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บทคัดย่อ

เซอร์โคเนียมีโครงสร้างเป็นผลึกปราศจากแก้วซิลิกา
ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้น้อยและทนต่อการกัดด้วยกรด
การยึดติดกับเรซินซีเมนต์จงึ เป็นปัญหาหลักของการบูรณะ
ด้วยเซอร์โคเนีย มีการแนะน�ำให้เตรียมพืน้ ผิวชิน้ งานบูรณะ
เซอร์โคเนียเพื่อเพิ่มการยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซิน
ซีเมนต์ แบ่งการเตรียมพื้นผิวได้ 3 วิธี คือ วิธีเพิ่มการยึดติด
ทางกล วิธเี พิม่ การยึดติดทางเคมี และวิธเี พิม่ การยึดติดทาง
กลร่วมกับทางเคมี มีการแนะน�ำอย่างกว้างขวางให้ ใช้ไพรเมอร์ที่มีมอนอเมอร์ท�ำงานเอ็มดีพีหรือกลุ่มฟอสเฟตเป็น
ส่ ว นประกอบในการเตรี ย มพื้ น ผิ ว ทางเคมี ห ลั ง การเป่ า

Abstract
Zirconia is polycrystalline ceramic without silica glass. The deficiency of glass component reduces chemical interaction and effect of acid etching
to zirconia. Consequently, bonding to resin cement
is the major disadvantage of zirconia restoration.
Alternative surface treatment methods have been
introduced and divided into three categories according to the bonding purpose; mechanical, chemical,
and mechanical combined with chemical. Using
primer contained MDP or phosphate functional

Corresponding Author:

ธีระพงษ์ ม้ามณี
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

Teerapong Manamee
Dr., Department of Restorative Dentistry and Periodontology,
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University, 50200
E-mail: teerapong.m@cmu.ac.th

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

ทรายบนพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยอนุภาคอะลูมินาขนาด 50
ไมโครเมตร ที่ความดัน 1-2.5 บาร์ ก่อนการยึดชิ้นงาน
บูรณะเซอร์โคเนียด้วยเรซินซีเมนต์
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monomer after sandblasting with 50 micrometres
alumina at pressure of 1-2.5 bars has been widely
advised for zirconia before cementation with resin
cement.

ค�ำส�ำคัญ: เซอร์โคเนีย การปรับสภาพพื้นผิว เรซินซีเมนต์

Keywords: zirconia, surface treatment, resin
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บทน�ำ

การบูรณะฟันด้วยครอบฟันเซรามิกล้วน (all-ceramic
restorations) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเซรามิกส์
(ceramics) ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติเชิงกล (mechanical properties) ดีขน
ึ้ มีความสวยงาม แข็งแรง เป็น
ฉนวนไฟฟ้าและความร้อน (thermal and electrical insulation) ไม่เกิดปฏิกริ ย
ิ าทางเคมี (chemical inertness) และมี
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) จึงถูกน�ำมา
ใช้บรู ณะฟันทดแทนโลหะ (metal) และโลหะเคลือบกระเบือ้ ง
(porcelain fused to metal) ในการบูรณะฟันหน้าและฟัน
หลังมากขึ้น(1-3)
เซรามิกกลุ่มที่มีเนื้อแก้วเป็นส่วนประกอบ เกิดการแตก
ร้าวได้งา่ ยเมือ่ มีแรงเค้น (stress)(4) จึงมีการผลิตเซรามิกกลุม่
โพลิคริสตัลลีนเซรามิก (polycrystalline ceramic) ที่ไม่มี
เนื้อแก้วเป็นส่วนประกอบ มีการอัดแน่นของผลึกคริสตัล ได้
เซรามิกที่มีคุณสมบัติเชิงกลดี คือ มีก�ำลังแรงดัด (flexural
strength) และค่าความเหนียวของการแตกหัก (fracture
toughness) สูงขึ้น มีคุณสมบัติทางเคมีเสถียรและมีความ
เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในช่องปาก(5)
เซอร์โคเนียหรือเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ (zirconium
dioxide; ZrO2) เป็นเซรามิกที่มีคุณสมบัติเชิงกลเหมือน
โลหะและมีสเี หมือนฟัน(4) อาจเรียกว่า เซรามิกสตีล (ceramic
steel)(6) มีรายงานการน�ำเซอร์โคเนียมาใช้ทางการแพทย์
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1969 เพื่อใช้เป็นวัสดุท�ำข้อสะโพกเทียม
(hip prostheses) ทดแทนวัสดุไทเทเนียมหรืออะลูมเิ นียม(7)
ก่อนน�ำมาใช้ทางทันตกรรม เซอร์โคเนียจัดเป็นเซรามิกชนิด
ออกไซด์ของโลหะ (oxide ceramics)(8) มีความทนแรงดัด
900-1,200 เมกะปาสคาล (megapascal; MPa) และมีความ

