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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของระยะ
เวลาเมือ่ เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์สมั ผัสกับ
เนื้อฟันก่อนการฉายแสงต่อก�ำลังยึดภายใต้สภาวะจ�ำลอง
แรงดันในโพรงเนื้อเยื่อใน
วิธกี ารวิจยั : ฟันกรามถาวรซี่ที่สามจ�ำนวน 90 ซี่ ตัด
เคลือบฟันด้านบดเคีย้ วออกจนถึงเนือ้ ฟัน ตัดปลายรากฟัน
และน�ำเนื้อเยื่อในออก ยึดชิ้นส่วนของฟันเข้ากับเครื่อง
จ�ำลองความดันในโพรงเนือ้ เยือ่ ในที่ 15 เซนติเมตรน�ำ้ แบ่ง
ฟันตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ตามวัสดุที่ใช้บูรณะคือ
ฟูจทิ แู อลซีและวิทรีบอนด์พลัส จากนัน้ แบ่งแต่ละกลุม่ ใหญ่
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Abstract

Objectives: The aim of this study was to
evaluate the effect of waiting interval before light
curing on dentin bond strength of resin modified glass
ionomer cement under simulated pulpal pressure
condition.
Methods: Ninety extracted third molars were
used in this study. The occlusal enamel was ground
to expose a flat surface of dentin. Dental root and
pulp were removed. The tooth segments were attached
to pulp pressure stimulation in order to produce
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ออกเป็น 5 กลุ่มย่อย ตามระยะเวลาที่วัสดุสัมผัสเนื้อฟัน
ก่อนฉายแสง ดังนี้ ฉายแสงทันที รอ 1, 2, 3 หรือ 4 นาที
ภายหลังสัมผัสเนื้อฟัน น�ำฟันตัวอย่างที่ผ่านการบูรณะมา
ตัดเป็นชิ้นงานรูปแท่งโดยมีพื้นที่หน้าตัดบริเวณรอยต่อ
ระหว่างเนือ้ ฟันและวัสดุบรู ณะ 1 ตารางมิลลิเมตร ทดสอบ
ก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคด้วยเครื่องทดสอบวัสดุ
เอนกประสงค์ที่ความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที น�ำชิ้นงาน
ส่วนฟันที่แตกมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดเพือ่ จ�ำแนกลักษณะความล้มเหลว วิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคโดยใช้สถิติความ
แปรปรวนแบบทางเดียวและสถิตเิ ปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิด
ดั น แคนและเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย
ระหว่างวัสดุทรี่ ะยะเวลาก่อนการฉายแสงเดียวกันด้วยสถิติ
ทีอิสระที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการศึกษา: ระยะเวลาทีว่ สั ดุสมั ผัสกับเนือ้ ฟันก่อน
การฉายแสงมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดแบบดึงระดับ
จุลภาคทั้งวัสดุวิทรีบอนด์พลัส (p<0.001) และฟูจิทูแอลซี
(p=0.02) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยวัสดุวิทรีบอนด์
พลัสเมื่อฉายแสงภายหลังสัมผัสเนื้อฟัน 2 และ 3 นาที ให้
ค่าก�ำลังยึดแบบดึงระดับจุลภาคสูงสุด ส่วนวัสดุฟจู ทิ แู อลซี
ให้ค่าสูงสุดเมื่อฉายแสงภายหลังสัมผัสเนื้อฟันทันที รอ 1
และ 2 นาที ลักษณะความล้มเหลวพบว่าวัสดุวิทรีบอนด์
พลัสมีความล้มเหลวระหว่างชั้นเนื้อฟันและวัสดุมากกว่า
วัสดุฟูจิทูแอลซีอย่างมีนัยส�ำคัญ
สรุป: ระยะเวลาที่เหมาะสมที่วัสดุแต่ละชนิดสัมผัส
กับเนื้อฟันก่อนการฉายแสงแตกต่างกัน ส�ำหรับวัสดุวิทรี
บอนด์พลัสควรฉายแสงภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟันแล้ว
นาน 2 ถึง 3 นาที ส่วนวัสดุฟูจิทูแอลซีควรฉายแสงทันที
หรือไม่เกิน 2 นาทีภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟัน

a pressure of 15 cmH2O at the dentine surface. The
teeth were randomly assigned into 2 groups, 40 of
each restorative material: Fuji II LC® and VitrebondTM
Plus. Each material group was divided into 5
subgroups of waiting interval before light curing:
immediate, 1-, 2-, 3- and 4-min delayed light-curing.
All bonded teeth were sectioned to beam-shaped
specimens at a cross-sectional area of 1 mm2 and
then subjected to the microtensile bond test. The
debonded specimens were determined for failure
mode by scanning electron microscope (SEM). The
data were analysed by one-way ANOVA analysis,
Duncan’s multiple-range test and independent t-test
at the confidence level of 95%.
Results: There were significant differences
among various waiting interval groups (VitrebondTM
Plus p<0.001, Fuji II LC®p=0.02). For VitrebondTM
Plus with 2- and 3-min delayed light-curing showed
the highest microtensile bond strength. For Fuji II
LC® with immediate light curing, 1- and 2-min
delayed light-curing showed the highest bond
strength. VitrebondTM Plus showed more significantly
adhesive failure than Fuji II LC® at all waiting
intervals.
Conclusions: The proper waiting intervals
before light curing in RMGIs was different. In present
study, the proper time to start light-curing was 2-3
min after placement for VitrebondTM Plus and
immediate to 2-3 min after placement for Fuji II LC®.

ค�ำส�ำคัญ: เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ เวลา
ก่อนการฉายแสง สภาวะแรงดันในโพรงเนื้อเยื่อใน ก�ำลัง
ยึดแบบดึงระดับจุลภาค

