
บทที่  2 
หลักการและเหตุผล   ทบทวนวรรณกรรม 

 

        เซอรโคเนียเซรามิกสนํามาใชมากขึ้นในชวง 3-4 ปท่ีผานมา โดยใชเปนออรโทดอนติกแบรก

เก็ต (orthodontic brackets) รากเทียม (dental implants) แกนเดือยฟน (post and core) ครอบฟน 

(crowns) และฟนเทียมติดแนน (fixed partial dentures) ซ่ึงความสําเร็จของช้ินงานบูรณะขึ้นอยูกับ

การยึดติดท่ีดีระหวางเรซินซีเมนตและช้ินงานบูรณะ ในปจจุบันเรซินซีเมนตมีหลายรูปแบบและ

หลายประเภทซ่ึงมีสวนประกอบแตกตางกัน  เรซินซีเมนตแบงตามสวนประกอบพ้ืนฐานไดเปน 2 

กลุมใหญ20  คือ 

        1.  อะคริลิกเรซินซีเมนต (acrylic resin cements) 

        สวนประกอบคือสวนผงและสวนของเหลว สวนผงประกอบดวยเมทิลเมทาครัยเลตโพลีเมอร 

(methyl methacrylate polymer) หรือโคโพลีเมอร (copolymer) ท่ีมีเบนซิลเพอออกไซด (benzoyl 

peroxide) เปนตัวตั้งตนปฏิกริิยา โดยมีสวนของวัสดุอัดแทรก (fillers) และเม็ดสี (pigments) รวมอยู

ดวย คุณสมบัติของอะคริลิกเรซินซีเมนต คือ มีความแข็งแรงสูง มีความเหนียว (toughness) สูง และ

มีการละลายตัวต่ํา แตมีขอเสีย คือ เรซินซีเมนตชนิดนี้ไมมีประสิทธิภาพในการยึดติดกับโครงสราง

ของฟนท่ีมีความช้ืนไดดีเพียงพอ ทําใหเกิดการรั่วซึมตามขอบ เกิดการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อโพรง

ประสาทฟนและมีระยะเวลาในการทํางานท่ีส้ัน ปจจุบันมีการปรับปรุงอะคริลิกเรซินซีเมนต โดย

เติมสารท่ีชวยเพ่ิมการยึดอยู (adhesion promoter) เชน โฟรเมทาหรือโฟรเมทิลออกซีเอทิลไตรเมล

เลติกแอนไฮไดรด (4-META; 4-methyloxy ethyltrimelletic anhydride)  โดยโฟรเมทาชวยใหเกิด

พันธะทางเคมีกับฟนได ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ซูเปอรบอนดซีแอนดบี (Super-Bond C&B®, Sun 

Medical, Japan)  ซีแอนดบีเมทาบอน (C&B Metabond®, Sun Medical, Japan)   

        2. ไดเมทาครัยเลตซีเมนต (dimethacrylate cement)  

        สวนประกอบคือ เรซินเมทริกซ (resin matrix) พวกบิสจีเอ็มเอหรือบิสฟนอล เอ ไดเมทาครัย

เลต (Bis GMA; Bisphenol A Dimethacrylate) และวัสดุอัดแทรกอนินทรีย (inorganic fillers) ไดแก 

ไมโครฟล (microfill) ซ่ึงเปนซิลิกาท่ีมีขนาดประมาณ 0.04 ไมโครเมตรหรือไมครอน (micrometer 

or micron, µm) หรือชนิดไฮบริด (hybrid) ท่ีประกอบดวยไมโครฟลปนกับวัสดุอัดแทรกประเภทซิ

ลิเกต (silicate) เซอรโคเนีย อลูมินา ซ่ึงมีขนาดอนุภาคประมาณ 0.1 - 10 ไมโครเมตร  ตัวอยาง

ผลิตภัณฑ เชน พานาเวียเอฟสองจุดศูนย  รีไลเอกซเออารซี วาริโอลิงคทู 
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        แบงเรซินซีเมนตตามระบบการยึดติดไดเปน 3 กลุมใหญ คือ 2 

        1. เรซินซีเมนตท่ีใชรวมกับสารยึดติดระบบโททอลเอช ระบบนี้มีการกําจัดช้ันเสมียร (smear 

layers) เสมียรพลัก (smear plug) โดยใชกรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) ทําใหเกิดการละลายแร

ธาตุออกจากเดนทีน (dentine)  ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน วาริโอลิงคทู   รีไลเอกซเออารซี โดยสารยึด

ติดระบบโททอลเอช ไดแก ซินแทค (Syntac®, Ivoclar North America, USA) ซิงเกิลบอนด (Single 

BondTM, 3M ESPE, USA) เปนตน 

        2. เรซินซีเมนตท่ีใชรวมกับสารยึดติดระบบเซลฟเอช ระบบนี้มีโมโนเมอรท่ีมีฤทธ์ิเปนกรด 

(acidic monomer) สามารถละลายช้ันเสมียรไดเกือบหมด แตยังเหลือเสมียรพลักอยูบาง และเกิดการ

ละลายแรธาตุในเดนทีนบางสวนพรอมๆ ไปกับการพาเรซิน (resin) แทรกซึมเขาไปในสวนท่ี

ละลายแรธาตุแลว เกิดเปนช้ันไฮบริด (hybrid layer, resin-dentin interdiffusion zone) ตัวอยาง

ผลิตภัณฑ เชน พานาเวียเอฟสองจุดศูนย โดยสารยึดติดระบบเซลฟเอช ไดแก อีดีไพรเมอร (ED® 

primer , Kuraray, Japan) เปนตน 

        3.   เซลฟแอดฮีซีฟเรซินซีเมนต ระบบนี้ไมสามารถละลายชั้นเสมียรท่ีหนา 3-4 ไมโครเมตรได

จึงไมพบช้ันไฮบริด  พบเปนช้ันรวมของเดนทีนท่ีไมถูกละลายแรธาตุ ช้ันเสมียร และเรซินซีเมนต

แทน  (interdiffusion zone) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน รีไลเอ็กซยูรอย  รีไลเอ็กซยูนิเซม มัลติลิงค     

สปรินท แมกเซ็มอีลิท  

        การยึดช้ินงานบูรณะเซรามิกสดวยเรซินซีเมนตกับตัวฟนมักเกิดพ้ืนผิวท่ียึดติดกัน 2 สวน สวน

