, MN, USA) ลงในแบบ จัดเป็นความล้มเหลวในการยึดติดในชัน
พิมพ์วงแหวนซิลิโคน (putty type polyvinyl siloxane) failure in resin)
3. มีการแตกระหว่างเนื้อฟันและชั้นเรซินมากกว่าร้อย
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ความสูง 2 มิลลิเมตร
โดยในกลุ่มควบคุมจะใช้เครื่องมือพลาสติกอินสตรูเมนท์ ใน ละ 75 ในชิ้นงาน จัดเป็นความล้มเหลวในการยึดติดระหว่าง
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ชัน้ เนือ้ ฟันและชัน้ เรซิน (adhesive failure between dentin เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่ากลุ่มควบคุมมีค่าก�ำลังยึดติดสูง
กว่าทุกกลุ่มที่มีการปนเปื้อนอย่างมีนัยส�ำคัญ
and resin)
การเช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ ส่งผลให้คา่ ก�ำลังยึดติด
4. ไม่มกี ารแตกในกลุม่ ใดมากกว่าร้อยละ 75 ในชิน้ งาน
จัดเป็นความล้มเหลวในการยึดติดแบบผสม (mix failure) ในกลุ่มที่ท�ำการปนเปื้อนด้วยถุงมือชนิดที่ไม่มีแป้งมีค่าสูงขึ้น
น�ำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย สถิติ Chi-Square อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) แต่ไม่สง่ ผลต่อค่าก�ำลังการยึดติด
ในกลุ่มที่ท�ำการปนเปื้อนด้วยถุงมือชนิดที่มีแป้ง (p>0.05)
test (p<0.05)
รูปภาพที่ 1 แสดงการแตกหักแบบต่างๆ บริเวณพื้นผิว
ของชิน้ ทดลอง โดยผลการวิเคราะห์ความล้มเหลวของการยึด
ผลการศึกษา
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ ติดแสดงดังแผนภาพที่ 1 พบว่าเมื่อน�ำมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ก�ำลังยึดติดระดับจุลภาคของกลุ่มการทดลองทั้ง 5 กลุ่มโดย พบว่าไม่มคี วามแตกต่างของความล้มเหลวในการยึดติดอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบและบริษัทผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทดลอง
Table 1

Compositions and manufacturers of testing materials.

วัสดุอุปกรณ์
ถุงมือมีแป้ง: ซาโตรี่™
โดยศรีตรังโกลฟส์
ถุงมือไม่มีแป้ง:
ศรีตรังโกลฟส์™
สารยึดติดระบบเซลฟ์
เอทช์แบบสองขั้นตอน:

บริษัท
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด
(มหาชน),จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด
(มหาชน),จังหวัดสงขลา, ประเทศไทย
Kuraray Noritake Dental Inc.,

เลขที่ผลิต

องค์ประกอบ

(Lot No.)
1059

Concentrated Latex,

0106

Cornstarch
Concentrated Latex

081188

Okayama, Japan

Primer: 10-methacryloloxydecyl dihydro-

Clearfil™ SE Bond

genphosphate(MDP),
2-hydroxyethyl methacrylate(HEMA), dl-camphorquinone, N,N-diethanol-p-toluidine
Bond: 10-methacryloloxydecyl dihydrogenphosphate(MDP), BisGMA, 2-hydroxyethyl
methacrylate(HEMA),
dl-camphorquinone,
N,N-diethanol-p-

วัสดุบูรณะเรซิน
คอมโพสิต: Filtek™
Z350 XT shade A3
Body

3M ESPE, MN, USA

N587228

toluidine
Bis-GMA, UDMA,
TEGDMA, and bis-EMA(6)
resins
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดติดระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มการทดลอง
Table 2

Mean and standard deviation of microtensile bond strength
กลุ่มทดลอง (n=32)
ค่าเฉลี่ยก�ำลังยึด (MPa) ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ควบคุม
65.08±10.12A
ใช้ถุงมือที่มีแป้งในการอุดวัสดุบูรณะ
52.64±10.11BC

กลุ่มที่ 1:
กลุ่มที่ 2:
เรซินคอมโพสิต
กลุ่มที่ 3: ใช้ถุงมือที่มีแป้งแล้วเช็ดแป้งออกด้วย
ส�ำลีชุบแอลกอฮอล์ ในการอุดวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต
กลุ่มที่ 4: ใช้ถุงมือที่ไม่มีแป้งในการอุดวัสดุบูรณะ
เรซินคอมโพสิต
กลุ่มที่ 5: ใช้ถุงมือที่ไม่มีแป้งแล้วเช็ดด้วย
ส�ำลีชุบแอลกอฮอล์ ในการอุดวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต
ตัวอักษรที่แตกต่างแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)

