
    
 

บทที่  5 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
        จากสมมติฐานท่ีตั้งไววาคากําลังแรงยึดเฉือนของการยึดติดระหวางเรซินซีเมนตแตละชนิดกับ
เซอรโคเนียเซรามิกสท่ีไมปรับสภาพผิวและปรับสภาพพื้นผิวดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิด
ตางๆ ไมมีความแตกตางกัน ความช้ืนและการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไมมีผลตอคากําลังแรงยึดเฉือน
ของการยึดติดระหวางเรซินซีเมนตชนิดตางๆกับเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีไมปรับสภาพผิวและปรับ
สภาพพ้ืนผิวดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดตางๆนั้นไดรับการปฏิเสธ เนื่องจากมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนระหวางเรซินซีเมนตชนิดตางๆกับการ
เตรียมพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสกอนหลังการเทอรโมไซคลิง โดยเซอรโคเนียเซรามิกสกลุมท่ีมี
การเตรียมพ้ืนผิวดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรชนิดอัลลอยดไพรเมอรแลวยึดดวยเรซินซีเมนตพานา 
เวียเอฟสองจุดศูนยแชน้ํา 24 ช่ัวโมงใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนสูงสุด สวนกลุมท่ีไมมีการเตรียม
พ้ืนผิวใดๆแลวยึดดวยเรซินซีเมนตรีไลเอกซยูรอยหลังเทอรโมไซคลิงใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือน
ต่ําท่ีสุด 
        ในปจจุบันความตองการของผูปวยท่ีตองการครอบฟนท่ีมีสีเหมือนฟนไดเพ่ิมมากขึ้น จึงไดมี
การพัฒนาระบบครอบฟนกระเบื้องลวนขึ้นมา ซ่ึงแตละระบบก็ใหความสวยงามและคุณสมบัติท่ี
แตกตางกัน เซอรโคเนียเซรามิกสไดเขามามีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากมีความสวยงาม  สามารถวาง
ขอบของครอบฟนอยูท่ีบริเวณขอบเหงือกหรือต่ํากวาขอบเหงือก 0.5 มิลลิเมตรได จึงปลอดภัยตอ
อวัยวะปริทันต  มีความเขากันไดกับเนื้อเยื่อ (biocompatibility) สงผานความรอนเย็นไดนอยกวา
ครอบฟนโลหะ จึงลดการเกิดอาการเสียวและการระคายเคืองตอเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟนจากการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิได69 นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงและมีความตานทานตอการแตกหักสูง จึง
สามารถนํามาใชเปนครอบฟนและฟนเทียมติดแนนท้ังฟนหนาและฟนหลังได   
        การยึดติดระหวางครอบฟนเซอรโคเนียเซรามิกสกับตัวฟนนั้น ตองอาศัยเรซินซีเมนตเปนตัว
ยึด ถึงแมเซอรโคเนียเซรามิกสสามารถยึดดวยซีเมนตท่ัวไป เชน ซิงคฟอสเฟตซีเมนต  ซิงคโพลีคาร
บอกซีเลทซีเมนต (zinc polycarboxylate cement) ได แตอาจนําไปสูความแนบของขอบ (marginal 
adaptation) ท่ีไมเพียงพอ ทําใหเกิดฟนผุตอ (secondary caries) เกิดการติดสีบริเวณขอบครอบฟน
หรือเกิดการหลุดของครอบได 14  การใชเรซินซีเมนตจึงใหผลท่ีดีกวาหลายประการ เชน ทําใหเกิด
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ความแนบของขอบ ปองกันการรั่วซึมตามขอบ (microleakage) และเพ่ิมการยึดอยู (retention) ของ
ครอบฟนได1,70,71

  

