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การไหลแผ่ของน้ำ�กลั่นบนแผ่นเซรามิกที่ถูกปรับปรุงพื้นผิว
ด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่างๆ
The Flow of Distilled Water on Ceramic Plate
Treated with Various Types of Silane Coupling
Agent Solution
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาการไหลแผ่ของน�ำ้ กลัน่ บนแผ่น
เซรามิกทีถ่ กู ปรับปรุงพืน้ ผิวด้วยสารละลายคูค่ วบไซเลนชนิด
ต่างๆ
วัสดุและวิธีการ: แผ่นเซรามิก 40 แผ่น ขนาด
10x10x1 มิลลิเมตร ขัดด้วยกระดาษทรายน�ำ้ เบอร์ 1000
เพือ่ ปรับความเรียบ ทดสอบด้วยเครือ่ งทดสอบความหยาบ
ผิวให้มคี วามเรียบใกล้กนั แบ่งกลุม่ การทดลองเป็น 4 กลุม่
คือ 1. กลุม่ ควบคุม กลุม่ ที่ 2 3 และ 4 ปรับปรุงพืน้ ผิวแผ่น
เซรามิกด้วยสารละลายคูค่ วบไซเลนเอ็มพีเอส สารละลาย
คูค่ วบไซเลนเอพีเอสและสารละลายคูค่ วบไซเลนเอเอพีเอส

Abstract

Objective: The aim of this study was to
investigate the flow of distilled water on ceramic
plate treated with various types of silane coupling
agent solution.
Materials and Methods: Forty pieces of
10x10x1 mm ceramic plates were polished with 1000
grit sandpaper to smoothing and were standardized
using profilometer. The specimens were divided into
4 groups; which were: 1 controlled group and 2, 3, 4
treated ceramic plate with MPS APS and AAPS.
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ตามล�ำดับ ทดสอบการไหลแผ่โดยหยดน�ำ้ กลัน่ ลงบนแผ่น
เซรามิก วัดมุมสัมผัสระหว่างน�ำ้ กลัน่ กับพืน้ ผิวโดยใช้เครือ่ งวัด
มุมสัมผัส วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของมุมสัมผัสด้วยสถิติชนิด
ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบเชิงซ้อนด้วยวิธี
ทูกที้ รี่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
ผลการศึกษา: กลุม่ ปรับปรุงพืน้ ผิวแผ่นเซรามิกด้วย
สารละลายคู่ควบไซเลนเอ็มพีเอสให้ค่ามุมสัมผัสน้อยที่สุด
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตโิ ดยกลุม่ ควบคุมให้คา่ มุมสัมผัสมาก
ทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ อืน่ ๆ
สรุปผลการศึกษา: ความหยาบผิวของแผ่นเซรามิกมี
ค่าใกล้เคียงกันในทุกแผ่นและหลังจากปรับปรุงพืน้ ผิวพบว่า
ค่ า มุ ม สั ม ผั ส ในกลุ ่ ม ปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว แผ่ น เซรามิ ก ด้ ว ย
สารละลายคูค่ วบไซเลนเอ็มพีเอสน้อยทีส่ ดุ

Water flow on ceramic plates was tested. The contact
angle between distilled water and ceramic surface
was measured using a contact angle tester. Average
contact angle values were analyzed using 1-way
analysis of variance followed by Tukey’s multiple
comparison test (α =0 .05).
Results: MPS silane coupling agent-treated
ceramic plate group demonstrated the significantly
lowest contact angle values, whereas control group
showed the highest values among the tested groups.
Conclusions: Surface roughness of all ceramic
plates was similar. The lowest contact angle value
was exhibited in ceramic plates treated with MPS
silane coupling agent group.

