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ผลของการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกัน
ต่อค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของวิธกี ารเตรียมพืน้ ผิวเซอร์
โคเนียชนิดวายทีซีพีที่แตกต่างกัน ต่อความแข็งแรงยึด
เฉือนกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก าร: เตรี ย มชิ้ น งานแผ่ น
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี ลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด
7 x 7 x 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร จ�ำนวน 120 ชิ้น สุ่มแบ่ง
ตามการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกัน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ชิ้น
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ท�ำการเตรียม
พื้ น ผิ ว ด้ ว ยการเป่ า ทรายด้ ว ยอนุ ภ าคอลู มิ น าขนาด

Corresponding Author:
พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์
อาจารย์ ดร. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

Objective: To study shear bond strength
between resin cement and Y-TZP by various surface
treatments.
Materials and Methods: One hundred and
twenty Y-TZP plates were fabricated in size of 7 x 7
x 1 mm3 Randomly divided into six groups by type
of surface treatment for 20 samples per group: Group
1: Control, Group 2: Sandblasted with 50-micron
abrasive alumina airborne particles under pressure 4
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50 ไมครอน ที่ความดันบรรยากาศ 4 บาร์ เป็นเวลา
20 วินาที กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วยกรด
ไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48 เป็นเวลา 15 นาที
กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ทีท่ ำ� การเตรียมพืน้ ผิวด้วยสารละลายปิรนั ยา
เป็นเวลา 1 นาที กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วย
การเป่ า ทรายด้ วยอนุภาคอลูมินาขนาด 50 ไมครอน
ร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48 กลุ่มที่
6 กลุม่ ทีท่ ำ� การเตรียมพืน้ ผิวด้วยการเป่าทรายด้วยอนุภาค
อลูมินาขนาด 50 ไมครอนร่วมกับสารละลายปิรันยา ยึด
ชิ้นงานด้วยวัสดุยึดติดชนิดเรซินรีไลน์เอกซ์ยูสองร้อย น�ำ
ชิ้นงานแช่ในน�้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชัว่ โมง จากนัน้ น�ำไปทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนด้วย
เครือ่ งทดสอบสากล ทีค่ วามเร็วหัวตัด 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิตเิ ปรียบเทียบความแข็งแรง
ยึดเฉือนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวร่วม
กั บ จ� ำ แนกรู ป แบบการเสี ย สภาพแต่ ล ะตั ว อย่ า งด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์ที่ก�ำลังขยาย 40 เท่า
ผลการศึกษา: ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนของ
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพีในกลุ่มที่ได้รับการเตรียมพื้นผิว
ด้วยการเป่าทรายด้วยอนุภาคอลูมินาขนาด 50 ไมครอน
ร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48 มีค่า
สูงสุดอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05)
บทสรุป: การเตรียมพืน้ ผิวเซอร์โคเนียชนิดวายทีซพี ี
ด้วยวิธที แี่ ตกต่างกันมีผลต่อค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงยึดเฉือน
และลั ก ษณะของพื้ น ผิ ว โดยกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย ม
พื้นผิวด้วยการเป่าทรายด้วยอนุภาคอลูมินาขนาด 50
ไมครอนร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48
มีคา่ ความแข็งแรงยึดเฉือน และลักษณะจุลภาคของพืน้ ผิว
ที่มีความขรุขระมากที่สุด

bar for 20 secs, Group 3: Acid etched with 48%
hydrofluoric for 15 minutes, Group 4: Acid etched
with Piranha’s solution for 1 minute, Group 5:
Sandblasted with 50-micron abrasive alumina
airborne particles plus 48% hydrofluoric, Group 6:
Sandblasted with 50-micron abrasive alumina
airborne particles plus Piranha’s solution. Specimens
were bonded with RelyX U200 resin cement then
stored in distilled water at 37◦C for 24 hours then
tested in universal testing machine for shear bond
strength at crosshead speed 0.5 mm per minute.
Statistical analysis of the mean shear bond strength
was performed by one-way ANOVA and the failure
mode was investigated under light microscope at 40
magnifications.
Results: Group of Y-TZP plate surface abraded
with 50-micron abrasive alumina airborne particle
plus 48% hydrofluoric group showed the highest
mean shear bond strength (p<0.05).
Conclusion: Various Y-TZP surface treatment
methods affected the mean shear bond strength and
retentive patterns. Group of Y-TZP surface abraded
with 50-micron abrasive alumina airborne particle
plus 48% hydrofluoric group showed the highest
mean shear bond strength and roughness surface
topography.

ค�ำส�ำคัญ: วัสดุยึดติดชนิดเรซิน ความแข็งแรงยึดเฉือน
การเตรียมพื้นผิว เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี

Keywords: resin cement, shear bond strength, surface
treatment, zirconia Y-TZP
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บทน�ำ

ปัจจุบันเซอร์โคเนีย (zirconia) เป็นวัสดุที่นิยมใช้ใน
ทางทันตกรรมมากขึ้น เนื่องจากมีสีเหมือนฟันที่ให้ความ
สวยงาม และมีความแข็งแรงสูง ทนทานต่อการแตกหัก โดย
เซอร์โคเนียจัดเป็นสารประกอบระหว่างออกไซด์ (oxide)
และเซอร์โคเนียม (zirconium) รวมตัวกัน(1) โดยในสภาวะ
ปกติจะมีลักษณะโครงสร้างแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิใน
การเผา ส่วนโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงและนิยมน�ำมาใช้
มากที่สุดคือ โครงสร้างผลึกแบบเททระโกนอล (tetragonal
crystal) ซึง่ การคงสภาพโครงสร้างนีไ้ ว้จำ� เป็นต้องอาศัยการ
เติมส่วนของยิตเตรีย (yittria:Y2O3) เกิดเป็นวัสดุเซรามิก ชนิด
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี (yittria-stabilized tetragonal
zirconia polycrystalline:Y-TZP) ที่ถูกน�ำมาใช้ในทาง
ทันตกรรมในปัจจุบัน ทั้งในการสร้างชิ้นงานทางทันตกรรม
รากเทียมและทันตกรรมประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การท�ำ
ครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน(2)
เซอร์โคเนีย จัดเป็นวัสดุทมี่ พี หุสณ
ั ฐาน (polymorphic)
มีรปู แบบผลึกทีแ่ ตกต่างกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ ผลึกรูปร่างโมโน
คลิ นิ ก (monoclinic form) ผลึ ก รูปร่างเททระโกนอล
(tetragonal form) และผลึกรูปร่างคิวบิก (cubic form)(3) ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปมาระหว่างการเผา แต่การ
เปลี่ยนโครงสร้างดังกล่าวจะสูญเสียไปเมื่ออุณหภูมิลดลง
จนกลับเป็นผลึกรูปร่างโมโนคลินกิ อีกครัง้ หนึง่ (3) จึงต้องอาศัย
การเติมสารประกอบเช่น แคลเซีย (calcia:CaO) อลูมินา
(alumina:Al2O3) แมกนีเซีย (magnesia:MgO) ยิตเตรีย
หรือ ซีเรีย (ceria:CeO2)(3,4) เพื่อช่วยคงสภาพลักษณะ
โครงสร้างรูปแบบเททระโกนอล ที่มีความแข็งแรงสูงใน
อุณหภูมิห้อง แต่ในหลาย ๆ การศึกษาพบว่า ผลึกรูปร่าง
เททระโกนอล นัน้ มีความคงตัว (metastable) ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
ค่อนข้างต�ำ่ และเสียสภาพเมือ่ ได้รบั ความเครียดจากภายนอก
เช่น การเป่าทราย (sand blasting) การกรอขัดแต่ง (grinding)
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (thermal aging) การแช่ชิ้นงาน
ในสภาวะเปียก (wet environment) และ ความเครียดสะสม
จากการบดเคีย้ ว (cyclic fatigue from chewing) ส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงลักษณะรูปร่างโครงสร้างจากเททระโกนอล
ย้อนกลับเป็นโมโนคลินกิ อันเป็นผลให้ความแข็งแรงของวัสดุ
เสื่อมสภาพลง (strength degradation) แต่ก็ยังมีอีกหลาย
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การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะ
ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของปริมาตรโดยรวม ประมาณร้อยละ
3 ถึง 5 อันน�ำไปสู่การอัดแน่นภายใน และการอุดกลั้น
รอยร้าวเพื่อลดการขยายของรอยแตก โดยกระบวนการที่
เกิดขึ้นนี้เรียกว่า การเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนภาค
(transformation toughening) ซึ่งถือเป็นลักษณะที่ท�ำให้
วัสดุเซอร์โคเนีย นัน้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลทีย่ อดเยีย่ ม เมือ่ เทียบ
กับวัสดุชนิดอื่น(4)
ในปัจจุบนั การยึดติดชิน้ งานบูรณะด้วยวัสดุยดึ ติดชนิด
เรซินซีเมนต์ (resin cement) และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
(glass ionomer cement) ถือเป็นตัวเลือกแรกในการน�ำมา
ยึดติดวัสดุบูรณะครอบฟันเซรามิกล้วน กับส่วนของเนื้อฟัน
ธรรมชาติทเี่ ป็นฟันหลัก ซึง่ ความส�ำเร็จของการยึดติดนัน้ ขึน้
กับคุณภาพและความคงทนในกลไกการยึดติด(4) โดยการ
สร้างให้เกิดการยึดติดในระยะยาวระหว่างรอยต่อของวัสดุที่
เป็นชิน้ งานบูรณะและวัสดุยดึ ติดชนิดเรซิน บริเวณพืน้ ผิวรอย
ต่อระหว่างวัสดุควรมีการยึดติดทัง้ ทางกลและทางเคมีเกิดขึน้
ร่วมกัน(5) แต่จากการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า เซอร์โคเนียชนิด
วายที ซี พี นั้ น มี ส ่ ว นประกอบของกลาสเมทริ ก ซ์ (glass
matrix) ที่น้อยมาก ท�ำให้ผิวมีความทนทานต่อสารเคมี ไม่
สามารถท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วยวิธีการใช้กรดความเข้มข้น
ต�่ำกัดร่วมกับสารคู่ควบไซเลน (silane coupling agent)
ดังทีใ่ ช้ในชิน้ งานบูรณะแบบเซรามิก ชนิดแก้ว (glass ceramic
restoration) ในการเพิม่ ยึดติดกับวัสดุยดึ ติดชนิดเรซินได้(6-8)
ดังนัน้ ในปัจจุบนั จึงมีการเตรียมพืน้ ผิวเซอร์โคเนียได้หลัก ๆ
2 วิธ(5-7)
ี ได้แก่ วิธีที่หนึ่ง การเพิ่มส่วนซิลิกา (silicatisation)
ไปบนพื้นผิวของเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพีจากนั้นจึงท�ำการ
เตรียมผิวแบบเซรามิกชนิดแก้วปกติ และวิธีที่สอง การใช้
ส่วนของวัสดุเตรียมพื้นผิวเซรามิก (ceramic primer) หรือ
วัสดุยึดติดชนิดเรซิน (resin cement) ที่มีส่วนประกอบของ
โมโนเมอร์ชนิดไบโอฟังชันนอล (bio-functional monomer)
อันได้แก่ เอ็มดีพี (10-methacryloyloxydecyldihydrogen