        เรซินซีเมนตท่ีมีใชอยูในปจจุบันมีหลายรูปแบบและหลายประเภทซ่ึงมีสวนประกอบแตกตาง
กันออกไป  การใชเรซินซีเมนตชนิดไดเมทาครัยเลตซีเมนตพวกบิสจีเอ็มเอ ท่ีไมมีกลุมทํางานพวก
ฟอสเฟตโมโนเมอรกับเซอรโคเนียเซรามิกสนั้น ใหคาเฉล่ียแรงยึดเฉือนท่ีคอนขางต่ําเม่ือเทียบกับ
ใชเรซินซีเมนตท่ีมีฟอสเฟตโมโนเมอร และเม่ือผานการเทอรโมไซคลิงมักเกิดการหลุดของซีเมนต
กอนนําไปทดสอบเปนสวนมาก14  มีหลายการศึกษาท่ีแนะนําใหทําการเปาทรายและใชเรซินซีเมนต
ท่ีมีฟอสเฟตโมโนเมอรในการยึดเซอรโคเนียเซรามิกส14,15,69,72  เนื่องจากใหคาแรงยึดติดท่ีสูงกวาเร
ซินซีเมนตท่ีไมมีกลุมทํางานฟอสเฟตและอยูในเกณฑท่ียอมรับไดทางคลินิก คือ อยูระหวาง 10 -13 
เมกกะปาสคาล73 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีกลาววาเม่ือเปาทรายแลวใชเรซินซีเมนตท่ีมีสวนผสม
ของฟอสเฟตโมโนเมอรเปนตัวยึดเซอรโคเนียเซรามิกสนั้น มีคาแรงยึดติดท่ีดีและคงทนกวาการ
เตรียมพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสดวยการใชซิลิกาเคลือบผิวแลวตามดวยสารไซเลนอีกดวย16 
เนื่องจากขอเสียของการเคลือบซิลิกาก็คือ อาจเกิดการปนเปอนของช้ินงานระหวางลองช้ินงานบน
ฟนหลักในชองปาก ซ่ึงอาจสงผลใหคาการยึดติดลดลงได74 เรซินซีเมนตท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
คือเรซินซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนยและรีไลเอ็กซยูรอย เปนชนิดท่ีมีฟอสเฟตโมโนเมอรท้ังคู 
สวนของพานาเวียเอฟสองจุดศูนยนั้นจะประกอบดวยบิสโพลีเอทอกซีเลตเรซิน (bis-polyethoxy- 
lated resin) ปริมาณรอยละ 78 โดยน้ําหนัก โดยมีกลุมทํางานคือ เอ็มดีพี75 สวนรีไลเอ็กซยูรอย
ประกอบดวยเมทาครัยเลตโมโนเมอรท่ีมีกลุมทํางานเปนกรดฟอสฟอริก76

 (methacrylate monomers 
containing phosphoric acid groups) ซ่ึงกลุมทํางานท้ังสองตัวนี้มีความแตกตางกัน พบไดจาก
การศึกษานี้วาฟอสเฟตโมโนเมอรท่ีเปนเอ็มดีพีใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนท่ีสูงกวากลุมทํางานท่ี
เปนกรดฟอสฟอริก  

        จากผลการศึกษานี้พบวาเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีไมไดเตรียมพ้ืนผิวท้ังกลุมท่ีแชน้ํา 24 ช่ัวโมง
และกลุมท่ีผานเทอรโมไซคลิง การใชเรซินซีเมนตรีไลเอกซยูรอยใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดติดท่ีต่ํา
กวาเรซินซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมากจาก
ปฏิกิริยาการยึดติดของเรซินซีเมนตรีไลนเอกซยูรอยนั้นคลายกับปฏิกริิยาของกลาสไอโอโนเมอร
ซีเมนต รีไลนเอกซยูรอยประกอบดวยกลุมทํางานมัลติฟงชันนอลฟอสฟอริกแอซิด (multi-        
functional phosphoric acid)  ท่ีสามารถทําปฏิกิริยากบัฟนหรือโลหะ เพ่ือใหเกิดการยึดติดได3,76

 โดย
ในชวงเวลาแรกของการผสม ถึงแมคาความเปนกรดหรือพีเอช (pH) ท่ีเกิดขึ้นในตอนแรกจะต่ํา โดย
ลดลงต่ํากวา 2 ซ่ึงความเปนกรดนี้เกิดมาจากกลุมทํางานมัลติฟงชันนอลโมโนเมอรทําใหเกิดการยึด
ติดไดกับท้ังเนื้อฟนและเซรามิกส  แตในชวงแรกคาแรงยึดติดจะยังไมสูงมาก เนื่องจากเรซินซีเมนต
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จะยังไมมีการบมตัวท่ีสมบูรณ (maturation)  แตเม่ือเวลาผานไปเรซินซีเมนตมีการบมตัวสมบูรณ
คาแรงยึดติดก็จะสูงขึ้น77