ต้านทานต่อการอัด (compression resistance) ประมาณ
2,000 เมกะปาสคาล(4)
ในสภาวะทั่วไปเซอร์โคเนียสามารถเกิดผลึกได้ 3 รูป
แบบขึ้นกับอุณหภูมิเริ่ม ณ อุณหภูมิห้องจนถึง 1,170 องศา
เซลเซียส เกิดผลึกรูปมอนอคลินิก (monoclinic) เมื่อ
อุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 1,170 ถึง 2,370 องศาเซลเซียส
เกิดผลึกรูปเททระโกนอล (tetragonal) และเมือ่ อุณหภูมเิ พิม่
ขึน้ ถึง 2,370 องศาเซลเซียสจนก่อนถึงจุดหลอมเหลวเกิดผลึก
รูปลูกบาศก์ (cubic)(8,9) เซอร์โคเนียที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ
การเผา (firing temperature) มีผลึกรูปเททระโกนอล และ
เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงอุณหภูมิห้องเกิดการเปลี่ยนแปลงผลึก
เป็นรูปมอนอคลินิก ในรูปแบบนี้เซอร์โคเนียเพิ่มปริมาตรขึ้น
ประมาณร้อยละ 4.4(10) กระบวนการที่เซอร์โคเนียเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากผลึกรูปเททระโกนอลมาเป็นผลึกรูปมอนอ
คลินกิ (tetragonal-monoclinic transformation) สามารถ
ผันกลับได้และเกิดขึน้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 950 องศาเซลเซียส
การเติมสารออกไซด์คงสภาพ (stabilizing oxides) เช่น
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)
อิทเทรียมออกไซด์ (Y2O3) หรือซีเรียมออกไซด์ (CeO2)(8)
ประมาณร้อยละ 3-8 โดยมวล(11) เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนรูปผลึกได้อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้เซอร์โคเนียบางส่วน
สามารถคงสภาพผลึกรูปลูกบาศก์ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งซึง่ มีปริมาตร
น้อยที่สุดและมีความหนาแน่นมากที่สุด เรียกว่าพาร์เชียลสเตบิไลซ์เซอร์โคเนีย (partial stabilized zirconia) โดย
พบว่า เซอร์โคเนียที่มีการเติมอิทเทรียมออกไซด์ร้อยละ 3.0
โดยมวล สามารถยับยั้งการเปลี่ยนจากผลึกรูปเททระโกนัล
เป็นมอนอคลินิกที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งแตกต่างจากพาร์เชียลสเตบิไลซ์เซอร์โคเนียด้วยออกไซด์โลหะชนิดอื่นๆ เรียกเซอร์
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โคเนียชนิดนีว้ า่ อิทเทรียมเททระโกนอลเซอร์โคเนีย (YttriumTetragonal Zirconia Polycrystal;Y-TZP) ซึ่งถูกน�ำมา
ใช้ ในงานทันตกรรม เมื่อมีแรงมากระท�ำหรือเกิดรอยร้าวบน
พืน้ ผิวเซอร์โคเนีย ผลึกรูปเททระโกนอลจะมีการเปลีย่ นแปลง
เป็นผลึกรูปมอนอคลินิกที่มีขนาดใหญ่กว่าท�ำให้เกิดแรงบีบ
อัด (compressive force) รอบรอยร้าว และเป็นการป้องกัน
การแพร่กระจายของรอยร้าว(1,6,10,12) มีความทนแรงดัดเพิ่ม
ขึ้น ท�ำให้เซอร์โคเนียมีคุณสมบัติทางกลสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
เซรามิกชนิดอื่น กระบวนการนี้เรียกว่า ทรานสฟอร์เมชัน
ทัฟเฟนนิง (transformation toughening)(4,5,12) (รูปที่ 1)
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ขอบดี ละลายตัวต�่ำ มีความหนาของชั้นฟิล์มต�่ำ (low film
thickness) ใช้งานง่าย ทึบรังสี (radiopacity) และมีความ
สวยงาม(14,15) ในการยึดครอบฟันเซรามิกที่มีเนื้อแก้วเป็น
องค์ประกอบจ�ำเป็นต้องมีการใช้เรซินซีเมนต์เพื่อช่วยเสริม
ความแข็งแรง ร่วมกับใช้กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric
acid) ความเข้มข้นร้อยละ 5-9.5 เพือ
่ ให้เกิดการยึดติดทางจุล
กลศาสตร์ (micro mechanical interlocking) ร่วมกับการ
ทาสารคูค่ วบไซเลน (silane coupling agent) เพือ่ ให้เกิดการ
ยึดติดทางเคมี(16) อย่างไรก็ตาม เซอร์โคเนียเป็นเซรามิกที่มี
โครงสร้างเป็นผลึกปราศจากส่วนแก้วทีเ่ ป็นซิลกิ าและสามารถ
เกิดปฏิกิริยาเคมีได้น้อย ทนต่อการกัดกร่อนด้วยกรด การ
ยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์จึงเกิดได้ไม่ดีและ
เป็นข้อด้อยที่ส�ำคัญของการบูรณะด้วยเซอร์โคเนีย(17,18,19)
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการยึดชิ้นงานบูรณะเซอร์โคเนียที่ยอมรับ
เป็นมาตรฐาน มีการแนะน�ำให้ปรับสภาพพื้นผิวชิ้นงานบูรณะ
เซอร์โคเนียก่อนยึดติดกับเนือ้ ฟันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการยึด
ติดระหว่างเซอร์โคเนียเซรามิกกับเรซินซีเมนต์(17)

วิธีปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียเซรามิก

มีการศึกษาถึงวิธีการปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนีย
จ�ำนวนมาก เพื่อปรับปรุงการยึดติดกับเรซินซีเมนต์อย่างมี
ประสิทธิภาพและคงทนยาวนาน สามารถแบ่งวิธกี ารปรับสภาพ
พื้นผิวของเซอร์โคเนียเซรามิกได้เป็น 3 วิธี ดังนี้
1. การปรับสภาพพืน้ ผิวเพือ่ เพิม่ การยึดติดทางกล (meรูปที่ 1 กระบวนการทรานสฟอร์เมชันทัฟเทนนิงของ
chanical aspect)
เซอร์โคเนีย
1.1 การท�ำให้พื้นผิวเซอร์โคเนียมีลักษณะขรุขระ (surFigure 1 transformation toughening mechanism of
face abrasion) เช่น การใช้หวั กรอหินกากเพชร (diamond
zirconia
(modified from Clarke IC, Manaka M, Green DD, et al. Current
stone) หรือการเป่าทราย (airborne particle abrasion) มี
status of zirconia used in total hip implants. J Bone Joint Surg.
วัตถุประสงค์เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ ส�ำหรับการเกิดการยึดติดเชิงกล
2003; 85(suppl 4): 73-84(13))
ท�ำความสะอาดพืน้ ผิวเซอร์โคเนีย และเพิม่ ความเปียก (wetการยึดชิ้นงานบูรณะเซรามิกล้วนกับฟันหลักสามารถ tability) ซึง่ เป็นวิธที ที่ ำ� ได้งา่ ยในคลินกิ ทันตกรรม(20) จากการ
ท�ำได้โดยการใช้ซีเมนต์ทางทันตกรรม โดยทั่วไปซีเมนต์ทาง ศึกษาของ Dérand และคณะในปี ค.ศ. 2000(19) พบว่าการ
ทันตกรรมควรมีคณ
ุ สมบัตคิ วามเข้ากันได้ดที างชีวภาพกับทัง้ กรอพืน้ ผิวของเซอร์โคเนียด้วยหัวกรอหินกากเพชรชนิดหยาบ
ฟันและเนือ้ เยือ่ ปริทนั ต์ เกิดการยึดอยูก่ บั ฟันและชิน้ งานบูรณะ (coarse diamond stone) ก่อนการยึดติดด้วยเรซินซีเมนต์
มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี คือมีค่าความทนต่อแรงดึง (tensile สามารถเพิม่ คุณสมบัตกิ ารยึดติดได้เล็กน้อยใกล้เคียงกับการ
strength) ความทนต่อการแตกหัก และความแข็งแกร่งต่อ เป่าทรายร่วมกับการยึดด้วยเรซินซีเมนต์ และการกรอด้วย
การล้าตัว (fatigue strength) สูง จึงสามารถทนต่อแรงทีถ่ กู เข็มกรอกากเพชรท�ำให้ผิวของเซอร์โคเนียหยาบอย่างไม่เป็น
ถ่ายทอดจากชิ้นงานบูรณะมายังซีเมนต์ได้ มีการผนึกบริเวณ ระเบียบ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในปี ค.ศ. 2007 ของ
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และคณะ(21) พบว่าการกรอเตรียมพื้นผิวของเซอร์โคเนียด้วยหัวขัดแผ่นกลมเคลือบผงอลูมนิ มั ออกไซด์ (abrasive disc) ความหยาบ 600 กริท (grit) ก่อนการยึดติด
ด้วยเรซินซีเมนต์ ให้ค่าการยึดติดแบบเฉือน (shear bond
strength) ต�ำ่ ทีส
่ ดุ และค่าการยึดติดไม่แตกต่างจากกลุม่ ของ
เซอร์โคเนียที่ไม่ผ่านการเตรียมพื้นผิวใดๆ
การเป่าทราย เป็นการใช้อนุภาคอะลูมินาขนาด 50-110
ไมโครเมตร (micrometer; µm) ภายใต้แรงดันที่เหมาะสม
2.5 บาร์ (bar) เป่าบนพื้นผิวเซอร์โคเนีย(22,23) ท�ำให้พื้น
ผิวเซอร์โคเนียมีลักษณะหยาบขรุขระมากขึ้นส่งเสริมการยึด
ติดของเรซินซีเมนต์แบบเชิงกลระดับจุลภาค นอกจากนี้ยัง
เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิว (surface area) พลังงานพื้นผิว (surface energy) และความเปียก ท�ำให้เรซินซีเมนต์ไหลแผ่ไป
บนพืน้ ผิวเซอร์โคเนียได้ดขี นึ้ (23,24) และการเป่าทรายสามารถ
ก�ำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสารอินทรีย์ (organic contaminants) ออกจากพื้นผิวเซอร์โคเนีย(25,26) อย่างไรก็ตามการ
เป่าทรายที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้น
ผิวเซอร์โคเนีย น�ำไปสู่การสะสมความเค้นและเกิดการแตก
ของชิ้นงานบูรณะได้(27,28,29) มีการศึกษาเกี่ยวกับความดัน
ที่ใช้ ในการเป่าทราย โดยทดสอบที่ความดัน 2 4 และ 6 บาร์
พบว่าการเพิ่มความดันมีผลให้พื้นผิวเซอร์โคเนียขรุขระมาก
ขึ้น แต่ท�ำให้ความแข็งแรงของเซอร์โคเนียลดลง(30) ขณะที่
Kern และคณะ ในปี ค.ศ. 2009(31) ทดลองลดความดันที่
ใช้ ในการเป่าทรายจาก 2.5 บาร์ เป็น 0.5 บาร์ พบว่าพื้นผิว
เซอร์โคเนียมีความขรุขระลดลง เพิ่มการยึดชิ้นงานโดยใช้
ไพรเมอร์ที่มีมอนอเมอร์ท�ำงาน (functional monomer) ที่
มีกลุ่มฟอสเฟต (phosphate group) พบว่ามีค่าก�ำลังยึดดึง
ไม่แตกต่างกันระหว่างความดันทีใ่ ช้ ในการเป่าทรายในทุกระยะ
เวลาที่ทดสอบชิ้นงาน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kern ในปี
ค.ศ. 2015(18) ที่รายงานว่าการเป่าทรายด้วยความดันไม่เกิน
2.5 บาร์ ไม่ส่งผลเสียทางคลินิกต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน
บูรณะเซอร์โคเนีย
1.2 การท�ำซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชันเอทชิง (selective
infiltration etching technique; SIE) เป็นวิธีการปรับ
สภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียโดยการเคลือบพื้นผิวด้วยแก้ว
จากนั้นให้ความร้อน (heat-induced maturation process) เพื่อท�ำพรีสเตรสเกรนบาวน์ดารี (pre-stress grain
boundary) เกิดการขยายตัวของเกรนบนพื้นผิวเซอร์โคเนีย
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Blatz

รูปที่ 2

ขั้นตอนการท�ำซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชันเอทชิง (A:
เคลือบพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยแก้ว B: แก้วที่
หลอมเริ่มแทรกซึมเข้าไปที่ยังบริเวณขอบเกรน
C: กั ด แก้ ว ที่ แ ทรกซึ ม ไป D: แอดฮี ซี พ เรซิ น
แทรกซึมและประสานกับพื้นผิวที่ถูกปรับสภาพ)

Figure 2 selective infiltration etching procedure
(A: coating the surface with a special
silica-based glass; B: molten silica-based
glass starts to diffuse at the grain boundary
regions; C: special glass is removed; D:
adhesive resin penetrates and interlocks
with the modified surface)
(modified from Aboushelib MN. Evaluation of zirconia/resin bond
strength and interface quality using a new technique. J Adhes
Dent. 2011; 13(3):255-260(32))