แรกคือ พ้ืนผิวของตัวฟนและเรซินซีเมนต อีกสวนหนึ่งคือเรซินซีเมนตและพ้ืนผิวเซรามิกส   สวน

ของตัวฟนและเรซินซีเมนตนั้น กลไกในการยึดติดขึ้นอยูกับการยึดติดทางจุลกลศาสตร (micro-

mechanical retention)  ซ่ึงเกิดจากช้ันไฮบริด เรซินแทค (resin tag) และสวนแขนงดานขาง (lateral 

branch) ของสารยึดติด ในระบบโททอลเอชนั้นใชกรดฟอสฟอริกท่ีมีคาพีเอชต่ํา (pH=1)22  สามารถ

กําจัดช้ันเสมียรไดท้ังหมด มีการละลายแรธาตุออกจากเดนทีนทําใหเสนใยคอลลาเจน (collagen 

fibers) เผยผ่ึงออก จากนั้นสวนของไพรเมอร (primers) จะชวยคงสภาพและปรับสภาพเสนใย

คอลลาเจนใหพรอมตอการแทรกซึมของเรซิน  เพ่ิมพลังงานท่ีพ้ืนผิว (surface energy) เพ่ิม

ความสามารถในการไหลแผบนพ้ืนผิวเนื้อฟน (wettibility)  เม่ือทาสารแอดฮีซีฟเรซินลงบนเนื้อฟน 

สวนโมโนเมอรจะไหลแทรกซึมผานเขาไปในเสนใยคอลลาเจน เม่ือแข็งตัวจะเกิดเปนช้ันท่ี

ประกอบดวยสารเรซินและคอลลาเจนท่ีเรียกวาช้ันไฮบริด23 ช้ันไฮบริดมีความหนาประมาณ 8-10 

ไมโครเมตร และไมพบการแยกช้ันระหวางช้ันไฮบริดและเรซินซีเมนต สําหรับระบบเซลฟเอชนั้น

มีโมโนเมอรท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดทําการละลายช้ันเสมียรไดเกือบหมด   แตยังเหลือเสมียรพลักอยูบาง

และเกิดการละลายแรธาตุในเดนทีนบางสวนพรอมๆไปกับการพาโมโนเมอรแทรกซึมเขาไปใน
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สวนท่ีละลายแรธาตุ24  ระบบเซลฟเอชเกิดช้ันไฮบริดท่ีมีความหนาประมาณ 1-1.5 ไมโครเมตร ซ่ึง

หนานอยกวาระบบโททอลเอช  ระบบเซลฟเอชมีกลุมทํางาน (functional monomer) คือ เอ็มดีพี

หรือเท็นเมทาครัยโลอิลออกซีเดซิลไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (MDP:10-methacryloyloxydecyldihy- 

drogen phosphate) ซ่ึงเปนฟอสเฟตโมโนเมอร (phosphate monomer) สามารถมีพันธะทางเคมีกับ

เนื้อฟนได  สําหรับเซลฟแอดฮีซีฟเรซินซีเมนต ถึงแมจะมีการยึดติดทางเคมีกับไฮดรอกซ่ีอะพาไทด 

(hydroxyapatite) ของเนื้อฟนได  มีเพียงแคขั้นตอนเดียวไมตองลางกรดออก ทําใหเทคนิคไมยุงยาก

เหมือนระบบโททอลเอช ลดขั้นตอนและเวลา แตไมพบวาเกิดช้ันไฮบริดเลยจึงทําใหมีคากําลังแรง

ยึดท่ีต่ํากวาเรซินซีเมนตสองแบบแรก25 

 พ้ืนผิวยึดติดกันระหวางเรซินซีเมนตและเซรามิกสนั้น  สามารถเพ่ิมการยึดติดของเรซิน

ซีเมนตกับช้ินงานบูรณะเซรามิกส โดยมีการปรับสภาพพ้ืนผิวของเซรามิกสดวยวิธีการตางๆ ตาม

ลักษณะของเซรามิกสแตละชนิด เซรามิกสแบงไดหลายแบบ โดยถาแบงตามความไวในการใชกรด

ไฮโดรฟลูออริกกัดพ้ืนผิว จะแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ กรดกัดได ซ่ึงไดแก กลาสเซรา

มิกสและกลาสอินฟลเตรทเซรามิกส และตานทานตอการกดัดวยกรด ซ่ึงไดแก อลูมินาเซรามิกส

และเซอรโคเนียเซรามิกส4,5,6  หรือแบงตามการขึ้นรูปจะแบงไดเปน 5 กลุมใหญๆ ไดแก 26 

        1.  คอนเดนเซชั่น (condensation) 

        ระบบนี้เปนการใชผงผสมน้ําขึ้นรูปบนแมแบบ (die) สวนประกอบหลักไดแก โพแทส

เฟลดสปาร (potash feldspar) ควอรทซ (quartz) คาโอลิน (kaolin) ใหความสวยงามสูง แตมีความ

แข็งแรงต่ํา ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก ออพเทคเอชเอสพี (Optec® HSP, Jeneric/Pentron, USA) ดูซี

แรมแอลเอฟซี (Duceram® LFC, Dentsply, USA)  

        2.  การกดอัดดวยความรอน (heat pressing)27
 

        ระบบนี้เม่ือไดแบบขี้ผ้ึง (wax pattern) ของช้ินงานแลวนําไปลงอินเวสเมนท (investment) ดวย

ปูนพิเศษ (refractory material) จากน้ันนําไปใหความรอนท่ี 850 องศาเซลเซียส เพ่ือไลขี้ผ้ึงออก 

แลวกดอัดเซรามิกอินกอตส (ceramic ingots) เขาไปแทนท่ีขี้ผ้ึง ซ่ึงเซรามิกอินกอตสท่ีใชมีหลาย

ชนิด ไดแก ลิวไซทกลาสเซรามิกส (leucite glass ceramics) ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกส 

(lithium disilicate glass ceramics) ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก ไอพีเอสเอ็มเพรสเอสเทติก (IPS 

Empress® Esthetic, Ivoclar Vivadent, Liechtenstien)  ไอพีเอสเอ็มเพรสอีแม็กซ ( IPS Empress® 

e.max, Ivoclar Vivadent, Liechtenstien) 

        3.  การแคสติง (casting) 

        ระบบนี้เม่ือไดแบบขึ้ผ้ึงแลวนําไปลงอินเวสเมนทพิเศษ ไลขึ้ผ้ึงออก แลวเหวี่ยงเซรามิกสอิน

