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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการเตรียมผิวเรซิน
คอมโพสิตด้วยขั้นตอนการเตรียมผิวทางกล และ/หรือทาง
เคมีตอ่ ค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของการ
ซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตที่มีสภาวะความเสื่อม
วิธกี ารวิจยั : เตรียมชิน้ ทดสอบเรซินคอมโพสิต เคลียร์
ฟิลเอพีเอ็กซ์ อีเอสทู สี A1 รูปครึ่งนาฬิกาทราย จ�ำนวน
48 ชิ้น โดยมีพื้นที่ผิวในต�ำแหน่งส่วนคอดขนาด 1.5x8.0
มิลลิเมตร จากแบบหล่อโลหะแยกส่วน แบ่งชิน้ ทดสอบออก
เป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ชิ้น กลุ่มที่ 1 เก็บในน�้ำกลั่นอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กลุ่มที่ 2-6 น�ำไป
ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพด้วยเครื่องเทอร์โมไซคลิง
จ�ำนวน 15,000 รอบ แล้วน�ำไปเก็บในน�้ำกลั่นที่อุณหภูมิ
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Abstract
Objective: To evaluate the effect of surface
treatment with mechanical and/or chemical procedures on the microtensile bond strength (MTBS)
of a repaired, aged resin composite.
Methods: Forty-eight half-hourglass-shaped
resin composite blocks (Clearfil™ AP-X ES-2
shade A1) with a surface area at the narrowest
part of 1.5x8.0 mm were prepared by means of
metal split mold. All specimens were divided into
six groups of eight pieces. The blocks in Group 1
were stored in distilled water at 37°C for 24 hours.
The others (Groups 2-6) were subjected to 15,000

Sitthikorn Kunawarote
Assistant Professor, Dr., Department of Restorative Dentistry
and Periodontology, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
E-mail: sitthikorn.k@cmu.ac.th

ชม. ทันตสาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2562

37 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเปลี่ยนน�้ำ
กลั่นทุก 1 สัปดาห์จากนั้นชิ้นทดสอบทั้งหมดจะได้รับการ
เตรียมผิวด้วยวิธตี า่ งๆ กัน ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 (-SE) และกลุม่
ที่ 2 (+SE) เตรียมผิวด้วยเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ เป็นกลุ่ม
ควบคุมผลลบและบวก ตามล�ำดับ กลุ่มที่ 3 (+CoSE)
โคเจ็ท และเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ กลุ่มที่ 4 (+CoSiB)
โคเจ็ท ตามด้วยสารคู่ควบไซเลนซึ่งเตรียมขึ้นจากเคลียร์
ฟิล พอร์ซเลนบอนด์ แอกทิเวเทอร์ผสมกับสารไพรเมอร์
ของเคลียร์ฟลิ เอสอีบอนด์ ในอัตราส่วน 1:1 ทาเป็นเวลา 60
วินาทีและสารบอนด์ดิง กลุ่มที่ 5 (+HFSE) กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5 60 วินาทีและเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์
และกลุ่มที่ 6 (+HFSiB) กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5
60 วินาที ตามด้วยสารคู่ควบไซเลน และสารบอนด์ดิง จาก
นัน้ ท�ำการอุดซ่อมด้วยเรซินคอมโพสิต เคลียร์ฟลิ เอพีเอ็กซ์
อีเอสทู สี A4 โดยใช้แบบหล่อโลหะแยกส่วน ได้ชนิ้ ทดสอบ
รูปนาฬิกาทราย เก็บชิ้นทดสอบในน�้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และท�ำการตัดอีกครั้ง
เพื่อให้ได้พื้นที่ยึดติดขนาด 1.5x0.7 มิลลิเมตร จ�ำนวน 5
ชิ้นต่อชิ้นทดสอบ ท�ำการทดสอบค่าความแข็งแรงยึดติด
แบบดึงระดับจุลภาคด้วยเครือ่ งทดสอบวัสดุสากล ความเร็ว
ของหัวกด 1 มม./นาที ท�ำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อน
แบบดันเนตที 3 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p<0.05)
ตรวจสอบลักษณะพืน้ ผิวเรซินคอมโพสิตทีไ่ ด้รบั การเตรียม
ผิวด้วยวิธตี า่ งๆ และลักษณะรอยต่อระหว่างเรซินคอมโพสิต
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
ผลการศึกษา: วิธีการเตรียมผิวและสภาวะความเสื่อม
ของเรซินคอมโพสิตส่งผลต่อค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติด
แบบดึงระดับจุลภาคอย่างมีนัยส�ำคัญ การซ่อมเรซินคอม
โพสิตอายุ 24 ชัว่ โมงให้คา่ สูงทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ในขณะทีก่ ลุม่ เรซินคอมโพสิตทีม่ สี ภาวะความเสือ่ มให้คา่ ต�ำ่
กว่า โดยพบว่ากลุ่ม +CoSiB และ +HFSE ให้ค่าสูงกว่า
การเตรียมผิวด้วยวิธอี นื่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุม่
+CoSE มีคา่ เฉลีย
่ ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค
ต�่ำที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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cycles of thermocycling, then stored in distilled
water at 37°C for six months with weekly water
replacement. The specimens were treated with
different procedures: Group 1 (-SE) and Group
2 (+SE) as negative and positive control groups,
respectively, Clearfil™ SE Bond; Group 3
(+CoSE), CoJet™ followed by Clearfil™ SE
Bond; Group 4 (+CoSiB), CoJet™ followed by
silane coupling agent which was a mixture of
Clearfil™ porcelain bond activator and primer of
Clearfil™ SE Bond in a 1:1 ratio for 60 seconds,
then bonding; Group 5 (+HFSE), 9.5% hydrofluoric
acid for 60 seconds, followed by Clearfil™ SE
Bond; and Group 6 (+HFSiB), 9.5% hydrofluoric
acid for 60 seconds, followed by silane coupling
agent, then bonding. After surface treatments, each
specimen was repaired into a hourglass-shaped by
a split mold using Clearfil™ AP-X ES-2 shade
A4, to simulate the repair of an old restoration.
After 24 hours storage in 37°C distilled water,
all specimens were sectioned to achieve a surface
area at the narrowest part of 1.5x0.7 mm, 5 pieces/
specimen. MTBS between the resin composites
was determined using a universal testing machine
(crosshead speed of 1 mm/min). All bond strength
data were statistically analyzed using One-way
ANOVA test followed by Dunnett’s T3 multiple
comparisons test, with significance set up at
p < 0.05. Treated surfaces and interfaces were
examined under a scanning electron microscope.
Results: The various surface treatments
combined with the aging conditions exhibited
significant effects on MTBS. The negative control
group (-SE) showed the highest MTBS. On the
other hand, the MTBS of all aged groups were
decreased; however, two of the treatments (+CoSiB
and +HFSE) showed significantly greater MTBS
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สรุปผลการศึกษา: การเตรียมผิวด้วยวิธีกรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5 เป็นเวลา 60 วินาทีร่วมกับเคลียร์
ฟิลเอสอีบอนด์ และวิธีโคเจ็ทร่วมกับสารคู่ควบไซเลนและ
สารบอนด์ดิง ให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาคในการซ่อมเรซินคอมโพสิตทีม่ สี ภาวะความเสือ่ มสูง
กว่าวิธีอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
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than did the other treatments. The +CoSE treatment exhibited the lowest MTBS.
Conclusions: Surface treatment with 9.5%
hydrofluoric acid for 60 seconds, followed by
Clearfil™ SE Bond and CoJet™, followed by
silane coupling agent and bonding, significantly
improved the MTBS of a repaired, aged resin composite.