53.98±9.33BC
49.41±9.62C
58.01±10.23B

มีนัยส�ำคัญในทุกกลุ่มการทดลอง (p = 0.285) และไม่พบ ปากชนิ ด โพลี ไ วนิ ล ไซลอกเซน (polyvinyl siloxane)
ความล้มเหลวแบบการยึดติดในชั้นเนื้อฟัน
โดยเกิดจากตัวสิ่งปนเปื้อนที่มาจากผิวถุงมือเองหรือเกิด
จากสารประกอบซั ล เฟอร์ ที่ พ บในถุ ง มื อ ยาง ไปยั บ ยั้ ง
บทวิจารณ์
กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่นของวัสดุพิมพ์ปาก(15) ซึ่งสาร
ปัจจุบันการบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิด ประกอบเหล่านี้อาจส่งผลต่อค่าก�ำลังยึดติดของวัสดุบูรณะ
เรซินคอมโพสิตเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย(4) เรซินคอมโพสิตได้เช่นกัน จากการศึกษาก่อนหน้าทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงวิธีการบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตนั้นมีหลาก กับการปนเปื้อนจากถุงมือชนิดมีแป้งในทางทันตกรรมหลาย
หลายวิธี การใช้นิ้วมือตกแต่งรูปร่างวัสดุบูรณะทั้งก่อนที่จะ สาขาพบว่า ถุงมือชนิดทีม่ แี ป้งมีความสัมพันธ์กบั การเกิดแกรน�ำไปบูรณะฟันและขณะท�ำการบูรณะเป็นหนึง่ ในวิธที ใี่ ช้ ในการ นูโลมาในแผลผ่าตัดศัลยกรรม(16) และพบว่าการปนเปือ้ นจาก
บูรณะฟัน นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือปกติ เช่น พลาสติก ถุงมือชนิดมีแป้งขณะล้างแผ่นภาพรังสีมีผลต่อคุณภาพของ
อินสตรูเมนต์(13) การใช้นิ้วมือที่สวมถุงมือทางทันตกรรม ภาพรังสีด้วย(17) ในส่วนของทางทันตกรรมหัตถการได้มีการ
สัมผัสเนื้อวัสดุบูรณะ เป็นเหตุให้วัสดุบูรณะเกิดการปนเปื้อน ศึกษาของ SS Oskoee และคณะพบว่ากลุ่มที่มีการปนเปื้อน
ได้ โดยถ้าวัสดุเรซินคอมโพสิตนีเ้ กิดการปนเปือ้ นอาจจะส่งผล ด้วยถุงมือชนิดทีม่ แี ป้งจะมีคา่ การยึดติดทีต่ ำ�่ กว่ากลุม่ ควบคุม
ต่อค่าการยึดติด และอายุการใช้งานของวัสดุได้(5)
อย่างมีนยั ส�ำคัญเมือ่ ใช้สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์ แต่ไม่แตก
ในการศึกษานี้พบว่าการปนเปื้อนจากถุงมือทั้งชนิดที่ ต่างกันเมื่อใช้ระบบเอทช์แอนด์รินส์(18) ซึ่งสอดคล้องกับผล
มีแป้งและไม่มีแป้ง รวมถึงเมื่อท�ำการเช็ดถุงมือทั้งสองชนิด การวิจัยนี้ที่พบว่าเมื่อใช้สารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์สองขั้น
ด้วยแอลกอฮอล์แล้ว ส่งผลท�ำให้ค่าก�ำลังยึดระหว่างเนื้อฟัน ตอน ค่าก�ำลังการยึดติดในกลุ่มทดลองที่มีการปนเปื้อนจาก
กับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อ ถุงมือมีค่าลดลง
เทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นผลของการปนเปื้อนจากแป้ง
ในการศึกษานีส้ ว่ นประกอบส�ำคัญของถุงมือชนิดทีม่ แี ป้ง
สารประกอบต่างๆที่อยู่ในถุงมือ สารเคมีที่ตกค้างหรือสาร คือแป้งข้าวโพด โดยจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า เมื่อน�ำ
ชนิดอื่นๆที่ใช้เพื่อปรับคุณสมบัติของถุงมือ(2,14)
ผิวถุงมือมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
มีการศึกษาเกี่ยวกับผลของการปนเปื้อนจากถุงมือต่อ กราด จะพบผงแป้งข้าวโพดกระจายตัวอยู่ทั่วผิวถุงมือและยัง
คุณสมบัติของวัสดุทางทันตกรรม พบว่าการปนเปื้อนจาก สามารถปนเปื้อนไปยังพื้นผิวที่ถุงมือสัมผัสได้ โดยตัวผงแป้ง
ถุงมือ มีผลต่อเวลาแข็งตัว (setting time) ของวัสดุพิมพ์ จะเป็นสิง่ ปนเปือ้ นทีข่ ดั ขวางการยึดติดโดยตรงและตัวผงแป้ง