Keywords: resin modified glass ionomer cement,
waiting interval, pulp pressure, microtensile bond
strength
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เรซินคอมโพสิต (resin composite) และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม (conventional glass-ionomer
cement) เป็นวัสดุบรู ณะสีเหมือนฟันทีไ่ ด้รบั ความนิยมในทาง
ทันตกรรม วัสดุทงั้ สองชนิดนีม้ ขี อ้ ดีและข้อด้อยทีแ่ ตกต่างกัน
จึงมีการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่คือ เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ (resin-modified glass-ionomer cement)(1)
วัสดุชนิดนี้ได้รวมข้อดีของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิด
ดั้งเดิม และเรซินคอมโพสิตไว้ด้วยกัน ทั้งในเรื่องความแข็ง
แรงที่เพิ่มขึ้นของวัสดุ ความสวยงาม และเวลาก่อตัวที่
สามารถควบคุ ม ได้ ด ้ ว ยแสงคล้ า ยกั บ เรซิ น คอมโพสิ ต (2)
นอกจากนีย้ งั คงคุณสมบัตเิ ด่นทีส่ ำ� คัญของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิมไว้คือ ความสามารถในการป้องกันฟันผุ
จากการปลดปล่อยฟลูออไรด์และความสามารถในการยึดติด
กับโครงสร้างฟัน
การยึดติดกับโครงสร้างฟันของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เกิดจากวิธีทางกลด้วยการสร้างเรซิน
แท็ก (resin tag) ร่วมกับชัน้ ไฮบริด (hybrid layer) และพันธะ
ทางเคมีจากปฏิกิริยากรด-ด่าง (acid-base reaction)(3,4) ซึ่ง
เกิดภายหลังจากการผสมส่วนผงและส่วนเหลวของวัสดุเข้า
ด้ ว ยกั น วั ส ดุ จ ะมี ฤ ทธิ์ เ ป็ น กรดอ่ อ นไปท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
โครงสร้างฟัน ท�ำให้เกิดการละลายของแร่ธาตุบางส่วนออกมา
จากโครงสร้างฟัน คาร์บอกซิเลทอิออนของกรดโพลีอะคริลคิ
จะเข้าไปท�ำปฏิกิริยากับแร่ธาตุที่ละลายออกมา เกิดการ
แลกเปลี่ยนอิออนระหว่างวัสดุและโครงสร้างฟันที่บริเวณ
ใกล้ผวิ ฟัน นอกจากนีแ้ ร่ธาตุบางส่วนทีเ่ หลืออยูบ่ นโครงสร้าง
ฟันยังเกิดพันธะไอออนิกกับคาร์บอกซิเลทอิออนด้วย(5) ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดต้องอาศัยเวลาในการด�ำเนินปฏิกิริยา
และต้องมีนํ้าเป็นตัวกลางในการเริ่มปฏิกิริยา
จากการศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การยึดติดระหว่างเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
กับเนื้อฟันมีอยู่หลายปัจจัย ได้แก่ การก�ำจัดชั้นเสมียร์
(smear layer)(6,7) การใช้สารปรับสภาพเนื้อฟัน ชนิดและ
ความเข้มข้นของสารปรับสภาพเนื้อฟัน(8-10) และความชื้น
ภายในเนื้อฟัน เป็นต้น ซึ่งการจ�ำลองสภาวะแรงดันในโพรง
เนื้ อเยื่ อในถื อเป็นอีก หนึ่ง วิธีที่ท�ำให้ฟันในห้องทดลองมี
ความชืน้ ใกล้เคียงกับในช่องปาก(11) จากการศึกษาเปรียบเทียบ
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ก�ำลังยึดระหว่างเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
กับเนื้อฟันทั้งในสภาวะจ�ำลองที่มีและไม่มีแรงดันในโพรง
เนือ้ เยือ่ ใน พบว่าความชืน้ ภายในตัวฟันส่งผลต่อค่าก�ำลังยึด(12)
นอกจากนี้ขณะเกิดการก่อตัวของเรซินโมดิฟายด์ กลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในตัววัสดุนั้น
ประกอบด้วย 2 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยากรด-ด่างที่ต้องอาศัย
เวลาในการด�ำเนินปฏิกิริยาและปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
(polymerization reaction) ซึ่งทั้งสองปฏิกิริยาต่างถ่วงดุล
สมดุลซึ่งกันและกันอยู่ หากปฏิกิริยาใดเกิดมากอีกปฏิกิริยา
จะเกิดน้อย(13) ดังนั้นการหาเวลาที่เหมาะสมเมื่อวัสดุสัมผัส
กับเนื้อฟันก่อนการฉายแสงจึงเป็นอีกปัจจัยที่น่าสนใจ และ
น�ำมาสูก่ ารศึกษาในครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาเปรียบเทียบผลของระยะ
เวลาเมื่อเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์สัมผัสกับ
เนือ้ ฟันก่อนการฉายแสงต่อก�ำลังยึดภายใต้สภาวะจ�ำลองแรง
ดันในโพรงเนื้อเยื่อใน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

น�ำฟันกรามแท้ซที่ สี่ ามของมนุษย์จำ� นวน 90 ซี่ ซึง่ เก็บ
รักษาภายหลังถูกถอนด้วยการแช่แข็ง มาตัดบริเวณส่วนตัว
ฟันในแนวตัง้ ฉาก 90 องศา กับแนวแกนฟันให้ได้เนือ้ ฟันด้าน
บดเคีย้ วทีป่ ราศจากเคลือบฟัน จากนัน้ ตัดบริเวณรากฟันโดย
ตัดตํ่ากว่ารอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟันประมาณ 3
มิลลิเมตร ด้วยเครื่องตัดปูนพลาสเตอร์ (Model trimmer,
Silfradent, Italy) ก�ำจัดเนื้อเยื่อในออก ขัดผิวเนื้อฟันด้าน
บดเคีย้ วด้วยกระดาษทรายน�ำ้ ความละเอียด 600 กริต โดย
ขัดผิว ฟันไปในทิศ ทางเดียว ระยะทางในการขัดเท่ า กั น
จ�ำนวน 60 ครั้งต่อชิ้น เพื่อจ�ำลองการเกิดชั้นเสมียร์
จากนัน้ ท�ำการยึดชิน้ ส่วนของฟันทีไ่ ด้กบั แผ่นอะคริลคิ
ที่เจาะรูไว้ด้วยกาวไซยาโนอะคริเลต (cyanoacrylate) น�ำ
สายยางขนาดเล็กต่อเข้ากับแผ่นอะคริลิคบริเวณรูที่เจาะไว้
โดยสายยางนี้ท�ำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างโพรงเนื้อเยื่อในกับ
กระบอกฉีดยาที่บรรจุนํ้ากลั่นขนาด 50 มิล ลิลิต ร วาง
กระบอกฉีดยาให้สงู จากตัวฟัน 15 เซนติเมตร เพือ่ ให้ได้ความ
ดันในโพรงเนื้อเยื่อในเท่ากับ 15 เซนติเมตรนํ้า ดังแสดงใน
รูปที่ 1 เมื่อได้ฟันตัวอย่างทั้งหมดให้แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม
การทดลอง กลุม่ ละ 9 ซี่ ตามชนิดของวัสดุบรู ณะและระยะเวลา
ที่วัสดุสัมผัสเนื้อฟันก่อนการฉายแสง ดังแสดงในตารางที่ 1
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รูปที่ 1

ฟันตัวอย่างภายใต้สภาวะความดันในโพรงเนือ้ เยือ่ ใน
15 เซนติเมตรนํ้า

Figure 1 Schematic representation of the apparatus used
to produce 15 cmH2O pulp pressure
ตารางที่ 1 กลุม่ การทดลองทัง้ หมด