ค�ำส�ำคัญ: เรซินคอมโพสิต สารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์
โคเจ็ท สารคู่ควบไซเลน กรดไฮโดรฟลูออริก

Keywords: resin composite, self-etch adhesive
system, Cojet, silane coupling agent, hydrofluoric
acid

บทน�ำ

ซึ่งอยู่บนผิวหน้าที่ถูกยับยั้ง
ด้วยแก๊สออกซิเจน (oxygen inhibited layer)(4) ซึง่ ไม่พบใน
เรซินคอมโพสิตทีถ่ กู ขัดเรียบขัดมันหรือผ่านการใช้งานมาแล้ว
ท�ำให้มีการศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการเตรียมผิวและการ
ใช้สารปรับสภาพผิว เพื่อหวังผลในการเพิ่มค่าความแข็งแรง
ยึดติดระหว่างเรซินคอมโพสิตเก่าและใหม่ พบว่ากลไกที่ก่อ
ให้เกิดการยึดติดระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตเก่าและใหม่
ที่ ท� ำ การซ่ อ มแซมร่ ว มกั บ การใช้ ส ารยึ ด ติ ด (adhesive
(5)
system) ได้แก่
1. การยึดติดเชิงกลที่เกิดจากการแทรกซึมของมอนอเมอร์ (monomer) ในสารยึดติดลงไปในรอยขรุขระบน
ผิวของเรซินคอมโพสิต (micromechanical interlocking)
2. การยึดติดทางเคมี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ ใน 2 กรณี
ได้แก่
2.1 ระหว่างเรซินแมทริกซ์ของเรซินคอมโพสิตกับหมู่
เมทาไครเลต (methacrylate group) ในสารยึดติด
2.2 ระหว่างวัสดุอดั แทรกบนผิวเรซินคอมโพสิตทีเ่ ผยผึง่
ออกมากับหมู่เมทาไครเลตในสารยึดติด ซึ่งอาจช่วยเพิ่มการ
ยึดติดทางเคมีในส่วนนีไ้ ด้ดว้ ยการใช้สารคูค่ วบไซเลน (silane
(unpolymerized monomer)

ปัจจุบันเรซินคอมโพสิต (resin composite) เป็นวัสดุ
ที่ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบูรณะฟันไม่ว่าจะเป็นการ
บูรณะโดยตรง (direct restoration) หรือการบูรณะโดย
อ้อม (indirect restoration) เนื่องจากเป็นวัสดุบูรณะที่
ให้ความสวยงามสูง อีกทั้งมีการเตรียมโพรงฟันเชิงอนุรักษ์
(1)
(minimally invasive preparation) จึงมีการใช้งาน
เรซินคอมโพสิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็พบ
ว่ามีความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตในฟันหลังมากถึงร้อยละ 34.8 ในระยะเวลาติดตามผล
17 ปี(2) ซึ่งหลักในการพิจารณาว่าจะท�ำการซ่อมแซมเพียง
ส่วนที่เสียหาย หรือท�ำการรื้อและบูรณะใหม่ทั้งชิ้นนั้นยังไม่มี
ข้อสรุปที่แน่นอน เพราะการซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตนั้นจะ
เป็นไปตามหลักการบูรณะฟันเชิงอนุรักษ์ ส่วนเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ นการใช้งานมานานและมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น มี
การเปลี่ยนสี สูญเสียความเรียบมัน หรือมีรอยผุกลับซ�้ำ อาจ
จ�ำเป็นต้องพิจารณาท�ำการรื้อและบูรณะใหม่ทั้งหมด
ในกรณีที่เรซินคอมโพสิตเดิมยังมีสภาพดี การเลือกใช้
วิธกี ารซ่อมแซมเฉพาะส่วนทีเ่ สียหายจะช่วยลดโอกาสการเกิด
ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในของฟัน (dental pulp) รวมทั้งมี coupling agent)(6)
ค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการท�ำงานน้อยกว่า(3) การซ่อมแซม
เรซิ น คอมโพสิ ต ที่ ผ ่ า นการขั ด เรี ย บและขั ด มั น หรื อ
จึงต้องค�ำนึงถึงการยึดติดระหว่างเรซินคอมโพสิตเดิมและ ผ่านการใช้งานมาแล้วมักไม่พบผิวหน้าที่ถูกยับยั้งด้วยแก๊ส
เรซินคอมโพสิตส่วนใหม่ โดยทั่วไปเรซินคอมโพสิตแต่ละชั้น ออกซิเจน และพบมอนอเมอร์ที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาการเกิด
จะยึดติดกันด้วยมอนอเมอร์ที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ พอลิเมอร์หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้การยึดติด
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ระหว่างเรซินคอมโพสิตทัง้ สองส่วนไม่แข็งแรง จึงมีการพัฒนา
เทคนิคในการเตรียมผิววัสดุอุดเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการใช้
งานมาแล้ว เพือ่ เพิม่ ค่าการยึดติดกับเรซินคอมโพสิตใหม่ โดย
มีวตั ถุประสงค์หลักในการเตรียมพืน้ ผิวก่อนการซ่อมแซมเพือ่
ก�ำจัดผิวเรซินคอมโพสิตด้านบนทีม่ กี ารสัมผัสกับน�ำ้ ลายออก
ท�ำให้ได้ผิวที่สะอาดและมีพลังงานพื้นผิว (surface energy)
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของบริเวณที่จะ
ท�ำการซ่อมแซมด้วยการสร้างความขรุขระให้กับพื้นผิว(10)
สามารถแบ่งวิธกี ารเตรียมผิวออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเตรียม
ผิวด้วยวิธีทางกล เช่น การใช้เข็มกรอกากเพชร โดยเฉพาะ
หัวกรอละเอียด (fine-grit bur) ซึ่งให้ลักษณะความขรุขระ
ของพืน้ ผิวทีเ่ อือ้ ต่อการยึดติด(3) การขัดสึกแบบพ่นอนุภาคใน
อากาศ (airborne particle abrasion) หากใช้ร่วมกับกรด
ฟอสฟอริก (phosphoric acid) ส่งผลเพิม่ ค่าการยึดติดได้(7)
การเคลือบผิวด้วยซิลิกา (silica) ระบบโคเจ็ท (CoJet™) ที่
ก่อให้เกิดผิวขรุขระลึกประมาณ 10 ไมครอน (micron) ร่วม
กับมีการเคลือบผิวด้วยซิลกิ า(8) และการเตรียมผิวด้วยวิธที าง
เคมี เช่น การใช้แอซิดเู ลเตดฟอสเฟตฟลูออไรด์ (acidulated
phosphate fluoride) อาจต้องใช้เป็นเวลาถึง 4 นาทีจึงจะ
ได้ผิวที่มีความขรุขระจากการละลายวัสดุอัดแทรกส่วนที่เป็น
แก้ว(9) และการใช้กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid)
ซึ่งผลการกัดผิวนั้นจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกรด ระยะ
เวลาที่ใช้ และขนาดของวัสดุอัดแทรก(10)
การทดลองในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การเตรียมผิวเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ นการจ�ำลองการเสือ่ มสภาพ
ก่อนการซ่อมแซมด้วยเรซินคอมโพสิตต่อค่าความแข็งแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาค (microtensile bond strength) จาก
การศึกษาเรื่องการจ�ำลองการเสื่อมสภาพของ Ferracane
และคณะ ในปี 1998(4) พบว่าการเก็บเรซินคอมโพสิตไว้ ใน
น�้ำเป็นระยะเวลานาน 6 เดือนท�ำให้คุณสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุเสื่อมลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ส่วนการท�ำเทอร์โมไซคลิง
(thermocycling) ก็ส่งผลให้ปริมาณมอนอเมอร์ที่ยังไม่เกิด
ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ลดลง(11) โดยทั้งสองวิธีต่างก็เป็นสภาวะ
ที่เหมาะสมกับการจ�ำลองความเสื่อมของวัสดุ แต่การศึกษา
ส่วนใหญ่(12-14) มักเลือกท�ำการจ�ำลองความเสือ่ มด้วยการท�ำ
เทอร์โมไซคลิงหรือการเก็บในน�ำ้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ การ
ศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้จำ� ลองการเสือ่ มสภาพของวัสดุดว้ ยวิธกี ารท�ำ
เทอร์โมไซคลิงร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณพันธะคูข่ องอะตอม
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คาร์บอนแบบลูกโซ่ยาวตรง (C=C aliphatic chain) เพื่อ
หาจ�ำนวนรอบการท�ำเทอร์โมไซคลิงที่ท�ำให้ปริมาณมอนอเมอร์ที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ลดลงจนคงที่ ตามด้วย
การเก็บในน�้ำกลั่นเป็นระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้เกิดการเสื่อม
สภาพมากที่สุดก่อนน�ำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี
การเตรียมผิวเรซินคอมโพสิตด้วยวิธีต่างๆ นอกจากนี้ยังได้
เลือกใช้วิธีการเตรียมผิวทั้งทางกลและทางเคมีร่วมกัน โดยมี
สมมติฐานว่าค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของ
การซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ นการจ�ำลองการเสือ่ มสภาพ
และได้รับการเตรียมผิว มีค่าไม่แตกต่างจากค่าความแข็งแรง
ยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของการซ่อมแซมเรซินคอมโพสิต
ที่ไม่ได้รับการเตรียมผิว และแต่ละวิธีให้ค่าไม่ต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ชิ้นตัวอย่าง
ชิ้นทดสอบเรซินคอมโพสิต เคลียร์ฟิลเอพีเอ็กซ์ อีเอสทู

