
    
 

บทที่  3 
ระเบียบและวิธีการศึกษา 

ประเภทงานวิจัย  :  การวิจัยเชิงทดลอง (experimental  research) 

ลักษณะตัวอยางที่ตองการ  (Inclusion  criteria) 
        ช้ินเซอรโคเนียเซรามิกสโรโบแคม (Robocam, Warszawa, Germany) จากหองปฏิบัติการทาง     

ทันตกรรม ขนาด 15x15x2 มม. จํานวน120 ช้ิน แตละช้ินงานจะยึดแทงเรซินคอมโพสิต (resin 

composite) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มม. สูง 2 มม.  2  จุด ดวยเรซินซีเมนต 2 ชนิด  (พานาเวียเอฟ

สองจุดศูนย, รีไลเอ็กซยูรอย) รวมกับการใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร เรียงตามแนวเสนทแยงมุมหาง

กัน 3 มม.   ดังรูปท่ี 8   จะไดจํานวนชิ้นงานทดสอบ 240 ชิ้นงาน (n=240) 

                                            

                            รูป 8 ลักษณะการยึดติดของเรซินซีเมนตกับเซรามิกส 

ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนการเตรียมช้ินงาน 
        1.  นําช้ินเซรามิกสขนาด15x15x2 มม.ท่ีไดจากหองปฏิบัติการทางทันตกรรม ฝงในกระบอก 
โลหะ (aluminium ring) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20  มม. สูง 10 มม. ยึดดวยอะคริลิกชนิดบมตัว

ดวยตัวเอง (self-curing acrylic resin) 

        2.  เม่ืออะคริลิกแข็งตัวเต็มท่ี (24 ชั่วโมง) ขัดผิวใหไดระนาบดวยกระดาษทรายน้ําเบอร 200  

400 และ 600 ตามลําดับ ดวยเครื่องขัดดังรูปท่ี 9 โดยควบคุมระยะเวลาในการขัดกระดาษทรายน้ํา

แตละเบอรใหเทากันทุกช้ินงาน จากนั้นนําช้ินงานไปเปาทรายดวยผงอลูมินัมออกไซด (Al2O3) 

ขนาด 50 ไมโครเมตร เปนเวลา 20 วินาที ท่ีระยะ 10 มม.ภายใตความดัน 3.8 บาร (Bar)19  นําไปทํา

ความสะอาดพ้ืนผิวในเครื่องอัลตราโซนิก (ultrasonic) เปนเวลา 10 นาที ไดช้ินตัวอยางเซอรโคเนีย

เซรามิกสท้ังหมด 120 ช้ิน นําไปตรวจสอบพ้ืนผิวดวยกลองสเตอริโอไมโครสโคป เพื่อใหได

ตําแหนงติดแทงเรซินคอมโพสิตท่ีมีความเรียบใกลเคียงกัน  

 



 19   
 

                  
                   รูป 9 เครื่องขัดกระดาษทราย 

        3.  สรางแทงเรซินคอมโพสิตทรงกระบอกจํานวน 240 ชิ้น ดวยเรซินคอมโพสิตชนิดฟลเทกซ 

แซดสองหาศูนย (Filtek™ Z250, 3M ESPE, Germany) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 มม. สูง 2 มม. 

โดยใชแบบหลอโลหะไรสนิม (stainless steel mold) ฐานเปนแผนเรียบเปนตัวชวยในการสราง 

ช้ินงานดังรูปท่ี 10 โดยกดอัดเรซินคอมโพสิตลงไปในแบบหลอใหแนน ฉายแสงทีละช้ัน ช้ันละ 1  

มม. ดานบนใชกระจกอัดปดใหหนาตัดเรียบกอนฉายแสง คัดแทงเรซินคอมโพสิตท่ีหนาตัดมี 

ฟองอากาศออก 

                                 
                                           รูป 10 แบบหลอโลหะไรสนิม 

        4.  แบงกลุมการทดลองช้ินเซรามิกสออกตามการเตรียมพ้ืนผิวเปน 3 กลุม กลุมละ 40 ช้ินดังนี้    

        กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม (control) ไมมีการเตรียมพ้ืนผิวใดๆ(NT) 

        กลุมท่ี 2 เตรียมพ้ืนผิวดวยการทาเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดอัลลอยดไพรเมอร(AP) 

        กลุมท่ี 3 เตรียมพ้ืนผิวดวยการทาเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอร(MZ) 

        สวนประกอบของเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรและเรซินซีเมนตท่ีใชมีรายละเอียดอยูดังตารางท่ี 2 

และวิธีการใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรเพ่ือเตรียมพ้ืนผิวเซรามิกสมีขั้นตอนดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตาราง 2 แสดงช่ือทางการคา  สวนประกอบ และบริษัทผูผลิตของเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรและเรซิน

ซีเมนต 

Brand name Composition Batch 

numbers 

Manufacturer 

ALLOY 

PRIMER® 

6-(4-vinylbenzyl-n-propyl)amino-

1,3,5-triazine-2,4-dithiol-dithione 

tautomer (VTD) and 10-

methacryloxydecyl dihygrogen 

phosphate (MDP) in acetone 

00494A Kuraray Medical, 

Inc.,Osaka, Japan 

Metal/Zirconia 

Primer® 

Mixture of dimethacrylate, 

solvents, phosphonic acid acrylate, 

initiator 

and stabilizer  

L23821 Ivoclar Vivadent,  

Liechtenstein 

Panavia F® 2.0 10- methacryloxydecyl dihygrogen 

phosphate (MDP) 

Paste A: BPEDMA/MDP/DMA 

Paste B: Al-Ba-B-Si glass/silica 

containing composite 

51317 Kuraray Medical, 

Inc.,Osaka, Japan 

Rely X™ 

 U 100 

Base paste (white): 
Methacrylate monomers 

containing phosphoric acid groups 

Methacrylate monomers 

Silanated fillers 

Initiator components 

Stabilizers 

343485 3M ESPE, St. Paul, 

USA 
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ตาราง 2 (ตอ) แสดงช่ือทางการคา  สวนประกอบ  และบริษัทผูผลิตของเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร

และเรซินซีเมนต 

Brand name Composition Batch 

numbers 

Manufacturer 

Rely X™ 

 U 100 

Catalyst paste (yellow): 
Methacrylate monomers 

Alkaline (basic) fillers 

Silanated fillers 

Initiator components 

Stabilizers 

Pigments 

343485 3M ESPE, St. Paul, 

USA 

ตาราง 3 แสดงขั้นตอนการเตรียมพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรตามท่ี

บริษัทแนะนํา 

ALLOY PRIMER® 

-  Apply in thin coat. 

-  Dry with gentle air flow. 

-  Allow to react for 5 seconds.  

Metal/Zirconia Primer® 

-  Apply a single layer. 

-  Dry with gentle air flow. 

-  Allow to react for 180 seconds.  

        5.  แตละกลุมแบงออกเปนกลุมยอยอีก 2 กลุม กลุมละ 20 ช้ินตามชนิดของเรซินซีเมนตท่ีใชยึด 

แทงเรซินคอมโพสิต ไดแก รีไลเอกซยูรอยซ่ึงเปนเรซินซีเมนตระบบเซลฟแอดฮีซีฟเรซินซีเมนต 

และพานาเวียเอฟสองจุดศูนย ซ่ึงเปนเรซินซีเมนตระบบเซลฟเอชโดยมีสวนประกอบของซีเมนตดัง

แสดงในตารางที่ 2   

ขั้นตอนการยึดช้ินงานดวยเรซินซีเมนต 
        1.  นําแทงคอมโพสิตท่ีเตรียมไวยึดติดบนแผนเซรามิกสดวยเรซินซีเมนตตามกลุมท่ีแบงไว 

โดยยึดแทงคอมโพสิต 2 ช้ินตอเซรามิกส 1 แผน โดยวางเรียงตามแนวเสนทะแยงมุมของแผนเซรา

มิกสท่ีได วางแผนพลาสติกสุญญากาศท่ีทําการเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.0 มม. 2 รู หางกัน 3 

มม. ลงบนเซรามิกสเพ่ือปองกันเรซินซีเมนตไหลออกไปทางดานขางและมีแบบหลอโลหะเปนแนว
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ในการวางแทงเรซินคอมโพสิตใหไดตั้งฉากกับพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสดังรูปท่ี 11 ก. และ ข. 

ผสมซีเมนตตามคําแนะนําของบริษัทดังตารางท่ี 4 และใชไดแคลแครีเออร (dycal carrier) นํา

ซีเมนตท่ีผสมไดทาบนแทงเรซินคอมโพสิต แลวนําไปวางเชื่อมยึดบนแผนเซรามิกสตามตําแหนงท่ี

เตรียมไว โดยมีน้ําหนักกดท่ีแทงเรซินคอมโพสิตโดยใชเครื่องเซอรเวย (surveyor, Nayler, USA) ท่ี

มีตุมน้ําหนัก 50 นิวตัน (N) ดานบน ดังรูปท่ี 12 ก. เพ่ือควบคุมใหความหนาของเรซินซีเมนตแตละ

ช้ินเทากัน ไดช้ินทดสอบท่ียึดติดดวยเรซินซีเมนตท้ังหมด 240 ช้ินบนช้ินเซรามิกส 120 ช้ิน แยก

เปนท้ังหมด 6 กลุม กลุมละ 40 ช้ินทดสอบ  

ตางราง 4 แสดงขั้นตอนการผสมเรซินซีเมนตตามท่ีบริษัทแนะนํา 

Panavia F®2.0 

- Mix equal amounts of base and catalyst (1 turn from reference line) for 20 seconds, 

apply the cement on the specimen . 