Table 1 Experimental groups
Group
Material
VBP 0
VBP 1
VBP 2
VBP 3
VBP 4
FJ 0
FJ 1
FJ 2
FJ 3
FJ 4

VitrebondTM
Plus

Fuji II LC

®

Waiting interval,
delayed light-curing
(min)
0 min
1 min
2 min
3 min
4 min
0 min
1 min
2 min
3 min
4 min

น�ำฟันตัวอย่างทัง้ 10 กลุม่ การทดลอง มาเตรียมพืน้ ผิว
ฟัน โดยกลุ่มวิทรีบอนด์พลัสไม่มีการเตรียมพื้นผิวใด ๆ ส่วน
กลุ่มฟูจิทูแอลซีเตรียมผิวฟันโดยใช้กรดโพลีอะคริลิคความ
เข้มข้นร้อยละ 10 ทาปรับสภาพผิวฟัน นาน 20 วินาที ล้างน�ำ้
และเป่าลม จากนั้นน�ำแบบวงแหวนซิลิโคนสูง 2 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร วางบนผิวเนื้อฟัน ผสมวัสดุ
บูรณะแต่ละชนิดตามค�ำแนะน�ำของบริษัทผู้ผลิต (ตารางที่
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2) และน�ำมาใส่ในแบบวงแหวนซิลิโคนจนเต็ม ปิดทับด้วย
แผ่นพลาสติกใส จับเวลาตัง้ แต่วสั ดุสมั ผัสกับเนือ้ ฟัน เมือ่ ครบ
ก�ำหนดเวลาของแต่ละกลุม่ ให้ทำ� การฉายแสงด้วยเครือ่ งฉาย
แสงชนิดแอลอีดี (Bluephase® LED curing light, IvoclarVivadent, Liechtenstein) 20 วินาที จากนั้นถอดแบบ
วงแหวนซิลโิ คนออกฉายแสงด้านข้างให้ทวั่ ชิน้ งานทัง้ 4 ด้าน
ด้านละ 20 วินาที เคลือบผิวรอบนอกวัสดุและเนื้อฟันด้วย
สารยึดติดสกอตบอนด์มัลติเพอโพส ฉายแสง 20 วินาที
ปล่อยชิน้ งานให้เกิดการก่อตัวภายใต้สภาวะความดันในโพรง
เนื้อเยื่อในอีก 30 นาที แล้วจึงถอดสายยางออกจากชิ้นงาน
และน�ำฟันตัวอย่างทั้งหมดแช่นํ้าเก็บไว้ในตู้รักษาความชื้นที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
น�ำฟันตัวอย่างกลุ่มละ 8 ซี่ มาตัดในแนวแกนฟันด้วย
เครื่องตัดใบเลื่อยเพชรความเร็วตํ่า (slow-speed diamond
saw; Isomet®1000; Buehler, Illinois, USA) ให้ได้ลกั ษณะ
ชิ้นงานรูปแท่ง มีขนาดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานประมาณ 1
ตารางมิลลิเมตร โดยฟัน 1 ซี่ สามารถตัดแบ่งได้ 4 ชิ้น รวม
ได้ชิ้นงานทั้งหมด 32 ชิ้นต่อกลุ่ม ดังแสดงในรูปที่ 2 ยึดชิ้น
งานลงบนแท่นทดสอบความแข็งแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาค
ด้วยกาวไซยาโนอะคริเลต (Model repair II blue, Dentsply,
USA) จากนั้นท�ำการทดสอบก�ำลังยึดแบบดึงระดับจุลภาค
ด้วยเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ (Universal Testing
Machine (UTM), Instron 5566, Instron (Thailand)
Limited, Thailand) ด้วยความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที
หาค่าก�ำลังยึดแบบดึงระดับจุลภาคเป็นหน่วยเมกกะปาสคาล

(MPa)

รูปที่ 2

แสดงลักษณะชิ้นงานส�ำหรับการทดสอบค่าก�ำลังยึด
ระดับจุลภาค

Figure 2 Specimen preparation for micro-tensile bond
test
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ตารางที่ 2 ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต ส่วนประกอบ และวิธีการใช้งานของวัสดุ

Table 2

Trade names, manufacturers, compositions and application techniques of materials

Material

Batch number

Composition

GC Dentin
Conditioner (GC Corp;
Tokyo, Japan)

1507101

90% Distilled water
10% Polyacrylic acid

• Apply dentin conditioner for 20
seconds.
• Rinse with water and gently airdry.

Fuji II LC® CAPSULE
(GC Corp; Tokyo, Japan)

1503111

Powder: 100% Aluminosilicate glass
Liquid: 20-30% Distilled water
20-30% Polyacrylic acid
30-35% HEMA
<10% UDMA
<1% Camphorquinone

• Mix for 10 seconds.
• Apply cement into silicone
mould.
• Light cure for 20 seconds.

Vitrebond TMPlus (3M
ESPE; USA)

N735536

Paste A: 70-80% Silane treated glass • Mix paste and liquid for 15
10-20% HEMA
seconds.
1-10% Water
• Apply cement into silicone
<2% Silane treated silica
mould.
<2% Bis-GMA
• Light cure for 20 seconds.
Liquid B: 40-50% Copolymer of acrylic
acid and itaconic acid
30-40% Water
15-25% HEMA

ScotchbondTM
Multi-Purpose Plus
(3M ESPE; USA)

N465871

60-70% Bis-GMA
30-40% HEMA
<0.5% Triphenylantimony

น�ำชิ้นงานส่วนที่แตกฝั่งเนื้อฟันมาตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อดูลักษณะความ
ล้มเหลว (failure mode) บริเวณรอยแตกที่เกิดขึ้นจากการ
ทดสอบก� ำ ลั ง ยึ ด แบบดึ ง ระดั บ จุ ล ภาค โดยภาพจาก
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพื้นที่ 1 ตาราง
มิลลิเมตร ของชิ้นงานส่วนที่แตกฝั่งเนื้อฟัน ถูกแบ่งออกเป็น
100 ส่วน ที่มีขนาดเท่ากัน และจ�ำแนกแต่ละส่วนตาม
ลักษณะความล้มเหลว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ความ
ล้มเหลวระหว่างชั้นเนื้อฟันและวัสดุ (adhesive failure)
ความล้มเหลวในเนื้อวัสดุเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ (cohesive failure in resin modified glass ionomer
cement) และความล้มเหลวในเนือ้ ฟัน (cohesive failure in
dentine) น�ำค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดแบบดึงระดับจุลภาคในแต่ละ
กลุ่มมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) และเปรียบ
เทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ระหว่างกลุม่ ด้วยการเปรียบ

Procedure

• Apply adhesive cover restoration
and dentin surface.
• Light cure for 20 seconds.