(Clearfil™ AP-X ES-2, Kuraray Noritake Dental Inc.,

สี A1ขนาดความสูง 5.5 มิลลิเมตร กว้างและยาว 6
มิลลิเมตร จ�ำนวน 35 ชิ้น ถูกเตรียมขึ้นจากแบบหล่อซิลิโคน
(silicone mold) ทีว่ างอยูบ
่ นแผ่นพอลิเอสเทอร์ (polyester
strip) ด้วยเทคนิคการอุดเป็นชัน
้ (incremental technique)
จนได้ความสูงรวมประมาณ 5.5 มิลลิเมตร แบ่งชิ้นทดสอบ
เป็น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 หลังจากอุดชั้นแรกหนาไม่เกิน 2
มิลลิเมตร ท�ำการยกแบบหล่อขึ้นแล้วดึงแผ่นพอลิเอสเทอร์
ออกก่อนฉายแสงจากทางด้านบน เพื่อจ�ำลองผิวหน้าที่ถูก
ยับยั้งด้วยแก๊สออกซิเจน ส่วนกลุ่มที่ 2-7 ท�ำการเตรียมชิ้น
ทดสอบโดยวางแบบหล่อซิลิโคนบนแผ่นพอลิเอสเทอร์ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผิวหน้าที่ถูกยับยั้งด้วยแก๊สออกซิเจน ชิ้น
ทดสอบทัง้ 7 กลุม่ ได้รบั การเตรียมต่างกันออกไป ได้แก่ กลุม่
ที่ 1 และ 2 น�ำไปเก็บในน�้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กลุ่มที่ 3-7 น�ำไปผ่านเครื่องเทอร์โมไซ
คลิง (เครื่องเทอร์โมไซคลิง รุ่น HWB332R, CWB332R,
TC301 ตั้งค่าระหว่างอุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซียส)
5,000 10,000 15,000 20,000 และ 25,000 รอบ ตามล�ำดับ
จากนัน้ น�ำชิน้ ทดสอบในแต่ละกลุม่ ไปหาปริมาณมอนอเมอร์ที่
ยังไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ที่ผิวด้านล่าง โดยการวิเคราะห์
ปริมาณพันธะคู่ของอะตอมคาร์บอนแบบลูกโซ่ยาวตรงที่ค่า
เลขคลื่น (wave number) ประมาณ 1,640 เคเซอร์ (cm-1)
Japan)
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ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด เทคนิคฟูเรียร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (fourier-transform
infrared spectroscopy) รุ่นเท็นเซอร์ 27 โดยใช้วิธีการ
กระเจิงรังสี (scattering mode) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณพันธะ
คู่ของอะตอมคาร์บอนแบบลูกโซ่ยาวตรง ซึ่งแสดงถึงมอนอเมอร์ที่ยังไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ที่เหลืออยู่ที่ผิวของชิ้น
งาน น�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one way ANOVA) และเปรียบ
เทียบระหว่างกลุม่ ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบดันเนตที
3 (Dunnett’s T3) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
เพื่อน�ำไปสู่วิธีการทดลองในขั้นตอนต่อไป ว่าจะน�ำชิ้นงานไป
ผ่านเครื่องเทอร์โมไซคลิงจ�ำนวนกี่รอบ จนกว่าความสูงของ
กราฟปริมาณพันธะคู่ของอะตอมคาร์บอนแบบลูกโซ่ยาวตรง
จะมีค่าคงที่
ขั้นตอนการทดลอง
ชิ้นทดสอบเรซินคอมโพสิต เคลียร์ฟิลเอพีเอ็กซ์ อีเอสทู
สี A1 ขนาดความสูง 5.5 มิลลิเมตร กว้าง 5.5 มิลลิเมตร
และยาว 8 มิลลิเมตร รูปครึ่งนาฬิกาทราย จ�ำนวน 48 ชิ้น ถูก
เตรียมขึ้นจากแบบหล่อโลหะแยกส่วน (metal split mold)
ดังรูปที่ 1 ด้วยเทคนิคการอุดเป็นชั้น จนสูงรวมประมาณ 5.5
มิลลิเมตรโดยวางแบบหล่อโลหะแยกส่วนลงบนแผ่นพอลิเอสเทอร์ หลังฉายแสงถอดแบบหล่อแยกส่วนออก ได้ชิ้น
งานเป็นรูปครึ่งนาฬิกาทรายที่มีพื้นที่ส�ำหรับท�ำการซ่อมแซม
บริเวณรอยคอด ขนาดกว้าง 1.5 มิลลิเมตร และยาว 8
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2A จากนั้นแบ่งชิ้นทดสอบออกเป็น 6
กลุ่ม กลุ่มละ 8 ชิ้น ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เก็บในน�้ำกลั่นอุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กลุ่มที่ 2-6 ท�ำการ
จ�ำลองการเสือ่ มสภาพด้วยการน�ำไปผ่านเครือ่ งเทอร์โมไซคลิง
15,000 รอบ และเก็บในน�ำ้ กลัน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยท�ำการเปลีย่ นน�ำ้ กลัน่ ทุก 1 สัปดาห์
เพื่อจ�ำลองการเสื่อมสภาพของเรซินคอมโพสิต ชิ้นทดสอบ
ส่วนแรกทัง้ 6 กลุม่ ได้รบั การเตรียมผิวด้วยวิธตี า่ งๆ (ตารางที่
1) ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (-SE) และ กลุ่มที่ 2 (+SE) เตรียมผิวบน
ชิ้นงานเรซินคอมโพสิตที่ไม่ผ่านและผ่านการจ�ำลองการเสื่อม
สภาพด้วยเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ (Clearfil™ SE Bond,
Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) เป็นกลุ่มควบคุม
ผลลบและกลุ่มควบคุมผลบวก ตามล�ำดับ โดยใช้สารไพรเมอร์คู่กับสารบอนด์ดิงของระบบสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอส-
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อีบอนด์ กลุ่มที่ 3 (+CoSE) เตรียมผิวด้วยโคเจ็ทและเคลียร์
ฟิลเอสอีบอนด์ โดยทาทั้งสารไพรเมอร์และสารบอนด์ดิงตาม
ล�ำดับ กลุ่มที่ 4 (+CoSiB) เตรียมผิวด้วยโคเจ็ท สารคู่ควบ
ไซเลนซึ่งเตรียมขึ้นจากเคลียร์ฟิล พอร์ซเลนบอนด์แอกทิเวเทอร์ (Clearfil™ Porcelain bond activator, Kuraray
Noritake Dental Inc., Japan) ผสมกับสารไพรเมอร์ ของ
เคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ ในอัตราส่วน 1:1 ทาเป็นเวลา 60
วินาที และสารบอนด์ดิงของเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ กลุ่มที่ 5
(+HFSE) เตรียมผิวด้วยร้อยละ 9.5 กรดไฮโดรฟลูออริก
(9.5% Porcelain etchant gel, BISCO Inc., USA) เป็น
เวลา 60 วินาที และเคลียร์ฟลิ เอสอีบอนด์ โดยทาทัง้ สารไพรเมอร์และสารบอนด์ดิงตามล�ำดับ และกลุ่มที่ 6 (+HFSiB)
เตรียมผิวด้วยร้อยละ 9.5 กรดไฮโดรฟลูออริกเป็นเวลา 60
วินาที ทาสารคู่ควบไซเลนเป็นเวลา 60 วินาที และสารบอนด์
ดิงของเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์
น�ำชิน้ ทดสอบทีผ่ า่ นการเตรียมผิวกลับไปใส่ในแบบหล่อ
โลหะแยกส่วนอีกครัง้ จากนัน้ ท�ำการอุดบริเวณพืน้ ผิวทีเ่ ตรียม
ไว้ด้วยเรซินคอมโพสิต เคลียร์ฟิลเอพีเอ็กซ์ อีเอสทู สี A4
โดยอุดเป็นชั้น จนสูงประมาณ 5.5 มิลลิเมตร ถอดแบบหล่อ
โลหะแยกส่วนออก ได้ชิ้นทดสอบรูปนาฬิกาทรายขนาดความ
สูง 11 มิลลิเมตร กว้าง 5.5 มิลลิเมตร และยาว 8 มิลลิเมตร
มีบริเวณยึดติดอยู่ตรงส่วนคอดสุดของรูปนาฬิกาทรายกว้าง
1.5 มิลลิเมตร และยาว 8 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2B เก็บตัวอย่าง
ทัง้ หมดในน�ำ้ กลัน่ ในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ (incubator) 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
น�ำชิน้ ทดสอบมาตัดด้วยเครือ่ งตัดใบเลือ่ ยเพชร (Isomet
1000 precision saw, Buehler Jebsen & Jessen