phosphate:MDP)(6,9,10)

โดยเอ็มดีพี ดังกล่าวจะมีลักษณะโครงสร้างทางเคมี
เป็นโมเดลแบบเอ็ม-อาร์-เอกซ์ (M-R-X) ส่วนเอ็มจะแทน
ส่วนของกลุ่มเมทาคริล (methacryl group) ที่มีหน้าที่ไปยึด
กั บ วั ส ดุ ยึ ด ติ ด ชนิ ด เรซิ น ผ่ า นการพอลิ เ มอร์ ไ รเซชั่ น
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(polymerization) ร่วมกันกับส่วนเรซินเมตริก (resin
matrix) ส่ ว นอาร์ จ ะแทนส่ ว นของสายไฮโดรคาร์ บ อน
(hydrocarbon chain) ที่เป็นโครงสร้างเชื่อมปลายทั้งสอง

ด้ า น และส่ ว นเอกซ์ แ ทนส่ ว นของกลุ ่ ม เอซิ ดิ ก ฟอสเฟต
(acidic phosphate group) ที่มีหน้าที่เชื่อมกับออกไซด์ของ
โลหะซึง่ ในทีน่ จี้ ะได้แก่ เซอร์โคเนียออกไซด์นนั่ เอง นอกจาก
การใช้สารเอ็มดีพแี ล้ว การสร้างให้เกิดการยึดติดในระยะยาว
ระหว่างรอยต่อของวัสดุที่เป็นชิ้นงานบูรณะ และวัสดุยึดติด
ชนิดเรซิน บริเวณพืน้ ผิวรอยต่อระหว่างวัสดุควรมีการยึดติด
ทั้งทางกลและทางเคมีเกิดขึ้นร่วมกัน(5)
การศึกษาการเตรียมพืน้ ผิวของเซอร์โคเนียเพือ่ เพิม่ การ
ยึดติดกับวัสดุยึดติดชนิดเรซินพบว่า การขัดสึกแบบพ่น
อนุภาคในอากาศ (airborne particle abrasion) ด้วยอนุภาค
อลูมินา หรืออนุภาคอลูมินาดัดแปลงด้วยซิลิกาจะมีส่วนใน
การเพิ่มความขรุขระของพื้นผิว (surface roughness)(11-13)
และเมื่ออ้างอิงจากการศึกษาของ Moon และคณะในปี
2015 ได้แนะน�ำให้ท�ำการเป่าทรายด้วยอนุภาคอลูมินา
ขนาด 50 ไมครอน เป็นเวลา 20 วินาที ภายใต้ความดัน 4
บาร์ บนพื้นผิวเซอร์โคเนีย ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าเฉลี่ยความแข็ง
แรงยึดเฉือนกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน มีค่ามากที่สุดในการ
ศึกษาดังกล่าว(14) และนอกจากการเตรียมพื้นผิวดังที่กล่าว
มาแล้วยังมีการเตรียมพื้นผิวชนิดอืน่ (7,15) เช่น การศึกษาของ
Lohbauer และคณะในปี 2008 ได้แนะน�ำการใช้สารผสม
ของกรดซัลฟูริก (sulphuric acid) และไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ในอัตราส่วน 10 ต่อ 3 ซึ่ง
ถูกเรียกว่า สารละลายปิรันยา (piranha’s solution) ที่จัด
เป็นสารกัดกร่อนทีร่ นุ แรงและสามารถเกิดปฏิกริ ยิ าไฮดรอก
ซิเลชั่น (hydroxylation) พื้นผิวได้เกือบทุกชนิดมาใช้กับ
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี(15) โดยหวังให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
กลุ่มไฮดรอกซิล (hydroxyl) บนพื้นผิวของเซอร์โคเนียซึ่ง
เป็นส่วนที่เกิดการยึดติดทางเคมีกับวัสดุยึดติดชนิดเรซินที่มี
เอ็มดีพเี ป็นองค์ประกอบ(16) โดยจากการศึกษานีพ้ บว่าพืน้ ผิว
ของเซอร์โคเนียทีผ่ า่ นการเตรียมพืน้ ผิวด้วยสารละลายปิรนั ยา
นัน้ ส่งผลให้มกี ารเกิดกลุม่ ไฮดรอกซิลมากทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับ
การเตรียมพืน้ ผิวด้วยสารเคมีชนิดอืน่ (15) และนอกจากการใช้
สารละลายปิรันยาในการเตรียมผิวแล้ว จากการศึกษาของ
Smielak และ Klimek ในปี 2015 รวมถึง Piascik และคณะ
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ในปี 2012 ยังพบว่าการเตรียมพืน้ ผิวด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก
(hydrofluoric acid) ที่ความเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 40 และ
48 นั้นก็สามารถท�ำให้เกิดความขรุขระ(17,18) และลักษณะ
ของกลุ ่ ม ไฮดรอกซิ ล ขึ้ น บนพื้ น ผิ ว ของเซอร์ โ คเนี ย
อี ก ด้ ว ย (19-21) ซึ่ ง ในการศึ ก ษาดั ง กล่ า วพบว่ า การใช้ ก รด
ไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นสูงร่วมกับการเตรียมพื้นผิว
เป็นเวลา 15 นาที จะช่วยเพิ่มค่าความขรุขระของพื้นผิว
เซอร์โคเนียอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ท�ำให้เกิดกลุม่ ไฮดรอกซิล
ขึ้นบนพื้นผิวเซอร์โคเนีย โดยหมู่ไฮดรอกซิลที่เพิ่มขึ้นนั้นจะ
มีส่วนช่วยในการท�ำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ชนิดไบโอฟังชั่น
นอลในวัสดุยดึ ติดชนิดเรซินโดยเฉพาะเอ็มดีพี ซึง่ การเพิม่ ขึน้
ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ผา่ นการศึกษามุมสัมผัสทีล่ ดลง
ระหว่างพื้นผิววัสดุนั่นเอง(22)
จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมา พบว่ายังมี
ความแตกต่างกันในการเตรียมพื้นผิวชิ้นงานเพื่อให้เกิดการ
ยึดติดที่ดีที่สุดทั้งในด้านทางกลและทางเคมี ทางผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาผลของการเตรียมพื้นผิวที่ต่างกัน
อันได้แก่ การเป่าทราย การกัดพืน้ ผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
การกัดพืน้ ผิวด้วยสารละลายปิรนั ยา รวมไปถึงการรวมขัน้ ตอน