และแก้วที่หลอมละลายแทรกซึมเข้าไปที่บริเวณขอบเกรน
(grain boundary) สามารถควบคุมความหนาของชั้นแก้ว
ให้มีการแทรกซึมอยู่เฉพาะในชั้นพื้นผิวที่แก้วหลอมสัมผัส
จากนั้นจึงใช้กรดไฮโดรฟลูออริกกัดผิวของเซอร์โคเนียที่
ผ่านการเตรียมพื้นผิวดังกล่าว ท�ำให้พื้นผิวที่เรียบของเซอร์โคเนียซึ่งยากต่อการยึดติดกลายเป็นพื้นผิวที่มีความหยาบ
มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นและง่ายต่อการยึดติดมากขึ้น(32) จากการ
ศึกษาของ Aboushelib และคณะ ในปี ค.ศ. 2011(32)
ได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีเตรียมผิวเซอร์โคเนียด้วยการท�ำ
ซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชันเอทชิงกับการเป่าทรายต่อค่าการยึดติด
ระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ที่มีส่วนผสมของมอนอเมอร์ท�ำงาน พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนีย
ด้วยวิธีซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชันเอทชิง มีค่าการยึดดึงระดับ
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จุลภาค (microtensile bond strength) สูงที่สุด และค่า
การยึดติดของเซอร์โคเนียกลุ่มที่ได้รับการปรับสภาพพื้นผิว
ด้วยวิธีซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชันเอทชิง ภายหลังการท�ำเทอร์
โมไซคลิง (thermocycling) ที่ระยะเวลา 4 26 52 และ
104 สัปดาห์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ต่างจากกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ใช้การเป่าทราย จากการส่อง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning
electron microscope) พบว่าการปรับสภาพพืน
้ ผิวของเซอร์
โคเนียด้วยวิธีซีเล็คทีฟอินฟิลเทรชันเอทชิง มีข้อดีมากกว่า
การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยวิธีการเป่าทราย คือไม่
ท�ำให้พื้นผิวของเซอร์โคเนียเสียหายเป็นหลุมร่องหรือรอย
ขีดข่วน และช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการยึดติดเชิงกลระดับนาโน
(nano-mechanical retention) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Casucci และคณะ ในปี ค.ศ. 2009(33) ที่พบว่าความขรุขระ
ของผิวเซอร์โคเนียภายหลังการท�ำซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชัน
เอทชิงเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เมือ่ เปรียบเทียบกับวิธกี ารเป่า
ทราย หรือกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
1.3 การกัดกร่อนด้วยสารเคมีที่ร้อน (hot chemical etching solution) คือ การใช้กรดกัดผิวเซอร์โคเนีย
เพื่อให้เกิดการยึดติดระดับจุลภาค (micro-retention) ที่
บริเวณขอบเกรน โดยกรดทีใ่ ช้สามารถก�ำจัดส่วนของอนุภาค
ออกไซด์ (oxide particle) ขนาดเล็กออก ท�ำให้พนื้ ผิวมีความ
ขรุขระเพิ่มมากขึ้น การปรับสภาพพื้นผิวท�ำได้โดยจุ่มชิ้นงาน
ลงในสารละลายที่ประกอบด้วยเมธานอล (methanol) ที่ท�ำ
หน้าที่เป็นตัวท�ำละลาย กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric
acid) ความเข้มข้นร้อยละ 37 และเฟอร์ริกคลอไรด์ (ferric
chloride) จากนั้นให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ล้างน�ำ้ 30 นาที และเป่าแห้ง(34,35)
จากการศึกษาของ Casucci และคณะ ในปี ค.ศ. 2010(34)
พบว่า การปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียด้วยวิธีการกัด
กร่อนด้วยสารเคมีที่ร้อน ท�ำให้พื้นผิวเซอร์โคเนียเกิดความ
ขรุขระมากกว่าการท�ำซีเล็คทิฟอินฟิลเทรชันเอทชิง ท�ำให้เพิม่
แรงยึดติดเชิงกลต่อเซอร์โคเนียได้ แต่มีข้อเสียคืออันตรายที่
เกิดจากสารเคมีที่ร้อน(36)
1.4 การปรับสภาพพื้นผิวด้วยเลเซอร์ (laser treatment) เป็นการใช้เลเซอร์เพือ
่ เพิม่ ความหยาบของพืน้ ผิวเซอร์
โคเนียร์ ได้แก่ นีโอเนเดียมแย้กเลเซอร์ (Nd:YAG laser)
และคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2; carbondioxide
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laser)