ได้ชิ้นงานหนา 0.7 มิลลิเมตร จ�ำนวน
5 ชิ้นต่อชิ้นทดสอบ รวมชิ้นงานทั้งหมด 40 ชิ้นต่อกลุ่ม ได้
ชิ้นงานเป็นรูปนาฬิกาทรายที่มีส่วนแคบที่สุดอยู่ที่รอยต่อยึด
ติดระหว่างเรซินคอมโพสิต กว้าง 1.5 มิลลิเมตร ซึ่งท�ำให้มี
พื้นที่หน้าตัดในการยึดติดประมาณ 1 ตารางมิลลิเมตร ยึด
ชิน้ งานลงบนแท่นทดสอบค่าก�ำลังยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค
ด้วยกาวไซยาโนอะคริเลต โมเดลรีแพร์ทูบลู (Model repair
II blue, Dentsply, USA) ท�ำการทดสอบความแข็งแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาคด้วยเครือ่ งทดสอบวัสดุเอนกประสงค์
Marketing, USA)

(Universal Testing Machine (UTM), Instron 5566,
Instron (Thailand) Limited, Thailand)

โดยใช้น�้ำหนัก
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หัวกดเท่ากับ 100 นิวตัน (newton) ด้วยความเร็วหัวกดที่
อัตรา 1 มิลลิเมตรต่อนาที บันทึกค่าแรงเป็นนิวตันที่ท�ำให้ชิ้น
เรซินคอมโพสิตหลุดออกจากกัน
ศึกษาลักษณะพื้นผิวเรซินคอมโพสิตก่อนท�ำการยึดติด
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning
Electron Microscope, SEM, JSM-6610LV SEM,

ที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า โดยเลือก
ตัวอย่างชิน้ ทดสอบเรซินคอมโพสิตจ�ำนวน 4 ชิน้ ได้แก่ เรซินคอมโพสิตอายุ 24 ชั่วโมง เรซินคอมโพสิตที่ผ่านการจ�ำลอง
การเสื่อมสภาพ เรซินคอมโพสิตที่ผ่านการจ�ำลองการเสื่อม
สภาพและได้รับการเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท และเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ นการจ�ำลองการเสือ่ มสภาพและได้รบั การเตรียมผิว
ด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5 เป็นเวลา 60 วินาที และ
ท�ำการวิเคราะห์สัดส่วนของธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ สเปกJOEL Ltd., Japan)

รูปที่ 1

แสดงภาพแบบหล่อโลหะแยกส่วนทั้ง 5 ชิ้น

Figure 1

Metal split mold (5 pieces)

รูปที่ 2A

แสดงชิ้นทดสอบเรซินคอมโพสิตส่วนแรกรูปครึ่งนาฬิกา
ทราย

Figure 2A Half-hourglass-shaped specimen
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โทรสโกปีแบบกระจายพลังงาน (energy dispersive x-ray
spectroscopy, EDS) บนพืน
้ ผิวเรซินคอมโพสิตก่อนท�ำการ
ยึดติดอีกด้วย รวมทั้งศึกษาลักษณะรอยต่อ (interface)
ระหว่างเรซินคอมโพสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด
ส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 3,000 เท่า โดยเลือกตัวอย่างชิ้น
ทดสอบเรซินคอมโพสิตที่ได้รับการอุดซ่อมแล้ว จากทุกกลุ่ม
การทดลองจ�ำนวน 6 ชิ้น
น�ำค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคที่ได้จาก
การทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และท�ำการเปรียบเทียบความแตก
ต่างระหว่างกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนแบบดันเนตที
3 โดยใช้โปรแกรม SPSS V17.0 (SPSS Inc., USA) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p <0.05)

รูปที่ 2B

แสดงภาพชิน้ ทดสอบเรซินคอมโพสิตหลังท�ำการซ่อมแซม
ได้ชิ้นทดสอบรูปนาฬิกาทราย

Figure 2B Hourglass-shaped specimen
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ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบและวิธีใช้งานของผลิตภัณฑ์
Table 1

Compositions and Instructions of adhesive and restorative materials

ผลิตภัณฑ์
Clearfil™ AP-X ES-2

ส่วนประกอบ
Resin : Hydrophobic aromatic dimethacrylate,

(Kuraray Noritake Inc., Japan) Bisphenol A diglycidylmethacrylate,
dl-Camphorquinone, Accelerators,

วิธีใช้
อุดเป็นชั้น ความหนาไม่เกิน
ชั้นละ 2 มิลลิเมตร ฉายแสง
ชั้นละ 20 วินาที

Batch No.

- ทาไพรเมอร์ ในลักษณะถูไป
มาเบาๆ 20 วินาที เป่าลม
- ทาสารยึดติด เป่าลมเบาๆ
แล้วฉายแสง 10 วินาที

C20289

พ่นตั้งฉากที่แรงดัน 2-3 บาร์
ห่างจากชิ้นงาน 10 มิลลิเมตร
เป็นเวลา 15 วินาที
ผสมกับไพรเมอร์ของ
Clearfil™ SE Bond ใน
อัตราส่วน 1:1 และทาลงบน
ผิวเรซินคอมโพสิตเป็นเวลา
60 วินาที
ทากรดลงบนผิวเรซิน
คอมโพสิตเป็นเวลา 60 วินาที

656716

760015

Initiators, Pigments
Filler : Silanated barium glass filler,
Pre-polymerized organic filler
Clearfil™ SE Bond

Primer : 10- Methacryloyloxydecyl dihydrogen

(Kuraray Noritake Inc., Japan) phosphate (MDP), HEMA,
dl-Camphorquinone, Hydrophillic
dimethacrylate, N,N-Diethanol-p-toluidine,

C40180

Water Bonding agent : 10-MDP, Bis-GMA,
HEMA, Hydrophobic dimethacrylate,
dl-Camphorquinone, N,NDiethanol-p-toluidine,
Silanated colloidal silica
CoJet™ sand

Silicatized sand (particle size 30 μm)

(3M™ ESPE™,USA)
Clearfil™ Porcelain bond

3- Methacryloxypropyltrimethoxy silane (MPS),

activator (Kuraray Noritake

Bisphenol A polyethoxy dimethacrylate

Inc., Japan)

9.5% Porcelain etchant gel

9.5% buffered hydrofluoric acid gel

(BISCO, Inc., USA)