- Light-cure the cement for 20 seconds from each direction. (Bluephase®  LED curing 

light) 

- Apply polyethyleneglycol/glycerin gel around the margins of the cement-zirconia 

ceramics interface to prevent oxygen inhibition (Oxyguard II, Kuraray Medical Inc., 

Osaka, Japan) 

- Further light-polymerized for another 20 seconds.  

- After three minutes, the glycerin gel was rinsed off thoroughly. 

Rely X™  U100 

- Mix equal amount of  paste A and B (1 click), apply the cement on the specimen. 

- Light-cure the cement for 20 seconds from each direction. (Bluephase®  LED curing 

light) 

 

             
                11 ก.             11 ข.            

  รูป 11 ลักษณะแบบหลอโลหะท่ีเปนแนวนําการวางแทงเรซินคอมโพสิต 

ก. แสดงแบบหลอโลหะและแทงเรซินคอมโพสิต 

ข. แสดงลักษณะแทงเรซินคอมโพสิตท่ีวางตามแนวนําของแบบหลอโลหะ 
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                    12 ก.          12 ข. 

               รูป 12 การเตรียมช้ินงานเซรามิกสในสเตนเลสสตีลโมลเพ่ือยึดกับเรซินซีเมนต 

        ก.  แสดงลักษณะการมีน้ําหนักกดท่ีแทงเรซินคอมโพสิตขณะยึดติดดวยเรซินซีเมนต                              

         ข.   แสดงลักษณะช้ินงานท่ียึดแทงเรซินคอมโพสิตดวยเรซินซีเมนตเรียบรอยแลว 

        2.  ยึดแทงเรซินคอมโพสิตดวยเรซินซีเมนตแตละช้ินแลวฉายแสงดวยเครื่องฉายแสงบลูเฟส  

 (Bluephase, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) ดานละ 20 วินาที ไดลักษณะของช้ินงานท่ีจะนําไป

ทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือน ดังรูปท่ี 12 ข.   

        3.  แบงช้ินงานเซรามิกสท้ัง 6 กลุมแตละกลุมออกเปน 2 กลุมยอย กลุมละ 10 ช้ินงาน (20 ช้ิน 

ทดสอบ) กลุมแรกนําไปแชในน้ํากล่ันอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 24 ช่ัวโมงกอนนําไป

ทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือนดังรูปท่ี 13 ก. กลุมท่ี 2 นําไปเขาเครื่องเทอรโมไซคลิงจํานวน 1000 

รอบท่ีน้ําอุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซียสดังรูปท่ี 13 ข.  ดังนั้นมีกลุมทดสอบท้ังหมด 12 กลุม ดัง

แผนภาพรูปท่ี 14 โดยแตละกลุมมีจํานวนช้ินทดสอบท่ียึดติดดวยเรซินซีเมนตกลุมละ 20 ช้ิน

ทดสอบ (n=20) 

                                      
                                13 ก.                                      13 ข. 

                                               รูป   13  ก. ตูอบอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

                                          13 ข. เครื่องเทอรโมไซคลิง 
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      รูป 14 แผนผังการแบงกลุมช้ินงานเซรามิกสตามชนิดการเตรียมพ้ืนผิวและชนิดเรซินซีเมนต 

ขั้นตอนการทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือน 
        1.  นําช้ินงานไปทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือนดวยเครื่องทดสอบสากลชนิดอินสตรอน  

(Instron® Universal  Testing Machine, Instron 5560 Series,U.S.A) หัวกดดวยแรง 50 นิวตัน โดย

ความเร็วของหัวกดเทากับ 0.5 มม./นาที โดยวางชิ้นงานใหหัวกดชิ้นทดสอบทีละช้ินในตําแหนงดัง

รูปท่ี 15 บันทึกคากําลังแรงยึดเฉือนท่ีทําใหเรซินซีเมนตหลุดออกจากเซรามิกสเปนหนวยเมกกะ

ปาสคาล (Newton/mm2 = MPa)   

 