กอตสท่ีหลอมเหลวเขาไปแทนท่ี ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก ไดคอร (Dicor®
, Dentsply, USA) ซ่ึงมี
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องคประกอบเปนผลึกฟลูออโรไมกา (fluoromica crystal - SiO2 · K2O · MgO · Al2O3 · ZrO2.) ใน

กลาสเมทริกซ (glass matrix) ระบบนี้มีความสวยงามสูงแตมีความแข็งแรงต่ํา จึงแนะนําใหใชใน

ครอบฟนหนาเทานั้น 

        4.  สลิปแคสติง (slip-casting) 

        ระบบนี้ขึ้นรูปช้ินงานโดยวิธีสลิป (slip) คือ นําเอาอนุภาคอลูมินาท่ีแขวนลอยอยูในน้ํา

(dispersion of alumina particles in water) ไปขึ้นรูปบนแมแบบยิปซ่ัม (gypsum die) สวนของน้ําจะ

ถูกดูดซึมเขาไปในแมแบบ สงผลใหอนุภาคอลูมินาอัดตัวกันแนนเขากับแมแบบ ตอจากนั้นนําไป

เผาซินเทอร (sinter) และหลอมแลนทานัมอลูมิโนซิลิเกตกลาส (lanthanum alumino silicate glass) 

เขาไปในสวนท่ีเปนชองวาง ตวัอยางผลิตภัณฑ ไดแก อินซีแรมสปเนล (In-ceram® Spinell, Vita 

Zahnfabrik, Germany - MgAl2O4) อินซีแรมอลูมินา (In-ceram® Alumina, Vita Zahnfabrik, 

Germany - Al2O3) อินซีแรมเซอรโคเนีย (In-ceram® Zirconia, Vita Zahnfabrik, Germany - ZrO2)        

        5. การขึ้นรูปโดยใชคอมพิวเตอร (computer-aided-design/computer-aided-manufacturing -

CAD/CAM)  

        ระบบนี้สแกนแมแบบหรือแบบขี้ผ้ึงแลวออกแบบตัดแตงช้ินบูรณะดวยคอมพิวเตอรดัง

ตัวอยางในรูปท่ี 1 โดยเซรามิกอินกอตสท่ีใชมีหลายประเภท ไดแก  

        5.1 เฟลดสปารติกพอรซเลน (feldspartic porcelain) ตัวอยางผลิตภัณฑไดแก เซเรกซวีตาบลอค

มารควัน (Cerec® Vitablock Mark I, Vita Zahnfabrik, Germany) เซเรกซวีตาบลอคมารคทู (Cerec® 

Vitablock Mark II, Vita Zahnfabrik, Germany) ซีเลย (Celay®, Vita Zahnfabrik, Germany) 

        5.2  อลูมินาเซรามิกส ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก โพรเซรา (Procera®, Noble Biocare,  

Sweden) 

        5.3  เซอรโคเนียเซรามิกส ตัวยางผลิตภัณฑ ไดแก ลาวา (Lava®, 3M-ESPE, USA) เซอร 

คอน (Cercon®, Dentsply Ceramco, USA) ดีซีเซอรคอน (DC-Zircon®, DCS Dental AG, 

Swizerland) โพรเซราเซอรโคเนีย (Procera® Zirconia, Noble Biocare, Sweden) วีตาวายแซดซีเรค 

(Vita YZ-Cerec ®, Vita Zahnfabrik, Germany)  

 

       
รูป 1 ระบบออกแบบตัดแตงส่ิงบูรณะดวยคอมพิวเตอร-แคดแคม 28 
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        แบงเซรามิกสตามองคประกอบทางเคมีจะแบงไดเปน 3 กลุม คือ29 

        1.  กลาสเซรามิกส  

        เซรามิกสกลุมนี้ประกอบดวยสวนท่ีเปนอะมอรฟสเมทริกซ (amorphous or non-crystalline 

matrix) หรือวิเทรียสเฟส (vitreous phase) และสวนคริสตัลลีนเฟส (crystalline phase) ท่ีใหความ

แข็งแรง โดยสวนเมทริกซมีองคประกอบหลักคือ ซิลิกอนออกซิเจน (silicon-oxygen: Si-O) โดย

ซิลิกอน 1 อะตอมจับกับออกซิเจน 4 อะตอมเรียงตัวเปนโครงรางเตตระฮีดรอล (tetrahedral 

configuration)30
  สวนคริสตัลลีนเฟสมีผลึกไดหลายแบบ ไดแก ผลึกลิวไซท (KAlSi2O6) ดังรูปท่ี 2 

ก. ผลึกลิเทียมไดซิลิเกต (Li2Si2O5) ดังรูปท่ี 2 ข. ผลึกฟลูออโรไมกา   ดังรูปท่ี 2 ค.31 ผลึกลิวไซท

และผลึกฟลูออโรไมกามีความโปรงแสงสูง แตมีความแข็งแรงท่ีต่ํา แนะนําใหใชทําครอบฟนหนา

และวีเนียร (veneers) เทานั้น สวนผลึกลิเทียมไดซิลิเกตมีความโปรงแสงนอยลงแตมีความแข็งแรงท่ี

เพ่ิมขึ้น ใชทําครอบฟนหลังและฟนเทียมติดแนน 3 ซ่ี (anterior 3 unit bridge)32 ได   ตัวอยาง

ผลิตภัณฑ ไดแก ไอพีเอสเอ็มเพรสเอสเทติก เอ็มเพรสอีแมกซ ไดคอร                   

  

  
         รูป 2 ก.  ผลึกลิวไซท 33        รูป 2 ข. ผลึกลิเทียมไดซิลิเกต33   รูป 2 ค. ผลึกฟลูออโรไมกา33   

        2.  กลาสอินฟลเตรทเซรามิกส 

        กลาสอินฟลเตรทเซรามิกสจะประกอบดวยผลึกอลูมินาซ่ึงเปนสวนท่ีเปนคริสตัลลีนเฟส 

แทรกชองวางระหวางคริสตัลลีนเฟสดวยแลนทานัมกลาส (lanthanum  glass) 34 

        3.  โพลีคริสตัลลีนเซรามิกส (polycrystalline ceramics) หรือออกไซดเซรามิกส (oxide  

ceramics) 

