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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความแข็งแรงยึดเฉือน
ระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์ชนิดรีไลย์เอกซ์ยูนิเซ็มและ
เซอร์โคเนีย หลังปรับสภาพพืน้ ผิวด้วยไพรเมอร์และสารยึดติด
ที่มีเท็นเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบ ชิ้นงานเซรามิกรูปร่าง
ทรงกระบอกจ�ำนวน 30 ชิ้น ถูกน�ำไปยึดในท่อโลหะและ
ขัดเรียบ แบ่งชิ้นงานเป็น 6 กลุ่มโดยการสุ่ม และได้รับ
การปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว ด้ ว ยไพรเมอร์ แ ละสารยึ ด ติ ด ที่
แตกต่างกัน เรซินซีเมนต์ชนิดรีไลย์เอกซ์ยูนิเซ็มถูกยึดกับ
ชิน้ งานโดยฉีดลงในท่อพอลิเอทิลนี รูปทรงกระบอกเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร และสูง 0.5 มิลลิเมตร จํานวน
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the
micro-shear bond strength between RelyX™ Unicem
resin cement and zirconia after treated with different
universal primers and adhesives. Thirty cylindricalshaped zirconia were embedded into metal mold and
polished. The specimens were randomly divided into
six groups and surface treated with different universal
primers and adhesives. RelyX™ Unicem resin cement
was then cemented on to each specimen by injecting
the cement into cylindrical-shaped polyethylene tube
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4 แท่งต่อ 1 ชิ้นงาน รวมมีแท่งเรซินซีเมนต์ 20 แท่งต่อ 1
กลุ่ม (n=20) แช่ชิ้นทดสอบในน�้ำกลั่นอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนัน้ ทดสอบความแข็งแรง
ยึดเฉือนระดับจุลภาค และดูลักษณะการแตกหักด้วย
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบใช้ แ สง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ค่ า
ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของกลุ่มที่ปรับสภาพ
พื้ น ผิ ว ด้ ว ยสารยึ ด ติ ด ชนิ ด ซิ ง เกิ ล บอนด์ ยู นิ เ วอร์ แ ซล
(24.90±2.50 MPa) สูงที่สุดที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 (p<0.05) การปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารยึดติดชนิด
เคลียร์ฟิลไตรเอสยูนิเวอร์แซลบอนด์ (22.34±2.00 MPa)
และเคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์พลัส (22.17±1.59 MPa)
มีค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคมากกว่าอัลลอย
ไพรเมอร์ (17.98±1.66 MPa) และซีสดี เอ็นโอเพคไพรเมอร์
(17.94±1.81 MPa) และทุกกลุม่ ทดลองมีคา่ ความแข็งแรง
ยึดเฉือนระดับจุลภาคมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้ปรับสภาพพืน้ ผิว
(15.89±2.27) อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ร้อยละ 95 (p<0.05)

which was 0.8 millimeter in diameter and 0.5
millimeter in height. Four tubes were fixed on one
specimen. As a result, there were 4 resin cement rods
on each specimen and 20 rods in each group (n=20).
All specimens were stored in distilled water at 37˚C
for 24 hours. The micro-shear bond strength test was
performed. The mode of failure was inspected under
stereomicroscope. The result showed that the highest
micro-shear bond strength was found in specimen
treated with Single Bond Universal™ adhesive
(24.90±2.50 MPa). Micro-shear bond strength of the
groups treated with Clearfil™ S3 Universal Bond
(22.34±2.00 MPa) and Clearfil™ Ceramic Primer
Plus (22.17±1.59 MPa) were higher than that of
groups treated with Alloy Primer (17.98±1.66 MPa)
and Cesead N Opaque Primer (17.94±1.81 MPa).
Every experimental group showed significantly
higher micro-shear bond strength than control group
(15.89±2.27 MPa).

ค�ำส�ำคัญ: ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค เซอร์โคเนีย
การปรับสภาพพื้นผิวทางเคมี ไพรเมอร์และสารยึดติด

Keywords: micro-shear bond strength, zirconia,
chemical surface treatment, primers and adhesives.