เทียบเชิงซ้อนชนิดดันแคน (Duncan’s multiple-range test)
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างวัสดุที่
ระยะเวลาก่อนการฉายแสงเดียวกันด้วยสถิตทิ อี สิ ระ (Independent t-test) ทีค่ วามเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 และน�ำผลร้อยละ
ของลักษณะความล้มเหลวบริเวณแตกหัก มาวิเคราะห์ทาง
สถิติด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) โดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Ver.22 (IBM company., USA)
น�ำฟันตัวอย่างที่เหลือกลุ่มละ 1 ซี่ มาตัดในแนวแกน
ฟันด้วยเครื่องตัดใบเลื่อยเพชรให้ได้ชิ้นงานรูปแท่ง มีขนาด
พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานประมาณ 0.7x1.0 ตารางมิลลิเมตร
น�ำชิน้ งานแต่ละแท่งฝังในแบบหล่อพลาสติก ยึดติดด้วยเรซิน
อีพ็อกซี (epoxy resin) จากนั้นน�ำชิ้นงานที่ถูกฝังไปขัดให้
เรียบโดยใช้กระดาษทรายนํ้าที่มีความละเอียด 400, 600,
800, 1,000, 1,200, 1,500 และ 2,000 กริต ตามล�ำดับ น�ำ
ชิน้ งานไปท�ำความสะอาดด้วยเครือ่ งอัลตราโซนิก (BioSonic®
UC125, WhaledentInc, USA) เป็นเวลา 2 นาที ท�ำให้แห้ง
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โดยวางบนกระดาษกรอง น�ำชิ้นงานไปเคลือบทองและส่อง
ดูพื้นผิวบริเวณรอยต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 700 และ 2,500 เท่า เพื่อดูลักษณะ
บริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อฟันและวัสดุ

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค

ค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (mean microtensile bond strength) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ของทั้ง 10 กลุ่มการทดลอง แสดงใน
ตารางที่ 3 พบว่าระยะเวลาที่วัสดุสัมผัสกับเนื้อฟันก่อนการ
ฉายแสงมีอิทธิพลต่อค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดแบบดึงระดับจุลภาค
ทั้งในวัสดุวิทรีบอนด์พลัสและฟูจิทูแอลซีอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (วิทรีบอนด์พลัส p<0.001, ฟูจิทูแอลซี p=0.02)
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดแบบดึง
ระดับจุลภาคของวัสดุแต่ละชนิดโดยใช้การเปรียบเทียบ
เชิงซ้อนชนิดดันแคน พบว่าวัสดุวิทรีบอนด์พลัสกลุ่ม VBP2
และ VBP3 ให้ค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดแบบดึงระดับจุลภาคสูงกว่า
กลุ่ม VBP0, VBP1 และ VBP4 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p=0.99) ส่วนวัสดฟูจิทูแอลซีกลุ่ม FJ0 ให้ค่าเฉลี่ยก�ำลังยึด
แบบดึงระดับจุลภาคแตกต่างจากกลุ่ม FJ3 และ FJ4 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่ม FJ1 และ FJ2
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.96) จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิติทีอิสระพบว่าค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาคของวัสดุฟจู ทิ แู อลซีมคี า่ มากกว่าวัสดุวทิ รีบอนด์พลัส
ในทุกเวลาทีว่ สั ดุสมั ผัสกับเนือ้ ฟันก่อนการฉายแสงอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)

ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะความล้มเหลวบริเวณรอย
แตกและการวิเคราะห์ทางสถิติ

พบลักษณะความล้มเหลวของชิ้นงาน 2 ลักษณะ คือ
ความล้มเหลวระหว่างชัน้ เนือ้ ฟันและวัสดุ และความล้มเหลว
ในเนื้ อ วั ส ดุ เรซิ น โมดิ ฟ ายด์ ก ลาสไอโอโนเมอร์ ซี เ มนต์
ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งร้อยละของความล้มเหลว
บริเวณรอยแตกแสดงในรูปที่ 4 โดยลักษณะความล้มเหลว
ของชิ้นงานวัสดุวิทรีบอนด์พลัสพบความล้มเหลวระหว่าง
ชั้นเนื้อฟันและวัสดุมากที่สุด ส่วนวัสดุฟูจิทูแอลซีพบความ
ล้มเหลวในเนื้อวัสดุเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์มาก

CM Dent J Vol. 39 No. 1 2018

ที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการทดสอบ
ไคสแควร์พบว่าเกิดลักษณะความล้มเหลวระหว่างชัน้ เนือ้ ฟัน
และวั ส ดุ ใ นวั ส ดุ วิ ท รี บ อนด์ พ ลั ส มากกว่ า ฟู จิ ทู แ อลซี ใ น
ทุกเวลาที่วัสดุสัมผัสกับเนื้อฟันก่อนการฉายแสงอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่มการทดลอง

Table 3

Mean and standard deviation of micro tensile
bond strength (MPa) n = 32
Time interMicrotensile bond strengths
vals, delayed
(Mean±SD)
light-curing
VitrebondTM Plus
Fuji II LC®
Capsule
A1
0 min
8.23 ± 2.28
30.62 ± 6.40a2
1 min
9.22 ± 2.44AB1
30.56 ± 5.11a2
2 min
11.39 ± 3.35C1
30.54 ± 6.08a2
3 min
11.38 ± 2.46C1
27.28 ± 5.39b2
4 min
10.00 ± 2.48B1
27.27 ± 5.83b2
A different letter means a significant difference in each
column, a different number means a significant difference
in each row. (p<0.05)

ผลการศึกษาลักษณะบริเวณรอยต่อระหว่างเรซิน
โมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และเนื้อฟัน

เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาต่าง ๆ ก่อนการฉายแสงใน
วัสดุชนิดเดียวกันพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุกับเนื้อ
ฟันมีลกั ษณะไม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณาทีช่ นิดของวัสดุ
พบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อฟันและฟูจิทูแอลซีพบ
ลักษณะแถบสีเทาเข้มของชั้นไฮบริด ดังตัวอย่างแสดงใน
รูปที่ 5 โดยมีความหนาประมาณ 1 ไมโครเมตร ในขณะที่
ไม่พบลักษณะแถบนี้บริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อฟันและ
วิทรีบอนด์พลัส

บทวิจารณ์

การศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อศึกษาผลของระยะเวลา
ก่อนการฉายแสงภายหลังการสัมผัสกับเนื้อฟันต่อก�ำลังยึด
ของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ภายใต้สภาวะ
จ�ำลองแรงดันในโพรงเนื้อเยื่อใน โดยมีสมมติฐานคือ ระยะ
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รูปที่ 3
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ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงลักษณะพื้นผิวชิ้นงานภายหลังการทดสอบการยึดติดระดับจุลภาค