        ออกไซดเซรามิกสประกอบดวยคริสตัลลีนเฟสลวน โดยองคประกอบสวนนี้เปนผลึกอยูติดกัน

แนน ไมมีสวนของซิลิกาอยูเลย30,35 ดังตัวอยางในรูปท่ี 3 เซรามิกสในกลุมนี้ ไดแก อลูมินาเซรามิกซ 

เซอรโคเนียเซรามิกส31  เม่ือดูโครงสรางระดับจุลภาค (microstructures) ของเซอรโคเนียเซรามิกส 
พบวาเปนเตตราโกนอลเซอรโคเนียโพลีคริสตัล (Tetragonal Zirconia  Polycrystal, TZP) โดยปกติ

เม่ืออยูท่ีอุณหภูมิหอง เซอรโคเนียเซรามิกสมีรูปรางผลึกเปนโมโนคลินิก (monoclinic) เม่ืออุณหภูมิ

สูงขึ้น (1,100 องศาเซลเซียส) ผลึกจะเปล่ียนเปนเตตราโกนอล จึงเติมยิทเทรียมออกไซด (yttrium  

oxide - Y2O3) ลงไปประมาณ 3 โมลเปอรเซนต (mol%) เพื่อทําใหคงรูปรางผลึกเปนเตตราโกนอล
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เซอรโคเนียโพลีคริสตัลอยูไดเม่ืออยูท่ีอุณหภูมิหอง ทําใหเซอรโคเนียเซรามิกสมีความแข็งแรงท่ี

สูงขึ้น 36,37,38,39  

                                 
       รูป 3 รูปรางผลึกของเตตราโกนอลเซอรโคเนียโพลีคริสตัลสท่ีกําลังขยาย 20,000 เทา28  

        เซอรโคเนียเซรามิกสท่ีนํามาใชทางทันตกรรม แบงไดหลักๆ เปน 3 ชนิด คือ 

        1. ฟูลลีซินเทอรเร็ด (fully sintered) หรือเอชไอพีเซอรโคเนีย (HIP zirconia - hot isostatic 

pressing zirconia) คือ เซอรโคเนียเซรามิกสท่ีผานการซินเทอรริ่ง (sintering) จนครบรอบ (cycle) 

กอนนํามากลึงตัด (milling) ช้ินงาน เม่ือผานการซินเทอรริ่งจนครบรอบแลวจะทําใหเซอรโคเนีย

เซรามิกสแข็งมาก การกลึงตัดทําไดยากและอาจทําใหเกิดตําหนิบนช้ินงานได40 ตัวอยางผลิตภัณฑ 

ไดแก ดีซีเซอรคอน  

        2. พารเชียลลีซินเทอรเร็ด (partially sintered) คือ เซอรโคเนียเซรามิกสท่ีผานการซินเทอรริ่งมา

บางสวน เพ่ือใหงายตอการกลึงตัดช้ินงานและหลังจากไดรูปรางท่ีตองการแลว จึงนําไปซินเทอร    

ริ่งอีกครั้งหนึ่งจนเสร็จสมบูรณ38 ซ่ึงหลังจากขั้นตอนนี้จะทําใหไดช้ินงานท่ีมีความแข็งมาก และมี

ความหนาแนนของช้ินงานมากขึ้นกวาระยะท่ีเปนพารเชียลซินเทอรเร็ด26  ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก 

ลาวา เซอรคอน โพรเซราเซอรโคเนีย วีตาวายแซดซีเรค  

        3. กลาสอินฟลเทรตเซอรโคเนีย (glass-infiltrated zirconia) เปนการอัดแทรกแกวเขาไปในพาร

เชียลลีซินเทอรเร็ดออกไซดอลูมินาเซอรโคเนีย (partially sintered oxide alumina-zirconia) มี

สวนประกอบของพารเชียลลีสเตบิไลซเซอรโคเนีย (partially stabilized zirconia) รอยละ 3541,42  

ตัวอยางผลิตภัณฑ ไดแก อินซีแรมเซอรโคเนีย 

        เซอรโคเนียเซรามิกสมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีแข็งแรง ดังตารางท่ี 1 มีคากําลังแรงดัด (flexural 

strength) และมีความตานทานตอการแตกหัก (fracture toughness) สูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัต ิ 

ทรานสฟอรเมชันทัฟเทนนิง (transformation toughening)29  ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีโดดเดนอยางหนึ่ง

ของเซอรโคเนียเซรามิกส เม่ือมีแรงดึง (tensile stress) เกิดขึ้นในขนาดท่ีมากพอและเกิดรอยราว 

(crack) จะมีการเปล่ียนแปลงของเซอรโคเนียหรือเซอรโคเนียมไดออกไซด  (zirconium dioxide-

ZrO2) จากเตตราโกนอลเฟสไปเปนโมโนคลินิกเฟสตรงรอยราว ทําใหเกิดการขยายขนาดของ

ปริมาตรรอยละ 3-5 และเกิดแรงกด (compressive stress) ในบริเวณนั้น   มีผลทําใหการแตกราวนั้น
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หยุดลงดังรูปท่ี 4  ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอสภาวะท่ีเกิดความลา (fatigue situation) เชน สภาวะ

รับแรงท่ีเกิดจากการบดเคี้ยวเปนเวลานาน เปนตน การใชเซอรโคเนียเซรามิกสในการสรางครอบ

ฟนกระเบื้องลวนในปจจุบันจึงไดรับความนิยมสูงขึ้นมาก เพราะเปนเซรามิกสท่ีใหความแข็งแรง

มากท่ีสุด 

ตาราง 1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพของเซอรโคเนียเซรามิกส 43
 

        Property         Range of values 
        Density [g/cm³]           6.05 – 6.09 

        Zirconia content [%]             95 – 97 

        Yttria content [%]                3 – 5 

        Average grain size [μm]            0.2 – 0.4 

        Vickers hardness [HV0.1]         1200 – 1300 

        Elastic modulus [GPa]                       150 – 210 

        Compressive strength [MPa]            > 2000 

        Tensile strength [MPa]                           > 650 

        Flexural strength [MPa]                       900 – 1300 

        Fracture toughness [MN m-3/2]                            7 – 9                                                    

  

    

                                  รูป 4 การเกิดทรานสฟอรเมชันเม่ือมีรอยราว 44 

        มีการศึกษาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมแรงยึดติดระหวางเรซินซีเมนตและผิวเซรามิกสโดยทําใหเกิดการยึด