ชิ้นงานเซรามิก 120 ชิ้น 

Control 40 ช้ิน ALLOY PRIMER® 40ช้ิน Metal/Zirconia Primer® 40 ช้ิน 

Rely 

XTMU100 

20ช้ินยึดช้ิน

ละ 2 จุด 

Panavia® F 

2.0 

20ช้ินยึดช้ิน

ละ   2 จุด 

20 ช้ิน

ทดสอบ 

แชนํ้า

กลั่น 37 

องศา 

24 ช่ัวโมง 

20 ช้ิน

ทดสอบ  

เทอรโม

ไซคลิง 

1000 รอบ 

20 ช้ิน

ทดสอบ 

แชนํ้า

กลั่น 37 

องศา 

24 ช่ัวโมง 

20 ช้ิน

ทดสอบ  

เทอรโม

ไซคลิง 

1000 รอบ 

Rely 

XTMU100 

20ช้ินยึดช้ิน

ละ 2 จุด 

Panavia® F 

2.0 

20ช้ินยึดช้ิน

ละ   2 จุด 

20 ช้ิน

ทดสอบ 

แชนํ้า

กลั่น 37 

องศา 

24 ช่ัวโมง 

20 ช้ิน

ทดสอบ  

เทอรโม

ไซคลิง 

1000 รอบ 

20 ช้ิน

ทดสอบ 

แชนํ้า

กลั่น 37 

องศา 

24 ช่ัวโมง 

20 ช้ิน

ทดสอบ  

เทอรโม

ไซคลิง 

1000 รอบ 

Rely 

XTMU100 

20ช้ินยึดช้ิน

ละ 2 จุด 

Panavia® F 

2.0 

20ช้ินยึดช้ิน

ละ   2 จุด 

20 ช้ิน

ทดสอบ 

แชนํ้า

กลั่น 37 

องศา 

24 ช่ัวโมง 

20 ช้ิน

ทดสอบ  

เทอรโม

ไซคลิง 

1000 รอบ 

20 ช้ิน

ทดสอบ 

แชนํ้า

กลั่น 37 

องศา 

24 ช่ัวโมง 

20 ช้ิน

ทดสอบ  

เทอรโม

ไซคลิง 

1000 รอบ 
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           รูป 15 การทดสอบแรงเฉือนโดยใชเครื่องทดสอบสากล 

        นอกจากการทดสอบคากําลังแรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนตแตละชนิด นําช้ินทดสอบท่ีผานการ

กดแรงเฉือนไปสองดวยกลองสเตอริโอไมโครสโคป (stereomicroscope, Olympus, UK) เพ่ือ

ตรวจดูลักษณะการหลุดของเรซินซีเมนตกับพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกส วาเปนแบบแอดฮีซีฟ 

(adhesive failure) โคฮีซีฟ(cohesive failure) หรือรวมกันท้ังสองแบบ (mixed failure) และ

ทําการศึกษาลักษณะพ้ืนผิวของเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีเตรียมพ้ืนผิวแบบตางๆ หลังจากเรซินซีเมนต

หลุดออกจากเซรามิกส ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนแบบสองกราด (Scaning Electron 

Microscope:SEM) 

ขั้นตอนการเตรียมช้ินงานเพื่อตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

        1.  สุมเลือกตัวอยางช้ินงานจากแตละกลุมหลังการทดสอบกําลังแรงยึดเฉือนมากลุมละ 1  

ช้ิน  ช้ินงานเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีไมไดเตรียมพ้ืนผิวใด ๆ  1 ช้ินและช้ินงานเซอรโคเนียเซรามิกส

ท่ีขัดกระดาษทรายเบอร 600 และเปาทราย 1 ช้ิน 

        2.  นําไปเคลือบทอง (gold sputter coated) ดวยเครื่องเคลือบทอง (SPI-ModuleTM Sputter  

coater, SPI Supplies, USA ) ที่ความดัน 1x10-2 ATM ดังรูปท่ี 16 

Resin cements 

  Zirconia 
 ceramics    Resin  

composites 

Shearing load Shearing load 



 25   
 

   



 26   
 

               
                         รูป 16 เครื่องเคลือบทอง                                     

        3.  จากนั้นนําเขาเครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (JEOL JSM-5910LV SEM,  

Tokyo, Japan) ดังรูปท่ี 17 บันทึกภาพบนพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีนํามาตรวจสอบรวม 14 ช้ิน 

                           
                             รูป 17 เครื่องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

การวัดและประเมินผล 
        นําคากําลังแรงยึดเฉือนท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยการจําแนกความแปรปรวนแบบ

สามทาง(Three-Way ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99 % (P<0.01)   เพ่ือเปรียบเทียบคากําลังแรง

ยึดเฉือนระหวางเรซินซีเมนตระบบเซลฟแอดฮีซีฟเรซินซีเมนตและเรซินซีเมนตท่ีใชรวมกับสารยึด

ติดระบบเซลฟเอชกับเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีปรับสภาพพืน้ผิวโดยใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรท่ี

แตกตางกัน 2 ชนิด หลังแชน้ํา 24 ช่ัวโมงและหลังขบวนการเทอรโมไซคลิงวามีความแตกตางกัน

หรือไม เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุม (Multiple  comparisons) ดวยการ

เปรียบเทียบเชิงซอนชนิดทูกี้ (Tukey Multiple Comparison  Test) 
 

 