Figure 3 SEM evaluation of microtensile bond strength fracture surface of RMGIs to dentin
a) Dentin side of VBP group’s specimen, the largest part of the fracture occurred as adhesive failure between dentin
and RMGI (A). The area indicated with R represents the cohesive failure within RMGI.
b) Dentin side of FJ group’s specimen, the largest part of the fracture occurred as cohesive failure within RMGI (R).
The area indicated with A represents the adhesive failure between dentin and RMGI

เวลาทีว่ สั ดุสมั ผัสเนือ้ ฟันก่อนการฉายแสงไม่มผี ลต่อก�ำลังยึด
ของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ทั้งสองชนิด
จากผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาที่วัสดุสัมผัสเนื้อฟันก่อน
การฉายแสงมีผลต่อก�ำลังยึดของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอ
โนเมอร์ซีเมนต์ทั้งสองชนิด ท�ำให้ปฏิเสธสมมติฐานการ
ทดลองที่ได้ตั้งไว้
โดยเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ใช้ใน
การศึกษานีป้ ระกอบด้วยวิทรีบอนด์พลัสซึง่ เป็นวัสดุประเภท
รองพื้นโพรงฟัน และฟูจิทูแอลซีซึ่งเป็นวัสดุประเภทบูรณะ
วัสดุทงั้ สองชนิดเป็นวัสดุทยี่ งั คงมีการใช้งานทางคลินกิ อยูใ่ น
ปัจจุบัน ทั้งวิทรีบอนด์พลัสและฟูจิทูแอลซีต่างถูกออกแบบ
มาเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานทางคลินิก ทั้งจาก
ระบบเครื่องจ่ายชนิดหัวกดของวิทรีบอนด์พลัสและ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลของฟูจิทูแอลซีซึ่งส่งผลให้วัสดุ
มีอตั ราส่วนของส่วนประกอบทีแ่ น่นอนในแต่ละครัง้ ทีใ่ ช้งานด้วย
เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์มปี ฏิกริ ยิ าใน
การก่อตัวอย่างน้อย 2 ปฏิกริ ยิ า ประกอบด้วยปฏิกริ ยิ ากรดด่างและปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ โดยแต่ละปฏิกิริยามี
ล�ำดับขั้นตอนในการเกิดซ้อนเหลื่อมกัน(14) จึงอาจส่งผลให้
กลไกการเกิดปฏิกิริยาหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกปฏิกิริยาหนึ่ง
ได้ จากการศึกษาของ Berzin และคณะ(13) พบว่าปฏิกิริยา

กรด-ด่างมีอตั ราการเกิดและการขยายตัวของปฏิกริ ยิ า น้อย
ลงเมื่อท�ำการฉายแสงทันทีภายหลังการผสมวัสดุ ในทาง
กลับกัน Kakaboura และคณะ(15) พบว่าเมื่อท�ำการฉายแสง
เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ล่าช้าภายหลังการ
ผสมวัสดุ วัสดุจะเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ลดลงอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ จากการศึกษาทีก่ ล่าวมาแสดงให้เห็นว่า
ปฏิกิริยาก่อตัวทั้ง 2 ปฏิกิริยามีผลต่อกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
โครงสร้างภายในและคุณสมบัติของวัสดุ โดยคุณสมบัติของ
เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ส�ำคั ญ อี ก
ประการและส่งผลให้ได้รับความนิยมในการใช้งาน คือ
คุณสมบัติความสามารถการยึดเกาะกับโครงสร้างฟัน ซึ่ง
กลไกการยึดเกาะระหว่างเรซินโมฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์กบั โครงสร้างเนือ้ ฟันเกิดจากพันธะทางเคมีและพันธะ
ทางกล(16)
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าวิทรีบอนด์พลัสให้ค่าก�ำลัง
ยึดสูงเมื่อฉายแสงภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟัน 2 และ 3 นาที
(กลุ่ม VBP2 และ VBP3) หากฉายแสงเร็วหรือช้ากว่านี้
ค่าก�ำลังยึดติดจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วน
ฟูจทิ แู อลซีมคี า่ ก�ำลังยึดสูงเมือ่ ท�ำการฉายแสงทันที ฉายแสง
ล่าช้า 1 และ 2 นาทีภายหลังการสัมผัสเนื้อฟัน (กลุ่ม FJ0,
FJ1 และ FJ2) หากฉายแสงช้ากว่านี้ค่าก�ำลังยึดจะลดลง
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กราฟแท่งแสดงร้อยละของลักษณะความล้มเหลวที่พบในแต่ละกลุ่มการทดลอง

Figure 4 Bar chart represents percentage of failure mode among the groups and materials

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าวัสดุทงั้ สองชนิดให้คา่ ก�ำลังยึดทีด่ เี มือ่ ฉายแสงภายหลังการ
สัมผัสเนื้อฟันที่เวลาแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
สมดุลระหว่างปฏิกิริยากรด-ด่างและปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ในวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เรซินโมดิฟายด์
กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์เป็นวัสดุทถี่ กู พัฒนาขึน้ มาโดยการ
เติมส่วนประกอบที่เป็นเรซินลงไปใน กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิม(1) วัสดุของแต่ละบริษทั จึงมีอตั ราส่วนของ
กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์และเรซินทีแ่ ตกต่างกัน ในส่วนของ
กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์อาศัยปฏิกริ ยิ ากรด-ด่างในการเกิด
พันธะทางเคมียึดกับโครงสร้างฟัน ซึ่งเกิดจากความเป็น
กรดอ่อนของวัสดุภายหลังจากการผสมส่วนผงและส่วนเหลว
เข้ า ด้ ว ยกั น โดยกรดโพลี อ ะคริ ลิ ค จะแตกตั ว เกิ ด เป็ น
ไฮโดรเจนอิออนและคาร์บอกซิเลท อิออน ไฮโดรเจนอิออน
เมื่อสัมผัสผิวฟันจะท�ำปฏิกิริยาละลายแคลเซียมอิออนและ
ฟอสเฟตอิออนออกมาจากผลึกไฮดรอกซีแอพพาไทด์ซงึ่ เป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างฟันออกมา จากนั้นคาร์บอก
ซิเลทอิออนจากกรดโพลีอะคริลิคจะเข้าไปแทนที่ฟอสเฟต
อิออนทีล่ ะลายออก และท�ำปฏิกริ ยิ ากับแคลเซียมทีเ่ หลืออยู่
ในโครงสร้างฟันเกิดเป็นพันธะไอออนิกขึน้ (5) ซึง่ กระบวนการ
ทั้งหมดต้องอาศัยเวลาในการด�ำเนินปฏิกิริยา