บทน�ำ

การบู ร ณะฟั น แบบเซรามิ ก ล้ ว น (all-ceramic
restorations) ได้รบั ความนิยมสูงขึน้ เนือ่ งจากมีความสวยงาม
และเข้ากับเนื้อเยื่อได้ดี (good biocompatibilty)(1) แต่มี
ข้อด้อยคือ แตกหรือบิน่ ง่าย จึงมีการพัฒนาคุณสมบัตเิ ชิงกล
ของเซรามิกทางทันตกรรม (dental ceramics) ให้ดีขึ้นเพื่อ
ใช้บูรณะฟัน(2)
เซรามิ ก ทางทั น ตกรรมที่ มี อ งค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่
เป็นผลึก (polycrystalline ceramics) เช่น เซอร์โคเนีย
(zirconia) เป็นเซรามิกกลุ่มที่มีความแข็งแรงมากที่สุด(2)
เซอร์โคเนียมีค่าก�ำลังดัดขวาง 900-1200 เมกะปาสคาล

(megapascel: MPa) ความต้ า นทานต่ อ การแตกหั ก
(fracture resistance) มากกว่า 2000 นิวตัน (newton) และ
มีค่าความทนต่อการแตกหัก (fracture toughness) 9-10
เมกะปาสคาลต่อตารางเมตร (MPa/m2) มีอัตราการคงอยู่
(survival rate) สูง(3-5) สามารถใช้บรู ณะฟันทีร่ บั แรงบดเคีย้ ว

สูง(4,6) น�ำมาใช้ในงานทันตกรรม เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน
และรากเทียม(7,8)
ขั้นตอนการยึดติดชิ้นงานบูรณะเซอร์โคเนียกับฟัน
(cementation) ด้วยเรซินซีเมนต์ มีผลต่ออัตราการคงอยู่
ของชิ้นงาน(9) เนื่องจากสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
เซอร์โคเนียและลดการรัว่ ซึมตามขอบ (marginal leakage)(10)
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จากการศึ ก ษาการปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว พบว่ า เซอร์ โ คเนี ย
ต่ า งจากเซรามิ ก ชนิ ด อื่ น คื อ ไม่ มี ซิ ลิ ก า (silica) เป็ น
ส่วนประกอบ จึงไม่เกิดพันธะเคมี (chemical bond) กับ
ไซเลน (silane) และไม่สามารถใช้กรดกัดผิวให้ขรุขระได้
ท� ำ ให้ เ กิ ด การยึ ด ติ ด เชิ ง กลกั บ เรซิ น ซี เ มนต์ ไ ด้ ย าก (9,11)
การเป่าทราย (sandblast) ร่วมกับการใช้ไพรเมอร์ (primer)
หรื อ สารยึ ด ติ ด (adhesive) ที่ มี ม อนอเมอร์ ท� ำ งาน
(functional monomer ) เท็ น เอ็ ม ดี พี ( 10 -MDP;
10-methacryloyloxydecyl-dihydrogenphosphate) เป็น
ส่วนประกอบเป็นวิธีการปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อ
เพิ่มการยึดติดกับเรซินซีเมนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(9,11,12)
เนื่องจากหมู่ฟอสเฟต (phosphate group) ของเท็นเอ็มดีพี
ท�ำปฏิกิริยากับชั้นออกไซด์ของเซอร์โคเนียท�ำให้เกิดพันธะ
เคมี (13) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ไพรเมอร์ แ ละสารยึ ด ติ ด หลายชนิ ด มี
เท็นเอ็มดีพีเป็นส่วนประกอบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การยึดติดกับชิ้นงานบูรณะเซอร์โคเนีย(14)
ไพรเมอร์และสารยึดติดชนิดยูนิเวอร์แซล (primers
and universal adhesives) ถูกพัฒนาให้สามารถใช้กับฟัน
และวั ส ดุ บู ร ณะหลายชนิ ด เนื่ อ งจากมี ส ่ ว นประกอบ
หลายชนิด เช่น มอนอเมอร์ท�ำงานเท็นเอ็มดีพี ไซเลน และ
เรซินมอนอเมอร์(14) สารเหล่านี้อาจส่งผลต่อกันและมีผลต่อ
ค่าความแข็งแรงยึดติด (bond strength) ระหว่างเรซิน
ซีเมนต์กับเซอร์โคเนีย จึงเป็นที่มาของสมมติฐานงานวิจัย
คือ ชนิดของไพรเมอร์และสารยึดติดชนิดยูนเิ วอร์แซลทีม่ เี ท็น
เอ็ ม ดี พี ไม่ มี ผ ลต่ อ ความแข็ ง แรงยึ ด เฉื อ นระดั บ จุ ล ภาค
ระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์ที่มีมอนอเมอร์ท�ำงาน
หมู่ฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