รูปที่ 1

แสดงขนาดของชิ้นงาน (a) แผ่นเซอร์โคเนียชนิดวาย
ทีซีพี (b) ชิ้นงานทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือน

Figure 1 Show dimensions of specimen (a) Y-TZP plate
(b) Specimen of shear bond strength test
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การเตรียมผิวทัง้ ทางกลและทางเคมี ในการเตรียมพืน้ ผิวของ
ชิ้นงานบูรณะเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี เพื่อให้เกิดความ
แข็งแรงยึดเฉือนทีด่ ที สี่ ดุ ต่อไป โดยมีสมมุตฐิ านหลักของงาน
วิจัยที่ว่า การเตรียมพื้นผิวแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพีที่
แตกต่างกันไม่สง่ ผลต่อค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงยึดเฉือนกับวัสดุ
ยึดติดชนิดเรซิน

BioSonic®, Ohio, USA) ในน�้ำกลั่นเป็นเวลา 5 นาที

วิธีการ

กลุ่มที่ 3 ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกความ
เข้มข้นร้อยละ 48 เป็นเวลา 15 นาที กลุ่มที่ 4 ท�ำการเตรียม
พื้นผิวด้วยสารละลายปิรันยา เป็นเวลา 1 นาที กลุ่มที่ 5
ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทรายด้วยอนุภาคอลูมินา
ขนาด 50 ไมครอน ที่ความดันบรรยากาศ 4 บาร์ เป็นเวลา
20 วินาที ร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48
เป็นเวลา 15 นาที และกลุม่ ที่ 6 ท�ำการเตรียมพืน้ ผิวด้วยการ
เป่าทรายด้วยอนุภาคอลูมินาขนาด 50 ไมครอน ที่ความดัน
บรรยากาศ 4 บาร์ เป็นเวลา 20 วินาที ร่วมกับสารละลาย
ปิรันยา เป็นเวลา 1 นาที น�ำชิ้นตัวอย่างที่ได้รับการเตรียม
พืน้ ผิวท�ำการล้างด้วยน�ำ้ ปราศจากไอออน (deionize water)
และทิ้งไว้ให้แห้ง

เตรียมแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซพี ี ทีเ่ ผาโดยสมบูรณ์
จากห้องปฏิบัติการ ให้มีขนาดกว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว
7 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1(a) จ�ำนวน
186 ชิ้น
น�ำชิ้นทดสอบท�ำการขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายน�้ำ
เบอร์ 100 400 และ 600 ตามล�ำดับ ด้วยเครื่องขัดชิ้นงาน

(grinder polisher, Weiyi MaPaoTM 160E, Qingdao,
China) ด้วยความเร็ว 200 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 นาที

ภายใต้การหล่อเย็นด้วยน�้ำเพื่อปรับความขรุขระของพื้นผิว
จากนั้นท�ำความสะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องล้างอัลทราโซนิก

(ultrasonic cleaner, Coltene/Whaldent UC125H

จากนัน้ ทิง้ ไว้ให้แห้ง แบ่งกลุม่ ออกเป็น 6 กลุม่ กลุม่ ละ 31 ชิน้
ตามรูปแบบที่จะเตรียมพื้นผิว ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม
กลุ่มที่ 2 ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทรายด้วยอนุภาค
อลูมนิ าขนาด 50 ไมครอนทีค่ วามดันบรรยากาศ 4 บาร์ เป็น
เวลา 20 วิ น าที ด้ ว ยเครื่ อ งเป่ า ทราย (sandblasting

machine, Renfert basic classic, Hilzingen, Germany)

วัสดุอุปกรณ์

วัสดุที่ใช้ในงานวิจัย แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วัสดุทใี่ ช้ในงานวิจยั

Table 1

Materials used in this research
วัสดุ

บริษัทผู้ผลิต

แผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี

BruxirTM, Glidewell, Newport Beach, USA

อนุภาคทรายอลูมินาออกไซด์ ขนาด 50 ไมครอน

CobraTM, Renfert, Hilzingen, Germany

กรดไฮโดรฟลูออริก ความเข้มข้นร้อยละ 48

EMSURETM, Merck, Madrid, Spain

กรดซัลฟูริก ความเข้มข้นร้อยละ 98

EMSURETM, Merck, Madrid, Spain

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 30

PerhydrolTM, Merck, Madrid, Spain

วัสดุยึดติดชนิดเรซินรีไลเอกซ์ยูสองร้อย

RelyXTMU200, 3M Deutschland GmbH, Neuss, Germany

กระดาษทรายน�้ำ

Sand paper, TOA, Samut Prakan, Thailand
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การศึกษาความขรุขระของพืน้ ผิว ของแผ่นเซอร์โคเนีย
ชนิดวายทีซพี ี จากการเตรียมพืน้ ผิวทีแ่ ตกต่างกัน ด้วยเครือ่ ง
ตรวจสอบความขรุขระ (profilometer, Mitutoyo Surftest

SJ-310, Kanagawa, Japan)

น�ำชิ้นงานตัวอย่างกลุ่มละ 5 ชิ้น ไปท�ำการวัดความ
ขรุขระ ด้วยเครื่องวัดความขรุขระ 3 บริเวณ จากนั้นน�ำไป
ผ่านการเตรียมพืน้ ผิว และวัดความขรุขระ เพือ่ น�ำมาพิจารณา
ความแตกต่างของกลุม่ ข้อมูลก่อนและหลังการเตรียมพืน้ ผิว
ด้วยสถิติการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสอง
ประชากรไม่อสิ ระ (pair sample T-test) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่
ร้อยละ 95 และพิจารณาค่าเฉลีย่ ความแตกต่างก่อนและหลัง
ระหว่างกลุ่มด้วยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one way ANOVA) ร่วมกับสถิติเชิงซ้อน DunettT3
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติเอสพีเอสเอส เวอร์ชั่น 24.0 (statistics analysis

program, SPSS version 24, IBM, New York, USA)