ในส่วนของความเป็นเรซินทีไ่ ด้จากการเติมมอนอเมอร์
ได้ แ ก่ ไฮดรอกซี เ อทิ ล เมทาคริ เ ลต (2-hydroxyethyl
methacrylate; HEMA) 2,2-บีส [4-(2-ไฮดรอกซี-3-เมทา
คริโลอิลออกซี โพรพอกซี)ฟีนิล] โพร เพนหรือบีสจีเอ็มเอ

(2,2-bis [4-(2-hydroxy-3-methacryloyloxy propoxy)
phenyl] propane: Bis-GMA) ไตรเอทิลีนไกลคอลไดเมทา
คริเลต (Triethylene glycol dimethacrylate: TEGDMA)

เป็ น ต้ น ลงไปในกลาสไอโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ ช นิ ด ดั้ ง เดิ ม
องค์ประกอบที่เป็นส่วนเรซิน สามารถแทรกซึมเข้าไปใน
โครงสร้างของฟันเกิดเป็นเรซินแท็กและชั้นไฮบริดท�ำให้มี
การยึดทางกลดีขนึ้ เรซินสามารถก่อตัวจากปฏิกริ ยิ าการเกิด
พอลิเมอร์ได้ทนั ทีเมือ่ สารเริม่ ปฏิกริ ยิ า ได้แก่ แคมโฟโรควิโนน
ถูกกระตุน้ ด้วยแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ จ�ำเพาะ โดยแคมโฟโรค
วิโนนและเอมีนท�ำปฏิกิริยาเกิดเป็นอนุภาคอิสระไปท�ำลาย
พันธะคู่ของคาร์บอนบริเวณปลายทั้งสองข้างของไดเมทา
คริเลตมอนอเมอร์ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวเกิดเป็นโครงร่าง
ตาข่ า ยพอลิ เ มอร์ ปฏิ กิ ริ ย านี้ เ กิ ด ขึ้ น ในเวลาไม่ กี่ วิ น าที
ภายหลังการกระตุ้นด้วยแสง(5)
การที่ผลการทดลองของวิทรีบอนด์พลัสไม่ให้ค่าก�ำลัง
ยึดสูงสุดเมื่อท�ำการฉายแสงทันทีที่วัสดุสัมผัสเนื้อฟัน อาจ
เนื่องมาจากการยึดติดของวัสดุกับเนื้อฟันอาศัยความเป็น
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ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุและเนื้อฟัน

Figure 5 SEM evaluation of RMGIs-dentin interface
a) and b) showed VBP-dentin interface at magnification 700X and 2,500X respectively.
c) and d) showed FJ-dentin interface at magnification 700X and 2,500X respectively. There were the thin hybrid layer
about 0.5-1 micron in FJ-dentin interface at the arrow point while this could not be detected in VBP-dentin interface.
D = dentin, HL = hybrid layer, R = resin modified glass ionomer cement.

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มากกว่าในส่วนของเรซิน ดังนั้น
ต้องให้เวลาวัสดุเพือ่ ให้วสั ดุเกิดพันธะเคมีจากปฏิกริ ยิ ากรดด่าง หากปฏิกิริยากรด-ด่างถูกรบกวนหรือขัดขวางจาก
ปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์ในช่วงแรกของการก่อตัวโดยการ
ฉายแสง อาจส่งผลให้ก�ำลังยึดลดลงเนื่องจากการก่อตัว
จากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ท�ำให้เนื้อเมทริกซ์ของเรซิน
โมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มีลักษณะเป็นเจล ยาก
ต่อการเคลื่อนที่หรือแพร่เพื่อให้เกิดปฏิกิริยากรด-ด่าง เกิด