ผลการศึกษา

การวิเคราะห์ชิ้นตัวอย่าง
น�ำผลวิเคราะห์ที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อน�ำไปสู่วิธีการ
ทดลองในขั้นตอนต่อไป ว่าจะน�ำชิ้นงานไปผ่านเครื่องเทอร์
โมไซคลิงจ�ำนวนกี่รอบ ได้ผลดังรูปที่ 3 พบว่าปริมาณพันธะ
คู่ของอะตอมคาร์บอนแบบลูกโซ่ยาวตรงจะมีค่าลดลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญเมื่อผ่านเครื่องเทอร์โมไซคลิง 15,000 รอบ โดย
พบกว่ากลุ่ม 15,000 20,000 และ 25,000 รอบให้ค่าไม่ต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ จึงท�ำการสรุปผลว่า วิธกี ารทดลองในงาน
วิจัยนี้ จะจ�ำลองสภาพความเสื่อมของเรซินคอมโพสิตโดยน�ำ
ไปผ่านเครื่องเทอร์โมไซคลิง 15,000 รอบ ก่อนน�ำมาเก็บใน
น�้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 6 เดือน
จากนั้นท�ำการเตรียมผิวและซ่อมแซมต่อไป

780023

1600005432

ผลการทดสอบความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค
ค่าเฉลี่ย (mean) ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาค และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ของกลุ่มทดลองทั้ง 6 กลุ่ม แสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 4
โดยค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของกลุม่
-SE (43.18 ± 3.11 MPa) มีคา่ สูงทีส
่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาในกลุ่มทดลองที่ผ่านการจ�ำลองการเสื่อม
สภาพ พบว่ากลุม่ +HFSE (37.02 ± 3.68 MPa) มีคา่ เฉลีย่
ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคสูงที่สุด รองลงมา
คือ กลุ่ม +CoSiB (36.53 ± 3.58 MPa) ซึ่งทั้งสองกลุ่มมี
ค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุม่ +CoSE
(26.65 ± 5.29 MPa) มีคา่ เฉลีย
่ ความแข็งแรงยึดติดแบบดึง
ระดับจุลภาคต�่ำที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุ่ม
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+SE และกลุ่ม +HFSiB มีค่าเฉลีย
่ ความแข็งแรงยึดติดแบบ

ดึงระดับจุลภาคไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่สงู
กว่ากลุ่ม +CoSE อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึ ก ษาลั ก ษณะของผิ ว เรซิ น คอมโพสิ ต ด้ ว ย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
ลักษณะพื้นผิวก่อนท�ำการยึดติด
จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
กราดที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า พบว่าลักษณะพื้นผิวของ
เรซินคอมโพสิตที่ไม่ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพ (กลุ่มที่
1) มีความเรียบ ไม่พบรอยขรุขระหรือรอยแตกร้าว ดังรูป
ที่ 5 ในขณะที่ลักษณะพื้นผิวของเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการ
จ�ำลองการเสื่อมสภาพ (กลุ่มที่ 2-6) แสดงลักษณะที่มีความ
ขรุขระร่วมกับมีรอยแตกร้าว และพบว่ามีการเผยผึ่งของวัสดุ
อัดแทรกออกมาบางส่วน ดังรูปที่ 6 ส่วนเรซินคอมโพสิตที่
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ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพ และได้รับการเตรียมผิวด้วย
วิธีที่แตกต่างกันไป ในกลุ่มที่ได้รับการเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท
(กลุ่ม +CoSE และ +CoSiB) พบมีการสึกกร่อนของเรซิน
แมทริกซ์ ท�ำให้เกิดการเผยผึ่งของวัสดุอัดแทรกออกมา เมื่อ
ท�ำการวิเคราะห์สัดส่วนของธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์สเปก
โทรสโกปีแบบกระจายพลังงาน พบว่ามีสัดส่วนของธาตุ
ซิลิคอน (silicon) เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเรซินคอมโพสิต
ทีผ่ า่ นการจ�ำลองการเสือ่ มสภาพแต่ไม่ได้รบั การเตรียมผิวด้วย
โคเจ็ท ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ตามล�ำดับ ในขณะทีก่ ลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การเตรียมผิวด้วยร้อยละ 9.5 กรดไฮโดรฟลูออริกเป็นเวลา 60
วินาที (กลุม่ +HFSE และ +HFSiB) พบว่าเกิดลักษณะรูพรุน
ซึง่ เกิดจากการหลุดออกของวัสดุอดั แทรก และแทบไม่พบส่วน
ของวัสดุอัดแทรกที่ยังติดอยู่บนผิวเรซินคอมโพสิต ดังรูปที่ 9

รูปที่ 3

แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณพันธะคูข่ องอะตอมคาร์บอนแบบลูกโซ่ยาวตรงด้วยเครือ่ งมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรดเทคนิคฟูเรียร์
ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Figure 3

Fourier-transform infrared spectroscopy analysis of C=C aliphatic chain

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (MPa) ของกลุ่มการทดลองทั้ง 6 กลุ่ม
Table 2

Mean values and standard deviations of microtensile bond strength

กลุ่ม
(n=40)

1 (-SE)
2 (+SE)

3 (+CoSE)
4 (+CoSiB)
5 (+HFSE)
6 (+HFSiB)

การจ�ำลองการ
เสื่อมสภาพ
แช่น�้ำ 24 ชั่วโมง

ผ่านการจ�ำลอง
การเสื่อมสภาพ

การเตรียมพื้นผิว

สารยึดติด

-

เคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์
เคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์
เคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์
สารคู่ควบไซเลน และสารบอนด์ดิง
ของเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์
เคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์
สารคู่ควบไซเลน และสารบอนด์ดิง
ของเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาค
(MPa)

โคเจ็ท
กรดไฮโดรฟลูออริก
ร้อยละ 9.5

43.18a ± 3.11
30.62c ± 3.94
26.65d ± 5.29
36.53b ± 3.58
37.02b ± 3.68
30.27c ± 3.40
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รูปที่ 4

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (MPa) กับกลุ่มการเตรียมผิวชิ้นงานแบบต่างๆ
กลุ่มที่มีเส้นเชื่อมกัน คือ กลุ่มที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (p>0.05)

Figure 4

A diagram shows the mean microtensile bond strength of each surface treatment method. Means with a horizontal line
were not significantly different (p>0.05).

รูปที่ 5

แสดงภาพลักษณะพื้นผิวของเรซินคอมโพสิตที่ไม่ผ่าน
การจ�ำลองการเสื่อมสภาพ (กลุ่มที่ 1) เมื่อส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่ก�ำลังขยาย
10,000 เท่า

รูปที่ 6

แสดงภาพลั ก ษณะพื้ น ผิ ว ของเรซิ น คอมโพสิ ต ที่ ผ ่ า น
การจ�ำลองการเสื่อมสภาพ (กลุ่มที่ 2-6) เมื่อส่องด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่ก�ำลังขยาย
10,000 เท่า

Figure 5

SEM evaluation of 24-hour resin composite surface

Figure 6

SEM evaluation of aged resin composite surface

(group 1) at magnification 10,000X.

(group 2-6) at magnification 10,000X.
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รูปที่ 7

แสดงภาพลักษณะพืน้ ผิวของเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ นการจ�ำลองการเสือ่ มสภาพและได้รบั การ เตรียมผิวด้วยโคเจ็ท (กลุม่ +CoSEและ
CoSiB) เมือ
่ ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนชนิดส่องกราดทีก่ ำ� ลังขยาย 10,000 เท่า และแสดงผลการวิเคราะห์สดั ส่วนของธาตุ
ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ สเปกโทรสโกปีแบบกระจายพลังงาน

Figure 7

SEM and EDS evaluation of aged resin composite surface treated with CoJet™ (+CoSE, +CoSiB) at magnification
10,000X.

รูปที่ 8

แสดงภาพผลการวิเคราะห์สัดส่วนของธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ สเปกโทรสโกปีแบบกระจายพลังงานของเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการ
จ�ำลองการเสื่อมสภาพ

Figure 8

SEM and EDS evaluation of aged resin composite surface at magnification 10,000X.