สร้างชิน้ งานเซอร์โคเนียยีห่ อ้ บรักเซอร์โซลิด (Bruxzir®

solid zirconia, Glidewell Dental Laboratories, USA)
จากการตั ด แต่ ง (milling) ได้ ชิ้ น งานรู ป ทรงกระบอก

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร
จํานวน 30 ชิ้น (รูปที่ 1) ยึดชิ้นงานลงบริเวณศูนย์กลางท่อ
โลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร สูง 10 มิลลิเมตร
ด้วยอะคริลิกเรซินบ่มเองยี่ห้อเทมพรอน (Tempron, GC,
Japan) จากนั้นขัดชิ้นงานให้เรียบและมีระนาบเดียวกับ
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รูปที่ 1

แสดงลักษณะของชิ้นงานก่อนการปรับสภาพพื้นผิว

Figure 1 Specimen for surface treatment

อะคริลิกเรซินด้วยกระดาษทรายความละเอียด 400 600
800 1200 และ 1500 กริต (grit) ตามล�ำดับร่วมกับน�้ำ
ท�ำความสะอาดชิน้ งานด้วยเครือ่ งท�ำความสะอาดอัลตราโซนิก
(ultrasonic cleaner) ร่วมกับน�้ำกลั่น นาน 10 นาที และ
เป่าแห้ง แบ่งชิ้นงานด้วยการสุ่มเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้น
ตามวิธกี ารปรับสภาพพืน้ ผิวเซรามิกและวัสดุทใี่ ช้ในงานวิจยั
(ตารางที่ 1)
กลุ ่ ม ที่ 1 กลุ ่ ม ควบคุ ม ไม่ มี ก ารปรั บ สภาพพื้ น ผิ ว
เซอร์โคเนีย กลุ่มที่ 2 ปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วย
การทาซีสดี เอ็นโอเพคไพรเมอร์ (Cesead N Opaque Primer,
Kuraray Noritake Dental, Japan) ทิ้งไว้ 30 วินาที กลุ่มที่
3 ปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยการทาอัลลอยไพรเมอร์
(Alloy primer, Kuraray Noritake Dental, Japan) ทิ้งไว้
จนแห้ง กลุ่มที่ 4 ปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยการทา
สารยึ ด ติ ด ชนิ ด เคลี ย ร์ ฟ ิ ล ไตรเอสยู นิ เ วอร์ แ ซลบอนด์

(Clearfil™ S3 Universal Bond, Kuraray Noritake Dental,
Japan) ทิ้งไว้ 5 วินาที เป่าลม 5 วินาที กลุ่มที่ 5 ปรับสภาพ

พืน้ ผิวเซอร์โคเนียด้วยสารยึดติดชนิดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วอร์แซล
(Single Bond Universal™, 3M ESPE, USA) ทิง้ ไว้ 20 วินาที
เป่าลม 5 วินาที กลุ่มที่ 6 ปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วย
การทาเคลี ย ร์ ฟ ิ ล เซรามิ ก ไพรเมอร์ พ ลั ส (Clearfil™

Ceramic Primer Plus, Kuraray Noritake Dental, Japan)
ทิ้งไว้ 5 วินาที เป่าลม 5 วินาที