การขัดขวางหรือท�ำให้เกิดพันธะทางเคมีระหว่างเนือ้ ฟันและ
วัสดุลดลงไปด้วย(13)
ส่วนฟูจิทูแอลซีให้ค่าก�ำลังยึดสูงเมื่อท�ำการฉายแสง
ทันทีภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟัน อาจเกิดจากการยึดติดของ
วัสดุกับเนื้อฟันในช่วงแรกนั้นอาศัยความเป็นเรซินมากกว่า
ส่วนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ดังนั้นหากปฏิกิริยาการ
เกิดพอลิเมอร์ถกู รบกวนหรือขัดขวาง การยึดติดของวัสดุอาจ
ลดลงจากการเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่ไม่สมบูรณ์
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ดังการศึกษาของ Kakaboura และคณะ(15) พบว่าเมือ่ ท�ำการ
ฉายแสงเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ล่าช้า
ภายหลังการผสมวัสดุ ค่าการบ่มตัวจากปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ของวัสดุจะลดลงและมีปริมาณคาร์บอนพันธะคูจ่ ะ
เหลืออยูจ่ ำ� นวนมาก เมือ่ เทียบกับการฉายแสงทันทีภายหลัง
การผสมวัสดุ จากการศึกษาของ Dursun และคณะ(17) พบว่า
หากฉายแสงเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ล่าช้า
ภายหลังจากการผสมวัสดุ สามารถตรวจพบการละลายตัวที่
มากขึ้นของเรซินโมโนเมอร์ออกมาจากวัสดุ แสดงให้เห็นว่า
ค่าการบ่มตัวของวัสดุจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ลดลง
Berzin และคณะ(13) ให้ข้อสันนิษฐานว่าหากฉายแสงวัสดุ
ภายหลังการผสมนานเกินระยะเวลาการท�ำงาน ค่าการบ่ม
ตัวจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของวัสดุจะลดลงร้อยละ
15 ของค่าการบ่มตัวเมื่อท�ำการฉายแสงภายหลังการผสม
ทันที ซึง่ ปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์อาจได้รบั ผลกระทบจาก
สภาวะแวดล้อมที่มีขั้วจากปฏิกิริยากรด-ด่างของกลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์(18) เนือ้ เมทริกซ์ของวัสดุภายหลังจากการเกิด
ปฏิกิริยากรด-ด่างจะมีลักษณะเป็นพอลิอะคริเลท ซึ่งอาจ
ขัดขวางการเคลื่อนตัวของเรซินโมโนเมอร์ของปฏิกิริยา
พอลิเมอร์ไรเซชัน นอกจากนี้วัสดุจะมีความทึบแสงมากขึ้น
เมื่อวัสดุเกิดปฏิกิริยากรด-ด่าง ซึ่งอาจขัดขวางการผ่านของ
แสงท� ำ ให้ ก ระตุ ้ น การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั น ได้
น้อยลง(13)
โดยทั่วไปภายหลังการกรอแต่งโพรงฟันจะเกิดชั้น
เสมียร์และเสมียร์พลักปกคลุมบริเวณพื้นผิวโพรงฟันและใน
ท่อเนือ้ ฟัน ซึง่ ชัน้ เสมียร์มคี วามหนาประมาณ 1 ถึง 5 ไมโครเมตร
เสมียร์พลักมีความหนาประมาณ 1 ถึง 10 ไมโครเมตร(19)
การศึกษาในห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่จำ� ลองการเกิดชัน้ เสมียร์
โดยใช้กระดาษทรายขัดบริเวณผิวฟัน ซึ่งในการศึกษานี้ใช้
กระดาษทรายนํ้าความละเอียด 600 กริต ในการจ�ำลองชั้น
เสมียร์ที่ผิวเนื้อฟัน จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่ากระดาษ
ทรายความละเอียด 600 กริต สามารถจ�ำลองชั้นเสมียร์ได้
หนาประมาณ 1.2 ไมโครเมตร(20) ข้อเสียส�ำคัญของการมีชั้น
เสมียร์ปกคลุมผิวฟันคือ ลดการยึดติดระหว่างสารยึดติดหรือ
วัสดุบรู ณะกับเนือ้ ฟัน เนือ่ งจากความสามารถในการซึมผ่าน
ชั้นเสมียร์ของสารยึดติดหรือวัสดุบูรณะเพื่อลงไปยึดกับ
โครงสร้างเนื้อฟันข้างใต้ลดลง จึงเกิดแนวทางในการจัดการ
กับชั้นเสมียร์ขึ้น 2 แนวทาง ได้แก่ การก�ำจัดชั้นเสมียร์
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ทัง้ หมดก่อนการยึดติด หรือการใช้ระบบสารยึดติดทีส่ ามารถ
แทรกซึมเข้าไปในชั้นเสมียร์และปรับชั้นเสมียร์ให้เหมาะแก่
การยึดเกาะต่อไป(19,21)
ฟูจิทูแอลซีมีการใช้กรดโพลีอะคริลิคก่อนการบูรณะ
เป็นสารปรับสภาพผิวฟันก่อนการบูรณะด้วยวัสดุเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์(7) เนื่องจากช่วยเพิ่มภาวะ
การเปียกให้กับผิวฟัน(22) ช่วยให้พื้นผิวฟันสะอาดจากการ
ก� ำ จั ด ชั้ น เสมี ย ร์ ที่ ป กคลุ ม ผิ ว เนื้ อ ฟั น และละลายแร่ ธ าตุ
บางส่วนบริเวณพื้นผิวส่วนบนของเนื้อฟันออกไป ท�ำให้วัสดุ
สามารถแทรกซึมเข้าไปเกิดเป็นชั้นไฮบริดและเรซินแท็ก
ส่งผลให้เกิดการยึดทางกลเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มการยึดด้วย
พันธะเคมีจากไฮดรอกซีแอพพาไทด์ที่เหลืออยู่บางส่วนบน
โครงข่ายเส้นใยคอลลาเจนในโครงสร้างเนื้อฟันด้วย(16) จาก
การศึ ก ษาก่ อ นหน้ า พบว่ า การใช้ ส ารปรั บ สภาพผิ ว กรด
โพลีอะคริลิคความเข้มข้นร้อยละ 10 ก่อนการบูรณะด้วย
ฟูจิทูแอลซีส่งผลให้ก�ำลังยึดสูงกว่าการไม่ใช้สารปรับสภาพ
ผิว(7,23,24) แต่ทั้งนี้การก�ำจัดชั้นเสมียร์อาจท�ำให้นํ้าภายใน
ตัวฟันทีเ่ กิดจากการจ�ำลองความดันในโพรงเนือ้ เยือ่ ในมีการ
แทรกซึมขึ้นมาตามท่อเนื้อฟัน ซึ่งปริมาณน�้ำที่มากเกินไป
บริเวณผิวฟันอาจส่งผลต่อปฏิกิริยาการก่อตัวของวัสดุ(21)
หากปล่อยให้วสั ดุสมั ผัสกับเนือ้ ฟันนานก่อนการฉายแสง อาจ
ส่งผลให้ปริมาณน�ำ้ ทีม่ ากขึน้ ไปขัดขวางการเกิดปฏิกริ ยิ าการ
ก่อตัว ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์อย่างสมบูรณ์
จากผลการทดลองค่าก�ำลังยึดของฟูจิทูแอลซีจึงลดลงเมื่อ
ฉายแสงล่าช้าภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟัน
วิทรีบอนด์พลัสเกิดการยึดเกาะโดยตรงกับชั้นเสมียร์
เนื่องจากไม่มีการใช้สารปรับสภาพผิวฟันก่อนการบูรณะ
ข้อดีของการคงอยู่ของชั้นเสมียร์ คือลดการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวภายในท่อเนื้อฟัน และลดความสามารถในการซึม
ผ่านของสารเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อใน(21) ความต้านทานการไหล
ออกของของเหลวภายในท่อเนือ้ ฟันประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ความต้านทานจากภายในเนื้อเยื่อใน ความต้านทานภายใน
ท่ อ เนื้ อ ฟั น และความต้ า นทานจากผิ ว ฟั น หรื อ จากชั้ น
เสมียร์(25) โดยร้อยละ 86 ของความต้านทานการไหลของ
ของเหลวภายในท่อเนื้อฟันเกิดจากความต้านทานจากชั้น
เสมียร์(26) โครงสร้างของชั้นเสมียร์มีลักษณะเป็นช่องว่าง
ขนาดเล็กระหว่างอนุภาคที่อยู่ชิดกัน(21) จากการศึกษาก่อน
