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บทคัดย่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง
เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิมทั้้ง� ก่่อนและหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ โดยเตรีียมชิ้้น� งานทรงกระบอกจำำ�นวน
120 ชิ้้�น ขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 7 มิิลลิิเมตร ความหนา 2 มิิลลิิเมตร แบ่่งเป็็นเรซิินคอมโพสิิต 6 ผลิิตภััณฑ์์ ใส่่ในแบบหล่่อโดยใช้้วิิธีี
ใส่่แบบก้้อนเดีียว จากนั้้�นฉายแสงด้้วยเครื่่อ� งฉายแสงแอลอีีดีี 40 วิินาทีี ทั้้�งด้้านบนและด้้านล่่างของชิ้้น� งาน นำำ�ชิ้้น� ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์ล์ ะ 10 ชิ้้น�
ไปทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุโดยใช้้เครื่่�องทดสอบแรงดึึงแรงอััดด้้วยหััวกดทรงกลมเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 มิิลลิิเมตร
ความเร็็ว 1 มิิลลิิเมตรต่่อนาทีี ที่่�ระยะห่่างจากขอบชิ้้น� งาน 0.5 มิิลลิิเมตร นำำ�ชิ้้น� งานที่่�เหลืือไปเทอร์์โมไซคลิิงโดยแช่่ในน้ำำ�� ที่่�อุุณหภููมิิ 5 องศาเซลเซีียส สลัับกัับน้ำำ��ที่่�อุุณหภููมิิ 55 องศาเซลเซีียส อุุณหภููมิิละ 30 วิินาทีี จำำ�นวน 5000 รอบ จากนั้้�นนำำ�ไปทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบหลัังการเร่่งอายุุโดยใช้้เครื่่อ� งทดสอบแรงดึึงแรงอััด วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางสถิิติด้ิ ว้ ยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบสองทาง ตามด้้วยการ
เปรีียบเทีียบเชิิงซ้้อนชนิิดทููคีี และสถิิติกิ ารทดสอบทีีแบบอิิสระที่่�ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 ผลการศึึกษาด้้วยการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบ
สองทางพบว่่าชนิิดของเรซิินคอมโพสิิต และการผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุมีีอิิทธิิพลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีี
นััยสำ�ำ คััญของ ค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุระหว่่างกลุ่่�มเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ กลุ่่�มจีีเนีียลโพสทีีเรีีย และกลุ่่�มเททริิกเอนโฟล
และ ไม่่พบความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุระหว่่างกลุ่่�มเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ เอสเททิิก โฟล
กลุ่่�มจีีเนีียล ยููนิเิ วอร์์แซล อิินเจคเทเบิิล กัับกลุ่่�มฟิิลเทคแซท350เอ๊๊กซ์์ทีโี ฟลเอเบิิล แต่่กลุ่่�มเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ เอสเททิิก โฟล และกลุ่่�มจีีเนีียล
ยููนิิเวอร์์แซล อิินเจคเทเบิิล มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ หลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุพบว่่ากลุ่่�มเคลีียร์์ฟิิลเอพีีเอ๊๊กซ์์มีีค่่า
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากกว่่ากลุ่่�มอื่่น� อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ พบว่่าค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และ
กลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิมมีีค่า่ ลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ แต่่ไม่่พบความแตกต่่างของค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบในกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ จากผลการศึกึ ษาสามารถสรุุปได้้ว่า่ เรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดดั้้ง� เดิิมมีีค่า่ ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากที่่�สุุด โดยกระบวนการเร่่งอายุุไม่่มีผี ลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงแต่่มีีผลต่่อเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม
คำำ�สำำ�คััญ : กระบวนการเร่่งอายุุ, ความแข็็งแรงบริิเวณขอบ, เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง
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Abstracts