การเตรียมชิ้นทดสอบ

สร้างแบบหล่อการยึดติดระหว่างเรซินเซีเมนต์กับ
ชิน้ งานเซอร์โคเนียโดยการตัดท่อพอลิเอทิลนี (polyethylene
tube) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 มิลลิเมตร ให้มีความสูง 0.5
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มิลลิเมตรและเป็นระนาบเดียวกันด้วยเครื่องตัด จ�ำนวน
120 แท่ง จากนั้นวางแบบหล่อบนพื้นผิวเซอร์โคเนียที่
ปรับสภาพแล้ว จ�ำนวน 4 แท่งต่อ 1 ชิน้ งาน กดท่อพอลิเอทิลนี
ให้แนบกับชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์ก�ำหนดต�ำแหน่งช่วยยึด
(รู ป ที่ 2) จากนั้ น ผสมเรซิ น ซี เ มนต์ รี ไ ลย์ เ อกซ์ ยู นิ เ ซ็ ม
(RelyX™ Unicem, 3M ESPE, USA) โดยใช้เครื่องกด
บริเวณท้ายของแคปซูลทิ้งไว้ 4 วินาที ก่อนน�ำไปปั่นด้วย
เครื่องปั่นอะมัลกัม (amalgamator) 15 วินาที ต่อปลายฉีด
เรซินซีเมนต์ดว้ ยหัวต่อส�ำหรับคลองรากฟัน (root canal tip)
และฉีดเรซินซีเมนต์ให้เต็มท่อพอลิเอทิลีน (รูปที่ 2) ฉายแสง
เรซิ น ซี เ มนต์ ด ้ ว ยเครื่ อ งฉายแสงชนิ ด บลู เ ฟสแอลอี ดี

84

CM Dent J Vol. 39 No. 3 2018

(Bluephase® LED curing light, Ivoclar Vivadent,
Liechtenstein) รูปแบบความเข้มแสงต�่ำไปสูง (soft start
mode) ความเข้มแสง 1200 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร
(mW/cm2) เป็นเวลา 20 วินาที โดยวางปลายท่อนําแสง

ตัง้ ฉากและห่างจากผิวเซรามิก 1 มิลลิเมตร เมือ่ เรซินซีเมนต์
แข็งตัวใช้ใบมีดกรีดท่อพอลิเอทิลีนให้ขาดออกจากกันใน
แนวตัง้ แกะออกอย่างระมัดระวัง ได้แท่งเรซินซีเมนต์ 4 แท่ง
ยึดติดอยู่บนเซอร์โคเนียที่ฝังในท่อโลหะรูปทรงกระบอก
(รูปที่ 3) น�ำชิ้นทดสอบไปแช่น�้ำกลั่นในตู้ควบคุมอุณหภูมิ
(Incubator; Memmert BE-200, Memmert GmbH,
Germany) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง

รูปที่ 2

การยึดเรซินซีเมนต์บนชิ้นงานเซอร์โคเนีย

รูปที่ 3

ชิ้นทดสอบเซอร์โคเนียยึดกับเรซินซีเมนต์หลังแกะแบบหล่อ

Figure 2 Resin cement is luted on zirconia

Figure 3 Resin cement bonded with zirconia after molds are removed
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การทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค

น�ำชิ้นทดสอบมาทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระดับ
จุลภาค ด้วยเครื่องทดสอบอินสทรอน (Instron® 5566

testing machine, Instron Engineering Corporation,
USA) ด้วยความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที (mm/min) โดย

ใช้ลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร คล้องรอบ
แกนแท่งเรซินซีเมนต์ที่เตรียมไว้และสัมผัสบริเวณรอยต่อ
ระหว่างเรซินซีเมนต์กบั เซอร์โคเนีย (รูปที่ 4) บันทึกค่าความ
แข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคสูงสุดทีท่ ำ� ให้แท่งเรซินซีเมนต์
หลุด วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยการจ�ำแนกความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one-way ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกยี ์
(Tukey’s test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)
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การศึกษาลักษณะความล้มเหลวบริเวณแตกหัก

น�ำชิ้นทดสอบทั้งหมดมาตรวจสอบลักษณะความล้ม
เหลวบริ เ วณรอยแตกด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ใ ช้ แ สงแบบ
สเตอริโอ (stereomicroscope) จ�ำแนกความล้มเหลวเป็น 3
แบบดัดแปลงจาก de Souza และคณะดังนี(15)
้
แบบที่ 1 ความล้มเหลวระหว่างชัน้ เซอร์โคเนียกับเรซิน
ซีเมนต์ (adhesive failure at the ceramic-resin cement
interface) ร้อยละ 70 ขึ้นไป แบบที่ 2 ความล้มเหลวในชั้น
เรซินซีเมนต์ (cohesive failure in the resin cement) มีการ
แตกหักในชั้นเรซินซีเมนต์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ร่วมกับมีการแตกหักระหว่างชั้นเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 แบบที่ 3 ความล้มเหลวแบบ
ผสม (mixed failure) คือ มีการแตกหักทั้งระหว่างชั้น