  
        คากําลังแรงดัด (flexural strength) ของเรซินซีเมนต ขนาดและปริมาณของวัสดุอัดแทรกในเร
ซินซีเมนตสงผลตอคาแรงยึดติด โดยวัสดุอัดแทรกท่ีมีขนาดใหญอาจไปขัดขวางไมใหเรซิน       
เมทริกซแทรกซึมเขาไปในพ้ืนผิวท่ีขรุขระ ทําใหคาแรงยึดติดลดลง78 และเรซินซีเมนตท่ีมีปริมาณ
วัสดุอัดแทรกนอยมักดูดน้ํามากกวาเรซินซีเมนตท่ีมีปริมาณวัสดุอัดแทรกสูง สงผลใหเกิดการ
สลายตัวของเรซินซีเมนต ทําใหคาแรงยึดติดลดลง79 จากการศึกษานี้เม่ือเปรียบเทียบขนาดของวัสดุ
อัดแทรกในเรซินซีเมนตท้ังสองชนิด พบวาเรซินซีเมนตรีไลเอกซยูรอยมีขนาดของวัสดุอัดแทรก
โดยเฉล่ีย 12.5 ไมโครเมตรและมีปริมาณวัสดอัุดแทรกรอยละ 70 โดยน้ําหนัก80 เรซินซีเมนตพา
นาเวียเอฟสองจุดศูนยมีขนาดของวัสดุอัดแทรกระหวาง 0.04 ถึง 0.9 ไมโครเมตรและมีปริมาณวัสดุ
อัดแทรกรอยละ 73 โดยน้ําหนัก75 ขนาดของวัสดุอัดแทรกท่ีใหญของเรซินซีเมนตรีไลเอกซยูรอย
อาจไปขัดขวางการแทรกซึมของเรซินเมทริกซรวมกับมีปริมาณวัสดุอัดแทรกนอย ทําใหดูดน้ําสูง
เกิดการสลาย (degradation) ของตัวเรซินซีเมนต สงผลใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดติดท่ีไดต่ํากวาเรซิน
ซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนย   
        สําหรับคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนหลังเทอรโมไซคลิงเม่ือเปรียบเทียบกับการแชน้ํา 24 ช่ัวโมง 
ไมวาจะเปนเรซินซีเมนตพานาเวียเอฟสองจุดศูนยหรือรีไลนเอกซยูรอยก็ใหคาท่ีลดลงอยางมีนัยสํา 
คัญทางสถิติ เนื่องจากเกิดการสลายของตัวเรซินซีเมนตเอง81 หรือเกิดพลาสติไซสเซช่ัน 
(plasticization effect) ของเรซินเมทริกซเม่ือมีน้ําเขาแทรก โดยน้ําท่ีมีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถ
แทรกซึมเขาไปในชองวางอิสระระดับนาโน (nano-size free-volume space) ระหวางสายโพลีเมอร
หรือเขาไปแทรกรอบๆ กลุมทํางานท่ีทําใหเกิดพันธะไฮโดรเจน สงผลใหความเสถียรตออุณหภูมิ 
(thermal stability) ลดลง51,82,83 

 เกิดการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ (mechanical properties) 
ของเรซินซีเมนต84 นอกจากนี้เม่ือมีการดูดซึมน้ํา (water sorption) สงผลใหเกิดการยอยสลายโดยนํ้า
และอุณหภูมิ (hydrothermal degradation) ซ่ึงเกิดจากขบวนการเทอรโมไซคลิง ทําใหช้ันเรซิน
ซีเมนตเกิดการออนตัวลงและมีการกระจายแรงบริเวณรอยตอ (interface) ระหวางเรซินซีเมนตและ
เซอรโคเนียเซรามิกสเปล่ียนแปลงไป โดยถึงแมจะมีแรงมากระทําเพียงเล็กนอยก็ทําใหเกิดการหลุด
ได79,81 ซ่ึงสอดคลองกับรูปจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดวาหลังการผานเทอรโมไซ
คลิงจะพบลักษณะการแตกหักเปนท้ังแบบแอดฮีซีฟและแบบรวมท่ีมากขึ้น 
        นอกจากการเลือกใชเรซินซีเมนตท่ีเหมาะสมแลว การยึดติดท่ีดีจะเกิดขึ้นไดตองมีการเตรียม
พ้ืนผิวของตัวเซรามิกสดวย   เซอรโคเนียเซรามิกสท่ีไมมีการเตรียมพ้ืนผิวใดๆ เลยจะมีความเฉื่อย 
(inert) มีพลังงานพ้ืนผิวและการไหลแผต่ํา85,86  มีการศึกษาท่ีกลาววาการใชเอ็มดีพีโมโนเมอรเตรียม
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พ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีไมไดผานการเปาทรายแลวยึดดวยเรซินซีเมนตไดคาแรงยึดติดท่ีไมดี 
และสวนมากจะเกิดการหลุดกอนท่ีจะนําไปทดสอบ  แสดงใหเห็นวาอยางไรก็ตามการยึดติดทางกล
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําใหเกิดการยึดติดท่ีดี สําหรับการยึดติดทางเคมีนั้นเปนเพียงตัวชวย
เสริมเทานั้น68,87