ติดทางกลศาสตร (mechanical bond) และทางเคมี โดยกลไกการเพ่ิมแรงยึดติดระหวางเรซินซีเมนต

กับกลาสเซรามิกส  สามารถทําใหเกิดท้ังการยึดติดทางกลศาสตรและทางเคมี45  โดยมีรายละเอียด 

คือ 
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        1. การยึดติดทางกลศาสตร คือ การทําใหซีเมนตยึดติดกับพ้ืนผิวท่ีไมเรียบของเซรามิกสโดยการ

ทําใหผิวเซรามิกสหยาบหรือขรุขระไมเรียบมากขึ้น ทําไดดวยวิธีการหลายแบบ เชน  การกรอดวย

หัวกรอกากเพชร   การเปาทรายโดยใชอนุภาคซิลิกาขนาด 50 ไมโครเมตร46 การกัดดวยกรดไฮโดร

ฟลูออริก (hydrofluoric acid etching) การกัดดวยเจลเอพีเอฟ (APF gel etching) เปนตน เม่ือผิวเซรา

มิกสเกิดความขรุขระทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวใหเรซินซีเมนตยึดเกาะเพ่ิมขึ้น แรงท่ีไดจากการยึดติดจงึ

สูงขึ้น 

        2.  การยึดติดทางเคมีไดจากการเคลือบผิวเซรามิกสดวยสารไซเลน ซ่ึงชวยใหเรซินซีเมนต 

เกิดการยึดติดกับช้ินงานบูรณะไดดีขึ้น สารไซเลนมีสูตรโครงสรางคือ R – Si – (OCH3)   สารไซ

เลนจะสามารถยึดติดกับอะตอมตาง ๆ ไดดวยพันธะโควาเลนท (covalent bond)46 โดยไซเลนเปน

โมเลกุลท่ีมีแขนทํางาน 2 ปลาย (bifunctional  molecules)  ปลายขางหนึ่งประกอบดวยหมูอัลคอกซี 

(alkoxy  groups)  เชน เมทอกซี  (methoxy  (-O-CH3)) อีทอกซี (ethoxy (-O-CH2CH3)) ท่ีสามารถทํา

ปฏิกิริยากับพ้ืนผิวสารอนินทรีย (inorganic  surface) เชน กลาสเซรามิกส   สวน  R  คือ  ปลายอีก

ขางหนึ่งท่ีเปนสารอินทรีย  (organic  side  chain)  เชน ไวนิล (vinyl) อัลคิล (alkyl) เปนหมูท่ีทํา

ปฎิกิริยากับพ้ืนผิวสารอินทรีย (organic  surface) เชน เรซินซีเมนต ดังรูปท่ี 5 

                                   
รูป 5 กลไกในการยึดระหวางสารอินทรียกับสารอนินทรียโดยใชไซเลน33 

กระบวนการทํางานของไซเลนสามารถอธิบายไดดังนี้46,47,48 

        1.  ไซเลนถูกสลายโดยน้ําและมีกรดหรือความรอนเปนตัวเรงปฏิกริยา ทําใหเกิดปฏิกริยา 

ไฮโดรไลซิส (hydrolysis) เกิดการเปล่ียนแปลงของไซเลนไปเปนไซลานอล (silanol)   

                                   R– Si(OCH3)3 + 3H2O           R– Si(OH3)       

                                        ไซเลน                               ไซลานอล 

Resin 

Silane 

Glass ceramics 



 12 

 

      

        2.  การอัดแนนของไซลานอล และเริ่มเกิดพันธะระหวางกลุมของไซลานอล ผลจากการ  

เกิดปฏิกิริยาจะไดน้ํา   

R– Si(OH)3  + R– Si(OH)3  + …R– Si(OH)2 –O– Si –……… 

(R)(OH)–… Condensation              

        3.  ซิลิกอนในไซลานอล เกิดพันธะโควาเลนทกับซิลิกอนไดออกไซดในเซรามิกส เรียกวา 

พันธะไซลอกเซน ( si-o-si : siloxane bond) 

                                           R          R 

  OH                          -   Si  ----- O -----   Si    -----  OH  

R   -  Si   -     OH  +  M  -  OH                    O          O          OH    + 

                                         ---  Si  ---- O ----    Si --- O --- Si  ---- O -------Si ---   O 

                      Silanol     

 

      porcelain  surface 

M   =  Si  หรือ  โลหะอัลคาไลนอ่ืน (other  alkaline  earth  metal) 

        4.  ปลายอีกขางของไซลานอลเขาทําปฏิกิริยากับสารในกลุมเมทาครัยเลตของเรซิน 

ซีเมนต ทําใหเกิดการยึดกันระหวางเซรามิกสและเรซินซีเมนตท่ีมีไซเลนเปนตัวเช่ือมตรงกลาง                             

               

   R                      R          resin surface 

                                  -Si    -    O     -   Si     -   O 

                                   O                      O           OH 

                                  -Si   -    O   -      Si     -   O     -   Si   -  O   -  

                               

R = เมทาครัยเลตของเรซินซีเมนต 

        ไซเลนท่ีใชกันมากในทางหองปฏิบัติการและทางคลินิก คือ โมโนฟงคชัน ϒ- เมทาครัยลอกซี

โพรพิลไตรเมธอกซีไซเลน (monofunction ϒ-methacryloxypropyltrimethoxysilane)  หรือ เอ็มพี

เอส (MPS) ซ่ึงมีโครงสรางดังรูปท่ี 6 โดยจะทําใหเจือจางในสารละลายน้ํา-แอลกอฮอล46,47,48 เอ็มพี

เอสชวยเพ่ิมการยึดติดระหวางกลาสเซรามิกสและคอมโพสิต (composite) ท่ีมีสวนประกอบเปน

กลุมเมทาครัยเลตได

     Porcelain  surface 

  H2O 
 OH 
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            รูป 6 โครงสรางโมเลกุลของ MPS 48 

        นอกจากไซเลนชวยใหเกิดการยึดทางเคมีดวยพันธะโควาเลนตกับท้ังกลาสเซรามิกสและเรซิน

โดยใชหมูฟงกช่ันท่ีปลายโมเลกุลท้ังสองแลว ไซเลนยังชวยเพ่ิมความสามารถของซีเมนตใหไหลแผ

และเขาสูผิวเซรามิกสได  โดยลดแรงตึงผิวของซีเมนตบนผิวของเซรามิกส ทําใหเรซินซีเมนตไหล