การศึกษาลักษณะของพื้นผิว (surface topography)
ของแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี จากการเตรียมพื้นผิวที่
แตกต่างกัน ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
(scanning electron microscope, Jeol JSM-5910LV,
Massachusetts, USA)
น�ำชิ้นงานตัวอย่างกลุ่มละ 2 ชิ้นไปท�ำการส่องดู
ลักษณะของพื้นผิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด แบบ LV ทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 และ 10,000 เท่า และ
ส่องดูแนวตัดขวางที่ก�ำลังที่ขยาย 1,500 และ 5,000 เท่า
ด้วยอัตราเร่งอนุภาค 15 kV โดยท�ำการเตรียมพื้นผิวแผ่น
ทดสอบและน�ำไปยึดกับส่วนแท่งโลหะ จึงน�ำไปเข้าตู้อบ
ความชื้นและท�ำการเคลือบทองเพื่อเพิ่มการน�ำไฟฟ้า ก่อน
น�ำไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
การศึกษาการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของ
แผ่ น เซอร์ โ คเนี ย ชนิดวายทีซีพี จากการเตรีย มพื้นผิวที่
แตกต่างกัน ด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ (energy
dispersive X-Ray spectrometer: EDS)
น� ำ ชิ้ น งานตั ว อย่ า งกลุ ่ ม ละ 1 ชิ้ น ไปท� ำ การส่ อ งดู
ลักษณะของพื้นผิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
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ส่องกราด แบบ LV ทีก่ ำ� ลังขยาย 1,000 เท่า จากนัน้ เลือกสุม่
บริเวณในการวิเคราะห์ 3 บริเวณต่อหนึ่งแผ่น เพื่อพิจารณา
ถึงปริมาณและอัตราส่วนของธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบ จาก
นั้นพิจารณาเลือกวิเคราะห์เชิงปริมาณในธาตุที่มีอัตราส่วน
มากกว่าร้อยละ 1 โดยท�ำการเตรียมพื้นผิวแผ่นทดสอบและ
น�ำไปยึดกับส่วนแท่งโลหะ จึงน�ำไปเข้าตู้อบความชื้นและ
ท�ำการเคลือบทองเพื่อเพิ่มการน�ำไฟฟ้า ก่อนน�ำไปส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
การศึกษามุมสัมผัส (contact angle) ของแผ่นเซอร์โคเนีย
ชนิดวายทีซีพี จากการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกัน
น�ำชิ้นงานตัวอย่างกลุ่มละ 3 ชิ้น ไปท�ำการส่องดูมุม
สัมผัส โดยท�ำการหยดน�้ำปราศจากไอออน 20 ไมโครลิตร
ลงบนพื้นผิวด้วยไมโครปิเปต และท�ำการถ่ายรูปบริเวณ
พื้นผิวสัมผัส ด้วยกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวระบบดิจิทัล
(DSLR camera, Canon kiss-X, Tokyo, Japan) ร่วมกับ
เลนส์ถ่ายภาพมาโคร (macro lens, Canon EF 100mm
f/2.8L macro USM, Tokyo, Japan) โดยก�ำหนดระยะห่าง
จากชิ้นงาน 30 เซนติเมตร จากนั้นน�ำภาพที่ได้ ไปค�ำนวณ
หามุมสัมผัสด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย อิมเมจเจ
เวอร์ชั่น 1.6.0_24 (image processing program, image-J
version 1.6.0_24, New York, USA) ร่วมกับส่วนเสริม
แอลบีเอดีเอสเอ (low-Bond Axisymmetric Drop Shape
Analysis: LBADSA) และน�ำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ร่วมกับสถิติ
เชิงซ้อน Tukey HSD ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
เอสพีเอสเอส เวอร์ชั่น 24.0
การศึกษาทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างแผ่นเซอร์โค
เนียชนิดวายทีซีพี จากการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกัน และ
วัสดุยึดติดชนิดเรซิน (shear bond test)
น�ำชิ้นงานตัวอย่างกลุ่มละ 20 ชิ้น ใส่ในท่อพลาสติก
พีวีซีทรงกระบอกหน้าตัดกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
วัดจากขอบใน 15 มิลลิเมตรและมีความสูง 10 มิลลิเมตร
ด้วยวัสดุอีพอกซีเรซิน (epoxy resin) ในการยึดชิ้นงาน
ดังแสดงในรูปที่ 1(b)
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จากนั้นน�ำพื้นผิวเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพียึดกับวัสดุ
ยึดติดชนิดเรซินรีไลเอกซ์ยูสองร้อย ด้วยอัตราส่วนวัสดุฐาน
ต่อตัวกระตุ้น (base : catalyst ratio) 1 ต่อ 1 ด้วยไม้พาย
(spatula) โดยใช้เวลาผสมไม่เกิน 20 วินาทีตามค�ำแนะน�ำ
ของบริษัทผู้ผลิต และใส่ลงในแม่แบบให้เต็ม ให้ส่วนของ
วั ส ดุ ยึ ด ติ ด มี รู ป ร่ า งเป็ น ทรงกระบอกหน้ า ตั ด กลมขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากขอบใน 3 มิลลิเมตรและมีความสูง
3 มิลลิเมตร จากนัน้ ฉายแสงด้วยเครือ่ งฉายแสงทางทันตกรรม

(dental curing light: EliparTM, 3M Deutschland GmbH,
Neuss, Germany) ที่ความเข้มแสง 600 มิลลิวัตต์ต่อตาราง

เซนติเมตรเป็นเวลา 20 วินาทีโดยท�ำการฉายแสงทั้ง 4 ด้าน
ทิ้งให้วัสดุยึดติดก่อตัวโดยสมบูรณ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง(12,27)
จากนั้นน�ำชิ้นงานตัวอย่างแช่ในน�้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนทดสอบค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนระหว่างแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี และวัสดุยึด
ติดชนิดเรซินด้วยเครื่องทดสอบสากล (universal testing
machine: Instron 5566, Massachusetts, USA) ตาม
มาตรฐาน ISO/TS 11405:2003 โดยก�ำหนดค่าความเร็วหัวตัด
อยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที จนส่วนของแท่งวัสดุยึดติดชนิด
เรซินหลุดออก บันทึกค่าแรงมากสุดที่แยกวัสดุออกจากกัน
น�ำมาค�ำนวณค่าความแข็งแรงยึดเฉือนในหน่วย เมกะปาสคาล
ด้วยสมการ(11) ดังแสดงในสมการที่ 1
น�ำข้อมูลค่าความแข็งแรงยึดเฉือนทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิตดิ ว้ ย สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวร่วมกับ
สถิติเชิงซ้อน Dunette T3 ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
เอสพีเอสเอส เวอร์ชั่น 24.0 จากนั้นน�ำชิ้นงานตัวอย่างที่
แตกหักไปตรวจรูปแบบการเสียสภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
แบบสเตอริโอ พร้อมตัวบันทึกภาพ (stereo microscope

with digital camera: Olympus SZX7 & SZ2-ILST led
illuminator stand & E-330, Tokyo, Japan) ที่ก�ำลังขยาย

40 เท่า และบันทึกโดยแบ่งลักษณะรูปแบบของการเสียสภาพ
(mode of failure) ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่(11)
กลุ่มที่ 1: การเสียสภาพยึดติด (adhesion failure)
หมายถึง พบการแตกหักระหว่างรอยต่อแผ่นเซอร์โคเนียชนิด
วายทีซีพี และวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
กลุ่มที่ 2: การเสียสภาพเชือ่ มแน่น (cohesion failure)
หมายถึง พบการแตกหักในส่วนของวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
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กลุ่มที่ 3: การเสียสภาพผสม (mixed cohesion and
adhesion failure) หมายถึง พบการแตกหักทั้งในส่วนของ
วัสดุยึดชนิดเรซินร่วมกับการแตกหักระหว่างรอยต่อ