รูปที่ 9

แสดงภาพลักษณะพื้นผิวของเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพและได้รับการเตรียมผิวด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อย
ละ 9.5 60 วินาที (กลุ่ม +HFSE และ +HFSiB) เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า

Figure 9

SEM evaluation of aged resin composite surface treated with 9.5% hydrofluoric acid for 60 s (+HFSE, +HFSiB) at
magnification 10,000X.
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ลักษณะรอยต่อระหว่างเรซินคอมโพสิต
จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่อง
กราดทีก่ ำ� ลังขยาย 3,000 เท่าโดยเรซินคอมโพสิตส่วนแรกอยู่
ด้านล่างของภาพ พบว่า กลุ่ม -SE และ +SE ไม่พบความ
ขรุขระของพื้นผิวบริเวณรอยต่อร่วมกับมีความหนาของรอย
ต่อน้อยกว่ากลุม่ ทีเ่ หลือ ดังรูปที่ 10 ในขณะทีก่ ลุม่ อืน่ ๆ เรซิน-

รูปที่ 10
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คอมโพสิตส่วนแรกได้รับการเตรียมผิวก่อนการใช้สารยึดติด
ด้วยการใช้ โคเจ็ทและร้อยละ 9.5 กรดไฮโดรฟลูออริก พบ
ความขรุขระของพื้นผิวเรซินคอมโพสิตส่วนแรก โดยในกลุ่ม
+CoSE แสดงลักษณะรอยต่อทีช่ ด
ั เจนกว่ากลุม่ +CoSiB ดัง
รูปที่ 11 ส่วนกลุ่ม +HFSE และ +HFSiB ยังพบลักษณะรู
พรุนในชั้นรอยต่ออีกด้วย ดังรูปที่ 12

แสดงภาพลักษณะรอยต่อของการซ่อมเรซินคอมโพสิตในกลุม่ –SE (ซ้าย) และ +SE (ขวา) เมือ่ ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอน
ชนิดส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 3,000 เท่า ลูกศรสีแดงแสดงชั้นของสารยึดติดบริเวณแนวรอยต่อระหว่างเรซินคอมโพสิต

Figure 10 SEM evaluation of adhesive interface in –SE (left) and +SE (right) group at magnification 3,000X. Red arrow: adhesive
layer

รูปที่ 11

แสดงภาพลักษณะรอยต่อของการซ่อมเรซินคอมโพสิตในกลุ่ม +CoSE (ซ้าย) และ +CoSiB (ขวา) เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 3,000 เท่า ลูกศรสีแดงแสดงชั้นของสารยึดติดบริเวณแนวรอยต่อระหว่างเรซินคอมโพสิต
และลูกศรสีเขียวแสดงแนวรอยต่อบริเวณเรซินคอมโพสิตส่วนแรก

Figure 11 SEM evaluation of adhesive interface in +CoSE (left) and +CoSiB (right) group at magnification 3,000X. Red arrow:
adhesive layer; green arrow: interface of aged specimen treated with CoJet™
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แสดงภาพลักษณะรอยต่อของการซ่อมเรซินคอมโพสิตในกลุ่ม +HFSE (ซ้าย) และ +HFSiB (ขวา) เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดที่ก�ำลังขยาย 3,000 เท่า ลูกศรสีแดงแสดงชั้นของสารยึดติดบริเวณแนวรอยต่อระหว่างเรซินคอมโพสิต
และลูกศรสีเขียวแสดงแนวรอยต่อบริเวณเรซินคอมโพสิตส่วนแรก

Figure 12 SEM evaluation of adhesive interface in +HFSE (left) and +HFSiB (right) group at magnification 3,000X.
Red arrow: adhesive layer; green arrow: interface of aged specimen treated with 9.5% hydrofluoric acid for 60 s

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเตรียม
ผิวเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพก่อนการ
ซ่อมแซมด้วยเรซินคอมโพสิตต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบ
ดึงระดับจุลภาค และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการ
เตรียมผิวเรซินคอมโพสิตด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งการซ่อมแซมเรซิน
คอมโพสิตในทุกกลุ่มที่ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพด้วย
เครื่องเทอร์โมไซคลิง 15,000 รอบ และผ่านการเก็บในน�้ำ
กลั่นเป็นระยะเวลา 6 เดือนนี้ ให้ผลของค่าความแข็งแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาคต�่ำกว่าเรซินคอมโพสิตกลุ่มที่มีอายุ
24 ชั่วโมงอย่างมีนัยส�ำคัญ และผลของค่าความแข็งแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาคต�ำ่ ในแต่ละวิธกี ็ให้คา่ ทีแ่ ตกต่างกัน จึง
เป็นการปฏิเสธสมมติฐานว่างทั้งสองข้อ ในการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาค ได้แก่ โคเจ็ท กรดไฮโดรฟลูออริก มอนอเมอร์กลุ่ม
ท�ำงาน (functional monomer) และสารคู่ควบไซเลน ซึ่ง
การซ่อมแซมเรซินคอมโพสิตในทางคลินิกไม่สามารถหลีก
เลีย่ งการปนเปือ้ นของสารทีใ่ ช้ ในการเตรียมผิววัสดุบรู ณะกับ
ส่วนเคลือบฟันและเนือ้ ฟันทีอ่ ยูข่ า้ งเคียงได้ จึงต้องค�ำนึงถึงผล
ของสารทีใ่ ช้ ในการเตรียมผิวเหล่านีต้ อ่ ค่าการยึดติดของเรซิน
คอมโพสิตกับเคลือบฟันและเนื้อฟันร่วมด้วย