 การเตรียมพ้ืนผิวโดยการใชกรดไฮโดรฟลูออริกกัดเซอรโคเนียเซรามิกสนั้นไม
สามารถทําไดเหมือนกับการใชกรดกัดกลาสเซรามิกส เนื่องจากเซอรโคเนียเซรามิกสไมมีสวนท่ี
เปนซิลิกาอยูเลย88  การเปาทรายอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งซ่ึงเปนการชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวของเซอร
โคเนียเซรามิกสท่ีจะสัมผัสกับเรซินซีเมนต เพ่ิมพลังงานพ้ืนผิว ทําใหเอ้ือตอการเกิดการยึดติดทาง
จุลกลศาสตร นอกจากนี้ยังชวยลดแรงตึงผิว (surface tension) ดวย89 

 ขนาดของทรายท่ีใชเปาก็มี
ความสําคัญ ควรเลือกใชทรายท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กและละเอียด โดยเฉพาะบริเวณขอบของครอบ
ฟนหรือฟนเทียมติดแนน การเลือกใชทรายท่ีมีขนาดใหญหรือใชความแรงในการเปาสูงอาจทําให
ขอบของครอบฟนเสียหายได90 
        มีการศึกษากลาววาการเปาทรายอาจทําใหเกิดรอยแตกเล็กๆ (microcrack) บนเซอรโคเนียเซรา
มิกส ซ่ึงอาจทําใหความตานทานการแตกหักลดลง90 