The aim of this study was to compare the edge strength of high strength flowable, conventional, and
conventional flowable resin composites influenced by the accelerated aging procedure. Hundred-twenty disc specimens
were prepared (7 mm x 2 mm). Six materials were placed in acrylic molds with bulk technique, light curing 40 seconds
both top and bottom of the specimens. Ten specimens from each material were selected. The edge-strength before
accelerated aging was tested using the universal testing machine with 2 mm ball-shaped indenter at a speed of 1 mm/min.
Measurements were made at 0.5 distance from the edge. The rest of specimens were subjected to thermocycling
(5000 cycles, 5 to 55+1oC, dwell time; 30 seconds). Then measured the edge-strength after accelerated aging. Two-way
ANOVA followed by Tukey post-hoc test and independent T-test at the significant level of 0.05 was used for statistical
analysis. The two-way ANOVA determined a statistically different between materials and accelerated aging. There
was no significant difference between Clearfil AP-X® (CA), G-aenial Posterior® (GP), and Tetric N Flow® (TNF) on edge
strength before aging. No statistically significant difference was found between Clearfil AP-X Esthetic Flow® (CEF),
G-aenial Universal Injectable® (GUI), and Filtek Z350XT® flowable (FZF) but there was significant difference between
CEF and GUI on edge strength before aging (p<0.001). The edge strength after aging of CA had significantly higher than
other groups (p<0.001). Edge strength was significantly decreased after aging in conventional and conventional flowable
resin composite groups but not in high strength flowable resin composite groups. From the result of this study, conventional
resin composites had highest edge strength value. Accelerated aging had no effect on edge strength value of high strength
flowable resin composites but had effect on conventional resin composites and conventional flowable resin composites.
Keywords : Accelerated aging, Edge strength, High strength flowable resin composite
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บทนำ�
	ปััจจุุบัันการบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิต
(resin composite) ได้้รับั ความนิิยมมาก เนื่่อ� งจากวััสดุุประเภทนี้้�
ให้้ความสวยงามโดยมีีสีใี กล้้เคีียงกัับฟัันธรรมชาติิ บููรณะในโพรงฟัันโดย
ใช้้สารยึึดติิดจึึงสามารถเตรีียมโพรงฟัันแบบอนุุรักั ษ์์เนื้้อ� ฟัันได้้ เสริิม
ความแข็็งแรงให้้กัับเนื้้�อฟัันที่่�เหลืืออยู่่� ซึ่่�งจากการถกเถีียงเกี่่�ยวกัับ
ผลของปรอทในวััสดุุบูรู ณะส่่งผลให้้ลดการใช้้วัสั ดุุประเภทอะมััลกััม
(amalgam) และหัันมาใช้้วััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิตมากขึ้้�น1
นอกจากนี้้�การบููรณะแบบอนุุรัักษ์์เนื้้�อฟัันของวััสดุุประเภทเรซิิน-

		