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาความขรุขระของพืน้ ผิว ของแผ่นเซอร์โคเนีย
ชนิดวายทีซพี ี จากการเตรียมพืน้ ผิวทีแ่ ตกต่างกัน ด้วยเครือ่ ง
ตรวจสอบความขรุขระ
ผลการทดสอบค่ า ความขรุ ข ระของพื้ น ผิ ว ทุ ก กลุ ่ ม
บรรยายในตาราง ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยเมื่อพิจารณา
การเปลี่ ย นแปลงของความขรุ ข ระพื้ น ผิ ว เฉลี่ ย เลขคณิ ต
(roughness average:Ra) ระหว่างชิ้นงานก่อนและหลัง
การเตรียมพื้นผิว ด้วยสถิติการทดสอบความแตกต่างของ
ค่ากลางของสองประชากรไม่อสิ ระ พบว่ากลุม่ ทีผ่ า่ นการเตรียม
ผิวด้วยการเป่าทรายและกลุ่มที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยการ
เป่าทรายร่วมกับกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) ซึ่ง
สอดคล้องกับการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของค่าความหยาบผิว
เฉลีย่ เลขคณิต ระหว่างการเตรียมพืน้ ผิวในแบบต่างกัน ทีพ่ บ
ว่ากลุ่มที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทรายอนุภาค 50
ไมครอน และกลุ่มที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยการเป่าทราย
ร่วมกับการกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก นัน้ มีคา่ เฉลีย่ ของการ
เปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ และมีความแตกต่างจากกลุม่ อืน่ อย่าง
มีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) จากสถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวร่วมกับสถิติเชิงซ้อน DunettT3 และเมื่อพิจารณา
ค่ า เฉลี่ ย ของความหยาบผิ ว เฉลี่ ย รู ป ร่ า ง (roughness
kurtosis:Rku) พบว่า กลุ่มที่ผ่านการกัดด้วยสารละลาย
ปิรันยานั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นที่มีค่าไปในทางที่เพิ่มขึ้น
ผลการศึกษาลักษณะของพืน้ ผิวของแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวาย
ทีซีพี จากการเตรียมพื้นผิวที่แ ตกต่ า งกั น ด้ ว ยกล้ อ ง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั การเตรียม
พืน้ ผิวพบลักษณะของพืน้ ผิวประกอบไปด้วยผลึกเซอร์โคเนีย
ชนิดวายทีซพี ี ร่วมกับช่องว่างบางส่วนดังแสดงในรูปที่ 2(a1)
2(a2) และภาพแนวตัดขวางในรูปที่ 3(a1) 3(a2) ซึง่ ใกล้เคียง
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รูปที่ 2

แสดงลักษณะของพื้นผิวแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวาย
ทีซีพี ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนส่องกราด (a1)
กลุม่ ควบคุมทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 เท่า (a2) กลุม่ ควบคุม
ที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า (b1) กลุ่มเป่าทรายด้วย
อนุภาค 50 ไมครอนที่ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า (b2)
กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอนที่ก�ำลังขยาย
10,000 เท่า (c1) กลุ่มกัดผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
ที่ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า (ลูกศรสีขาวแสดงอนุภาค
ลักษณะทรงกลม) (c2) กลุ่มกัดผิวด้วยกรดไฮโดร
ฟลูออริกทีก่ ำ� ลังขยาย 10,000 เท่า (ลูกศรสีขาวแสดง
อนุภาคลักษณะทรงกลม) (d1) กลุ่มกัดผิวด้วยสาร
ละลายปิรนั ยาทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 เท่า (d2) กลุม่ กัดผิว
ด้วยสารละลายปิรนั ยาทีก่ ำ� ลังขยาย 10,000 เท่า (e1)
กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิว
ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 เท่า (e2)
กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิว
ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า
(ลูกศรสีขาวแสดงอนุภาคลักษณะทรงกลมอัดแน่น)
(f1) กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับ
กัดผิวด้วยสารละลายปิรนั ยาทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 เท่า
(ลูกศรสีขาวแสดงอนุภาคลักษณะทรงกระบอก) (f2)
กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิว
ด้วยสารละลายปิรันยาที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า
(ลู ก ศรสี ข าวแสดงอนุ ภ าคลั ก ษณะทรงกระบอก
เกาะกันอย่างหลวม ๆ)

Figure 2 Show surface topography of specimen from
scanning electron microscope (a1) Control
group at 5,000x (a2) Control group at 10,000x
(b1) 50-micron sandblasting at 5,000x (b2)
50-micron sandblasting at 10,000x (c1) HF at
5,000x (white arrow show round particles) (c2)
HF at 10,000x (white arrow show round
particles) (d1) Piranha’s solution at 5,000x (d2)
Piranha’s solution at 10,000x (e1) 50-micron
sandblasting with HF at 5,000x (e2) 50-micron
sandblasting with HF at 10,000x (white arrow
show tighten round particles) (f1) 50-micron
sandblasting with Piranha’s solution at 5,000x
(white arrow show cylinder particles) (f2)
50-micron sandblasting with Piranha’s solution
at 10,000x (white arrow show loosen cylinder
particles)
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รูปที่ 3

แสดงลั ก ษณะของพื้ น ผิ ว แผ่ น เซอร์ โ คเนี ย ชนิ ด
วายที ซี พี ในแนวตั ด ขวางด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็คตรอนส่องกราด (a1) กลุ่มควบคุมที่ก�ำลังขยาย
1,500 เท่า (a2) กลุ่มควบคุมที่ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า
(b1) กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอนที่ก�ำลัง
ขยาย 1,500 เท่า (b2) กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50
ไมครอนทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 เท่า (c1) กลุม่ กัดผิวด้วย
กรดไฮโดรฟลูออริกทีก่ ำ� ลังขยาย 1,500 เท่า (c2) กลุม่
กัดผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกทีก่ ำ� ลังขยาย 5,000 เท่า
(d1) กลุ่มกัดผิวด้วยสารละลายปิรันยาที่ก�ำลังขยาย
1,500 เท่า (d2) กลุ่มกัดผิวด้วยสารละลายปิรันยาที่
ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า (e1) กลุม่ เป่าทรายด้วยอนุภาค
50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
ที่ก�ำลังขยาย 1,500 เท่า (e2) กลุ่มเป่าทรายด้วย
อนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิวด้วยกรดไฮโดร
ฟลูออริกที่ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า (f1) กลุ่มเป่าทราย
ด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิวด้วยสารละลาย
ปิรันยาที่ก�ำลังขยาย 1,500 เท่า (f2) กลุ่มเป่าทราย
ด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิวด้วยสารละลาย
ปิรันยาที่ก�ำลังขยาย 5,000 เท่า

Figure 3 Show cross-sectional surface topography of
specimen from scanning electron microscope
(a1) Control group at 1,500x (a2) Control group
at 5,000x (b1) 50-micron sandblasting at 1,500x
(b2) 50-micron sandblasting at 5,000x (c1) HF
at 1,500x (c2) HF at 5,000x (d1) Piranha’s
solution at 1,500x (d2) Piranha’s solution at
5,000x (e1) 50-micron sandblasting with HF at
1,500x (e2) 50-micron sandblasting with HF at
5,000x (f1) 50-micron sandblasting with
Piranha’s solution at 1,500x (f2) 50-micron
sandblasting with Piranha’s solution at 5,000x
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กับกลุม่ ทีผ่ า่ นการเตรียมพืน้ ผิวด้วยสารละลายปิรนั ยา เพียง
แต่ในกลุ่มที่ใช้สารละลายปิรันยานั้นจะพบช่องว่างมากกว่า
ร่วมกับลักษณะอนุภาคที่มีการยึดติดแบบหลวม ๆ จาก
พื้นผิว ดังแสดงในรูปที่ 2(d1) 2(d2) และภาพแนวตัดขวาง
ในรูปที่ 3(d1) 3(d2) ซึ่งแตกต่างจากการกัดด้วยกรดไฮโดร
ฟลูออริกทีพ่ บลักษณะอนุภาคเปลีย่ นสภาพเป็นทรงกลมและ
อัดตัวกันอย่างหนาแน่น ดังแสดงในรูปที่ 2(c1) 2(c2) และ
ภาพแนวตัดขวางในรูปที่ 3(c1) 3(c2)
ส่วนในกลุ่มที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทราย
นั้นจะพบลักษณะของพื้นผิวแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี
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มีอนุภาคลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม ยึดเกาะกันของผลึกอย่าง
หนาแน่น ดังแสดงในรูปที่ 2(b1) 2(b2) และภาพแนวตัดขวาง
ในรูปที่ 3(b1) 3(b2) แต่เมื่อท�ำการเป่าทรายร่วมกับการกัด
ด้วยกรดไฮโดรฟูออริก นั้นพบการเปลี่ยนแปลงของอนุภาค
เป็นลักษณะทรงกลม อัดแน่นบนพื้นผิว ดังแสดงในรูปที่
2(e1) 2(e2) และภาพแนวตัดขวางในรูปที่ 3(e1) 3(e2) ส่วน
การเป่าทรายร่วมกับการใช้สารละลายปิรันยา นั้นจะพบ
ลักษณะของพื้นผิวมีอนุภาคเป็นแท่งทรงกระบอก เกาะกัน
อย่างหลวม ๆ บริเวณพื้นผิว ดังแสดงในรูปที่ 2(f1) 2(f2)
และภาพแนวตัดขวางในรูปที่ 3(f1) 3(f2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดความขรุขระของพื้นผิว