 แตบางการศึกษาก็ใหผลท่ีแตกตาง โดยหลัง
การเปาทรายแลวใชเรซินซีเมนตในการยึดเซอรโคเนียเซรามิกส ตัวเรซินซีเมนตจะชวยทําใหเซอร
โคเนียเซรามิกสแข็งแรงขึ้น  เนื่องจากเรซินซีเมนตจะไปสมาน (healing) ตําหนิเล็กๆ ท่ีเกิดขึ้นได
91,92,93,94   บางการศึกษากลาววาโดยปกติการเปาทรายบนพ้ืนผิวเซรามิกสทําใหเกิดรอยราว แต
สําหรับเซอรโคเนียเซรามิกสเม่ือเกิดรอยราวจะมีการเปล่ียนแปลงของเซอรโคเนียจากเตตราโกนอล
เฟสไปเปนโมโนคลินิกเฟสบริเวณรอยราว ทําใหเกิดการขยายขนาดของปริมาตร และเกิดแรงกดใน
บริเวณนั้น   มีผลทําใหการแตกราวนั้นหยุดลง94 ดังนั้นการเปาทรายอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
เตรียมพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกส โดยตองเลือกใชขนาดอนุภาคและความดันท่ีเหมาะสมในการ
เตรียมพ้ืนผิว เพ่ือใหเกิดการยึดติดท่ีดีท่ีสุด95 
        สําหรับการใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรจากการทดลองนี้ กลุมท่ีเตรียมพ้ืนผิวดวยเมทัลแอดฮี
ซีฟไพรเมอรใหคาเฉล่ียแรงยึดติดท่ีสูงกวากลุมท่ีไมมีการเตรียมพ้ืนผิวในกรณีแชน้ํา 24 ช่ัวโมงและ
กลุมท่ีผานการเทอรโมไซคลิง ผลตรวจลักษณะการหลุดของเรซินซีเมนตกับพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรา
มิกสท่ีมีการเตรียมพ้ืนผิวดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร พบวาลักษณะการหลุดบางสวนเปนแบบรวม 
ไมเปนแบบแอดฮีซีฟท้ังหมด ดังท่ีพบในกลุมท่ีไมไดเตรียมพ้ืนผิวใดๆ แสดงวาเมทัลแอดฮีซีฟไพร
เมอรมีสวนชวยเพ่ิมการยึดติดของเรซินซีเมนตกับผิวเซอรโคเนียเซรามิกส โดยเมทัลแอดฮีซีฟไพร
เมอรชนิดอัลลอยดไพรเมอรใหคาเฉล่ียแรงยึดติดท่ีสูงกวากลุมท่ีใชเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอรอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เนื่องจากเอ็มดีพีซ่ึงเปนสวนประกอบในอัลลอยดไพรเมอร สามารถยึดติด
โดยตรงไดกับเซอรโคเนียมออกไซดและเกิดพันธะทางเคมีท่ีตานทานตอน้ําได (water-resistant 
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bond)14 ตางจากเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอร ท่ีมีกลุมทํางานท่ีเกิดพันธะทางเคมีกับเซอรโคเนียม
ออกไซด แตก็เปนพันธะท่ีไมคงทนและมีลักษณะท่ีชอบน้ํา (hydrophilic) สอดคลองกับการศึกษา
ของ Yang และคณะ96 เปรียบเทียบคาเฉล่ียแรงยึดติดระหวางการเตรียมพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกส
ดวยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร 3 ชนิด (เมทัลเซอรโคเนียไพรเมอร อัลลอยดไพรเมอรและเคลียรฟล
เซรามิกสไพรเมอร (Clearfil Ceramic Primer®, Kuraray, Japan)) และกลุมควบคุมท่ีไมมีการเตรียม
พ้ืนผิวใดๆ หลังแชน้ํา 3 วัน และ 150 วัน พบวาหลังแชน้ํา 150 วัน กลุมท่ีใชอัลลอยดไพรเมอรและ
เคลียรฟลเซรามิกสไพรเมอรใหคาเฉล่ียแรงยึดติดสูงกวากลุมท่ีไมเตรียมพ้ืนผิวและกลุมเมทัลเซอร
โคเนียไพรเมอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
        เมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรท่ีมีเอ็มดีพีเปนสวนประกอบมีประสิทธิภาพในการทําใหคากําลังแรง
ยึดเฉือนระหวางเรซินซีเมนตและเซอรโคเนียเซรามิกสท่ีแชน้ํา 24  ช่ัวโมงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เหมือนการใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรกับโลหะผสมพ้ืนฐานท่ียึดติดกันดวยพันธะเคมีใน
ช้ันออกไซดท่ีผิวโลหะ97,98,99  ดังรูปท่ี 34100 โดยพื้นผิวของเซอรโคเนียเซรามิกสนั้นก็มีเซอรโคเนียม
ออกไซด (zirconium oxide) ซ่ึงเปนออกไซดของโลหะท่ีสามารถยึดติดดวยพันธะเคมีได มีหลาย
การศึกษากลาววาเอ็มดีพีสามารถยึดติดโดยตรงไดกับออกไซดของโลหะ ไดแก โครเมียม 
(chromium) นิกเกิ้ล (nickel) อลูมิเนียม ไทเทเนียม(titanium) และเซอรโคเนียม99 การยึดติดทางเคมี
ระหวางเอ็มดีพีกับเซอรโคเนียเซรามิกสอาจมาจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางกลุมไฮดรอก
ซิล (hydroxyl) ในเอ็มดีพีและกลุมไฮดรอกซิลท่ีพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกส68 

              
          รูป 34 การยึดดวยพันธะเคมีระหวางโลหะผสมพ้ืนฐานกับเอ็มดีพี100 

        โดยปกติแลวเอ็มดีพีสามารถมีพันธะทางเคมีกับไฮดรอกซ่ีแอพาไทดและออกไซดของโลหะ
ตางๆ ได นอกจากนี้พันธะท่ีเกิดขึ้นยังเปนพันธะท่ีเกิดการละลายไดต่ํา เนื่องจากมีสายคารบอนิลท่ี
ยาว (long carbonyl chain)101,102,103  