เขาสูผิวเซรามิกสเกิดการยึดติดทางจุลกลศาสตร  อีกท้ังชวยลดจํานวนและขนาดของรอยแตก

ภายในผิวของเซรามิกส ไซเลนจึงเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเซรามิกสดวย  

        มีบางการศึกษากลาววาการใชไซเลนทําใหแรงยึดระหวางเรซินซีเมนตและช้ินงานบูรณะเซรา

มิกสมีคาสูงขึน้49  แตสําหรับเซอรโคเนียเซรามิกสนั้นการใชไซเลนไมไดชวยเพ่ิมแรงยึดเลย

เนื่องจากเซอรโคเนียเซรามิกสไมมีสวนของซิลิกา การปรับสภาพพื้นผิวดวยกรดเพ่ือเพ่ิมความ

หยาบหรือขรุขระรวมกับสารไซเลนเพื่อใหเกิดการยึดติดทางเคมีจึงไมสามารถทําได50 ซ่ึงตรงกับ

หลายๆ การศึกษา เชน การศึกษาของ Atsu และคณะ35  พบวาเซอรโคเนียเซรามิกสกลุมท่ีใชซิลิกา

เคลือบผิว (tribochemical silica coating )โดยใชอุปกรณโรคาเทค รวมกับการใชสารไซเลนมีคาการ

ยึดติดมากกวากลุมท่ีใชสารไซเลนเพียงอยางเดียว และมากกวากลุมท่ีใชวิธีการเปาทราย เนื่องจาก

การปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรามิกสดวยซิลิกาท่ีเคลือบบนผงอลูมินาเปาพนบนผิวเซรามิกส 

ทําใหผิวของเซอรโคเนียเซรามิกสขรุขระและชวยเพ่ิมพ้ืนผิวการยึดติดกับเรซินซีเมนต  นอกจากนี้ซิ

ลิกาท่ีติดอยูบนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสและทําปฎิกิริยาทางเคมีกบัไซเลน เปนการเพิ่มท้ังการยึดอยู

ทางกลและทางเคมีอีกดวย35,51 และจากการศึกษาของ Sarafianou และคณะ52  ท่ีศึกษาเปรียบเทียบ

แรงยึดติดระหวางเรซินซีเมนตและผิวเซอรโคเนียโดยมีการเตรียมพ้ืนผิวของเซอรโค  เนียเซรามิกส

แบบตางๆ รวมกับเรซินซีเมนตท่ีมีกลุมฟอสเฟตโมโนเมอร (พานาเวียเอฟสองจุดศูนย) ไดแก การ

เตรียมพ้ืนผิวดวยไซเลน การเตรียมพ้ืนผิวดวยไพรเมอรท่ีมีเอ็มดีพีเปนสวนประกอบผสมกับไซเลน 

(MDP-containing primer/silane coupling agent) และการใชไพรเมอรท่ีมีเอ็มดีพีเปนสวนประกอบ

ผสมกับไซเลนรวมกับการใชซิลิกาเคลือบทับบนผิวเซรามิกส ชวยเพ่ิมแรงยึดติดไดดีกวากลุมท่ี

เตรียมพ้ืนผิวดวยไซเลนเพียงอยางเดียว52 
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        ชนิดของเรซินซีเมนตมีผลกับแรงยึดติดระหวางเซอรโคเนียเซรามิกส ในหลายๆ การศึกษา

พบวา   เรซินซีเมนตท่ีมีฟอสเฟตโมโนเมอร (เอ็มดีพี) ใหคาแรงยึดติดท่ีสูงกวาเรซินซีเมนตคอนเวน

ชันนอล (conventional resin cement)53  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Wolfart และคณะ2 

เปรียบเทียบคาแรงยึดติดระหวางเรซินซีเมนตชนิดตาง  ๆ กับออกไซดเซรามิกส พบวาการเปาทราย

ตามดวยการใชเรซินซีเมนตท่ีมีกลุมทํางานฟอสเฟต ใหคาแรงยึดติดท่ีสูงขึ้นและมีความคงทน   

สอดคลองกับการศึกษาของ Piwowarczyk และคณะ18 ศึกษาคาแรงยึดติดระหวางเซอรโคเนียกับเร

ซินซีเมนตท่ีมีกลุมทํางานฟอสเฟต 2 ชนิด ไดแก พานาเวียเอฟสองจุดศูนยและรีไลเอกซยูนิเซม 

เปรียบเทียบกับเรซินซีเมนตคอนเวนชันนอลชนิดรีไลเอกซเออารซีและวาริโอลิงทู กลาสไอโอโน

เมอรซีเมนต (glass ionomer cements) และซิงคฟอสเฟตซีเมนต (zinc phostphate cements) พบวา

รีไลเอกซยูนิเซมใหคาแรงยดึติดสูงท่ีสุด รองลงมาเปนพานาเวียเอฟสองจุดศูนย  วาริโอลิงทูและ

รีไลเอกซเออารซี (7.6, 4.6, 4.1, 3.6 MPa ตามลําดับ) สวนกลาสไอโอโนเมอรซีเมนตและซิงค

ฟอสเฟตซีเมนตใหคาแรงยึดติดท่ีต่ํามาก เม่ือนําไปผานวิธีการเทอรโมไซคลิง คือการเก็บช้ินงานใน

น้ําท่ีมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ บางช้ินงานทดสอบเกิดการหลุด (debond) ของซีเมนตท่ียึดติด กอน

นําไปทดสอบหาคาแรงยึดติดอีกดวย แตมีบางการศึกษาท่ีใหผลท่ีแตกตาง เชน การศึกษาท่ี

เปรียบเทียบระหวางการใชเรซินซีเมนตคอนเวนชันนอลชนิดทวินลุค (Twinlook®, Heraeus Kulzer, 

USA) เรซินซีเมนตท่ีมีกลุมฟอสเฟตโมโนเมอรชนิดพานาเวียย่ีสิบเอ็ด (Panavia®21, Kuraray, 

Japan) และกลุมอะคริลิกชนิดซูเปอรบอนด (Superbond®, Sun Medical, Japan) พบวากลุมอะคริลิก

ใหผลการยึดติดสูงสุด (19.5 MPa)1 รองลงมาเปนเรซินซีเมนตท่ีมีกลุมฟอสเฟตโมโนเมอรชนิดพา