การยิงนีโอเนเดียมแย้กเลเซอร์ลงบนพื้นผิวของเซอร์
โคเนียท�ำให้พื้นผิวมีความร้อนสูงขึ้นจนเกิดการละลาย และ
เมื่อเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็ว เกิด
ลักษณะตุ่มพองและรูพรุนบนพื้นผิวของเซอร์โคเนีย(37)
จากการศึกษาของ Spohr และคณะ ในปี ค.ศ. 2008
พบว่าการเตรียมพื้นผิวของเซอร์โคเนีย ด้วยการเป่าทราย
และการใช้นีโอเนเดียมแย้กเลเซอร์ร่วมกับสารคู่ควบไซเลน
มีแรงยึดดึงจุลภาคกับเรซินซีเมนต์ทมี่ ากกว่าการเป่าทราย(38)
นอกจากนีก้ ารใช้นโี อเนเดียมแย้กเลเซอร์รว่ มกับการเป่าทราย
ยังให้คา่ แรงยึดติดกับเรซินซีเมนต์เพิม่ ขึน้ มากกว่าการใช้นโี อเนเดียมแย้กเลเซอร์เพียงอย่างเดียว(37)
อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ Akın และคณะ ในปี
ค.ศ. 2011 พบว่าเซอร์โคเนียทีผ่ า่ นการเตรียมพืน้ ผิวด้วยนีโอเนเดียมแย้กเลเซอร์มีแรงยึดเฉือนกับเรซินซีเมนต์ ไม่ต่าง
จากกลุ่มที่เตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทรายและการใช้คาร์บอน
ไดออกไซด์เลเซอร์(39) และจากการศึกษาของ Liu และคณะ
ในปี ค.ศ. 2015 พบว่าพื้นผิวเซอร์โคเนียมีความหยาบเพิ่ม
ขึน้ เมือ่ เตรียมพืน้ ผิวด้วยนีโอเนเดียมแย้กเลเซอร์ทมี่ พี ลังงาน
2 และ 3 วัตต์ (watt) ตามล�ำดับ แต่ค่าแรงยึดเฉือนกับ
เรซินซีเมนต์ไม่มกี ารเพิม่ ขึน้ และมีคา่ แรงยึดเฉือนต�ำ่ กว่ากลุม่
ที่เตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทรายร่วมกับการใช้เรซินซีเมนต์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(40)
คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่นิยมใช้ ใน
การเตรียมพื้นผิวของพอร์ซเลน (porcelain) ท�ำให้พื้นผิวมี
ความหยาบ โดยท�ำให้เกิดรอยแตกหักที่มีลักษณะละเอียด
(choncoidal tear)(41) จากการศึกษาของ Ural และคณะ ใน
ปี ค.ศ. 2012 พบว่าการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์พลังงาน
2 วัตต์ ให้ค่าแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์
สูงกว่าการใช้พลังงาน 3 4 และ 5 วัตต์(41) จากการศึกษาพบว่า
เซอร์โคเนียทีถ่ กู เตรียมพืน้ ผิวด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์
มีค่าการยึดติดกับเรซินซีเมนต์น้อยกว่าการเตรียมพื้นผิวด้วย
การเป่าทรายและการใช้นโี อเนเดียมแย้กเลเซอร์(37,39,42) และ
พบว่าการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ที่มีพลังงาน 5 วัตต์
ท�ำให้เกิดรอยร้าวบนผิวเซอร์โคเนียและไม่เกิดรอยแตกหักที่
มีลักษณะละเอียด(37)
2. การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อเพิ่มการยึดติด
ทางเคมี (chemical aspect)
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2.1 ระบบซิลิโค้ทเตอร์ (silicoater system) คิดค้น
โดย Musil และ Tiller ในปี ค.ศ. 1984 เพื่อเพิ่มการยึดติด
ระหว่างโลหะและเรซินซีเมนต์ โดยการน�ำสารละลายเททระ
ออกซีไซเลน (tetrathoxysilane) พ่นผ่านเปลวไฟ แล้วเผา
ร่วมกับแก๊สบิวเทน (butane gas) ภายใต้สภาวะทีม่ อี อกซิเจน
(oxygen) ไซเลนจะแยกตัวจากสารประกอบเดิมเป็นซิลิกา
ออกไซด์ (SiOx-C fragments) และไปเกาะกับพื้นผิวที่
ต้องการ(43) แต่มีข้อเสีย คือ การปรับสภาพพื้นผิวด้วยระบบ
ซิลิโค้ทเตอร์ ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง มีอุปกรณ์และวิธีการยุ่งยาก
เกินกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานทันตกรรมทั่วไป(20)
จากการศึกษาของ Qeblawi และคณะ ในปี ค.ศ.
2010(44) พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียด้วย
ระบบซิลิโค้ทเตอร์ร่วมกับการใช้สารคู่ควบไซเลนให้ค่ายึดติด
แรงเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์กบั เซอร์โคเนียสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบ
กับการปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยการกรอพืน้ ผิวด้วยหัวกรอหินกาก
เพชรและการเป่าทราย ภายหลังผ่านการจ�ำลองสภาวะความ
เสือ่ ม (artificial aging) ค่าการยึดติดลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kern และคณะ ในปี
ค.ศ. 1995(45) ซึง่ พบว่าค่าการยึดติดของการปรับสภาพพืน้ ผิว
เซอร์โคเนียด้วยระบบซิลโิ ค้ทเตอร์ภายหลังแช่ในน�ำ้ ลายเทียม
150 วัน และการท�ำเทอร์โมไซคลิงลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ
2.2 การปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ด้ ว ยเทคโนโลยี พ ลาสมา
(plasma technology) เป็นวิธีเพิ่มการยึดติดและปรับปรุง
คุณสมบัตพิ นื้ ผิวของวัสดุหลายชนิดโดยเฉพาะวัสดุทใี่ ช้ ในทาง
อุตสาหกรรม โดยการใช้พลาสมาซึ่งเป็นแก๊สที่มีสภาพเป็น
ไอออน (ion)(46,47,48)
จากการศึกษาของ Derand และคณะ ในปี ค.ศ. 2005(46)
พบว่า การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยการพ่นพลาสมา
(plasma spraying) ร่ ว มกั บ เมทิ ล เฮกซาไดไซลอกเซน
(methylhexadisiloxane) ให้คา่ การยึดติดของเรซินซีเมนต์
กับเซอร์โคเนียมากกว่าการไม่เตรียมพืน้ ผิวถึง 3 เท่า และจาก
การศึกษาของ El-Shrkawy และคณะ ในปี ค.ศ. 2016(47)
พบว่าการเคลือบซิลิกาบนพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยการพ่น
พลาสมาร่วมกับการใช้สารคู่ควบไซเลน ให้ค่าการยึดติด
ระหว่างเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนียมากกว่าการเตรียมพื้น
ผิวด้วยการเป่าทรายร่วมกับการใช้สารคู่ควบไซเลนอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
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2.3 วิธีเคลือบซิลิกาด้วยไอระเหย (vapor-phase
deposition technique) คื อ การใช้ แ ก๊ ส คลอโรไซเลน
(chloro-silane gas) ร่วมกับไอน�้ำ เพื่อให้ โมเลกุลของแก๊ส
เกิดการตกสะสม (molecular vapor deposition) และเกิด
การสร้างชั้นซิลิกอนออกไซด์เคลือบบนพื้นผิวของเซอร์โคเนีย(20) ร่วมกับการใช้สารคูค่ วบไซเลนเพือ่ เพิม่ การยึดติดทาง
เคมี จากการศึกษาของ Piascik และคณะ ในปี ค.ศ. 2009(49)
พบว่าการปรับสภาพพืน้ ผิวของเซอร์โคเนียโดยวิธเี คลือบซิลกิ า
ด้วยไอระเหยตามด้วยการทาผิวด้วยไซเลนท�ำให้ค่าการยึด
ติดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์สูงขึ้น และพบว่าชั้น
ซิลิกอนออกไซด์ที่มีความหนา 2.3 นาโนเมตร (nanometer)
มีค่าการยึดติดสูงกว่าชั้นซิลิกอนออกไซด์ที่มีความหนา 23
นาโน-เมตร เนื่องจากชั้นซิลิกอนออกไซด์ที่ตกสะสมในชั้น
ถัดมาจะไม่มีการดูดซับทางเคมีกับผิวเซอร์โคเนียท�ำให้เกิด
พันธะทางเคมีน้อย
2.4 การใช้มอนอเมอร์ท�ำงาน(50) เป็นการใช้มอนอเมอร์
ท�ำงานทีป่ ลายข้างหนึง่ สามารถยึดติดกับชัน้ ออกไซด์ของโลหะ
และปลายอีกข้างยึดกับเรซินซีเมนต์ ท�ำให้เกิดการยึดติดทาง
เคมีระหว่างเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนีย มอนอเมอร์ท�ำงาน
ได้แก่ กลุ่มอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acid
derivatives) และกลุ่มอนุพันธ์ของกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid derivatives) โดยมอนอเมอร์ท�ำงานเป็นส่วน
ประกอบอยูใ่ นไพรเมอร์หรือเรซินซีเมนต์ทใี่ ช้ยดึ ชิน้ งานบูรณะ
มอนอเมอร์ท�ำงานชนิดอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
ได้แก่ โฟร์เมตา (4-META; 4-methacryloyloxyethyl
trimellitate anhydride) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น สาร
ปรับสภาพพื้นผิวเมตาฟาสต์บอนดิงไลเนอร์ (METAFAST
BONDING LINER, Sun Medical, Japan) และเรซิน
ซีเมนต์ซุปเปอร์บอนด์ ซีแอนด์บี (SuperBond C&B, Sun