 48   
 
        สวนประกอบของอัลลอยดไพรเมอรนอกจากประกอบดวยเอ็มดีพียังมีวีบีเอทีดีที มีรายงานวา 
วีบีเอทีดีทีอาจจะยับยั้งการเกิดโพลีเมอรไรเซชั่นของเรซินซีเมนตท่ีประกอบดวยเบนโซอิลเปอร
ออกไซดเอมีน (benzoyl peroxide-amine initiator system)  เชน พานาเวียย่ีสิบเอ็ดและพานาเวียเอฟ
สองจุดศูนย104,105 สงผลใหคาแรงยึดติดไมดี สอดคลองกับการศึกษาของ Yun และคณะ106 ท่ีพบวา
กลุมท่ีใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรท่ีมีเพียงวีบีเอทีดีอยางเดียวใหคาแรงยึดติดท่ีต่ํากวากลุมท่ีใชไพร
เมอรท่ีมีเอ็มดีพีเปนสวนประกอบ    จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการแตกหักท่ีเกิดขึ้นมักเปนแบบ
แอดฮีซีฟ มีแบบรวมบางเล็กนอย  แสดงวาวีบีเอทีดทีีอาจมีผลตอการโพลีเมอรไรเซชั่นของเรซิน
ซีเมนตเพียงเล็กนอย เพราะการแตกหักท่ีเกิดสวนใหญเปนแบบแอดฮีซีฟ แสดงวาจุดออนไมไดอยู
ท่ีตัวเรซินซีเมนต การท่ีเรซินซีเมนตและอัลลอยดไพรเมอรมีสวนผสมของเอ็มดีพีเปนสวนสําคัญทํา
ใหแรงยึดติดกับเซอรโคเนียเซรามิกสดีขึ้น เห็นไดวาคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนในกลุมอัลลอยดไพร
เมอรสูงกวากลุมอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงอาจสรุปไดวาวีบีเอทีดีทีเพียงอยางเดียวไมชวยให
คาแรงยึดติดดีขึ้น แตถามีท้ังเอ็มดีพีและวีบีเอทีดีทีคาแรงยึดติดท่ีไดสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษา
ของ de Souza และคณะ107 
        เอ็มดีพีท่ีมีในพานาเวียเอฟสองจุดศูนยและอัลลอยดไพรเมอรนั้นประกอบดวย 3 องคประกอบ
ท่ีทํางานแตกตางกัน คือ เมตาครัยโลอิล (methacryloyl) กลุมเดซิลหรืออัลคิล (decyl or alkyl 
groups) และ กลุมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต (dihydrogen phosphate)108 ดังรูปท่ี 35 เมตาครัยโลอิลเปน
ส่ิงจําเปนทําใหเกิดโพลีเมอรไรเซชั่นรวมกันระหวางเอ็มดีพีโมโนเมอรกับเรซินเมทริกซของเรซิน
ซีเมนต  ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเปนสวนท่ีทําใหเกิดพันธะทางเคมีกับออกไซดของโลหะ และกลุม
เดซิลซ่ึงเปนกลุมไมชอบน้ําจะเปนตัวปองกันการแทรกซึมของน้ําบริเวณรอยตอ (adhesive 
interface) ลดการเกิดไฮโดรไลซิสหรือเกิดชาลงได  สอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ท่ีพบวากลุมท่ี
เตรียมพ้ืนผิวเซอรโคเนียเซรามิกสดวยอัลลอยดไพรเมอรใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนท่ีดีกวากลุม
อ่ืนๆ ถึงแมจะผานการเทอรโมไซคลิงมาแลวก็ตาม   

 
 

  
   รูป 35 โครงสรางโมเลกุลของเอ็มดีพี108 
        เมทัลเซอรโคเนียไพรเมอรประกอบดวยสวนหลักๆ คือ กรดฟอสโฟนิก (phosphonic acid : -
P(=O)(OH)2) ดังรูปท่ี 36109  กรดฟอสโฟนิกมีประสิทธิภาพทําใหคากําลังแรงยึดเฉือนระหวางเรซิน