ตารางที่ 1 แสดงวัสดุทใี่ ช้ในงานวิจยั

Table 1 Materials used in this research.
Product names and manufacturers
Bruxzir® solid zirconia
(Glidewell Dental Laboratories, USA)
Cesead N Opaque Primer
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
Alloy Primer
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
Clearfil™ S3 Universal Bond
(Kuraray Noritake Dental, Japan)

Compositions
High purity zirconia

Lot number
-

10-MDP, initiator, solvent

1P0026

VBATDT, 10- MDP, acetone

B20088

10-MDP, Bis-GMA, HEMA, hydrophilic aliphatic
dimethacrylate, hydrophobic aliphatic methacrylate,
initiator, colloidal silica, silane coupling agent, NaF,
ethanol, water
MDP, dimethacrylate resins, HEMA, methacrylatemodified polyalkenoic acid copolymer, filler, ethanol,
water, initiators, silane
10-MDP, 3-TMSPMA, ethanol

4K0025

Powder; glass powder, initiator, silica, substituted
pyrimidine, calcium hydroxide, peroxy compound and
pigment
Liquid; methacrylate phosphoric ester, dimethacrylate
acetate, stabilizer and initiator
10-MDP; 10-methacryloyloxydecyl-dihydrogenphosphate
VBATDT; 6-(4-vinylbenzyl-N-propyl) amino-1,3,5-triazine-2,4-dithione
Bis-GMA; Bisphenol A diglycidyl methacrylate
HEMA; Hydroxyethyl methacrylate
3-TMSPMA; 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate

641691

Single Bond Universal™
(3M ESPE, USA)
Clearfil™ Ceramic Primer Plus
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
RelyX™ Unicem
(3M ESPE, USA)

663411
5k0013
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รูปที่ 4
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ทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคด้วยอัตราเร็วหัวกด 1 มม. ต่อ นาที

Figure 4 Micro-shear bond strength test with cross-head speed 1 mm/min

เซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ และในเนือ้ เรซินซีเมนต์ โดยการ
แตกหักของชั้นใดชั้นหนึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 30-70

ผลการศึกษา

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของกลุ่ม
ทดสอบทั้ง 6 กลุ่มและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงใน
ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มที่ได้รับการปรับสภาพพื้นผิวด้วยสาร
ยึดติดชนิดซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลมีค่าความแข็งแรงยึด
เฉือนระดับจุลภาคสูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ
ความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การปรับสภาพ
พืน้ ผิวด้วยสารยึดติดชนิดเคลียร์ฟลิ ไตรเอสยูนเิ วอร์แซลบอนด์
และเคลี ย ร์ ฟ ิ ล เซรามิก ไพรเมอร์พลัสมีค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนระดับจุลภาคมากกว่า ซีสดี เอ็นโอเพคไพรเมอร์ และ
อัลลอยไพรเมอร์ และทุกกลุ่มทดลองให้ค่าความแข็งแรงยึด
เฉือนระดับจุลภาคมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)

ผลการศึกษาลักษณะความล้มเหลวบริเวณแตกหัก

การศึกษานี้พบลักษณะความล้มเหลวบริเวณแตกหัก
3 แบบ คือ การแตกหักบริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อฟันกับ
เรซินซีเมนต์ (adhesive failure) การแตกหักแบบผสม
(mixed failure) และการแตกหั ก ในเนื้ อ เรซิ น ซี เ มนต์

(cohesive failure in resin cement) ร้อยละของลักษณะ

ความล้มเหลวบริเวณแตกหักของทุกกลุ่มการทดลองแสดง
ดังตารางที่ 3
ผลการศึกษาพบลักษณะการแตกหักระหว่างชัน้ ยึดติด
มากที่ สุ ด ในกลุ ่ ม ควบคุ ม และกลุ ่ ม ที่ ป รั บ สภาพพื้ น ผิ ว
เซอร์โคเนียด้วยอัลลอยไพรเมอร์แต่ไม่พบลักษณะดังกล่าว
ในกลุม่ ทีใ่ ช้สารยึดติดชนิดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วอร์แซล ในกลุม่
ที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยซีสีดเอ็นโอเพคไพรเมอร์ เคลียร์ฟิล
เซรามิกไพรเมอร์พลัส เคลียร์ฟิลยูนิเวอร์แซลบอนด์ และ
ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์แซลพบลักษณะการแตกหักแบบผสม
มากที่สุด และพบการแตกหักในชั้นของเรซินซีเมนต์ในทุก
กลุ่มทดลอง