Medical, Japan) แมกเท็น (MAC-10; 10-methacryloyloxydecamethylene malonic acid) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เช่น เรซินซีเมนต์บิสไทท์ทู (Bistite® II, Tokuyama Dental, Japan) และโฟร์เอท (4-AET; 4-acryloxyethyltrimellitic acid) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น เรซินซีเมนต์เรซิเซ็ม (ResiCem™, Shofu, Japan) เป็นต้น
มอนอเมอร์ทำ� งานชนิดอนุพนั ธ์ของกรดฟอสฟอริก ได้แก่
ซิคซ์เอ็มพีเอชเอ (6-MPHA; 6-methacryloxyhexyl
phosphonoacetate) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น สารปรับ
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สภาพพืน้ ผิวเอซีไพรเมอร์ (AZ Primer, Shofu, Japan) และ
เอ็มดีพี (MDP; 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen
phosphate) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น สารปรับสภาพพื้น
ผิวอัลลอยไพรเมอร์ (Alloy Primer®, Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) สารปรับสภาพพื้นผิวเคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์พลัส (Clearfil™ ceramic primer plus,
Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) สารปรับสภาพพืน
้
ผิวซีไพรม์พลัส (Z-PRIME™ Plus, Bisco, USA) สารยึด
ติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ (Clearfil™ SE Bond, Kuraray
Noritake Dental Inc., Japan) สารยึดติดเคลียร์ฟิลไตรเอสบอนด์พลัส (Clearfil™ S3 Bond Plus, Kuraray
Noritake Dental Inc., Japan) สารยึดติดสก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซล (Scotchbond™ Universal, 3M ESPE,
USA) เรซินซีเมนต์พานาเวียเอฟสองจุดศูนย์ (Panavia™ F
รูปที่ 3 โครงสร้างของมอนอเมอร์กลุ่มท�ำงานเอ็มดีพี
2.0, Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) เรซินซีเมนต์
Figure 3 structure of MDP functional monomer
พานาเวียเอสเอซีเมนต์พลัส (Panavia™ SA Cement Plus, (from MDP monomer: Kuraray Noritake Dental Inc [URL of
homepage on the Internet]. Tokyo: Available from: HYPERLINK
Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) และเรซินซีเมนต์ “http://kuraraydental.com/key-technologies-innovations/mdpสปีดเซ็ม (SpeedCEM™, Ivoclar Vivadent, Liechten- monomer”http://kuraraydental.com/key-technologies-innovations/mdp-monomer with permission(51))
stein) เป็นต้น
เอ็มดีพ(50,51,52)
ี
เป็นมอนอเมอร์ทำ� งานทีม่ กี ลุม่ ฟอสเฟต (Panavia 21, Kuraray Noritake Dental Inc., Japan)
ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทคูราเรย์ เมื่อปี ค.ศ. 1981 มีชื่อทาง ซึ่งมีส่วนประกอบของหมู่ฟอสเฟต มีค่าการยึดติดที่สูงและ
เคมีว่า เท็นเมทาไครโลอิลออกซีเดซิลไดไฮโดรเจนฟอสเฟต พบว่าค่าการยึดติดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) ภายหลังการจ�ำลองสภาวะความเสื่อม จากผลการศึกษาดัง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนปลายด้านหนึ่งเป็นกลุ่มเมทา กล่าวจึงมีการแนะน�ำให้ ใช้เรซินซีเมนต์ที่มีเอ็มดีพีในการยึด
ไครเลตที่มีพันธะคู่ สามารถเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลีเมอร์ ชิ้นงานเซอร์โคเนีย
3. การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อเพิ่มการยึดติด
กับเรซินคอมโพสิตได้ ตรงกลางเป็นกลุม่ แอลคิลสายยาวทีไ่ ม่
ชอบน�้ำ (hydrophobic alkyl chain) ท�ำหน้าที่รักษาสมดุล ทางกลร่วมกับทางเคมี (mechanical combined with
ระหว่างสภาวะทีช่ อบและไม่ชอบน�ำ้ และส่วนปลายอีกด้านหนึง่ chemical aspect)
3.1 การเป่าทรายร่วมกับการใช้ไพรเมอร์และหรือเรซิน
เป็นกลุม่ ฟอสเฟตทีช่ อบน�ำ้ และมีความเป็นกรด (hydrophilic
phosphoric acid group) เป็นส่วนที่ท�ำให้มีการละลายแร่ ซีเมนต์ที่มีกลุ่มฟอสเฟตหรือคาร์บอกซิลิกเป็นมอนอเมอร์
ธาตุและเกิดพันธะเคมีกบั โครงสร้างฟันและออกไซด์ของโลหะ ท�ำงาน Yun และคณะ ในปี ค.ศ. 2010(53) ศึกษาผลของ
การเป่าทรายและการใช้เมทัลไพรเมอร์ต่อค่าก�ำลังยึดเฉือน
และเซอร์โคเนีย (รูปที่ 3)
จากการศึกษาของ Kern และ Wegner ในปี ค.ศ. ระหว่างเรซินซีเมนต์และเซอร์โคเนีย โดยแบ่งการเตรียมพื้น
1998(52) เปรียบเทียบค่าการยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียและ ผิวเซอร์โคเนียด้วยการเป่าทราย การใช้เมทัลไพรเมอร์ และ
เรซินซีเมนต์โดยการปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยการ การเป่าทรายร่วมกับใช้เมทัลไพรเมอร์ โดยใช้เมทัลไพรเมอร์
เป่าทรายภายหลังระยะเวลาผ่านไป 150 วันและท�ำเทอร์โม- ร่วมกับเรซินซีเมนต์ที่เป็นของบริษัทเดียวกับผู้ผลิตไพรเมอร์
ไซคลิง พบว่าการใช้เรซินซีเมนต์พานาเวีย (Panavia, Ku- จ�ำนวน 3 ชนิด พบว่าการเตรียมพื้นผิวเชิงเคมีด้วยเมทัลraray Noritake Dental Inc., Japan) และพานาเวีย 21 ไพรเมอร์ท�ำให้การยึดติดระหว่างเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนีย
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ในปี ค.ศ. 2015(18) ศึกษาความส�ำเร็จทางคลินิก
ของการยึดชิน้ งานบูรณะเซอร์โคเนียเปรียบเทียบกับการศึกษา
ในห้องทดลอง พบว่าการเป่าทรายด้วยอนุภาคอะลูมนิ าขนาด
50 ไมโครเมตร ความดัน 2.5 บาร์ และใช้ไพรเมอร์ที่มีส่วน
ประกอบของอนุพันธ์ของกรดฟอสฟอริกร่วมกับเรซินซีเมนต์
หรือใช้เรซินซีเมนต์ที่มีเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบอย่างเดียว มี
อัตราการหลุด (debonding rate) ของชิน้ งานร้อยละ 4.8-6.3
และร้อยละ 7.1 ตามล�ำดับ ในระยะเวลา 64 เดือน โดยมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากอุบตั เิ หตุ พบว่าในทางคลินกิ การเป่าทรายร่วม
กับการใช้ไพรเมอร์และเรซินซีเมนต์ทมี่ อี นุพนั ธ์ของกรดฟอสฟอริ ก หรื อ เอ็ ม ดี พี เ ป็ น ส่ ว นประกอบท� ำ ให้ เ กิ ด การยึ ด ติ ด
ที่คงทนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในห้อง
ทดลองของกลุ่มทดสอบที่ไม่ได้รับการเป่าทรายมีอัตราการ
หลุดของชิ้นงานบูรณะร้อยละ 13.3 ในระยะเวลา 53 เดือน
ดังนัน้ การเป่าทรายก่อนท�ำการยึดชิน้ งานด้วยเอ็มดีพไี พรเมอร์
ร่วมกับเรซินซีเมนต์ช่วยเพิ่มความคงทนของการยึดติดของ
ชิ้นงานบูรณะ
Inokoshi และคณะ ในปี ค.ศ. 2014(55) ศึกษาเกี่ยว
กับประสิทธิภาพในการยึดติดของเซอร์โคเนีย พบว่ากลุ่ม
ทดสอบที่ไม่ได้ทดสอบความเสื่อมด้วยการท�ำเทอร์โมไซคลิงจ�ำนวนมากกว่า 1,000 รอบหรือเก็บในน�้ำเป็นเวลา
นานกว่า 2 เดือน การใช้ ไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพีท�ำให้เซอร์โคเนียมีค่าก�ำลังยึดกับเรซินซีเมนต์สูงที่สุด ทั้งในกลุ่มเซอร์
โคเนียที่เตรียมและไม่เตรียมพื้นผิวทางกล กลุ่มทดสอบที่ได้
รับการทดสอบความเสือ่ ม พบว่าการทดสอบความเสือ่ มมีผล
ต่อค่าก�ำลังยึดเมื่อเซอร์โคเนียไม่ได้รับการเตรียมพื้นผิวทาง
กล กลุ่มทดสอบที่ได้รับการเตรียมพื้นผิวทางกลร่วมกับการ
ใช้ไพรเมอร์ท่ีมีเอ็มดีพีสามารถต้านทานต่อการทดสอบความ
เสื่อมได้มากที่สุด
3.2 ไตรโบเคมิคอลซิลิกาโคทติ้ง (tribochemical
silica coating) เป็นวิธีปรับสภาพพื้นผิวของโลหะ และ
อะลูมินา หรือ เซอร์โคเนียเซรามิก ด้วยซิลิกา (silica)
โดยใช้พลังงานทางกล (mechanical energy)(56,57) เพื่อให้
เกิดพันธะทางเคมีร่วมกับการใช้สารคู่ควบไซเลน ระบบไตร
โบเคมิคอลซิลิกาโคทติ้งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่
ระบบโคเจ็ท (CoJet™ system, 3M ESPE, USA) และ
ระบบโรคาเทค (Rocatec™ system, 3M ESPE, USA)
เป็นต้น
Kern