Table 2

Mean surface roughness parameter

Treatment

Control
SB 50
HF
Piranha
SB50 + HF
SB50 + Piranha

T-Test
Mean pre Ra
(µm)[n=5]
0.92±0.23
1.31±0.24
0.95±0.24
1.15±0.33
1.43±0.29
1.55±0.35

Parameter

Mean post Ra
(µm)[n=5]
0.87±0.25
1.58±0.41
1.00±0.17
1.16±0.42
1.87±0.48
1.44±0.38

Mean ∆Ra (µm)[n=5]

Mean ∆Rku
[n=5]

(a)
(ab)
(a)
(a)
(b)
(a)

0.56±(0.45)
0.72±(1.36)
-0.89±(1.41)
-0.14±(0.35)
0.19±(0.67)
0.19±(0.71)

Sig.
0.296
0.035
0.317
0.894
0.000
0.401

-0.05±(0.14)
0.27±(0.26)
0.02±(0.10)
0.01±(0. 10)
0.44±(0.12)
-0.11±(0.37)

ตัวอักษรภาษาอังกฤษบริเวณซ้ายมือของตัวเลข แสดงความสัมพันธ์ทางสถิติเชิงซ้อน
Control คือ กลุ่มทดสอบที่ไม่ผ่านการเตรียมพื้นผิว
SB 50 คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย การเป่าทรายอนุภาคขนาด 50 ไมครอน
HF คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก
Piranha คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย สารละลายปิรันยา
SB 50 + HF คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย การเป่าทราย
SB 50 + Piranha คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยอนุภาคขนาด 50 ไมครอน และสารละลายปิรันยา

English alphabets on left side mean statistic relation
Control = no surface treatment
SB 50 = surface treat with 50-micron grit blasting
HF = surface treat with hydrofluoric acid
Piranha = surface with Piranha’s solution
SB 50 + HF = surface treat with 50-micron grit blasting and hydrofluoric acid
SB 50 + Piranha = surface treat with 50-micron grit blasting and Piranha’s solution

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 2561

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี จากการเตรียมพื้นผิว
ที่แตกต่างกัน ด้วยอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ
ผลการทดสอบการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพบรรยายในตาราง ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่า
กลุ่มที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทราย จะแสดง
อัตราส่วนของธาตุอลูมิเนียม (aluminium:Al) มากขึ้นจาก

41

CM Dent J Vol. 39 No. 2 2018

กลุ่มควบคุม และในกลุ่มที่ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วยกรด
ไฮโดรฟลูออริกนั้นจะพบอัตราส่วนโดยน�้ำหนักของธาตุ
ฟลูออรีน (fluorine:F) เพิ่มมากขึ้น ส่วนในกลุ่มที่ผ่าน
การเตรียมพื้นผิวด้วนสารละลายปิรันยา ส่งผลให้อัตราส่วน
โดยน�้ำหนักของธาตุ ออกซิเจน (oxygen:O) เพิ่มสูงขึ้นจาก
กลุ่มควบคุม

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือน รูปแบบการแตกหัก ค่าเฉลี่ยมุมสัมผัส และผลการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Table 3

Mean shear bond strength, mode of failure, mean contact angle and EDS analysis
Parameter
Treatment
Shear bond strength
Mode of failure
Mean contact angle
EDS analysis [n=3]
(MPa) [n=20]
[n=20]
(θ C) [n=3]
Adhesion MixedO
Al
F
type
(wt%) (wt%) (wt%)
Control
(a)
2.95±(0.77) 100%
(e) 84.50±(3.43) 15.27
SB 50
(c)
7.78±(1.47)
90%
10%
(bc) 34.84±(5.93) 18.79 3.13
HF
(c)
6.25±(2.37)
90%
10%
(cd) 47.91±(8.36) 16.48
1.08
Piranha
(a)
2.92±(1.23) 100%
(d) 51.78±(3.98) 21.84
SB50 + HF
(d) 13.89±(2.85) 40%
60%
(ab) 24.62±(2.69) 19.78 2.29 5.86
SB50 + Piranha (b)
4.44±(0.79) 100%
(a) 21.08±(0.17) 19.92 2.59
-

ตัวอักษรภาษาอังกฤษบริเวณซ้ายมือของตัวเลข แสดงความสัมพันธ์ทางสถิติเชิงซ้อน
Control คือ กลุ่มทดสอบที่ไม่ผ่านการเตรียมพื้นผิว
SB 50 คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย การเป่าทรายอนุภาคขนาด 50 ไมครอน
HF คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก
Piranha คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย สารละลายปิรันยา
SB 50 + HF คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วย การเป่าทราย
SB 50 + Piranha คือ กลุ่มทดสอบที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยอนุภาคขนาด 50 ไมครอน และสารละลายปิรันยา

English alphabets on left side mean statistic relation
Control = no surface treatment
SB 50 = surface treat with 50 micron grit blasting
HF = surface treat with hydrofluoric acid
Piranha = surface with piranha’s solution
SB 50 + HF = surface treat with 50 micron grit blasting and hydrofluoric acid
SB 50 + Piranha = surface treat with 50 micron grit blasting and piranha’s solution

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 2561

รูปที่ 4
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แสดงรูปตัวอย่างชิน้ งานทดสอบมุมสัมผัสทีเ่ กิดขึน้ บนพืน้ ผิวแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซพี ี (a) กลุม่ ควบคุม (b) กลุม่ เป่าทราย
ด้วยอนุภาค 50 ไมครอน (c) กลุ่มกัดผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก (d) กลุ่มกัดผิวด้วยสารละลายปิรันยา (e) กลุ่มเป่าทรายด้วย
อนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก (f) กลุ่มเป่าทรายด้วยอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับกัดผิวด้วย
สารละลายปิรันยา

Figure 4 Show specimens in experiment of contact angle on Y-TZP surface (a) Control group (b) 50-micron sandblasting
(c) HF (d) Piranha’s solution (e) 50-micron sandblasting with HF (f) 50-micron sandblasting with Piranha’s solution

ผลการศึกษามุมสัมผัสของแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซพี ี
จากการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกัน
ผลการศึกษามุมสัมผัสบรรยายในตาราง ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ทีผ่ า่ นการเตรียมผิวด้วย
การเป่าทรายร่วมกับการใช้สารละลายปิรันยา ส่งผลให้มีค่า
มุมสัมผัสที่น้อยที่สุด และกลุ่มที่มีค่ามุมสัมผัสมากที่สุดคือ
กลุ ่ ม ควบคุ ม สั ง เกตได้ จ ากรู ป ตั ว อย่ า งชิ้ น งานทดสอบ
ดังแสดงในรูปที่ 4
ผลการศึกษาทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างแผ่น
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซพี ี จากการเตรียมพืน้ ผิวทีแ่ ตกต่าง
กัน และวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
ผลการทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนบรรยายในตาราง
ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยพบว่า กลุม่ ทีผ่ า่ นการเตรียมพืน้ ผิว