อภิปรายผลการศึกษา

ผลการศึกษาปฏิเสธสมมติฐานงานวิจยั การปรับสภาพ
พื้นผิวด้วยไพรเมอร์และสารยึดติดชนิดต่าง ๆ ไม่มีผลต่อค่า
เฉลี่ยก�ำลังยึดเฉือนระดับจุลภาคระหว่างเซอร์โคเนียชนิด
บรักเซอร์โซลิดกับเรซินซีเมนต์ชนิดรีไลย์เอกซ์ยูนิเซ็ม อย่าง
มีนัยส�ำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)
การศึกษานี้ใช้ไพรเมอร์และสารยึดติดชนิดยูนิเวอร์แซลที่ มี เ ท็ น เอ็ ม ดี พี เ ป็ น ส่ ว นประกอบ ไพรเมอร์ ที่ ใ ช้ ใ น
การศึกษานีค้ อื ซีสดี เอ็นโอเพคไพรเมอร์มหี มูท่ ำ� งานฟอสเฟต
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ชนิดเท็นเอ็มดีพี สามารถยึดติดโลหะผสมพื้นฐาน (base
metal alloy) กับเรซินซีเมนต์ อัลลอยไพรเมอร์มมี อนอเมอร์
ท�ำงานเท็นเอ็มดีพแี ละวีบเี อทีดที ใี่ ช้ในการยึดเรซินซีเมนต์กบั
โลหะผสมพื้นฐานและโลหะผสมมีตระกูล (noble alloys)
เคลี ย ร์ ฟ ิ ล เซรามิ ก ไพรเมอร์ พ ลั ส มี ม อนอเมอร์ ท� ำ งาน
เท็นเอ็มดีพีและไซเลนเป็นส่วนประกอบ สามารถใช้ปรับ
สภาพพืน้ ผิวโลหะผสมพืน้ ฐานและเซรามิก กลุม่ สารยึดติดมี
มอนอเมอร์ทำ� งานในเรซินมอนอเมอร์ สารยึดติดชนิดซิงเกิล
บอนด์ ยู นิ เ วอร์ แ ซลมี ม อนอเมอร์ ท� ำ งานเท็ น เอ็ ม ดี พี
ไซเลน และ ไวทรี บ อนด์ โ คพอลิ เ มอร์ (Vitrebond™
copolymer) สารยึดติดชนิดเคลียร์ฟิลไตรเอสยูนิเวอร์แซลบอนด์มีมอนอเมอร์ท�ำงานเท็นเอ็มดีพีและไซเลน สาร
ยึดติดทั้งสองชนิดสามารถใช้ปรับสภาพพื้นผิวโพรงฟันและ

CM Dent J Vol. 39 No. 3 2018

วัสดุบูรณะโลหะผสมพื้นฐานและเซรามิก เซลฟ์แอดฮีซีฟ
เรซิ น ซี เ มนต์ ช นิ ด รี ไ ลย์ เ อกซ์ ยู นิ เ ซ็ ม สามารถยึ ด ติ ด กั บ
เซอร์โคเนียได้ด้วยปฏิกิริยาทางเคมี เนื่องจากมีมอนอเมอร์
ท�ำงานเป็นอนุพนั ธ์ของกรดฟอสฟอริก จากการศึกษาพบว่า
เรซินซีเมนต์ชนิดนี้ให้ค่าการยึดติดกับเซอร์โคเนียสูงกว่า
เซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์ชนิดอื่น(16-18)
ผลการศึกษาพบว่าค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค
ของทุกกลุ่มทดสอบมีค่ามากกว่า 10- 13 เมกะปาสคาล ซึ่ง
ยอมรับได้เมือ่ มีการใช้งานทางคลินกิ (17) กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การปรับ
สภาพพื้ น ผิ ว ด้ ว ยสารยึ ด ติ ด ชนิ ด ซิ ง เกิ ล บอนด์ ยู นิ เ วอร์
แซล เคลียร์ฟิลไตรเอสยูนิเวอร์แซลบอนด์ และกลุ่มที่ได้รับ
การปรับสภาพพื้นผิวด้วยไพรเมอร์ชนิดเคลียร์ฟิลเซรามิก
ไพรเมอร์พลัส อัลลอยไพรเมอร์ และซีสดี เอ็นโอเพคไพรเมอร์