รูปที่ 4

กลไกการท�ำงานของระบบโคเจ็ท

Figure 4 mechanism of CoJetTM system

(modified CoJetTM: 3M ESPE [URL of database on the Internet].
Saint Paul. Available from: Hyperlink “http://multimedia.3m.
com/mws/media/358667O/cojet-intraoral-adhesive-repair.pdf”
http://multimedia.3m.com/mws/media/358667O/cojet-intraoral-adhesive-repair.pdf with permission(58))

ไม่มีความคงทนยาวนาน ขณะที่การเป่าทรายร่วมกับการใช้
เมทัลไพรเมอร์ช่วยให้มีการยึดติดที่แข็งแรงและคงทนของ
วัสดุ โดยกลุ่มทดสอบที่ใช้อัลลอยไพรเมอร์ร่วมกับเรซิน
ซีเมนต์พานาเวียเอฟสองจุดศูนย์ซึ่งมีเอ็มดีพีเป็นมอนอเมอร์
ท�ำงานให้ค่าก�ำลังยึดสูงที่สุด ขณะที่เมทัลไพรเมอร์ชนิดอื่นที่
มีมอนอเมอร์ท�ำงานกลุ่มซัลเฟอร์ (sulfur group) และคาร์บอกซิลกิ มีประสิทธิภาพในการยึดติดกับเรซินซีเมนต์นอ้ ยกว่า
Kitayama และคณะ ในปี ค.ศ. 2010(24) เปรียบเทียบ
ก�ำลังยึดดึง (tensile bond strength) ระหว่างซิลิกาเซรามิกส์และเซอร์โคเนียทีไ่ ด้รบั การเตรียมพืน้ ผิวโดยการเป่าทราย
ด้วยอนุภาคอะลูมนิ าร่วมกับการใช้ไพรเมอร์กบั เรซินซีเมนต์ที่
เป็นของบริษัทเดียวกัน พบว่าไพรเมอร์ที่มีส่วนประกอบของ
สารไซเลนมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการยึดติดระหว่างเรซิน
ซีเมนต์กบั ซิลกิ าเซรามิกส์ ส�ำหรับเซอร์โคเนียพบว่าไพรเมอร์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ ไพรเมอร์ ที่ มี ส ่ ว นประกอบของกรด
ฟอสฟอนิก (phosphonic acid monomer) หรือมอนอเมอร์ทำ� งานกลุม่ ฟอสเฟต ได้แก่ ซิคซ์เอ็มพีเอชเอและเอ็มดีพี
ขณะที่เรซินซีเมนต์ที่มีมอนอเมอร์ท�ำงานกลุ่มคาร์บอกซิลิก
คือ แมกเท็นและโฟร์เอท ไม่มีประสิทธิภาพในการยึดติด
เชิงเคมีกับเซอร์โคเนีย สอดคล้องกับการศึกษาของ Blatz
และคณะ ในปี ค.ศ. 2004(23) ที่สรุปว่าการเตรียมพื้นผิว
เซอร์โคเนียโดยการเป่าทรายด้วยอนุภาคอะลูมินาร่วมกับ
การใช้สารคู่ควบไซเลนและสารยึดติดที่มีองค์ประกอบของ
เอ็มดีพีให้การยึดติดกับเรซินซีเมนต์ได้ดีที่สุด Lee และคณะ
ในปี ค.ศ. 2015(54) พบว่าเรซินซีเมนต์ที่มีส่วนประกอบของ
มอนอเมอร์ท�ำงานกลุ่มฟอสเฟตมีค่าก�ำลังยึดเฉือนกับเซอร์
โคเนียสูงกว่าเรซินซีเมนต์ทไี่ ม่มสี ว่ นประกอบของมอนอเมอร์
ท�ำงานกลุ่มฟอสเฟต