Double bond 
for polymerization 

Hydrophobic 
Alkyl group 

Hydrophilic  
phosphate group 
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ซีเมนตและเซอรโคเนียเซรามิกสหลังแชน้ํา 24 ช่ัวโมงสูงกวากลุมท่ีไมมีการเตรียมพ้ืนผิวใดๆอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิต ิ การยึดติดทางเคมีระหวางกรดฟอสโฟนิกกับเซอรโคเนียเซรามิกสอาจเกิดจาก
การยึดติดดวยพันธะไอออนิก (ionic bond) ระหวางกรดฟอสโฟนิกกับออกไซดของโลหะ ดังรูปท่ี 
37110 

     

   รูป 36 โครงสรางโมเลกุลของกรดฟอสโฟนิก109 

                           
 รูป 37 การยึดติดระหวางกรดฟอสโฟนิกกับเนื้อฟนและกรดฟอสโฟนิกกับโลหะ110 
        กลุมท่ีเตรียมพ้ืนผิวดวยเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอรใหคาเฉล่ียกําลังแรงยึดเฉือนท่ีต่ํากวากลุมท่ี
ใชอัลลอยดไพรเมอร อาจเนื่องจากกลุมทํางานท่ีมีความเปนกรดในเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอรทํา
ปฏิกิริยากับเทอรเชียรี่เอมีน (tertiary amine) ท่ีเปนตัวเริ่มปฏิกิริยา (initiator) ในเรซินซีเมนต เกิด
ตะกอนสีเหลือง (yellowish salts) ไปยับย้ังปฏิกิริยาโพลีเมอรไรเซชั่นของเรซินซีเมนตได111 ทําให
พบวาภาพจากกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดของกลุมท่ีใชเมทัลเซอรโคเนียไพรเมอรมี
การหลุดของซีเมนตแบบรวมมากกวากลุมท่ีไมไดเตรยีมพ้ืนผิวใดๆ  
         ปจจัยสําคัญท่ีทําใหความสามารถในการยึดติดของไพรเมอรแตละชนิดแตกตางกันขึ้นอยูกับ
ความแตกตางของโครงสรางทางเคมี ซ่ึงสงผลตอความเปนขั้วของโมโนเมอรชนิดนั้นๆ  โดยกรด
ฟอสโฟนิกมีลักษณะท่ีเปนขั้วและชอบน้ํา   อาจดูดน้ําแมเกิดการโพลีเมอรไรเซชั่นไปแลว สงผลให
คาแรงยึดติดลดลงได  ซ่ึงแตกตางจากอัลลอยดไพรเมอรท่ีมีกลุมสเปซเซอร (spacer group) เปนสาย
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คารบอนท่ีอ่ิมตัว (saturated carbon chain) ไมมีขั้วและไมชอบน้ํา สวนนี้เองเปนตัวกั้นไมให
โมเลกุลน้ําเขาไประหวางพันธะท่ีเกิดขึ้นและยับย้ังการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได112 
        จากขอจํากัดของการศึกษาในครั้งนี้ท้ังในดานเวลา   จํานวนตวัอยางและวิธีออกแบบการ
ทดลองยังไมสมบูรณมากนักเม่ือเทียบกับสภาวะจริงในทางคลินิก เนือ่งจากเปนการทดสอบกําลัง
แรงยึดเฉือนเฉพาะเรซินซีเมนตกับเซอรโคเนียเซรามิกสโดยใชช้ินเรซินคอมโพสิตในการยึดติด     
ในความเปนจริงมีรอยตอระหวางฟนกับเรซินซีเมนตและระหวางเรซินซีเมนตกับเซอรโคเนียเซรา
มิกส   ผลท่ีไดจากการศึกษานี้เปนเพียงขอมูลพ้ืนฐานซ่ึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป  โดยเพ่ิม
จํานวนกลุมตัวอยาง  ชนิดของเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร  ตลอดจนออกแบบการทดลองท่ีคอนขาง
จําเพาะเจาะจง   เชน   ยึดเซอรโคเนียเซรามิกสดวยเรซินซีเมนตกับผิวฟน ศึกษารอยตอระหวางเร
ซินซีเมนตกับเซอรโคเนียและรอยตอระหวางเรซินซีเมนตกับผิวฟน  เปนตน นอกจากนี้อาจศึกษา