นาเวียยี่สิบเอ็ดและเรซินซีเมนตคอนเวนชันนอลชนิดทวินลุค (8.9, 8.9 MPa ตามลําดับ)  

        ตอมามีการคิดคนวิธีชวยเพ่ิมการยึดติดทางเคมีระหวางเรซินซีเมนตกับพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรา

มิกส มีผูริเริ่มนําเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรมาใชเตรียมพ้ืนผิวของเซอรโคเนียเซรามิกสซ่ึงเปน

ออกไซดของโลหะ  เดิมเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรนํามาใชในการซอมแซมครอบฟนโลหะเคลือบ

กระเบ้ืองท่ีพอรซเลนเกิดการแตกหักถึงช้ันโลหะ องคประกอบของเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรประ

กอบดวย 2 สวนหลัก54 คือ สวนเรซินโมโนเมอร (resin monomer) และตัวทําละลาย โดยเมทัลแอดฮี

ซีฟไพรเมอรแตละชนิด แตละบริษัทมีกลุมทํางานท่ีแตกตางกันตามชนิดของเรซินโมโนเมอรท่ีใช 

กลุมทํางานของเรซินโมโนเมอรแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ ไดแก 

        1.  กลุมทํางานท่ีมีอนุพันธกรดคารบอกซิลิก ( carboxylic acid derivative) 

        กลุมนี้มีเรซินโมโนเมอรท่ีเปนกลุมคารบอกซิล (carboxyl, -COOH) ยึดดวยพันธะเคมีกับโลหะ

ผสมพ้ืนฐาน (predominantly base alloy) ในช้ันออกไซดท่ีผิวโลหะ55   ไดแก 
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- โฟรเมทา55 หรือโฟรเมทิลออกซีเอทิลไตรเมลเลติกแอนไฮไดรด ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน 

เมตาฟาสตบอนดิ้งไลเนอร (META FAST® BONDING LINER, Sun Medical, Japan) 

สวนของเหลวของซูเปอรบอนด ซีแอนดบี (Superbond®  C&B liquid, Sun Medical, 

Japan) 

- โฟรเอททา55  หรือ โฟรเอครัยโลอิลออกซีเอทธิล ไตรเมลลิเทต แอนไฮไดรด (4-AETA: 

4-acryloyloxyethyl trimellitate anhydride) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน เอคริลบอนด (Acryl 

Bond®, Border Construction Specialties, USA) 

- อีพีเอทเอ็มเอ56 หรือ เท็น-เอพิไทโอเดคริล เมทาครัยเลต (EP8MA: 10-epithio decryl 

methacrylate) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน เอ็กเพอริเมนทัลไพรเมอร (Experimental ® primer, 

Border Construction Specialties, USA) 

- บีพีดีเอ็ม55  หรือแอดดัคออฟทูไฮดรอกซีเอททิลเมทาครัยเลต แอนด ทร,ี โฟร, โฟร, ไฟท-

ไบฟนิลเตตราคารบอกซิลิคแอนไฮไดรด (BPDM: adduct of 2-hydroxyethyl 

methacrylate and 3,4,4/,5/-biphynyltetracarboxylic anhydride) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน 

ออลบอนดทูไพรเมอร บี (All-Bond ® 2 primer B, Bisco, Canada) 

- แมกเท็น55 หรือเท็น เมทาครัยโลอิลออกซีเดคาเมธิลีน มาโลอิคแอซิด (MAC-10: 10-

methacryloyloxydecamethylene maloic acid) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน เอ็มอารบอนด 

(MR®-bond, Tokuyama Dental Corporation, Japan) 

        2.  กลุมทํางานท่ีมีอนุพันธกรดฟอสฟอริก  (phosphoric acid derivative ) 

        กลุมนี้มีเรซินโมโนเมอรท่ีเปนกลุมฟอสเฟต ยึดดวยพันธะเคมีกับโลหะผสมพ้ืนฐานในช้ัน

ออกไซดท่ีผิวโลหะ ไดแก 

- เอ็มดีพี ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน อัลลอยดไพรเมอร 

- เอ็มพี56  หรือ เมทาครัยเลตฟอสเฟต (MP: methacrylate phosphate) ตัวอยางผลิตภัณฑ 

เชน อายไซทโอเปคไพรเมอร (Eye Sight® Opaque Primer, Kanebo, Japan) 

- ซิกสเอ็มเอชพีเอ57 หรือ ซิกสเมทาครัย ลอกซีเฮกซิล ฟอสโฟโนอะซีเตต (6-MHPA: 

methacryloxyhexyl phosphonoacetate) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน เอ็มแอลไพรเมอร (ML-

primer®, Shofu Dental Corporation, Japan) 

3.  กลุมทํางานท่ีมีอนุพันธกลุมไธโอน หรือ ไธอัล (thione or thiol group)     

        กลุมนี้มีเรซินโมโนเมอรท่ีมีโครงสรางเปนไธโอน (=S) สามารถเปล่ียนเปนไธอัล (-SH) 58ได

โดยไธอัลสรางพันธะทางเคมีกับอะตอมของโลหะผสมมีตระกูล (Noble alloy)ไดดวยกลุมทํางาน

เมอรแคปแทน (mercaptan functional group) ไดแก 
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- วีบีเอทีดีที59 หรือ วีทีดี หรือ ซิกสโฟรไวนิลเบนซิลเอ็นโพรพิลอะมิโน วันทรีไฟวไตรอะ

ไซนทูโฟรไดไธโอน (VBATDT=VTD: 6-(4-vinylbenzyl-n-propyl)amino-1,3,5-

triazine2,4-dithione) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน วีไพรเมอร(V PRIMER®, Sun Medical, 

Japan) อัลลอยดไพรเมอร 

- เอ็มทียูซิก60 หรือซิกเมทาครัยโลอิลออกซิเฮกซิล ทูไธโอยูราซิล ไฟวคารบอกซิเลต 

(MTU-6: 6-methacryloyloxyhexyl-2thiouracil 5-corboxylate) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน 

เมทัลไทท (Metaltite®, Tokuyama Dental Corporation, Japan) 

- เท็นเอ็มดีดีที58   หรือ เท็น เมทาครัยลอกซีเดซิล ซิกเอทไดไทโอออกตาเนต (10-MDDT: 

10 methacryloxydecyl-6,8-dithiooctanate) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน เอ็มแอลไพรเมอร 

4.  กลุมทํางานท่ีมีอนุพันธกรดไธโอฟอสฟอริก (thiophosphoric acid derivative)   