คอมโพสิิต ทำำ�ให้้คงสภาพเนื้้�อฟัันส่่วนใหญ่่ได้้ ให้้ผลสำำ�เร็็จระยะยาว
ในทางคลิินิกิ ที่่�ดีี จึึงจััดเป็็นวััสดุุบูรู ณะที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับบููรณะฟััน
หลัังโดยตรง (direct restoration)2
การแตกหัักบริิเวณขอบของวััสดุุเป็็นสาเหตุุหนึ่่ง� ที่่�ส่่งผลต่่อ
ความล้้มเหลวในการบููรณะฟััน โดยการเกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบ
จะนำำ�ไปสู่่�การรั่่�วซึึม การผุุซ้ำ��ำ และการเปลี่่�ยนสีีบริิเวณผนัังของโพรงฟััน
เนื่่อ� งจากการแตกหัักอาจอยู่่�ในบริิเวณที่่�ไม่่สามารถทำำ�ความสะอาด หรืือ
ให้้การรัักษาแบบป้้องกัันได้้ เช่่น บริิเวณด้้านประชิิดของฟััน ซึ่่ง� การ
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แตกหัักบริิเวณขอบของวััสดุุมักั จะเกิิดในตำำ�แหน่่งที่่�รัับแรงมาก โดย
เชื่่อ� ว่่าวัสั ดุุที่่�มีคี วามแข็็งแรงสููงจะสามารถป้้องกัันการแตกหัักบริิเวณ
ขอบได้้3
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� งของวััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิต
นำำ�ไปสู่่�วิธีิ กี ารใช้้งานของวััสดุุที่่�สะดวกขึ้้น� คุุณสมบััติเิ ชิิงกลดีีขึ้้น� ลด
ความเครีียดที่่�เกิิดจากการหดตััวภายหลัังปฏิิกิริิ ยา
ิ การเกิิดพอลิิเมอร์์
(polymerization shrinkage stress) และมีีความสวยงามใกล้้เคีียง
ฟัันธรรมชาติิมากขึ้้น� ซึ่่�งในปััจจุุบันั บริิษัทั ผู้้�ผลิิตหลายแห่่งได้้มีกี าร
ผลิิตวััสดุุชนิิดใหม่่คืือเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง
(high strength flowable composite) โดยอ้้างว่่าเป็็นวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ที่่�เพิ่่�มปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกมากกว่่าร้อ้ ยละ
50 โดยปริิมาตร และมีีคุุณสมบััติิเชิิงกลด้้านความแข็็งแรงโค้้งงอ
(flexural strength) มากกว่่า 150 เมกะปาสคาลซึ่่�งมีีค่า่ ใกล้้เคีียง
กัับเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมบางยี่่�ห้อ้ 4, 5 วััสดุุประเภทนี้้เ� กิิดจากการ
ปรัับปรุุงผิิวของวััสดุุอัดั แทรกทำำ�ให้้สามารถลดความหนืืดในขณะที่่�
มีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกเพิ่่�มขึ้้น� 6 ทำำ�ให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติใิ กล้้เคีียงกัับเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และยัังสามารถใช้้ในบริิเวณที่่�รัับแรงได้้7-10
อย่่างไรก็็ตามส่่วนประกอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงในแต่่ละบริิษัทั มีีความแตกต่่างกัันทั้้�งชนิิดของ
เรซิินเมทริิกซ์์ (resin matrix) ปริิมาณ และขนาดของวััสดุุอัดั แทรก
ทำำ�ให้้มีคุี ณ
ุ สมบััติแิ ตกต่่างกััน ผลการทดลองในแต่่ละการศึึกษาจึึง
มีีความหลากหลาย แต่่อย่่างไรก็็ตามคุุณสมบััติเิ ชิิงกลที่่�ได้้อาจเทีียบ
เท่่าแต่่ไม่่ได้้สูงู กว่่าเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเป็็นวััสดุุที่่�ผลิติ
ออกมาไม่่นานจึึงมีีการศึกึ ษาด้้านคุุณสมบััติขิ องวััสดุุและด้้านอายุุการ
ใช้้งานทางคลิินิกิ ไม่่ชัดั เจน จึึงควรมีีการศึกึ ษาเพิ่่�มเติิมด้้านความแข็็งแรง
บริิเวณขอบที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จในการบููรณะฟัันด้้วยวััสดุุประเภท
เรซิินคอมโพสิิต เพื่่อ� เพิ่่�มความรู้้�ความเข้้าใจถึึงข้้อดีีข้อ้ ด้้อยของวััสดุุ
และเลืือกใช้้ให้้เหมาะสมจึึงจะทำำ�ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการใช้้งาน
สููงสุุด จึึงเป็็นที่่�มาของการศึึกษานี้้�โดยมีีจุดุ ประสงค์์เพื่่อ� เปรีียบเทีียบ
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม และศึกึ ษาผลของกระบวนการเร่่งอายุุต่่อความ