ค�ำส�ำคัญ: แผ่นเซรามิก มุมสัมผัส สารละลายคูค่ วบไซเลน

Keywords: ceramic plate, contact angle, silane
coupling agent

บทน�ำ

ในปัจจุบนั ทันตกรรมเพือ่ ความสวยงามเป็นทีน่ ยิ มมาก
ขึ้นโดยเฉพาะการรักษาด้วยครอบฟันชนิดเซรามิก อายุการ
ใช้งานของครอบฟันเซรามิกขึ้นกับการยึดติดกันระหว่าง
ครอบฟันกับเนือ้ ฟันธรรมชาติดว้ ยสารยึดติดชนิดเรซิน(1-3) จึง
ควรสร้างให้บริเวณพื้นผิวรอยต่อระหว่างวัสดุที่เป็นชิ้นงาน
บูรณะและวัสดุยึดติดชนิดเรซิน เกิดการยึดติดทางกลขนาด
เล็ก (micromechanical retention) และทางเคมี (chemical
retention) ร่วมกัน(4) การเพิม่ การยึดติดทางกลท�ำได้โดยเพิม่
ความขรุขระพืน้ ผิวเพือ่ ให้มกี ารแทรกซึมของวัสดุยดึ ติดชนิด
เรซิน วิธีที่นิยมคือการเป่าทราย (sand blasting)(2) ด้วยอนุ
ภาคอลูมิน่า (Al2O3)(5,6) ส่วนการเพิ่มการยึดติดทางเคมีนั้น
นิยมใช้สารละลายคู่ควบไซเลน (silane coupling agent
solution) เพื่อให้เกิดพันธะเคมีระหว่างชิ้นงานเซรามิกที่มี
ส่วนผสมของซิลกิ าเป็นองค์ประกอบ (ceramic silica based)
เท่านั้นกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน(7-9)
แต่อย่างไรก็ดี เซรามิกชนิดทีม่ สี ว่ นผสมของซิลกิ าเป็น
องค์ประกอบมีขอ้ เสียคือ ความแข็งเปราะ แตกหักได้เมือ่ อยู่
ภายใต้แรงบดเคีย้ วหรือแรงขณะท�ำการยึดติด(2) ความล้มเหลว