        กลุมนี้มีกลุมทํางาน 2 แบบรวมอยูในสายโครงสรางเดียวกัน คือ กลุมเมอรแคปแทนในการ

สรางพันธะทางเคมีกับอะตอมของโลหะผสมมีตระกูล และกลุมฟอสเฟตท่ีสรางพันธะเคมีกับ

ออกไซดของโลหะผสมพ้ืนฐาน  ไดแก 

- เอ็มอีพีเอส58  หรืออนุพันธของเมทาครัยโลอิลออกซีอัลคิล ไธโอฟอสเฟต (MEPS: metha 

cryloyl oxyalkylthiophosphate derivative) ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน เมทัลไพรเมอร (Metal 

primer®, GC, Japan) และเมทัลไพรเมอรทู (Metal primer®II, GC, Japan) 

        จากการศึกษาท่ีผานมามีการเปรียบเทียบคาแรงยึดติดระหวางการเตรียมผิวโลหะดวยเมทัล

แอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดตางๆ กับโลหะผสมพ้ืนฐาน52   และโลหะผสมมีตระกูล61,62   พบวาการใช

เมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรใหคาแรงยึดติดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยเรซินโมโนเมอรท่ีเปนกลุมคาร

บอกซิลหรือกลุมฟอสเฟตจะยึดดวยพันธะเคมีกับโลหะผสมพ้ืนฐานในช้ันออกไซดท่ีผิวโลหะ กลุม

ท่ีมีเรซินโมโนเมอรท่ีมีโครงสรางเปนไธโอน จะสามารถสรางพันธะทางเคมีกับอะตอมของโลหะ

ผสมมีตระกูลดวยกลุมทํางานเมอรแคปแทน  ตัวอยางเชน วีบีเอทีดีทีซ่ึงเปนกลุมทํางานท่ีเปน

อนุพันธของซัลเฟอร (sulfur derivative) ทําหนาท่ีเปนสารชวยยึดระหวางเมทาครัยเลตเบสโมโน

เมอร (methacrylate-based monomer) และโลหะผสมมีตระกูล ดังรูปท่ี 7 

 

                          
            รูป 7 การยึดติดทางเคมีระหวาง วีบีเอทีดีที  กับพ้ืนผิวของโลหะผสมมีตระกูล63 

 
 

Noble  
alloy 

สวนท่ีทําปฏิกิริยากับเรซินซีเมนต
M 

M 
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        ดังนั้นจึงไดมีผูริเริ่มนําเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรมาใชในการเตรียมพ้ืนผิวของเซอรโคเนียเซรา

มิกส เพ่ือเพ่ิมการยึดติดระหวางเรซินซีเมนตกับเซอรโคเนียเซรามิกส ดังการศึกษาของ Lindgren 

และคณะ64  เตรียมผิวของเซอรโคเนียเซรามิกสดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร ชนิดเมทัลไพรเมอรทู 

และสารไซเลนชนิดเซรามิกไพรเมอร (Ceramic Primer™, 3M ESPE, USA) รวมกับการใชเซลฟ

แอดฮีซีฟเรซินซีเมนตรีไลเอกซยูนิเซม พบวาเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีมีการเตรียมผิวดวยเมทัลไพร

เมอรทูใหคาแรงยึดติดท่ีสูงและคงทนกวาการใชเซรามิกไพรเมอร การศึกษาของ Özcan และคณะ65 

ท่ีเปรียบเทียบคาแรงยึดติดระหวางของเรซินซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนยกับเซอรโคเนียเซรา

มิกสท่ีมีการเตรียมผิวดวยการเปาทรายขางเกาอ้ีรวมกับเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดอัลลอยดไพร

เมอรและซีสีดทูโอเพคไพรเมอร (Cesead™ II Opaque Primer, Kuraray, Japan) กับการเตรียมผิว

ดวยการเคลือบซิลิกาจากการเปาทรายจากหองปฏิบัติการโดยใชอุปกรณโรคาเทค รวมกับไซเลน

ชนิดเอสเปซิล (ESPE-Sil, 3M ESPE, USA) และอุปกรณไซลาโนเพน (Silano-Pen: Bredent, USA) 

รวมกับไซเลน พบวาคาแรงยึดติดของเรซินซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนยกับเซอรโคเนียเซรา

มิกสท่ีมีการเตรียมผิวโดยเปาทรายขางเกาอ้ีรวมกับการใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรและการเตรียม

พ้ืนผิวดวยอุปกรณโรคาเทครวมกับการใชไซเลนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

        จากการศึกษาของ Lindgren และ Özcan64,65 พบวาการใชสารไซเลนปรับสภาพพื้นผิวเซอร

โคเนียเซรามิกสอยางเดียวไมชวยเพ่ิมการยึดติดระหวางเรซินซีเมนตกับเซอรโคเนียเซรามิกส ใน 

ขณะที่ใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรามิกส ชวยเพ่ิมคาแรงยึดติด

ระหวางเรซินซีเมนตกับเซอรโคเนียเซรามิกสได จึงมีการพัฒนาเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดเมทัล

เซอรโคเนียไพรเมอรขึ้นมาเพ่ือนํามาใชปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรามิกส แตผลของเมทัล

แอดฮีซีฟไพรเมอรนั้นยังคงเปนท่ีถกเถียงกันอยู เนื่องจากบางการศึกษาใหผลท่ีดีในสภาวะท่ีแหง   

แตบางการศึกษาไดกลาวถึงปฏิกริยาการเกิดไฮโดรไลติก (hydrolytic) ของเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร

เม่ือนําไปแชน้ํา66,67,68   อยางไรก็ตามเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรซ่ึงประกอบดวยกลุมทํางานท่ีมีปลาย

ขางหนึ่งเปนอนุพันธของกรดตางๆ ทําหนาท่ีเช่ือมกับพ้ืนผิวโลหะหรือออกไซดของโลหะ สวน

ปลายอีกขางหนึ่งทําหนาท่ีเช่ือมติดกับเรซินซีเมนต55 อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการปรับสภาพ

พ้ืนผิวของเซอรโคเนียเซรามิกสซ่ึงเปนออกไซดเซรามิกสได เนื่องจากมีขั้นตอนการทําท่ีงาย 

สะดวก รวดเร็ว และสามารถนํามาใชขางเกาอ้ีทันตกรรมได 
 