แข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุ ซึ่่ง� มีีสมมติิฐานงานวิิจัยคืื
ั อ 1.) ไม่่มีคี วาม
แตกต่่างกัันด้้านความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม 2.) กระบวนการเร่่งอายุุไม่่มีผี ล
ต่่อความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้
ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
ขนาดตััวอย่่างประชากรต่่อกลุ่่�ม
	อ้้างอิิงตามการศึกึ ษาของ Baroudi และคณะในปีี 200811
ที่่�ศึกึ ษาความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุ เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้ และพบว่่ามีีความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คััญในทุุกระยะห่่าง
จากขอบ โดยระยะที่่�เข้้าใกล้้ขอบวััสดุุความแข็็งแรงจะลดลง คำำ�นวณ
ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างโดยกำำ�หนดค่่าความคลาดเคลื่่อ� นที่่�ไม่่ยอมรัับ
ทั้้�งที่่�สมมติิฐานเป็็นจริิง (Type I error, α) ร้้อยละ 5 และกำำ�หนดค่่า
ความคลาดเคลื่่�อนที่่�ยอมรัับทั้้�งที่่�สมมติิฐานไม่่เป็็นจริิง (Type II
error, β) ร้้อยละ 80 จากนั้้น� นำำ�มาคำำ�นวณขนาดตััวอย่่างประชากร
ต่่อกลุ่่�ม โดยเลืือกกลุ่่�มที่่�วััดที่่�ระยะ 0.5 มิิลลิิเมตร เนื่่อ� งจากจะใช้้เป็็น
ระยะในการทดสอบในงานวิิจัยั คำำ�นวณโดยใช้้โปรแกรม GPower
เวอร์์ชั่่�น 3.1 จากการศึึกษามีีค่า่ เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 10.2 ศึึกษาใน
7 กลุ่่�มการทดลอง เมื่่�อคำำ�นวณออกมาจะได้้กลุ่่�มตััวอย่่างกลุ่่�มละ
3 ชิ้้น� กำำ�หนดร้้อยละความคลาดเคลื่่อ� นของผลอีีกร้้อยละ 10 ทำำ�ให้้
ควรมีีชิ้้�นตััวอย่่างอย่่างน้้อย 4 ชิ้้�นในแต่่ละกลุ่่�มการทดลอง ดัังนั้้�น
ในการศึกึ ษานี้้�จึึงพิิจารณาเลืือกขนาดตััวอย่่างเพื่่อ� ใช้้ในการทดสอบ
10 ตััวอย่่างต่่อกลุ่่�มทดสอบ
การเตรีียมชิ้้�นตััวอย่่าง
เตรีียมชิ้้น� ตััวอย่่าง 120 ชิ้้น� โดยแบ่่งเป็็น 6 ผลิิตภััณฑ์แ์ สดง
ส่่วนประกอบดัังในตารางที่่� 1 ผลิิตภััณฑ์ล์ ะ 20 ชิ้้น� โดยจะแบ่่งเป็็น
กลุ่่�มการทดสอบก่่อนการเร่่งอายุุ 10 ชิ้้น� และหลัังการเร่่งอายุุ 10 ชิ้้น�
ใช้้แบบหล่่อชิ้้�นงานทำำ�จากอะคริิลิกิ ใสทรงกระบอกขนาดเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลาง 7 มิิลลิิเมตร และมีีความหนา 2 มิิลลิิเมตร วางบนกระจก
ปิิดสไลด์์ขนาด 22x22 มิิลลิิเมตร ใส่่วัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�จะนำำ�มา
ทดสอบจนเต็็มแบบหล่่อชิ้้น� งานเป็็นชั้้น� เดีียวเพื่่อ� หลีีกเลี่่�ยงการเกิิด
ช่่องว่่างระหว่่างชั้้น� ปิิดด้้านบนของแบบหล่่อชิ้้น� งานด้้วยกระจกปิิด
สไลด์์ จากนั้้น� ฉายแสงด้้วยเครื่อ�่ งฉายแสงแอลอีีดีี (Light Curing Unit,
Demi Plus, Kerr, USA) 40 วิินาทีี ทั้้ง� ด้้านบนและด้้านล่่างของชิ้้น� งาน
หลัังจากนั้้�นขััดชิ้้น� งานด้้วยเครื่่อ� งขััด (Polishing machine, NANO
2000, PACE TECHNOLOGIES, USA) โดยใช้้แผ่่นซิิลิกิ อนคาร์์ไบด์์เบอร์์
800 เพื่่�อกำำ�จััดส่่วนเกิินของวััสดุุ วััดความหนาของชิ้้�นงานซ้ำำ��ด้้วย
เครื่อ�่ งวััดขนาดแบบดิิจิติ อลให้้มีคี วามหนา 2 มิิลลิิเมตร ทำำ�ความสะอาด
ด้้วยเครื่่อ� งทำำ�ความสะอาดอััลตราโซนิิก นำำ�ไปตรวจสอบด้้วยกล้้อง
จุุลทรรศน์์สเตอริิโอ (Stereomicroscope: SZ61, OLYMPUS,
Japan) ว่่าพื้้�นผิิวชิ้้�นงานมีีลัักษณะสมบููรณ์์ ไม่่มีีรูพรุ
ู ุนขนาดใหญ่่
รอยร้้าว และการแตกหััก จากนั้้�นเก็็บชิ้้น� งานในน้ำำ�� กลั่่�น 24 ชั่่�วโมง
ที่่�อุุณหภููมิิ 37 องศาเซลเซีียส
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ตารางที่่� 1 แสดงส่่วนประกอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�ใช้้ในการศึึกษา
Table 1 The compositions of resin composites used in the study
Resin composites