ชม. ทันตสาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2560

ยังสามารถกักเก็บออกซิเจนไว้ได้ ซึ่งออกซิเจนจะไปขัดขวาง
กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันของวัสดุเรซิน ท�ำให้การเกิด
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชันของเรซินบริเวณรอบผงแป้งเกิด
ได้ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบว่าถุงมือชนิดที่มีแป้งข้าวโพด
จะประกอบด้วยสารอีพิคลอโรไฮดริน (epichlorohydrin)
ซึ่งปกติสารตัวนี้ถูกใช้เป็นตัวท�ำละลายเรซิน ดังนั้นการมีสาร
นี้ที่ผิวถุงมือและเกิดการปนเปื้อนสู่วัสดุเรซิน อาจท�ำให้ความ
แข็งแรงของเรซินลดลง(19) ดังนัน้ การปนเปือ้ นจากถุงมือชนิด
ที่มีแป้งจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อค่าก�ำลังยึดของวัสดุได้
ในการศึกษานี้กลุ่มที่มีการปนเปื้อนจากถุงมือชนิดที่ไม่มี
แป้งได้แสดงค่าก�ำลังยึดติดที่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมและมี
แนวโน้มที่จะต�่ำกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยอาจเกิดจากกระบวนการ

(A)

แสดงลักษณะของการแตกในชั้นเรซินมากกว่า
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ผลิตที่ใช้กระบวนการเติมคลอรีน (Chlorination) เพื่อปรับ
คุณสมบัตขิ องถุงมือแทนการใช้แป้ง กระบวนการเติมคลอรีน
นี้ท�ำได้โดยการเติมสารละลายกรดไฮโปคลอไรท์ (acidified
hypochlorite solution) ร่วมกับการน�ำไปผ่านแก๊สคลอรีน
(Chorine gas)(20,21) ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นตัวออกซิไดซ์
ที่รุนแรง(22) มีคุณสมบัติไปจับกับเอมีนตติยภูมิ (tertiary
amine) ซึ่งเอมีนตติยภูมินั้นท�ำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การเริ่มต้นของกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันของเรซิน(23)
การมีสารออกซิแดนท์ตกค้างที่ถุงมือและเกิดการปนเปื้อน
จึงส่งผลให้เกิดการขัดขวางกระบวนการพอลิเมอร์ ไรเซชัน
ของวัสดุเรซินคอมโพสิต ท�ำให้ค่าก�ำลังยึดติดลดต�่ำมากเมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม
แนวคิดทีม่ กี ารเช็ดบริเวณผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ เกิด
ขึน้ เพือ่ หวังผลในการลดปริมาณหรือก�ำจัดสิง่ ปนเปือ้ นบริเวณ
ผิวถุงมือที่จะไปขัดขวางการยึดติดของวัสดุบูรณะ โดยการ
ศึกษาของ NM Martins และคณะพบว่าการปนเปื้อนจาก
ถุงมือที่มีแป้ง มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุบูรณะ
เรซินคอมโพสิตที่ท�ำการบูรณะแบบเป็นชั้นๆ (Incremental

ร้อยละ 75 (cohesive failure in resin)
(B) แสดงลักษณะของการแตกระหว่างชั้นเนื้อฟันกับ
เรซินมากกว่าร้อยละ 75 (adhesive failure between dentin
and resin)

แสดงลักษณะของการการแตกแบบผสมโดยการ
แตกแต่ละชนิดมีไม่เกินร้อยละ 75 (mixed failure)
(C)

(A) More than 75% of the failure occurred in the
adhesive resin and/or overlying composite (cohesive
failure in resin)
(B) More than 75% of the failure occurred

(C) Less than 75% of the failure occurred in

แสดงจ�ำนวนลักษณะความล้มเหลวของการแตกหัก
บริเวณทีม่ กี ารยึดติดระหว่างเนือ้ ฟันและเรซิน (32 ชิน้ ตัวอย่าง
ต่อกลุม่ การทดลอง) ตัวเลขทีร่ ะบุในแผนภูมแิ ท่งแสดงจ�ำนวน
ของความล้มเหลวในแต่ละกลุ่มการทดลอง

adhesive failure between dentin and resin and cohe-

Number of failure modes of resin–dentin bond

sive failure in bonding agent and/or dentin (Mixed

in each group (n = 32). The numbers in each bar are

failure)

the number of fractional failure modes in each group.