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

37

CM Dent J Vol. 38 No. 1 January-April 2017

การปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียด้วยระบบโคเจ็ท
เป็นวิธีการเป่าทรายด้วยผงอนุภาคอะลูมินาที่เคลือบผิวด้วย
ซิลิกา ขนาด 30 ไมโครเมตร โดยพ่นไปบนผิวของเซอร์โคเนียภายใต้แรงดัน 2-3 บาร์ ท�ำให้อนุภาคซิลิกาฝังตัวบน
พืน้ ผิวเซอร์โคเนียก่อนทาไซเลน เพือ่ ก่อให้เกิดการยึดติดและ
ท�ำให้ผิวของเซอร์โคเนียเกิดการยึดติดเชิงกลระดับจุลภาค
(micro-mechanical retention) และทางเคมี(58)
ระบบโรคาเทค คือ การเป่าทรายด้วยโรคาเทคพรี (Rocatec™ Pre) ด้วยอนุภาคอะลูมเิ นียมออกไซด์ (aluminium
oxide particle) ขนาด 110 ไมโครเมตร บนพืน
้ ผิวเซอร์โคเนีย
เพื่อท�ำให้เกิดความหยาบระดับจุลภาค (microretentive
roughness) และท�ำความสะอาดพื้นผิว (รูปที่ 6) ขั้นตอนต่อ
มาเป่าทรายด้วยโรคาเทคพลัส (Rocatec™ Plus) ซึง่ เป็นอนุ
ภาคอะลูมินาที่เคลือบผิวด้วยซิลิกา ขนาด 110 ไมโครเมตร
เกิดการเคลือบพื้นผิวด้วยซิลิกา หรือกรณีชิ้นงานบูรณะมี
อัตราการสึกจากการเป่าทรายสูง แนะน�ำให้ ใช้โรคาเทคซอฟท์
(Rocatec™ Soft) ซึ่งเป็นอนุภาคอะลูมินาที่เคลือบผิวด้วย
ซิลิกาขนาด 30 ไมโครเมตร ซึ่งให้ประสิทธิภาพการยึดติด
ใกล้เคียงกัน การพ่นด้วยอนุภาคอะลูมินาที่เคลือบผิวด้วย
ซิลิกาบนพื้นผิวเซอร์โคเนียผ่านการเตรียมพื้นผิวจากขั้นตอน
แรกท�ำให้ผิวของเซอร์โคเนียมีความขรุขระเพิ่มขึ้น พร้อม
ทั้ ง เกิ ด การฝั ง ตั ว ของอนุ ภ าคซิ ลิ ก าบนพื้ น ผิ ว ของเซอร์ โคเนีย(59) (รูปที่ 5)

จากการศึกษาของ Bielen และคณะ ในปี ค.ศ. 2015(60)
พบว่าการปรับสภาพพืน้ ผิวเซอร์โคเนียด้วยวิธไี ตรโบเคมิคอล
ซิลิกาโคทติ้ง ให้ค่าการยึดติดและความคงทนของการยึดติด
(bond durability) ของเรซินซีเมนต์กับเซอร์โคเนียที่สูง
อย่างไรก็ตาม การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยวิธีไตรโบเคมิคอลซิลิกาโคทติ้งมีข้อด้อย คือ การฝังตัวของอนุภาค
ที่เคลือบด้วยซิลิกาท�ำได้ ในปริมาณที่น้อย เนื่องจากพื้นผิว
ของเซอร์โคเนียมีความแข็งสูง สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการ
เพิ่มแรงดันในการพ่นอนุภาค(61) นอกจากนี้ยังพบว่าการปรับ
สภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยวิธีไตรโบเคมิคอลซิลิกาโคทติ้ง
ท�ำให้เกิดรอยร้าวขนาดเล็ก เป็นสาเหตุให้เกิดการแตกหักของ
เซอร์โคเนียในภายหลัง สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการยึดติดชิน้ งาน
บูรณะเซอร์โคเนียด้วยเรซินซีเมนต์ ซึ่งสามารถผสานรอยร้าว
ขนาดเล็กได้(62)

รูปที่ 5

รูปที่ 6

กลไกการท�ำงานของระบบโรคาเทค

Figure 5 Microblasting with Rocatec™ Pre

(from RocatecTM: 3M ESPE [URL of database on the Internet]. Saint
Paul: Available from: HYPERLINK:“http://multimedia.3m.com/
mws/media/316727O/rocatectm-junior-bonding-system.pdf”
http://multimedia.3m.com/mws/media/316727O/rocatectm-junior-bonding-system.pdf with permission (59))

สรุป

การเลือกวิธีปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียเพื่อเพิ่ม
การยึดติด ควรค�ำนึงถึงปัจจัยส�ำคัญ 2 อย่างคือ ท�ำให้เกิดค่า
การยึดติดระยะแรกทีส่ งู และมีความคงทนในระยะยาวระหว่าง
เซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์ เพราะการยึดชิ้นงานบูรณะเซอร์
โคเนียด้วยเรซินซีเมนต์ ในช่องปากมีหลายปัจจัยที่ท�ำให้การ
ยึดติดลดลง เช่น การปนเปื้อนน�้ำลาย การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ แรงจากการบดเคีย้ ว เป็นต้น อย่างไรก็ตามภายใต้ขอ้

กลไกการท�ำงานของระบบโรคาเทค

Figure 6 Ceramization with Rocatec™ Plus

(from RocatecTM: 3M ESPE [URL of database on the Internet]. Saint
Paul: Available from: HYPERLINK:“http://multimedia.3m.com/
mws/media/316727O/rocatectm-junior-bonding-system.pdf”
http://multimedia.3m.com/mws/media/316727O/rocatectm-junior-bonding-system.pdf with permission (59))
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จ�ำกัดของอุปกรณ์ตา่ งๆ แนะน�ำให้ ใช้เรซินซีเมนต์รว่ มกับสาร
ยึดติดที่มีมอนอเมอร์ท�ำงานกลุ่มฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบ
ช่วยปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการ
เป่าทราย ซึง่ เป็นการปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยวิธเี ชิงกลทีง่ า่ ยและ
มีประสิทธิภาพในการยึดติดชิ้นงานเซอร์โคเนีย
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