Code

Compositions

Clearfil AP-X®
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
G-aenial Posterior®
(GC, Japan)
Clearfil AP-X Esthetic Flow®
(Kuraray Noritake Dental, Japan)
G-aenial Universal Injectable®
(GC, Japan)
Tetric N Flow®
(Ivoclar Vivadent, Liechtenstein)
Filtek Z350 XT® flowable
(3M ESPE, USA)

CA

Bis-GMA, TEGDMA, camphorquinone, silanated barium glass,
silanated colloidal silica (3 µm)
UDMA, dimethacrylate comonomers, pre-polymer silica,
lanthanoid fluoride fluoraaluminosilicate, silica (16-17 µm)
TEGDMA, hydrophobic aromatic dimethacrylate, silanated
barium glass, silanated colloidal silica (0.18-3.5 µm)
UDMA, Bis-MEPP, TEGDMA, silicon dioxide, strontium glass,
pigments, photoinitiators (0.15 µm)
Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, barium glass, ytterbium fluoride,
silica (0.04-3 µm)
Bis-GMA, TEGDMA, Bis-EMA, ytterbium trifluoride (0.1-5 µm),
silane-treated ceramic, silica, zirconium oxide (0.6-1.4 µm)

GP
CEF
GUI
TNF
FZF

Percent filler
(wt.%/vol.%)
85/70
77/65
75/59
69/50
63/39
65/46

Bis-GMA: bisphenol A glycidyl methacrylate; TEGDMA: triethylene glycol dimethacrylate; UDMA: urethane dimethacrylate; Bis-MEPP: 2,2-Bis
(4-methacryloxypolyethoxyphenyl) propane; Bis-EMA: ethoxylated bisphenol A glycol dimethacrylate

การแบ่่งกลุ่่�มตััวอย่่าง
แบ่่งกลุ่่�มการทดลองออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ตามวััสดุุที่่�นำำ�มา
ทดสอบในแต่่ละบริิษััทผู้้�ผลิิต กลุ่่�มละ 20 ชิ้้�นตััวอย่่าง
กลุ่่�มที่่� 1 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมเคลีียร์ฟิ์ ลิ เอพีีเอ๊๊กซ์์ (Clearfil
AP-X®; CA)
กลุ่่�มที่่� 2 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิมจีีเนีียลโพสทีีเรีีย (G-aenial
Posterior®; GP)
กลุ่่�มที่่� 3 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงเคลีียร์์
	ฟิิลเอพีีเอ๊๊กซ์์ เอสเททิิก โฟล (Clearfil AP-X Esthetic
Flow®; CEF)
กลุ่่�มที่่� 4 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงจีีเนีียลยููนิิ
เวอร์์แซล อิินเจคเทเบิิล (G-aenial Universal Injectable®; GUI)
กลุ่่�มที่่� 5 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้เททริิกเอนโฟล (Tetric N
Flow®; TNF)
กลุ่่�มที่่� 6 เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ฟิิลเทคแซท350เอ๊๊กซ์์ทีี
โฟลเอเบิิล (Filtek Z350 XT® flowable; FZF)
โดยแต่่ละกลุ่่�มจะแบ่่งชิ้้น� ตััวอย่่างกลุ่่�มละ 10 ชิ้้น� เป็็นกลุ่่�ม
การทดลองย่่อยดัังนี้้�
กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 1 วััสดุุก่่อนผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ
กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 2 วััสดุุหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ
การจำำ�ลองกระบวนการเร่่งอายุุ
	นำำ�ชิ้้น� ตััวอย่่างกลุ่่�มที่่� 1 ถึึง 6 กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 2 ขึ้้น�
จากน้ำำ�� กลั่่�น และซัับด้้วยกระดาษซัับให้้แห้้ง จากนั้้น� นำำ�ไปผ่่านกระบวนการ
เร่่งอายุุโดยแช่่ในน้ำำ�� ที่่�อุุณหภููมิิ 5 องศาเซลเซีียส สลัับกัับน้ำำ�� ที่่�อุุณหภููมิิ