between resin and dentin (adhesive failure between
dentin and resin)

รูปที่ 1

แสดงการแตกบริเวณพื้นผิวเมื่อส่องด้วยกล้อง แผนภาพที่ 1 แสดงการแจกแจงชนิดความล้มเหลวในการ
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ยึดติดของชิ้นงานแต่ละกลุ่มการทดลอง

Figure 1 Surface fracture of specimens: SEM
analysis

Chart 1

Failure modes analysis
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และยังพบว่าการท�ำความสะอาดผิวถุงมือด้วย
แอลกอฮอล์จะช่วยลดผลของการปนเปื้อนจากถุงมือได้(12)
ส�ำหรับการศึกษานี้ พบว่าในกลุ่มถุงมือที่ไม่มีแป้งเมื่อท�ำการ
เช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ มีผลท�ำให้ค่าก�ำลังยึดติดเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ปนเปื้อนจากถุงมือที่
ไม่มแี ป้งทีไ่ ม่ผา่ นการเช็ดผิวถุงมือ ส่วนการปนเปือ้ นของกลุม่
ถุงมือที่มีแป้งเมื่อท�ำการเช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ พบว่า
ค่าก�ำลังยึดติดไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ที่ไม่มีการเช็ดผิวถุงมือ
การเช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ ในกลุ่มถุงมือที่ไม่มี
แป้ง พบว่าค่าก�ำลังยึดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ อาจเนือ่ งจาก
แอลกอฮอล์มีความสามารถในการก�ำจัดสารไฮโปคลอไรท์ที่
หลงเหลืออยู่บนถุงมือชนิดไม่มีแป้งได้ดี จากการที่ฤทธิ์ออก
ซิไดซ์ของไฮโปคลอไรท์ถกู ท�ำปฏิกริ ยิ ากับแอลกอฮอล์จนหมด
หรือเกือบหมด(24) ท�ำให้ไม่หลงเหลือตัวออกซิไดซ์ทรี่ นุ แรงไป
แย่งจับเอมีนตติยภูมิ ท�ำให้กระบวนการของวัสดุบูรณะเรซิน
คอมโพสิตเกิดได้ตามปกติ ซึง่ มีการศึกษาทีพ่ บว่าตะกอนของ
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ตกค้างบนกัตตาเปอร์ชาที่ใช้ ในงาน
รักษาคลองรากฟัน สามารถล้างออกได้ดว้ ยเอธิลแอลกอฮอล์
ความเข้มข้นร้อยละ 96 และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ความเข้ม
ข้นร้อยละ 70(25) ส่วนในกลุ่มของถุงมือที่มีแป้งนั้น การเช็ด
ผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ไม่สามารถท�ำให้ค่าก�ำลังการยึดติด
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารเช็ดผิวได้ อาจเนือ่ งมาจาก
การเช็ดผิวถุงมือด้วยแอลกอฮอล์ ในการทดลองนี้ ไม่สามารถ
ก�ำจัดผงแป้งออกได้ทั้งหมดหรืออาจท�ำให้แป้งจับตัวกันเป็น
ก้อน จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมถึงการตกค้างของผงแป้งบน
ถุงมือเมื่อผ่านการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ต่อไปในอนาคต
ในส่วนของความล้มเหลวในการยึดติดพบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญในทุกกลุ่ม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
ความล้มเหลวของกลุ่มควบคุมส่วนมากจะเป็นแบบผสม ใน
ขณะทีก่ ลุม่ ทีม่ กี ารปนเปือ้ นจากถุงมือ ตรวจพบความล้มเหลว
ในการยึดติดของชัน้ เรซินมากขึน้ อาจแสดงให้เห็นว่าในกลุม่ ที่
มีการปนเปือ้ นนัน้ ส่งผลต่อการยึดติดบริเวณชัน้ เรซินเนือ่ งจาก
เกิดการปนเปื้อนไปขัดขวางการยึดติดของวัสดุ
technique)
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บทสรุป

การใช้ถุงมือในการตกแต่งวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต
มีผลให้ค่าก�ำลังยึดติดลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ไม่ว่าจะใช้
ถุงมือชนิดที่มีแป้งหรือไม่มีแป้งก็ตาม การเช็ดผิวถุงมือด้วย
แอลกอฮอล์เพือ่ ก�ำจัดสิง่ ปนเปือ้ นไม่สามารถท�ำให้คา่ ก�ำลังยึด
ของวัสดุบูรณะกลับคืนมาเท่ากลุ่มที่ไม่มีการปนเปื้อนได้ ดัง
นั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงมือในการตกแต่งหรือสัมผัสวัสดุ
บูรณะเรซินคอมโพสิต
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