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทุกกลุม่ การทดลอง

Table 2 Means and standard deviations of micro-shear bond strength from all experimental groups
Surface treatment
Means and standard deviations of micro-shear bond strength (MPa)
15.89±2.27A
No treatment (control)
17.94±1.81B
Cesead N Opaque Primer
17.98±1.66B
Alloy Primer
22.34±2.00C
Clearfil™ S3 Universal Bond
24.90±2.50D
Single Bond Universal™
22.17±1.59C
Clearfil™ Ceramic Primer Plus
Means with the same upper case superscript letters are not significantly different (p>0.05)
ตารางที่ 3 ลักษณะความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละกลุม่ ทดลอง

Table 3 Modes of failure of each experimental group
Surface treatment
Adhesive failure (%)
No treatment (Control)
Cesead N Opaque Primer
Alloy Primer
Clearfil™ S3 Universal Bond
Single Bond Universal™
Clearfil™ Ceramic Primer Plus

55
35
55
5
0
5

Mixed failure (%)
40
40
40
70
55
85

Cohesive failure
in resin cement (%)
5
25
5
25
45
10
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มีค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาอื่น
ที่พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวของเซอร์โคเนียด้วยไพรเมอร์
หรื อ สารยึ ด ติ ด ที่ มี ส ่ ว นประกอบของมอนอเมอร์ ท� ำงาน
เท็นเอ็มดีพที ำ� ให้คา่ ความแข็งแรงยึดติดระหว่างเรซินซีเมนต์
กับเซอร์โคเนียสูงขึ้น(17,19,20) เนื่องจากเกิดพันธะเคมีระหว่าง
หมูฟ่ อสเฟตของเท็นเอ็มดีพกี บั ชัน้ ออกไซด์ของเซอร์โคเนีย(13)
นอกจากนี้ Chen และคณะพบว่าเท็นเอ็มดีพที มี่ คี วามเข้มข้น
สูงท�ำให้ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์กับ
เซอร์โคเนียมากขึ้น(21)
จากผลการศึกษาพบว่ากลุม่ ทีป่ รับสภาพพืน้ ผิวด้วยสาร
ยึดติดชนิดซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วอร์แซลและเคลียร์ฟลิ ยูนเิ วอร์แซล
บอนด์มคี า่ ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคมากกว่ากลุม่
อื่นอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ
de Souza และคณะ ซึง่ พบว่าการปรับสภาพพืน้ ผิวเซอร์โคเนีย
ก่อนการยึดด้วยเรซินซีเมนต์ด้วยสารยึดติดที่มีเท็นเอ็มดีพี
เป็นส่วนประกอบให้ค่าความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคสูง
กว่าการใช้ไพรเมอร์และเรซินซีเมนต์ทมี่ เี ท็นเอ็มดีพเี ป็นส่วน
ประกอบ เนือ่ งจากการใช้สารยึดติดสามารถเพิม่ ความเปียก
(wettability) ให้กับเรซินซีเมนต์ มีค่ามุมสัมผัส (contact
angle) ระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ลดลง ท�ำให้เรซิน
ซีเมนต์ไหลแผ่บนพืน้ ผิวเซอร์โคเนียได้ดี ท�ำให้มคี า่ ความแข็ง
แรงยึดติดสูงกว่ากลุม่ อืน่ (15,22,23) นอกจากนีพ้ บว่าค่าความแข็ง
แรงยึดเฉือนระดับจุลภาคของซิงเกิลบอนด์ยนู เิ วอร์แซล มีคา่
สูงกว่ากลุม่ ทีใ่ ช้สารยึดติดชนิดเคลียร์ฟลิ ไตรเอสยูนเิ วอร์แซล
บอนด์อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) โดยอาจเกิดจากระยะเวลา
การปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียด้วยสารยึดติดนานกว่า
ท�ำให้สารยึดติดสามารถเกิดปฏิกริ ยิ าเคมีกบั พืน้ ผิวเซอร์โคเนีย