ด้วยการเป่าทรายอนุภาค 50 ไมครอนร่วมกับกรดไฮโดร
ฟลูออริกความเข้มข้นสูงมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือน
เท่ากับ 13.89±(2.85) ซึง่ มากทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ตามด้ ว ยกลุ ่ ม ที่ ผ ่ า นการเตรี ย มพื้ น ผิ ว ด้ ว ยการเป่ า ทราย
อนุภาค 50 ไมครอน กลุ่มที่กัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก และ
กลุ่มที่ผ ่านการเป่าทรายอนุภาค 50 ไมครอน ร่ว มกั บ
สารละลายปิรันยา ตามล�ำดับ ซึ่งกลุ่มค่าเฉลี่ยความแข็งแรง
ยึดเฉือนต�่ำที่สุดทางสถิติคือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ผ่าน
การเตรียมพื้นผิวด้วยสารละลายปิรันยา
โดยเมื่อพิจารณารูปแบบการเสียสภาพจะพบว่า กลุ่ม
ที่ ผ ่ า นการเตรี ย มพื้ น ผิ ว ด้ ว ยการเป่ า ทรายอนุ ภ าค 50
ไมครอน ร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นสูงจะพบ
ลักษณะการเสียสภาพเป็นแบบผสม ถึงร้อยละ 60 ร่วมกับ
การเสียสภาพยึดติดร้อยละ 40 ส่วนกลุ่มที่ผ่านการเตรียม
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พื้นผิวด้วยการเป่าทรายอนุภาค 50 ไมครอน และกลุ่มที่กัด
ด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก พบว่ามีการเสียสภาพเป็นแบบผสม
ร้อยละ 10 แต่ในกลุม่ อืน่ พบการเสียสภาพเป็นแบบการเสีย
สภาพยึดติดทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3

บทวิจารณ์

จากผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก คือ
มี ค วามแตกต่ า งกั น ของค่ า เฉลี่ ย ความแข็ ง แรงยึ ด เฉื อ น
จากการเตรียมพื้นผิวของแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพีที่
แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษานี้ได้พิจารณาผลของการเตรียม
พื้นผิวที่แตกต่างกันของพื้นผิวเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี ต่อ
ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน โดยอาศัย
การเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทราย และการใช้สารละลาย
ทางเคมีในการช่วยเตรียมพื้นผิว ที่ถือเป็นข้อแนะน�ำในการ
เพิ่มการยึดติดจากหลาย ๆ การศึกษาร่วมกับการใช้วัสดุ
ยึ ด ติ ด ชนิ ด เรซิ น ที่ มี โ มโนเมอร์ ช นิ ด ไบโอฟั ง ชั่ น นอลเป็ น
ส่วนประกอบ(5,11,13-15,19,23-25) ซึง่ การศึกษานีไ้ ด้รวบรวมรูปแบบ
การเตรียมพื้นผิวที่ให้ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนและความ
ขรุขระของพื้นผิวมากที่สุด ในด้านการเป่าทราย(14) การใช้
สารละลายกัดพื้นผิว(15,19) และน�ำวิธีดังกล่าวมาผสมผสาน
เป็นวิธีใหม่ เพื่อให้เกิดการยึดติดที่ดีที่สุดระหว่าง พื้นผิว
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี และวัสดุยึดติดชนิดเรซิน
ซึ่งผลการศึกษานี้พบว่า การเตรียมพื้นผิวด้วยการ
เป่าทรายอนุภาค 50 ไมครอน ร่วมกับการกัดด้วยกรดไฮโดร
ฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48 ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยความ
แข็งแรงยึดเฉือนสูงทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับการเตรียมพืน้ ผิว
ด้วยวิธีอื่น ตามสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ร่วมกับสถิติเชิงซ้อน DunettT3 และยังพบรูปแบบการ
เสียสภาพเป็นแบบการเสียสภาพผสมมากถึงร้อยละ 60
อั น หมายถึ ง มี ก ารยึ ด ติ ด ที่ ดี ต ่ อ กั น ระหว่ า งพื้ น ผิ ว แผ่ น
เซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี และวัสดุยึดติดชนิดเรซิน ซึ่ง
สาเหตุที่การเตรียมพื้นผิวดังกล่าวให้ผลดีที่สุดนั้นมาจาก
คุณสมบัติของพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากทั้งการเป่า
ด้วยทราย และการกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
โดยเมื่อพิจารณาในส่วนของการเป่าทรายจะพบว่า
กลุม่ ทีผ่ า่ นการเตรียมพืน้ ผิวด้วยการเป่าทรายนัน้ จะส่งผลให้
ค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงยึดเฉือนสูงขึน้ กว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมี
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นัยส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่งเมื่ออ้างอิงจาก
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการเป่าทรายด้วยอนุภาคร่วมกับ
ความดันนัน้ สามารถก�ำจัดส่วนของสารปนเปือ้ นอินทรีย์ อาทิ
เช่น น�้ำลายหรือคราบไขมันออกจากพื้นผิวของเซรามิก(13,23)
และส่งผลให้เกิดความขรุขระบนพื้นผิวซึ่งเปลี่ยนจากพื้นผิว
ที่เรียบให้มีหลุมร่อง เอื้อให้เกิดการแทรกซึมของวัสดุยึดติด
ลงไป(10-13,26) สอดคล้องกับการศึกษานีท้ พี่ บว่า ค่าเฉลีย่ ผลต่าง
ของความขรุขระพื้นผิว เฉลี่ยเลขคณิตในกลุ่มที่ผ ่า นการ
เตรียมผิวด้วยการเป่าทรายมีคา่ สูงกว่ากลุม่ ควบคุม รวมไปถึง
ลักษณะของพืน้ ผิวทีไ่ ด้จากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
ที่ มี ลั ก ษณะขรุ ข ระเอื้ อ ให้ เ กิ ด การแทรกซึ ม ได้ ดี (11,12,14)
ดังแสดงในรูปที่ 2(b1) 2(b2) 2(e1) 2(e2) 2(f1) 2(f2) และ
3(b1) 3(b2) 3(e1) 3(e2) 3(f1) 3(f2) ซึ่งการเป่าทรายด้วย
อนุภาค 50 ไมครอน นัน้ ถือเป็นการเตรียมผิวเหมาะสมทีส่ ดุ
ในการเพิม่ ความขรุขระของพืน้ ผิวและการเกิดโครงสร้างผลึก
รูปร่างโมโนคลินิกในระดับที่เหมาะสม(14) และไม่ท�ำให้ความ
แข็งแรงของเซอร์โคเนียลดต�ำ่ ลง(27) อีกทัง้ ยังส่งผลให้เกิดการ
ยึดติดที่ดีที่สุดตามการศึกษาของ Moon และคณะ ในปี
2015(14)
นอกจากนี้ การยึดติดทีด่ นี นั้ ยังเป็นผลมาจากคุณสมบัติ
ในการเปลีย่ นพืน้ ผิวจากสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกความ
เข้มข้นสูง โดยจากการศึกษาของ Smielak และ Klimek ใน
ปี 2015 พบว่าการกัดพื้นผิวเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี ด้วย
กรดไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นสูงนั้นสามารถเพิ่มความ
ขรุขระของพืน้ ผิวในระดับนาโนได้(19) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Sriamporn และคณะ ในปี 2014 ที่พบว่าการใช้กรด
ไฮโดรฟลูออริกกัดจะส่งผลให้เกิดความขรุขระแบบนาโน
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมากจากการที่อะตอมรอบ ๆ ขอบเขตของ
คริ ส ตั ล ไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าทางเคมี ม ากกว่ า จึ ง ถู ก
กัดกร่อนรวดเร็วกว่าภายใน ส่งผลให้เกิดความขรุขระรอบ ๆ
คริสตัล และขนาดของเกรนที่ลดลง(17) แต่อย่างไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาจากผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการเพิ่มเติมของ
ความขรุขระระดับนาโนนีน้ นั้ ไม่สามารถเพิม่ ค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนได้(17,28) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษานี้ที่พบว่า
การเตรียมพื้นผิวด้วยการกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกนั้นไม่
ส่ ง ผลให้ ค่ า เฉลี่ ย ผลต่ า งของความขรุ ข ระพื้ น ผิ ว เฉลี่ ย
เลขคณิต ซึง่ เป็นการวัดความขรุขระในระดับไมโคร เกิดความ
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แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุม ดังแสดง
ในตารางที่ 2 แต่อย่างไรก็ดีในการศึกษานี้กลับพบว่า กลุ่ม
ที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยการกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
นั้นส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนสูงขึ้นกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3 ซึ่ง
เป็ น สาเหตุ ม าจากคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ผิ ว
นั่นเอง โดยการเพิ่มส่วนของ ฟลูออรีนขึ้นบนพื้นผิวของ
เซอร์โคเนียนั้นจะช่วยเพิ่มความสามารถในการกระจายตัว
(wettability) และส่งเสริมการยึดติดทางเคมีกับวัสดุทาง
ทั น ตกรรมได้ (22,29,30) โดยเมื่ อ อ้ า งอิ ง จากการศึ ก ษาของ
Piascik และคณะ ในปี 2012 ที่พบว่าเมื่อท�ำการเพิ่มส่วน
ของธาตุฟลูออรีน ผ่านกระบวนการฟลูออริเนชั่นไปบน
พืน้ ผิวของเซอร์โคเนีย จะท�ำให้เกิดลักษณะโครงสร้างยึดติด
ทางเคมีที่มีส่วนประกอบของ ฟลูออไรด์ (fluoride) และ
ออกซี่ฟลูออไรด์ (oxyfluoride) ซึ่งสามารถเกิดปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซ์เมือ่ อยูใ่ นบรรยากาศปกติ แตกตัวเกิดหมูไ่ ฮดรอกซิล
ขึ้นและเข้าจับกับโมโนเมอร์ชนิดไบโอฟังชั่นนอลที่มีอยู่ใน
วัสดุยึดติดชนิดเรซินผ่านพันธะไฮโดรเจน ดังแสดงในรูปที่ 5
ก่อให้เกิดค่าการยึดติดทีเ่ พิม่ ขึน้ ของวัสดุทงั้ สองชนิด โดยจาก
การศึกษานี้ยังพบอีกว่า พื้นผิวเซอร์โคเนียที่ถูกเพิ่มส่วนของ
ฟลูออไรด์นนั้ มีมมุ สัมผัสทีล่ ดลงจากกลุม่ ควบคุมอันแสดงถึง
การมีหมู่ไฮดรอกซิลที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง(22) ซึ่งผลที่ได้ดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษานี้ ที่พบว่ากลุ่มที่ผ่านการเตรียม
พื้นผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก นั้นจะมีธาตุฟลูออรีนขึ้นบน
พื้นผิวจากการทดสอบการวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิง

รูปที่ 5
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คุณภาพ โดยเมื่อพิจารณาถึงกลุ่มที่ท�ำการเป่าทรายร่วมกับ
การใช้กรดไฮโดรฟลูออริกในการเตรียมพื้นผิว ยิ่งพบว่ามี
ฟลู อ อรี น มากกว่ า การใช้ ก รดกั ด เพี ย งชนิ ด เดี ย ว โดยมี
อัตราส่วนโดยน�้ำหนักสูงกว่าประมาณ 5 เท่า ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และเมือ่ พิจารณาถึงมุมสัมผัสจะพบว่า กลุม่ ทีผ่ า่ น
การเตรียมพืน้ ผิวด้วยกรดกัดมีคา่ มุมทีล่ ดลงจากกลุม่ ควบคุม
ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4 อันแสดงถึงความสามารถ
ในการกระจายตัวที่สูงขึ้น ส่งผลให้มีการยึดติดที่ดีขึ้นตาม
แต่อย่างไรก็ดี ในการศึกษานีย้ งั พบว่า การใช้สารละลาย
ปิรันยาในการเตรียมพื้นผิวนั้นส่งผลให้มีมุมสัมผัสที่น้อยลง
เมื่ อ เที ย บกั บ กลุ ่ ม ควบคุ ม อั น แสดงถึ ง ปริ ม าณของหมู ่
ไฮดรอกซิลที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการกระจายตัว
ที่ดีขึ้น(22) แต่กลับพบว่าค่าเฉลี่ยค่าความแข็งแรงยึดเฉือนที่
ได้นั้นไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ และเมื่อ
พิจารณากลุ่มที่ใช้สารละลายปิรันยาร่วมกับการเป่าทราย ก็
พบค่าเฉลีย่ ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนทีม่ ากขึน้ สอดคล้องตาม
การศึกษาของ Lohbauer และคณะ ในปี 2008 ทีพ่ บว่า กลุม่
ที่ผ่านการเตรียมพื้นผิวด้วยการเป่าทรายร่วมกับการใช้สาร
ละลายปิรนั ยานัน้ จะมีคา่ การยึดติดสูงกว่ากลุม่ ควบคุม(15) แต่
ในการศึกษานี้เมื่อท�ำการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ท�ำการเป่า
ทรายเพียงอย่างเดียว กลับพบว่ามีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึด
เฉือนทีล่ ดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการยึดติดทางกลที่เป็นผลมากจาก
ความขรุขระของพื้นผิว โดยกลุ่มที่ท�ำการเตรียมพื้นผิวด้วย
การเป่าทรายร่วมกับสารละลายปิรันยานั้น จะมีค่าการ

แสดงภาพจ�ำลองพันธะเคมีระหว่างโมโนเมอร์ชนิดไบโอฟังชั่นนอลและหมู่ไฮดรอกซิลบนผิวแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี
หลังจากการเพิ่มฟลูออรีน

Figure 5 Show chemical bonded model of bio-functional monomer and hydroxyl group on Y-TZP surface after fluorination
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เปลี่ยนค่าเฉลี่ยของความหยาบผิวเฉลี่ยรูปร่างลดลง เมื่อ
เทียบกับกลุ่มที่ผ่านการเป่าทรายเพียงอย่างเดียว ดังแสดง
ในตารางที่ 2 ซึง่ หมายถึงการมีพนื้ ผิวทีเ่ รียบตืน้ มากขึน้ ส่งผล
ให้การยึดติดลดลง ดังแสดงในรูปที่ 3(b1) 3(b2) เปรียบเทียบ
กับรูปที่ 3(f1) 3(f2) และเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของพื้นผิว
ทีไ่ ด้จากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนจะพบลักษณะ
ของผิวเรียบตืน้ ร่วมกับรูพรุน และเกาะกันอย่างหลวม ๆ ของ
อนุภาคบริเวณพื้นผิว ดังแสดงในรูป 2(f1) 2(f2) ซึ่งสามารถ
หลุดออกได้ง่ายเมื่อมีการทดสอบการยึดติด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Hallmann และคณะในปี 2016 ที่พบว่าการ
เตรียมพื้นผิวด้วยสารละลายปิรันยาท�ำให้ค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนลดลง เนื่องมาจากการละลายของสารประกอบ
ออแกนิก บริเวณพื้นผิวที่เกิดจากการท�ำปฏิกิริยาของสาร
ละลายปิรันยา และชั้นของสารประกอบดังกล่าวยังมีการ
ละลายตัวที่สูง อันน�ำไปสู่การสูญเสียการยึดติดทันทีหลังยึด
กับวัสดุยดึ ติดชนิดเรซิน (spontaneous debonding) ตามมา(31)
อย่างไรก็ดี ถึงแม้การศึกษานี้ได้ท�ำการศึกษารูปแบบ
การเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกันต่อค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึด
เฉือนกับวัสดุชนิดเรซินที่มีส่วนประกอบของโมโนเมอร์ชนิด
ไบโอฟังชั่นนอล ร่วมกับการดูลักษณะของพื้นผิวและธาตุท่ี
เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้ท�ำการจ�ำลองถึงสภาวะในช่องปากผ่าน
การบ่มเทียม (artificial aging) ด้วยเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ร้อนเย็น (thermocycling machine) ซึ่งมีผลต่อการยึดติด
ในระยะยาวของวัสดุสองชนิด ดังนั้นในอนาคตจึงควรมี
การศึกษาต่อเนื่องในส่วนนี้ต่อไป

บทสรุป

ภายใต้ข้อจ�ำกัดในการศึกษานี้สามารถสรุปผลการ
ศึกษาได้ว่า การเตรียมพื้นผิวแผ่นเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี
ด้วยวิธีที่แตกต่างกันให้ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนที่แตกต่าง
กัน โดยวิธีการเตรียมพื้นผิวเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพี ด้วย
การเป่าทรายอนุภาคอลูมินาขนาด 50 ไมครอน เป็นเวลา
20 วินาที ภายใต้ความดัน 4 บาร์ ร่วมกับการกัดด้วยกรด
ไฮโดรฟลูออริกความเข้มข้นร้อยละ 48 เป็นเวลา 15 นาที
ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนมากที่สุดที่ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มการยึดติด
ทางกลและทางเคมีร่วมกัน
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