จากการศึกษาของ Rathke และคณะในปี 2009(8) พบว่า
การเตรียมผิวด้วยโคเจ็ทหรืออนุภาคอะลูมเิ นียมไทรออกไซด์
(aluminium trioxide) ขนาดอนุภาค 30 ไมครอน ท�ำให้เกิด
รอยสึกของพื้นผิวเรซินคอมโพสิตลึกประมาณ 10 ไมครอน
ส่งผลในแง่ของการเพิม่ ความขรุขระและพืน้ ทีผ่ วิ ในการยึดติด
ร่วมกับมีการปรับปรุงพืน้ ผิวด้วยซิลกิ า ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีม้ ี
กลุ่มที่ได้รับการเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท 2 กลุ่ม โดยพบว่า กลุ่ม
+CoSiB คือ ชิ้นทดสอบเรซินคอมโพสิตที่ได้รับการเตรียม
ผิวด้วยโคเจ็ท สารคู่ควบไซเลน และสารบอนด์ดิงของเคลียร์
ฟิลเอสอีบอนด์ ให้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาคสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้สารคู่ควบไซเลนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เนือ่ งจากสารคูค่ วบไซเลนสามารถเกิดการยึดติดทาง
เคมีกบั ซิลกิ าออกไซด์ (silica oxide) ทีอ่ าจมาจากการเผยผึง่
ของวัสดุอัดแทรกและจากการเคลือบผิวด้วยซิลิกาในขั้นตอน
การเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท รวมทั้งยังได้การยึดติดเชิงกลจาก
รอยขรุขระที่เกิดขึ้น ส่วนกลุ่ม +CoSE คือ ชิ้นทดสอบเรซิน
คอมโพสิตทีไ่ ด้รบั การเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท ร่วมกับการใช้สาร
ยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ พบว่าได้ค่าเฉลี่ยความแข็งแรง
ยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคต�่ำที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
เนื่องจากเมื่อท�ำการเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท จะพบว่ามีส่วนของ
ซิลิกายึดติดกับบริเวณพื้นผิวนั้น แต่มอนอเมอร์กลุ่มท�ำงาน
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เท็นเมทาไครโลอิลออกซิเดซิล ไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต หรือ
เท็นเอ็มดีพี (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen
phosphate; 10-MDP) ในเคลียร์ฟล
ิ เอสอีบอนด์ ไม่สามารถ
เกิดการยึดติดทางเคมีกับซิลิกาออกไซด์ จึงน่าจะได้การยึด
ติดเชิงกลจากผิวขรุขระที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยผลการศึกษา
ลักษณะรอยต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ก�ำลังขยาย
3,000 เท่า ของเรซินคอมโพสิตทีผ่ า่ นการเตรียมผิวด้วยโคเจ็ท
พบลักษณะการสึกรูปแอ่งที่ผิวหน้าเท่านั้น ซึ่งไม่น่าจะส่งผล
ต่อการแทรกซึมของสารยึดติด ท�ำให้ได้ชั้นรอยต่อที่มีความ
แนบสนิท โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้โคเจ็ทร่วมกับสารคู่ควบไซเลน
อย่างไรก็ตามในทางคลินิกไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน
ของอนุภาคโคเจ็ทกับส่วนประกอบของฟันธรรมชาติ จึงมี
การศึกษาที่พบว่า สามารถก�ำจัดการปนเปื้อนของโคเจ็ทได้
ด้วยการใช้กรดฟอสฟอริก เมือ่ ใช้โคเจ็ทร่วมกับการสารยึดติด
เทคนิคซีเลกทีฟเอตช์ (selective-etch technique) โดยใช้
กรดฟอสฟอริกเฉพาะส่วนเคลือบฟัน พบว่าไม่มีผลต่อความ
สมบูรณ์บริเวณขอบระหว่างเคลือบฟันกับเรซินคอมโพสิต
เนื่องจากบริเวณเคลือบฟันได้รับการก�ำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
ด้วยกรดฟอสฟอริก(15)
ผลของกรดไฮโดรฟลูออริกต่อผิวเรซินคอมโพสิต ขึ้น
อยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุอัดแทรกในเรซินคอมโพสิต
ชนิดนัน้ โดยมักก่อให้เกิดความขรุขระทีผ่ วิ จากการละลายวัสดุ
อัดแทรกส่วนที่เป็นแก้วออกไป(10) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่าของกลุ่ม +HFSE
และ +HFSiB พบว่าผิวมีรูพรุนที่เกิดจากการหลุดออกของ
วัสดุอัดแทรก ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่กรดไฮโดรฟลูออริกได้
ละลายวัสดุอัดแทรกส่วนที่เป็นแก้วออกไปนั่นเอง โดยพบว่า
กลุ่ม +HFSE ซึ่งเป็นชิ้นทดสอบเรซินคอมโพสิตที่ได้รับการ
เตรียมผิวด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5 เป็นเวลา 60
วินาที และเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึด
ติดแบบดึงระดับจุลภาคสูงที่สุดในกลุ่มที่ผ่านการจ�ำลองการ
เสื่อมสภาพ ซึ่งน่าจะได้การยึดติดเชิงกลจากรูพรุนที่เกิดขึ้น
ส่วนกลุ่ม +HFSiB ซึ่งเป็นชิ้นทดสอบเรซินคอมโพสิตที่ได้
รับการเตรียมผิวด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5 เป็น
เวลา 60 วินาที ร่วมกับสารคู่ควบไซเลนและสารบอนด์ดิงของ
เคลียร์ฟลิ เอสอีบอนด์พบว่ามีคา่ เฉลีย่ ความแข็งแรงยึดติดแบบ
ดึงระดับจุลภาคต�่ำกว่ากลุ่ม +HFSE อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ และมีคา่ ไม่ตา่ งจากกลุม่ +SE อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
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เนื่องจากการปรับปรุงผิวด้วย กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ
9.5 นั้นท�ำให้เกิดการหลุดออกของวัสดุอัดแทรกที่เป็นแก้ว
เกิดการลดลงของปริมาณวัสดุอัดแทรกที่สามารถเกิดพันธะ
ทางเคมีกับสารคู่ควบไซเลนซึ่งเป็นผลจากการกัดกร่อนของ
กรดไฮโดรฟลูออริก(16) การยึดติดจึงน่าจะได้การยึดติดเชิงกล
จากผิวทีม่ รี ูพรุน และแม้ว่าสารคู่ควบไซเลนจะช่วยให้เกิดการ
ไหลแผ่ของสารได้ดีขึ้น(17) แต่สารคู่ควบไซเลนที่ใช้ ในการ
ศึกษาครั้งนี้เป็นแบบ 2 ขวด ซึ่งมีข้อได้เปรียบในแง่ของความ
สามารถท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ าการแยกสลายด้วยน�ำ้ ในภาวะความ
เป็นกรดก่อนการใช้งาน(18) จากการศึกษาพบว่า ปริมาณของ
ตัวท�ำละลายมีผลต่อความหนืดและความสามารถในการกัด
ผิวของสารยึดติด(19) ดังนั้น การผสมสารคู่ควบไซเลนซึ่งมี
ปริมาณของตัวท�ำละลายสูงเข้ากับสารไพรเมอร์ อาจท�ำให้เกิด
การเจือจางของสารไพรเมอร์และท�ำให้ปริมาณมอนอเมอร์ลด
ลง จึงอาจส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของมอนอเมอร์กลุ่ม
ท�ำงานทีส่ ามารถเกิดการยึดติดกับวัสดุอดั แทรกทีเ่ ป็นโลหะ(20)
ลดลง เป็นผลให้คา่ การยึดติดลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ ผลการ
ศึกษาลักษณะรอยต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนทีก่ ำ� ลัง
ขยาย 3,000 เท่าของกลุม่ ทีใ่ ช้กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ 9.5
ทั้ง 2 กลุ่ม พบลักษณะรูพรุนในชั้นรอยต่อ ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากคุณสมบัติในการละลายวัสดุอัดแทรกส่วนที่เป็นแก้วออก
ไป ท�ำให้ลักษณะรูพรุนที่เกิดขึ้นทั้งบนผิวและใต้ผิวเรซินคอม
โพสิตส่วนแรกมีความซับซ้อนตามต�ำแหน่งของวัสดุอัดแทรก
ลักษณะรูพรุนที่เกิดขึ้นในชั้นรอยต่อนี้จึงอาจเป็นผลมาจาก
การที่สารยึดติดไม่สามารถแทรกซึมลงไปยังรูพรุนทั้งหมด
หรือจากการที่ไม่สามารถไล่ตัวท�ำละลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
สารไพรเมอร์ ในระบบสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ออก
ได้หมด โดยลักษณะรูพรุนในชั้นรอยต่อที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็น