ที่เกิดขึ้นในทางคลินิกมักเริ่มบริเวณพื้นผิวที่เป็นส่วนสัมผัส
กับสารยึดติด(10-12) เมื่อท�ำการศึกษาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ (Finite element) พบบริเวณนี้มีลักษณะเป็น
ช่องว่างและเป็นบริเวณที่มีความเครียดแรงดึงสูงที่สุดท�ำให้
เป็นจุดอ่อนแอทีส่ ดุ ของชิน้ งาน(11,13) ดังนัน้ การเพิม่ การยึดติด
ทางกลและทางเคมีในบริเวณดังกล่าวเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น(4,14)
การเตรียมพื้นผิวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการยึดติดใน
ระดับโมเลกุลระหว่างพื้นผิวชิ้นงานบูรณะที่ต้องการยึดติด
กับส่วนของวัสดุยดึ เรซินและก่อให้เกิดแรงยึดติดจากภายใน
(intrinsic adhesion force) ระหว่างพืน้ ผิวขึน้ สามารถท�ำได้
โดย การเป่าด้วยอนุภาค (grit blasting) การขัดสี (abrasion)
การฉาบด้วยพลาสมา (plasma coating) การยิงด้วยเลเซอร์
(laser ablation) โซล-เจล (sol-gel) และการทาสารละลาย
คูค่ วบไซเลน(15) เป็นต้น ในการศึกษาทีผ่ า่ นมาได้ทดสอบแรง
ยึดระหว่างเรซินกับเซรามิกโดยเตรียมพื้นผิวของเซรามิก
แบบต่าง ๆ เช่นการศึกษาของ Ozcan ในปี 2003(16) พบ
ว่าการใช้กรดไฮโดรฟูริกในการเตรียมพื้นผิวเซรามิกให้ค่า
ก� ำ ลั ง ยึ ด เฉื อ นสู ง ที่ สุ ด โดยกรดจะไปเพิ่ ม หมู ่ ไ ฮดรอกซิ ล
(hydroxyl groups) บนผิวเซรามิกเพิ่มการยึดติดทางเคมี
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และเกิดรูพรุนเล็กๆเพิ่มการยึดติดทางกล สอดคล้องกับ
การศึกษาของ De Carvalho และคณะในปี 2011(17) ได้
กล่าวว่าการใช้กรดไฮโดรฟูรกิ ร่วมกับการใช้สารคูค่ วบไซเลน
ในการเตรี ย มผิ ว เซรามิ ก ให้ ค ่ า แรงยึ ด ระหว่ า งเรซิ น กั บ
เซรามิกสูงที่สุด
สารคู่ควบไซเลน เป็นสารสังเคราะห์ที่ประกอบด้วย
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์รวมอยู่ด้วยกัน ช่วยในการ
ส่งเสริมการยึดติดระหว่างวัสดุตา่ งชนิดกัน สารละลายคูค่ วบ
ไซเลนมีสตู รโครงสร้างคือ (RO)3SiCX-Y โดยกลุม่ RO เช่น
เมทอกซี (methoxy: -O-CH 3 ) อี ท อกซี (ethoxy:
-O-CH2CH3) เป็นส่วนที่สามารถท�ำปฏิกิริยากับพื้นผิวของ
สารอนินทรีย์ เช่น กลาสเซรามิก วัสดุอัดแทรกต่าง ๆ และ
โลหะ กลุ่ม CX เป็นโครงสร้างมีคาร์บอน (carbon) เป็น
องค์ประกอบ และ Y เป็นส่วนอะมิโน (amino) หรือ
เมทาคริเลต (methacrylate) เป็นส่วนที่ท�ำปฏิกิริยากับสาร
อินทรียใ์ นเรซิน เมทริกซ์ (resin matrix) โดยสารละลายคูค่ วบ
ไซเลนจะเพิ่ ม ความสามารถในการไหลแผ่ แ บบชอบน�้ ำ
(hydrophilic flow) ของเรซินระหว่างพืน้ ผิวของเซรามิกกับ
เรซินได้(18,19) สารคู่ควบไซเลนที่ใช้ในทางทันตกรรมมีหลาย
ชนิดเช่น อะคริเลตไซเลน (acrylate silane) อะมิโนไซเลน
(amino silane) ที่ใช้มากที่สุดคืออะคริเลตไซเลนชนิด
ไตรเมทาไครลอกซีโ่ พรพิวไตรเมทอกซีไซเลน (tri-methacryloxypropyltrimethoxysilane) หรือ เอ็มพีเอส (MPS) ซึ่ง
ท�ำมาในรูปพรีไฮโดรไลซ์ (pre-hydrolyzed) ในสารละลายที่
เป็นกรด มีเอทานอล (ethanol) และน�ำ้ เป็นส่วนประกอบ(19,20)
แต่ปจั จุบนั การศึกษาในแง่การไหลแผ่ซงึ่ เป็นคุณสมบัตสิ ำ� คัญ
ในการเพิ่ ม การยึ ด ติ ด โดยการวั ด ค่ า มุ ม สั ม ผั ส (contact
angle, θ) ยังไม่มกี ารศึกษาทีช่ ดั เจนระหว่างอะคริเลตไซเลน
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กับอะมิโนไซเลน การศึกษานี้จึงมุ่งศึกษาการไหลแผ่ของน�้ำ
กลั่ น โดยวั ด ค่ า มุ ม สั ม ผั ส บนแผ่ น เซรามิ ก ชนิ ด ที่ มี ซิ ลิ ก า
เป็นองค์ประกอบที่ถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายคู่ควบ
ไซเลนชนิ ด อะคริ เ ลตไซเลนและอะมิ โ นไซเลน โดยมี
สมมติฐานของงานวิจยั คือไม่มคี วามแตกต่างของค่ามุมสัมผัส
ของน�้ ำ กลั่ น บนแผ่ น เซรามิ ก ที่ ถู ก ปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว ด้ ว ย
สารละลายคู่ควบไซเลนต่างชนิดกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