		

55 องศาเซลเซีียส อุุณหภููมิิละ 30 วิินาทีี จำำ�นวน 5000 รอบ ด้้วย
เครื่่�องเทอร์์โมไซคลิิง (Thermo Cycling Unit, สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุณ
ุ ทหารลาดกระบััง, ประเทศไทย)
การวััดความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนและหลัังการเร่่งอายุุ
	นำำ�ชิ้้�นตััวอย่่างกลุ่่�มที่่� 1 ถึึง 6 กลุ่่�มการทดลองย่่อยที่่� 1
ขึ้้น� จากน้ำำ�� กลั่่�น และซัับด้้วยกระดาษซัับให้้แห้้ง วััดระยะห่่างจากขอบ
0.5 มิิลลิิเมตร ทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนการเร่่งอายุุโดย
ใช้้เครื่่อ� งทดสอบแรงดึึงแรงอััด (Universal Testing Machine, รุ่่�น
EZ-S, ยี่่�ห้อ้ SHIMADZU, JAPAN) โดยนำำ�ชิ้้น� ตััวอย่่างมาวางบนแท่่นยึึด
กดด้้วยหััวกด Rockwell รููปทรงกลมเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 2 มิิลลิิเมตร
ความเร็็ว 1 มิิลลิิเมตรต่่อนาทีี ในแนวดิ่่�งบริิเวณตำำ�แหน่่งที่่�กำำ�หนด
บัันทึึกค่่าที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแตกหััก และทำำ�เช่่นเดีียวกัันกัับกลุ่่�มการ
ทดลองย่่อยที่่� 2 หลัังจากผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลทางสถิิติด้ิ ว้ ยโปรแกรมเอสพีีเอสเอส เวอร์์ชั่่�น
21 (SPSS version 21) ที่่�ระดัับนััยสำ�ำ คััญ 0.05 เปรีียบเทีียบความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตกัับความแข็็งแรงบริิเวณขอบ
ทั้้�งก่่อนและหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุด้้วยการวิิเคราะห์์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (two way ANOVA) และทดสอบความแตกต่่าง
ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยหลัังการวิิเคราะห์์ความแปรปรวนด้้วยการเปรีียบเทีียบ
เชิิงซ้้อนชนิิดทููคีี (Post hoc Tukey’s test) จากนั้้�นเปรีียบเทีียบ
ความแตกต่่างของความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนและหลัังกระบวนการ
เร่่งอายุุในแต่่ละกลุ่่�มด้้วยสถิิติกิ ารทดสอบทีีแบบอิิสระ (independent
T-test) ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
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ผลการศึกษา
	ผลการทดลองแต่่ละกลุ่่�มมีีการกระจายของข้้อมููลแบบปกติิ
ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของความแข็็งแรงบริิเวณขอบของ
วััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิต

ชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิมก่่อนและ
หลัังกระบวนการเร่่งอายุุจะแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2	ค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของทุุกกลุ่่�มการทดลอง
Table 2 Mean+SD of edge strength of all groups
Mean±SD of edge strength (N)
Before thermocycling