ลักษณะและความขรุขระของพ้ืนผิว (surface characteristic and surface roughness) ของเซอรโคเนีย
เซรามิกสหลังการเปาทราย รวมกับความทนทานตอการแตกหัก (fracture toughness)  การใชไพร  
เมอรชนิดตาง ๆ และซิลิกาเคลือบทับบนผิวเซรามิกส    และศึกษารูปแบบการหลุดของเรซินซีเมนต
รวมกับปริมาณท่ีหลงเหลืออยูบนพ้ืนผิวเซรามิกส เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีชัดเจนและเปนประโยชนตอ
งานทางทันตกรรมบูรณะมากขึ้น  
        การใชงานทางคลินิก 
        เน่ืองจากคุณสมบัติทางกายภาพท่ีแข็งแรงของเซอรโคเนียเซรามิกส คือ มีคากําลังแรงดัดและ
คาความตานทานการแตกหักสูง  ใชเปนแกนของครอบฟนไดทุกบริเวณในชองปาก และสามารถ
สรางฟนเทียมติดแนนบริเวณฟนหนาและฟนเทียมติดแนน 3 ซ่ีในฟนหลัง การพิจารณาใชทาง
คลินิกจําเปนตองติดตามผลของการรักษาในระยะยาวประกอบ เนื่องจากความลาหลังการใชงานมี
ผลตอความลมเหลวของช้ินงานบูรณะ การใชเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอรเตรียมพ้ืนผิวช้ินงานบูรณะ
เซอรโคเนียเซรามิกสกอนการยึดดวยเรซินซีเมนต มีสวนชวยเพ่ิมการยึดตดิระหวางเรซินซีเมนตกับ
เซอรโคเนียเซรามิกส อยางไรก็ตามพันธะทางเคมีท่ีเกิดขึ้นเปนเพียงสวนเสริมเทานั้น สวนเพ่ิมการ
ยึดติดของช้ินงานบูรณะกับตัวฟนดวยเรซินซีเมนตทางกลศาสตร เชน การเปาทราย อาจเกิดรอยราว
เล็กๆบนผิวเซอรโคเนียเซรามิกส สงผลใหความตานทานการแตกหักลดลง ขนาดของอนุภาคผง
ทรายท่ีใชมีความสําคัญ ควรเลือกใชทรายท่ีมีขนาดอนุภาคเล็กและละเอียด โดยเฉพาะบริเวณขอบ
ของครอบฟนหรือฟนเทียมติดแนน การเลือกใชทรายท่ีมีขนาดใหญหรือใชความแรงในการเปาสูง
อาจทําใหขอบของครอบฟนเสียหายได สวนมากเคร่ืองเปาทรายขางเกาอ้ีมีขนาดอนุภาคคอนขาง
ใหญ (110 ไมโครเมตร) และไมสามารถควบคุมความดันในการเปาได อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ของช้ินงานบูรณะ ดังนั้นควรกรอแตงฟนหลักโดยยึดตามหลักการกรอแตงฟน (Principles of tooth 
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preparation)113 เพ่ือใหไดการยึดอยูท่ีดี หลักท่ัวไปคือกรอแตงใหมีการตานทานตอการหลุดท้ังใน
แนวการถอดใสและแนวอ่ืน (retention and resistance) โดยกรอแตงใหผนังสองดานท่ีอยูตรงขาม
กัน เชน ผนังดานใกลแกมและผนังดานใกลล้ินมีความขนานหรือสอบเขาหากันเล็กนอย ปกติครอบ
ฟนโลหะควรกรอแตงฟนใหมีความสอบ 2-6 องศาและครอบฟนเซรามิกลวนมีความสอบ 5-10 
องศา  ความสูงของฟนในแนวบดเคี้ยว-ใกลเหงือก (occluso-gingival length) มีสวนเกี่ยวของโดยตัว
ฟนท่ียาวตานทานการหลุดท่ีเกิดจากแรงในแนวเฉียง (tipping force) ไดดีกวาตัวฟนท่ีส้ัน กรณท่ีีตัว
ฟนหลักส้ันทําไดโดยการวางขอบของฟนหลักไวใตเหงือก  
        ช้ินงานบูรณะทําหนาท่ีไดดีเม่ือติดแนนอยูบนฟนหลัก การยึดติดทางกลศาสตรและทางเคมี
เปนเพียงสวนเสริม ฉะนั้นการกรอฟนหลักใหมีการตานทานตอการหลุดในแนวการถอดใสและ
แนวอ่ืนอยางพอเพียงเปนส่ิงจําเปน เพ่ือตานทานการหลุดของช้ินงานบูรณะ 
 