เตรียมแผ่นเซรามิกส�ำเร็จรูปโดยมีซิลิการ้อยละ 98
เป็นองค์ประกอบ (AMPS LLC, New York, United States)
ขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตรและหนา
1 มิลลิเมตร น�ำไปขัดให้เรียบด้วยจานกากเพชร (diamond
disc) ภายใต้การหล่อเย็นด้วยน�้ำ จ�ำนวน 40 ชิ้น ขัดพื้นผิว
บริเวณที่จะเตรียมพื้นผิวด้วยกระดาษทรายน�้ำเบอร์ 1000
เพื่อปรับความขรุขระของพื้นผิวให้เรียบเสมอกัน ท�ำความ
สะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องล้างอัลตราโซนิก (ultrasonic
cleaner) ในน�้ำกลั่นเป็นเวลา 5 นาทีจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง
น�ำแผ่นเซรามิกไปตรวจสอบความขรุขระด้วยเครือ่ งทดสอบ
ความหยาบผิว(profilometer, TalyScan 150, Taylor
Hobson Ltd., Leicester, UK) ก�ำหนดพื้นที่ในการวัดเป็น
4 ตารางมิลลิเมตรโดยการตั้งค่าพื้นที่ในเครื่องทดสอบ วัด 3
บริเวณต่อชิน้ งานโดยการสุม่ บริเวณให้ไม่ซำ�้ กัน บันทึกข้อมูล
เป็นค่าเฉลี่ยความขรุขระต่อชิ้นงาน

การเตรียมสารละลายคู่ควบไซเลน

สารละลายคู่ควบไซเลนและสารละลายเอทานอลที่ใช้แสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สารละลายคู่ควบไซเลนและสารละลายเอทานอลที่ใช้ในการศึกษานี้

Table 1 Silane coupling agent and solution used in the present study.
Name
Code
Brand or Cat. No.
Mfg.
3-methacryloxypropyl
MPS
KBM 503
Shin-Etsu Chemical,
trimethoxysilane
Tokyo, Japan
3-aminopropyl
APS
KBE 903
Shin-Etsu Chemical,
Triethoxysilane
Tokyo, Japan
N-2 (aminoethyl)
AAPS
KBE 603
Shin-Etsu Chemical,
3-aminopropyl
Tokyo, Japan
Triethoxysilane
Ethanol
ETH
414608
Carlo erba, Milan, Italy

Lot. No.
03999
507147
503038
V9M800259M
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เตรียมสารละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 70
ผสมในสารละลายคู่ควบไซเลนเอ็มพีเอส เอพีเอสและเอเอ
พีเอส ความเข้มข้นร้อยละ 2(8,20) เก็บสารละลายสารละลาย
คู่ควบไซเลนที่ผสมแล้วในถ้วยโพลีเอทีลีนเป็นเวลา 5 นาที
เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolyze reaction)(20)
น� ำ แผ่ น เซรามิ ก ที่ เ ตรี ย มไว้ ม าแช่ ใ นสารละลาย
สารละลายคูค่ วบไซเลนชนิดต่าง ๆ เป็นเวลา 3 นาที จากนัน้
น�ำขึ้นมาปล่อยให้แผ่นเซรามิแห้งที่อุณหภูมิห้องเป็นระยะ
เวลา 14 วัน ก่อนท�ำการทดสอบ(18) โดยแบ่งจ�ำนวนชิ้นงาน
ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้นดังนี้
1. กลุ่มควบคุม (control) คือกลุ่มที่ไม่ได้น�ำแผ่น
เซรามิกมาปรับปรุงพื้นผิว
2. กลุ ่ ม ที่ น� ำ แผ่ น เซรามิ ก มาปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว ด้ ว ย
สารละลายสารละลายคู่ควบ เอ็มพีเอส
3. กลุ ่ ม ที่ น� ำ แผ่ น เซรามิ ก มาปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว ด้ ว ย
สารละลายสารละลายคู่ควบเอพีเอส
4. กลุ ่ ม ที่ น� ำ แผ่ น เซรามิ ก มาปรั บ ปรุ ง พื้ น ผิ ว ด้ ว ย
สารละลายสารละลายคู่ควบเอเอพีเอส