มากกว่า หรือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่คาร์บอกซิลิก
ในสารประกอบไวทรีบอนด์โคพอลิเมอร์ในซิงเกิลบอนด์
ยูนเิ วอร์แซลกับพืน้ ผิวของเซอร์โคเนีย สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Magne และคณะ ซึ่ง พบว่าการปรับ สภาพพื้นผิว
เซอร์โคเนียก่อนการยึดเรซินซีเมนต์ดว้ ยสารประกอบทีม่ หี มู่
ฟอสเฟตและหมู่คาร์บอกซิลิกมีค่าความแข็งแรงยึดเฉือนสูง
กว่าการใช้สารยึดติดที่มีหมู่ฟอสเฟตเพียงอย่างเดียว(24)
กลุม่ ทีใ่ ช้ไพรเมอร์ชนิดซีสดี เอ็นโอเพคไพรเมอร์ อัลลอย
ไพรเมอร์ และเคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์พลัส ปรับสภาพ
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พื้นผิวเซอร์โคเนียก่อนยึดด้วยเรซินซีเมนต์ชนิดรีไลย์เอกซ์ยูนิเซ็มมีค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Yang และคณะ ซึ่งพบว่าการใช้ไพรเมอร์ชนิดอัลลอย
ไพรเมอร์ และ เคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์พลัสสามารถเพิ่ม
ค่าความแข็งแรงยึดดึงระหว่างเรซินซีเมนต์ชนิดรีไลย์เอกซ์ยูนเิ ซ็มกับเซอร์โคเนียได้(20) ผลการศึกษาพบว่าการใช้เคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์พลัสซึง่ มีไซเลนเป็นส่วนประกอบในการ
ปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียมีค่าความแข็งแรงยึดเฉือน
ระดับจุลภาคสูงกว่าการใช้ไพรเมอร์ชนิดอืน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
(p<0.05) จากการศึกษาของ Kaimal และคณะในปี ค.ศ.
2017 พบว่าการทาไซเลนบนพื้นผิวเซอร์โคเนียก่อนการยึด
กั บ เรซิ น ซี เ มนต์ ที่ มี เ ท็ น เอ็ ม ดี พี เ ป็ น ส่ ว นประกอบมี ค ่ า
ความแข็งแรงยึดเฉือนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ทา เนื่องจากไซเลน
เพิ่มความเปียกให้กับเรซินซีเมนต์(25) และค่าความแข็งแรง
ยึดเฉือนระดับจุลภาคของกลุ่มเคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์
พลัสมีคา่ ไม่แตกต่างจากการใช้สารยึดติดชนิดเคลียร์ฟลิ ไตรเอสยูนิเวอร์แซลบอนด์ในการปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนีย
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่าการใช้อัลลอยไพรเมอร์
ให้คา่ ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาคไม่แตกต่างจากซีสีด
เอ็นโอเพคไพรเมอร์อย่างมีนยั ส�ำคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Özcan และคณะ ซึ่งพบว่าการใช้อัลลอย
ไพรเมอร์ กั บ ซี สี ด ทู โ อเพคไพรเมอร์ ป รั บ สภาพพื้ น ผิ ว
เซอร์โคเนียก่อนการยึดด้วยเรซินซีเมนต์มีค่าก�ำลังยึดเฉือน
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการใช้มอนอเมอร์ท�ำงานชนิด
เดียวกันคือเท็นเอ็มดีพ(26)
ี

บทสรุป

การศึกษานี้พบว่าการปรับสภาพพื้นผิวเซอร์โคเนีย
ก่อนการยึดติดเรซินซีเมนต์ชนิดรีไลย์เอกซ์ยนู เิ ซ็มด้วยซิงเกิล
บอนด์ยนู เิ วอร์แซลให้คา่ ความแข็งแรงยึดเฉือนระดับจุลภาค
สูงที่สุด สารยึดติดชนิดเคลียร์ฟิลไตรเอสยูนิเวอร์แซลบอนด์
และเคลียร์ฟิลเซรามิกไพรเมอร์พลัสมีค่าความแข็งแรงยึด
เฉือนระดับจุลภาคมากกว่าอัลลอยไพรเมอร์ และซีสีดเอ็น
โอเพคไพรเมอร์ และทุกกลุ่มทดลองมีค่าความแข็งแรงยึด
เฉือนระดับจุลภาคมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ปรับสภาพพื้นผิว
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