หน้าพบว่า เมื่อฉายแสงเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์
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ซีเมนต์ล่าช้าภายหลังการสัมผัสกับเนื้อฟัน โดยที่ผิวเนื้อฟัน
ปราศจากการเตรียมผิวด้วยสารปรับสภาพใด ๆ ความแนบ
สนิทบริเวณรอยต่อของวัสดุกับเนื้อฟันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
กลุม่ ทีฉ่ ายแสงทันทีภายหลังการสัมผัสกับเนือ้ ฟัน อาจเป็นผล
มาจากไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตซึ่งเป็นมอนอเมอร์ที่ชอบ
นํ้าและมีขนาดมวลโมเลกุลเล็กมีเวลาในการแทรกซึมลงไป
ภายในชั้นเสมียร์(27) และเกิดพันธะเคมีระหว่างคาร์บอกซิล
อิออนในวัสดุกับแคลเซียมอิออนที่เป็นส่วนประกอบในชั้น
เสมียร์ด้วย(28) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในครั้งนี้ เมื่อ
ระยะเวลาที่วิทรีบอนด์พลัสสัมผัสเนื้อฟันก่อนการฉายแสง
นานขึ้นค่าก�ำลังยึดมีค่ามากขึ้น ซึ่งค่าก�ำลังยึดที่ได้ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นแรงทีเ่ กิดจากแรงยึดภายในชัน้ เสมียร์เอง ซึง่ จากการ
ศึกษาของ Pashley และคณะ(21) พบว่าแรงยึดภายในชัน้ เสมียร์
มีค่าประมาณ 5 เมกะปาสคาล นอกจากนี้ส่วนประกอบใน
ส่วนเหลวของวิทรีบอนด์พลัสถูกสังเคราะห์ให้บริเวณปลาย
สายของกรดโพลีอะคริลคิ เป็นกลุม่ เมทาคริเลตร่วมกับมอนอ
เมอร์ที่ชอบนํ้าหรือเรียกว่ากรดโมดิฟายด์โพลีอะคริลิค หรือ
วิทรีบอนด์โคพอลิเมอร์ (vitrebond copolymer) ซึ่งการ
สังเคราะห์ด้วยวิธีนี้ท�ำให้พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
กรด-ด่างและปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อกัน
เป็นพอลิเมอร์สายเดียว ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตอ้างว่าการ
สังเคราะห์ให้พอลิเมอร์มีการเชื่อมต่อเป็นสายเดียวส่งผลให้
วัสดุเกิดการยึดติดที่ดีกับเนื้อฟันทั้งในสภาวะที่มีความชื้น
หรือแห้ง
จากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่าค่าก�ำลังยึดของวิทรีบอนด์
พลัสมีค่าตํ่ากว่าฟูจิทูแอลซีในทุกช่วงเวลาการทดลองอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และเมือ่ พิจารณารูปแบบความล้มเหลว
ในแต่ละวัสดุ พบว่าวิทรีบอนด์พลัสมีความล้มเหลวระหว่าง
ชั้นเนื้อฟันและวัสดุมากที่สุดในทุกช่วงเวลาของการทดลอง
ฟูจทิ แู อลซีพบความล้มเหลวในเนือ้ วัสดุเรซินโมดิฟายด์กลาส
ไอโอโนเมอร์มากกว่า ทั้งนี้อาจมีผลมาจากวิทรีบอนด์พลัส
อาศัยแรงยึดทางพันธะเคมีระหว่างชั้นเสมียร์ที่ปกคลุมอยู่
บริเวณรอยต่อกับวัสดุเป็นหลัก การแทรกซึมลงไปเพือ่ ให้เกิด
ชั้นไฮบริดหรือเรซินแท็กเป็นไปได้ยาก จากการศึกษาก่อน
หน้าในวัสดุวทิ รีบอนด์พบว่าไม่ปรากฏชัน้ ไฮบริดบริเวณรอยต่อ
ของวัสดุกบั เนือ้ ฟัน ซึง่ สอดคล้องกับภาพจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราดบริเวณรอยต่อระหว่างวิทรีบอนด์
พลั ส และเนื้ อ ฟั น ในการศึ ก ษานี้ ที่ ไ ม่ พ บลั ก ษณะของชั้ น
ไฮบริด (รูปภาพที่ 5a และ b) จากการศึกษาต่าง ๆ จึง
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สันนิษฐานว่าการยึดติดของวัสดุวทิ รีบอนด์มาจากพันธะเคมี
ระหว่างวัสดุกบั ชัน้ เสมียร์เป็นหลักร่วมกับการยึดทางกลจาก
ความขรุขระขณะเตรียมผิวฟันและความขรุขระทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความเป็นกรดของตัววัสดุเอง(29) ดังนัน้ ลักษณะความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้นจึงเกิดในบริเวณที่มีแรงยึดติดน้อย ซึ่งส�ำหรับวิทรีบอนด์พลัสคือต�ำแหน่งบริเวณรอยต่อของวัสดุและเนื้อฟัน
ในขณะที่ฟูจิทูแอลซีอาศัยแรงยึดทั้งจากพันธะเคมีและทาง
กลบนผิวฟันที่ถูกเตรียมผิวด้วยกรดโพลีอะคริลิค ท�ำให้ผิว
เนือ้ ฟันสะอาด แร่ธาตุบางส่วนบริเวณพืน้ ผิวส่วนบนของเนือ้
ฟันถูกก�ำจัดออกท�ำให้วสั ดุสามารถแทรกซึมเข้าไปแทนทีเ่ กิด
การยึ ด ทางกลเพิ่ ม ขึ้ น (16) ค่ า ก� ำ ลั ง ยึ ด บริ เ วณรอยต่ อ จึ ง
มากกว่า ลักษณะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจึงเกิดภายในเนื้อ
วัสดุเอง สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บความล้มเหลว
ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ภายในเนือ้ วัสดุ โดยเฉพาะบริเวณชัน้ ทีเ่ รียก
ว่าชั้นดูดซับ ชั้นนี้มีลักษณะไม่มีโครงสร้าง (structureless)
ไม่มรี ปู ร่าง (amorphous)(30,31) และการเกิดชัน้ ดูดซับสัมพันธ์
กับความชื้นของเนื้อฟันในบริเวณที่ท�ำการบูรณะ ชั้นดูดซับ
พบเฉพาะในเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ไม่พบ
ในกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม อาจเนื่องจากเรซิน
โมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มีไฮดรอกซีเอทิลเมทา
คริเลตเป็นส่วนประกอบ ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตเป็น
มอนอเมอร์ทชี่ อบนํา้ และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการดูดซับนํา้ ในขณะ
ที่ก�ำลังเกิดปฏิกิริยาก่อตัวของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอ
โนเมอร์ซเี มนต์บริเวณรอยต่อของวัสดุกบั เนือ้ ฟันทีม่ คี วามชืน้
ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลตจะดูดซับนํา้ จากเนือ้ ฟันข้างใต้เข้า
มาเป็นผลให้ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของไฮดรอกซีเอทิล
เมทาคริเลตในรูปแบบของชัน้ ไฮโดรเจล ชัน้ ดูดซับแม้จะเป็น
บริเวณที่เกิดความล้มเหลวง่ายแต่ก็พบว่าเป็นชั้นที่ช่วยลด
ความเครียดจากการหดตัวของวัสดุจากปฏิกิริยาการเกิด
พอลิเมอร์ของวัสดุได้(32)

บทสรุป

ภายใต้ข้อจ�ำกัดของการศึกษาสรุปได้ว่าระยะเวลาที่
เหมาะสมที่เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์แต่ละ
ชนิดสัมผัสกับเนื้อฟันก่อนการฉายแสงแตกต่างกัน ส�ำหรับ
วิทรีบอนด์พลัสควรฉายแสงภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟันแล้ว
นาน 2 ถึง 3 นาที ส่วนฟูจิทูแอลซีควรฉายแสงทันทีหรือ
ไม่เกิน 2 นาทีภายหลังวัสดุสัมผัสเนื้อฟัน
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