การทดสอบแรงตึงผิวและค่ามุมสัมผัส

ทดสอบแรงตึ ง ผิ ว โดยหยดน�้ ำ กลั่ น ปริ ม าตร 10
ไมโครลิตรต่อหยด จากเครือ่ งหยดแนวดิง่ ลงบนแผ่นเซรามิก
ที่เตรียมและไม่เตรียมพื้นผิวด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนใน
กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม วัดมุมสัมผัสระหว่างน�้ำกลั่นกับพื้น
ผิวเซรามิกหลังหยดน�ำ้ กลัน่ 3 นาที โดยใช้เครือ่ งวัดมุมสัมผัส
(Contact angle tester [DSA 10-MK2, Kruss Optronic,
Hamburg, Germany]) อ่านค่ามุมโดยโปรแกรมวัดมุม

กลุ่มควบคุม
รูปที่ 1

ลักษณะมุมสัมผัสของทุกกลุ่ม

MPS

Figure 1 Contact angles of all groups.
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อัตโนมัติท้ังสองด้านของมุม น�ำค่าเฉลี่ยของมุมสัมผัสมา
วิเคราะห์ทางสถิติชนิดความแปรปรวนแบบทางเดียวและ
ทดสอบเชิงซ้อนด้วยวิธีทูกี้ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

ผลการศึกษา

ค่ า เฉลี่ ย ความขรุ ข ระพื้ น ผิ ว ของแผ่ น เซรามิ ก ก่ อ น
ปรับปรุงพื้นผิว ด้ว ยสารละลายคู่ค วบไซเลนมีค ่าเท่ากั บ
0.25±0.03 ไมโครเมตร ค่าเฉลีย่ มุมสัมผัสในแต่ละกลุม่ แสดง
ดังตารางที่ 2 โดยในกลุ่มแผ่นเซรามิกที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วย
สารละลายสารละลายคูค่ วบไซเลน เอ็มพีเอส ให้คา่ มุมสัมผัส
(องศา) น้อยที่สุด (57.2º±2.5) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

(p<0.05)

ตารางที่ 2 ค่ามุมสัมผัสเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบน) ของกลุ่มต่างๆ

Table 2 Average contact angles (standard deviations) in
degree (º) of various silanized groups.
Silane coupling
Contact angles
agents (n=10)
(standard deviations)
Control
84.7(1.3)D
MPS
57.2 (2.5)A
APS
62.8 (2.7)B
AAPS
78.1(2.8)C
*Values with the different letters are statistically significant
different (p<0.05)

รูปแสดงลักษณะหยดน�ำ้ กลัน่ ทีไ่ หลแผ่บนแผ่นเซรามิก
ถ่ายด้วยเครื่องวัดมุมสัมผัส แสดงดังรูปที่ 1