ต�ำแหน่งที่ก่อให้เกิดการแตกหักระหว่างวัสดุขึ้นในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาถึงผลของการใช้กรดไฮโดรฟลูออริกต่อเคลือบฟันและเนื้อฟัน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
การเตรียมผิวเรซินคอมโพสิตก่อนการซ่อมแซม จึงมีข้อ
แนะน�ำในขั้นตอนการซ่อมวัสดุบูรณะที่ต้องใช้กรดไฮโดรฟลูออริกว่าควรท�ำการเตรียมผิวเคลือบฟันและเนื้อฟันด้วย
กรดฟอสฟอริกก่อน เพื่อลดผลกระทบจากการปนเปื้อนของ
กรดไฮโดรฟลูออริก(21,22)
ถึงแม้ว่าได้ท�ำการเตรียมชิ้นทดสอบร่วมกับการใช้แผ่น
พอลิเอสเทอร์เพื่อป้องกันการเกิดผิวหน้าที่ถูกยับยั้งด้วยแก๊ส
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ออกซิเจน บริเวณผิวของเรซินคอมโพสิตน่าจะยังเหลือส่วน
มอนอเมอร์ ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ ส ามารถเกิ ด พั น ธะเคมี
กับเรซินคอมโพสิตใหม่ได้ ดังแสดงจากผลการศึกษาด้วย
อินฟราเรด เทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ดังชิน้ ทดสอบในกลุม่ -SE ซึง่ เมือ่ ดูผา่ นกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่ามีพื้นผิวเรียบและไม่
พบการเผยผึ่งของวัสดุอัดแทรก และมีค่าเฉลี่ยความแข็ง
แรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคสูงที่สุดอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ ส่วนชิ้นทดสอบในกลุ่ม +SE ซึ่งเป็นเรซินคอมโพสิตที่
ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพและไม่ผ่านการเตรียมผิวใดๆ
ท�ำการยึดติดกับเรซินคอมโพสิตใหม่ด้วยสารยึดติดเคลียร์
ฟิลเอสอีบอนด์ เมื่อศึกษาลักษณะพื้นผิวก่อนการยึดติดผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ก�ำลังขยาย 10,000 เท่า พบ
ลักษณะที่มีความขรุขระและมีรอยแตกร้าว รวมไปถึงพบว่า
มีการเผยผึ่งของวัสดุอัดแทรกออกมาบางส่วน จึงน่าจะมีการ
ยึดกับเรซินคอมโพสิตใหม่ทั้งทางกล ได้แก่ การยึดติดกับผิว
ที่มีความขรุขระ และทางเคมี ได้แก่ การเกิดพันธะทางเคมี
ระหว่างมอนอเมอร์กลุ่มท�ำงาน คือ เท็นเอ็มดีพี ในเคลียร์ฟิล
เอสอีบอนด์ กับออกไซด์ของโลหะ(23) เช่น แบเรียมออกไซด์
(barium oxide) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของวัสดุอัดแทรก
นอกจากนี้ สารคู่ควบไซเลนที่ใช้ ในการซ่อมแซมมีผล
ช่วยเพิ่มการยึดติดกับเรซินคอมโพสิตจากการเกิดปฏิกิริยา
กับซิลิกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุอัดแทรกของเรซินคอมโพสิต พบว่าสารคูค่ วบไซเลนช่วยให้คา่ การยึดติดระหว่างเรซิน
คอมโพสิตสูงขึ้นที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่เมื่อผ่านการเก็บ
ในน�้ำเป็นระยะเวลา 12 เดือนกลับพบว่ามีค่าการยึดติดลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ(24) สารคู่ควบไซเลนประกอบไปด้วยกลุ่ม
ไซเลนอลซึ่งเป็นกลุ่มท�ำงานที่สามารถสร้างพันธะไซลอกเซน
กับหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group) ที่อยู่ในวัสดุอัดแทรก
ของเรซินคอมโพสิต(6) โดยพบว่าประกอบไปด้วย 2 ชัน้ ได้แก่
ชัน้ ทีเ่ กิดการดูดซับทางเคมี (chemisorbed layer) ซึง่ มีการยึด
ติดด้วยพันธะโควาเลนท์ และชัน้ ทีเ่ กิดการดูดซับทางกายภาพ
(physisorbed layer) ซึ่งเป็นชั้นที่มีการยึดติดแบบหลวมๆ
เหนือต่อชั้นที่เกิดการดูดซับทางเคมีด้วยพันธะไฮโดรเจน
(hydrogen bond) และแรงแวนเดอร์ ว าลส์ (Van der
Waals forces) การเกิดกระบวนของการเสื่อมสลายของชั้น
ทีเ่ กิดการดูดซับทางกายภาพนีเ้ ป็นผลท�ำให้เกิดการลดลงของ
ค่าการยึดติด โดยสารคูค่ วบไซเลนทีใ่ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ
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สารคูค่ วบไซเลน เคลียร์ฟลิ พอร์ซเลนบอนด์แอคทิเวเตอร์ ซึง่
เป็นสารคู่ควบไซเลนแบบแยกขวด ก่อนการใช้งานจะท�ำการ
ผสมกับสารไพรเมอร์ของเคลียร์ฟลิ เอสอีบอนด์ ในอัตราส่วน
1:1 ซึ่งจะท�ำให้เกิดปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน�้ำก่อนการใช้
งาน มีข้อดี คือ ได้ลักษณะการเกิดปฏิกิริยาที่สดใหม่ แต่ใน
ขณะเดียวกัน การผสมสารไพรเมอร์ที่มีตัวท�ำลายเป็นน�้ำและ
แอลกอฮอล์เข้าไป ท�ำให้มอี ตั ราส่วนของตัวท�ำละลายต่อมอนอ
เมอร์เพิ่มขึ้น ท�ำให้การไล่น�้ำออกเป็นไปได้ยากขึ้นเช่นกัน จึง
ต้องมีความระมัดระวังในการใช้งาน เนือ่ งจากสารยึดติดเคลียร์
ฟิลล์เอสอีบอนด์จ�ำเป็นต้องท�ำการก�ำจัดน�้ำออกให้หมดเพื่อ
ประสิทธิภาพในการยึดติด แต่กม็ กี ารศึกษาพบว่าการปนเปือ้ น
ของสารคู่ควบไซเลนที่เนื้อฟันก่อนการใช้สารยึดติดทั้งระบบ
เซลฟ์เอตช์ (self-etch adhesive system) และระบบเอตช์แอนด์รินส์ (etch and rinse adhesive system) ไม่มีผลต่อ
ค่าการยึดติดระหว่างเรซินคอมโพสิตกับเนือ้ ฟัน เนือ่ งจากเมือ่
มีการปนเปื้อนที่ผิวเนื้อฟันก่อนการใช้สารยึดติด สารคู่ควบ
ไซเลนนั้นไม่สามารถเกิดพันธะทางเคมีกับเนื้อฟันได้ ดังนั้น
ส่วนของไซเลนมอนอเมอร์ (silane monomer) ที่ยังเหลือ
อยูจ่ งึ เกิดปฏิกริ ยิ าโคพอลิเมอไรเซชัน (copolymerization)
ร่วมไปกับสารยึดติด(25)
หากมีการศึกษาต่อไปในอนาคต อาจท�ำการศึกษาโดย
เพิม่ ชนิดของเรซินคอมโพสิต ซึง่ ในปัจจุบนั มีความหลากหลาย
ของวัสดุอดั แทรก เช่น การเพิม่ อนุภาคเซอโคเนีย (zirconia)
เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของวัสดุอดั แทรก และมีความหลากหลาย
ของมอนอเมอร์ เช่น เรซินคอมโพสิตชนิดไซโลเรน (siloranebased resin composite) ซึ่งอาจต้องใช้วิธีการเตรียมผิวที่
ต่างกันออกไป รวมถึงการศึกษาถึงผลของสารยึดติดระบบ
อื่นๆ เช่น ระบบเอตช์แอนด์รินส์
การน�ำมาประยุกต์ ใช้ทางคลินิก
จากผลการทดลองพบว่า ในกลุ่มเรซินคอมโพสิตที่
ผ่านการจ�ำลองการเสื่อมสภาพมาแล้ว กลุ่ม +CoSiB และ
+HFSE ให้คา่ เฉลีย
่ ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค
สูงทีส่ ดุ แต่เมือ่ พิจารณาถึงผลกระทบต่อเคลือบฟันและเนือ้ ฟัน
ที่อยู่โดยรอบวัสดุบูรณะ อาจจ�ำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในการใช้งานมากขึน้ ได้แก่ โคเจ็ททีอ่ าจมีการตกค้างของเศษ
ผงต่างๆ ซึง่ ส่งผลต่อค่าการยึดติดระหว่างเรซินคอมโพสิตกับ
เคลือบฟันและเนือ้ ฟันโดยรอบ และการใช้กรดไฮโดรฟลูออริก
ทีก่ อ่ ให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียม-ฟลูออไรด์ ท�ำให้เกิดการ
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อุดตันของท่อเนือ้ ฟัน ซึง่ เหตุเหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อความส�ำเร็จ
ในการซ่อมแซมวัสดุบูรณะฟัน

บทสรุป

จากการทดลองภายใต้ ข อบเขตการศึ ก ษาในครั้ ง นี้
สามารถสรุปได้ว่า การเตรียมผิวเรซินคอมโพสิตที่ผ่านการ
จ�ำลองการเสือ่ มสภาพด้วยการน�ำไปผ่านเครือ่ งเทอร์โมไซคลิง
15,000 รอบ และเก็บในน�ำ้ กลัน่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยท�ำการเปลีย่ นน�ำ้ กลัน่ ทุก 1 สัปดาห์
ด้วยวิธีการใช้โคเจ็ท สารคู่ควบไซเลน และสารบอนด์ดิงของ
เคลียร์ฟลิ เอสอีบอนด์ และวิธกี ารใช้ กรดไฮโดรฟลูออริก ร้อยละ
9.5 เป็นเวลา 60 วินาทีและเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ สามารถ
ปรับปรุงค่าเฉลีย่ ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของ
การซ่อมด้วยเรซินคอมโพสิตได้
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