After thermocycling

CA

391.20±20.72Aa

370.31±14.50Ab

GP

377.56±25.33Aa

324.89±23.83Bb

CEF

302.00±25.37Ba

295.83±24.83BCa

GUI

263.37±18.35Ca

267.98±22.88CDa

TNF

381.99±21.42Aa

276.64±22.81Cb

FZF

289.78±25.72BCa

241.14±24.44Db

Different superscript uppercase letters in the same column showed significant different of mean edge strength value at p<0.05
Different superscript lowercase letters in the same row showed significant different of mean edge strength value at p<0.05

	พบว่่าก่อ่ นกระบวนการเร่่งอายุุค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบของกลุ่่�ม CA กลุ่่�ม GP และกลุ่่�ม TNF มีีค่่าเฉลี่่�ยไม่่แตกต่่างกััน
โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยบริิเวณขอบมากกว่่ากลุ่่�ม CEF กลุ่่�ม GUI และกลุ่่�ม FZF
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม
FZF ไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติกัิ บั กลุ่่�ม CEF และ
กลุ่่�ม GUI (p=0.887 และ p=0.142 ตามลำำ�ดัับ) แต่่กลุ่่�ม CEF มีีค่า่ เฉลี่่�ย
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากกว่่ากลุ่่�ม GUI อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
(p<0.001) หลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุพบว่่าค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรง
บริิเวณขอบของกลุ่่�ม CA มีีค่่ามากกว่่ากลุ่่�มอื่่�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
(p<0.001) ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม CEF ไม่่มีี
ความแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติกัิ บั กลุ่่�ม GP กลุ่่�ม GUI และกลุ่่�ม

TNF (p=0.131, p=0.146 และ p=0.490 ตามลำำ�ดัับ) แต่่ค่า่ เฉลี่่�ย
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม GP มีีค่า่ มากกว่่ากลุ่่�ม GUI และ
กลุ่่�ม TNF อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ (p<0.001) และค่่าเฉลี่่�ยความ
แข็็งแรงบริิเวณขอบของกลุ่่�ม GUI ไม่่มีคี วามแตกต่่างอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ
ทางสถิิติิกัับกลุ่่�ม FZF (p=0.166)
เมื่่�อเปรีียบเทีียบอิิทธิิพลร่่วมของปััจจััย ได้้แก่่ ชนิิดของ
เรซิินคอมโพสิิต และการผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุด้ว้ ยการวิิเคราะห์์
ความแปรปรวนแบบสองทาง พบว่่าชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตและการ
ผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุด้ว้ ยวิิธีเี ทอร์์โมไซคลิิงมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติิ
(p<0.001) ดัังนั้้�นทั้้�งชนิิดของเรซิินคอมโพสิิต และการเทอร์์โมไซ
คลิิงมีีอิทิ ธิิพลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบ ดัังแสดงในตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนแบบสองทางระหว่่างชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตและการเทอร์์โมไซคลิิงที่่�ส่่งผลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบ
Table 3 Two-way ANOVA for resin composite materials and thermocycling on edge strength value
Source

df

Sum of Squares

Mean Square

F

P

Materials

5

219723.972

43944.794

84.945

<0.001

Thermo

1

43748.135

43748.135

84.565

<0.001

Materials*Thermo

5

39929.419

7985.884

15.437

<0.001

เมื่่อ� เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุ
ก่่อนและหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ พบว่่าค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบของกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม (กลุ่่�ม CA และกลุ่่�ม GP)
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และกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม (กลุ่่�ม TNF และ
กลุ่่�ม FZF) มีีค่า่ ลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญทางสถิิติหิ ลัังผ่่านกระบวนการ
เร่่งอายุุ (p<0.05) ส่่วนกลุ่่�มของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่
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ได้้ความแข็็งแรงสููง (กลุ่่�ม CEF และกลุ่่�ม GUI) จะพบว่่ามีีค่่าเฉลี่่�ย
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไม่่มีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ โดยมีีเพีียงกลุ่่�ม GUI เท่่านั้้�นที่่�มีีค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบเพิ่่�มขึ้้น� หลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ (กลุ่่�ม CEF และกลุ่่�ม GUI
มีีค่่า p=0.589 และ p=0.625 ตามลำำ�ดัับ) ดัังแสดงในรููปที่่� 1