AAPS

APS
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การศึกษานีเ้ ลือกใช้การทดลองวิเคราะห์มมุ สัมผัสเพือ่
วัดการไหลแผ่ของหยดน�ำ้ กลัน่ บนแผ่นเซรามิกทีถ่ กู ปรับปรุง
พื้นผิวด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนสามชนิดที่นิยมใช้ใน
ทางทันตกรรมได้แก่ เอ็มพีเอส เอพีเอส และเอเอพีเอส
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมแผ่นเซรามิกไม่ถูกปรับปรุง
พื้นผิวซึ่งผลการทดลองได้ปฏิเสธสมมติฐานของงานวิจัยคือ
ค่ามุมสัมผัสของน�ำ้ กลัน่ บนพืน้ ผิวแผ่นเซรามิกทีป่ รับปรุงด้วย
สารละลายคู่ควบไซเลนต่างชนิดกันมีความแตกต่างกัน
มุมสัมผัสเป็นมุมทีเ่ กิดระหว่างระนาบของเหลวกับก๊าซ
และระนาบของเหลวกับของแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากสมดุล
ระหว่างแรงยึดติด (adhesion force) กับแรงเชื่อมแน่น
(cohesion force) มุมสัมผัสสามารถบอกแนวโน้มทีข่ องเหลว
จะไหลแผ่บนพื้นผิวเรียบของของแข็ง โดยมุมสัมผัสจะแปร
ผกผันกับความสามารถในการกระจายตัวของของเหลว(21)
การศึกษานี้ได้ปรับพื้นผิวของแผ่นเซรามิกให้มีความขรุขระ
ใกล้เคียงกันทุกแผ่นโดยขัดด้วยกระดาษทรายน�ำ้ เบอร์ 1000
และวัดค่าความขรุขระของชิ้นเซรามิกทดสอบด้วยเครื่อง
ทดสอบความหยาบผิวก่อนปรับสภาพพื้นผิวได้ค่าใกล้เคียง
กัน (0.25±0.03 ไมโครเมตร) เพือ่ ตัดปัจจัยของความขรุขระ
ผิวที่มีผลต่อค่ามุมสัมผัสก่อนการปรับปรุงพื้นผิวได้ โดยค่า
มุมสัมผัสที่เกิดขึ้นจะเป็นผลโดยตรงจากการปรับปรุงพื้นผิว
ด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่าง ๆ มุมสัมผัสที่น้อยกว่า
90 องศา หมายถึงสภาวการณ์เปียกของพื้นผิวอยู่ในระดับ
ดีมากและของเหลวจะกระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง เรียก
พื้ น ผิ ว นั้ น ว่ า พื้ น ผิ ว ที่ มี ก ารกระจายตั ว ของของเหลวที่ ดี

(surface hydrophilic)

ในกรณีที่มุมสัมผัสมีค่ามากกว่า 90 องศา หมายถึง
สภาวการณ์เปียกของพื้นผิวอยู่ในระดับไม่ดี ของเหลวเกิด
การสั ม ผั ส กั บ พื้ น ผิ ว เพี ย งเล็ ก น้ อ ยลั ก ษณะเป็ น ทรงหยด
น�ำ้ ค้างเรียกพืน้ ผิวนีว้ า่ พืน้ ผิวทีม่ กี ารกระจายตัวของของเหลว
ไม่ดี (surface hydrophobic) และพื้นผิวที่มีการกระจายตัว
ไม่ดอี ย่างมาก (surface super-hydrophobic) เกิดมุมสัมผัส
ทีม่ ากกว่า 150 องศา(22) ซึง่ ผลการศึกษาในครัง้ นีส้ ารละลาย
คู่ควบไซเลนทั้งสามชนิดให้ค่ามุมสัมผัสของน�้ำกลั่นที่น้อย
กว่า 90 องศาและมีคา่ น้อยทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ น
กลุ่มที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนเอ็มพีเอส
(57.2º±2.5) สรุปผลได้ว่าเมื่อท�ำการปรับปรุงผิวของแผ่น
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เซรามิกด้วยสารละลายคูค่ วบไซเลนทัง้ สามชนิดท�ำให้พนื้ ผิว
มีแนวโน้มให้เกิดการกระจายของของเหลวได้ดีขึ้นโดยสาร
คูค่ วบไซเลนเอ็มพีเอส มีคณ
ุ สมบัตกิ ารมีขวั้ และมีสายโมเลกุล
ที่สั้นมีน�้ำหนักโมเลกุลที่น้อยกว่าสารคู่ควบไซเลนเอพีเอส
และเอเอพีเอส ท�ำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ
สารคู่ควบไซเลนเอ็มพีเอสเกิดได้เร็วกว่าเป็นผลท�ำให้เกิด
พันธะไซลอกเซน (siloxane bond) ที่ด(23)
ี ท�ำให้พื้นผิวเกิด
ความมีขวั้ ทีด่ ขี นึ้ จึงส่งผลให้เกิดการแผ่ของน�ำ้ กลัน่ ได้มากกว่า
สารคู่ควบไซเลนเอพีเอสและเอเอพีเอส
สอดคล้องกับการศึกษาของ Chaijareenont และคณะ
ได้ ศึ ก ษาการใช้ ส ารละลายคู ่ ค วบไซเลนชนิ ด ต่ า ง ๆ ใน
สารละลายเอทานอลปรับปรุงพืน้ ผิวแผ่นอลูมนิ า ทดสอบการ
เชื่อมยึดกันระหว่างแผ่นอลูมินากับอะคริลิก พบว่ากลุ่มที่ใช้
สารละลายคู่ควบไซเลนเอ็มพีเอสและเอพีเอสให้ค่าความ
แข็งแรงยึดเฉือนทีส่ งู เนือ่ งจากการไหลแผ่ของของมอนอเมอร์
ทีผ่ สมกับอะคริลกิ ทีด่ หี ลังการปรับปรุงพืน้ ผิวด้วยสารละลาย
คู่ควบไซเลน(20)
ผลของการศึกษานีส้ ามารถน�ำไปอธิบายการท�ำงานใน
คลินิกได้กล่าวคือเมื่อน�ำเซรามิกมาใช้ในทางทันตกรรมเพื่อ
ความสวยงาม เช่น ครอบฟันเซรามิก ขั้นตอนที่ส�ำคัญก่อน
ยึดครอบฟันโดยใช้สารยึดเรซินซีเมนต์ซึ่งประกอบไปด้วย
โมเลกุลทีม่ ขี วั้ และไม่มขี วั้ โดยด้านทีม่ ขี วั้ สามารถท�ำปฏิกริ ยิ า
ทางเคมีกับสารคู่ควบไซเลนได้ดี ดังนั้นควรทาสารละลายคู่
ควบไซเลนบนผิวด้านในของครอบฟันเซรามิกก่อนยึดกับฟัน
หลัก สารละลายคูค่ วบไซเลนส่งผลให้สารยึดติดเรซินซีเมนต์
เกิดการไหลแผ่ได้ เกิดการกระจายตัวเพิ่มขึ้นและเกิดการ
เชื่อมยึดด้วยปฏิกิริยาเคมี ท�ำให้ผลส�ำเร็จการยึดครอบฟัน
เซรามิกกับฟันหลักดียงิ่ ขึน้ โดยในการศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสารละลายคูค่ วบไซเลนเอ็มพีเอส
เฉพาะในแง่ของค่ามุมสัมผัสทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ของน�ำ้ กลัน่ บนพืน้ ผิว
เซรามิกอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งอาจจะ
ต้องมีการทดสอบในแง่มุมอื่น ๆ ต่อไป

บทสรุป

ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของการทดลองในการศึกษาครัง้ นีส้ รุป
ได้วา่ ในกลุม่ แผ่นเซรามิกทีถ่ กู ปรับปรุงพืน้ ผิวด้วยสารละลาย
คูค่ วบไซเลนทัง้ สามชนิดให้คา่ มุมสัมผัสของน�ำ้ กลัน่ กับพืน้ ผิว
เซรามิกที่น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการกระจายตัวของน�ำ้ กลัน่ และ
มีสภาวการณ์เปียกที่ดีท�ำให้มีการไหลแผ่ของน�้ำกลั่นได้ดีซึ่ง
สามารถเป็นข้อมูลในการเลือกใช้สารละลายคูค่ วบไซเลนใน
งานทางทันตกรรมโดยเฉพาะทางด้านเซรามิกเพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จในการใช้งานในระยะยาวต่อไป
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