รููปที่่� 1

กราฟแสดงค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณขอบก่่อนและหลัังเทอร์์
โมไซคลิิงของวััสดุุแต่่ละชนิิด
Figure 1 Graph shows the mean of edge strength value of each
materials before and after thermocycling

บทวิจารณ์
หนึ่่ง� ในสาเหตุุของความล้้มเหลวของการบููรณะด้้วยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตเกิิดจากการแตกหััก โดยเกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบร้้อยละ
18 และการแตกหัักเป็็นก้้อน (bulk) ร้้อยละ 712 การศึกึ ษานี้้�เป็็นการ
จำำ�ลองแรงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
โดยเปรีียบเทีียบความแข็็งแรงบริิเวณขอบระหว่่างเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิิน คอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิมทั้้�งก่่อนและหลัังการใช้้งาน ซึ่่ง�
การทดสอบความแข็็งแรงบริิเวณขอบเป็็นวิิธีที่่�มี
ี มี าตรฐานสามารถบอก
13
ถึึงคุุณสมบััติขิ องวััสดุุได้้ จากการศึกึ ษานี้้�พบว่่ามีคี วามแตกต่่างกััน
อย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญของค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบในแต่่ละกลุ่่�มการ
ทดลอง จึึงปฏิิเสธสมมติิฐานที่่�ว่่าไม่่มีีความแตกต่่างกัันด้้านความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิด
ไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม โดยมีีค่า่ แรงที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการแตกหัักบริิเวณขอบ
ระหว่่าง 241.14±24.44 ถึึง 391.20±20.72 นิิวตััน ซึ่่�งค่่าที่่�ได้้อาจ
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละการศึกึ ษาเนื่่�องจากความแตกต่่างของวััสดุุ

		

ที่่�นำำ�มาทดสอบ ชนิิดของเครื่่อ� งทดสอบ และลัักษณะของหััวกด โดย
จากการศึึกษาของ Quinn และคณะในปีี 2014 พบว่่าลักั ษณะของ
หััวกดที่่�ใช้้ทดสอบไม่่มีผี ลต่่อการแตกหัักบริิเวณขอบ แต่่ความคมของ
หััวกดเป็็นปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผล เนื่่อ� งจากหััวกดที่่�มีีความคมจะทำำ�ให้้เกิิด
แรงแบบลิ่่�ม (wedging force) ได้้มากกว่่าหัวั กดชนิิดอื่่น� 14 และการ
กดด้้วยหััวกดที่่�คมจะทำำ�ให้้วัสั ดุุเกิิดการบิิดเบี้้�ยวเพิ่่�มขึ้้น� ในตำำ�แหน่่ง
ที่่�ถููกกดทำำ�ให้้ผลของแรงไม่่แปรผัันตามระยะทางที่่�เพิ่่�มขึ้้�น13
การศึึกษานี้้�ไม่่พบความสััมพัันธ์์ของค่่าเฉลี่่�ยความแข็็งแรง
บริิเวณขอบกัับปริิมาณร้้อยละของวััสดุุอััดแทรก โดยวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงกลุ่่�ม CEF และกลุ่่�ม GUI
ที่่�มีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกมากกว่่าเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบ
ดั้้ง� เดิิมกลุ่่�ม TNF และกลุ่่�ม FZF แต่่กลัับมีีค่า่ เฉลี่่�ยความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบก่่อนกระบวนการเร่่งอายุุที่่�น้อ้ ยกว่่า สอดคล้้องกัับการศึกึ ษาของ
Baroudi และคณะในปีี 2008 พบว่่าโอกาสการแตกหัักของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้จะเกิิดบริิเวณขอบของวััสดุุมากกว่่าบริิเวณ
กึ่่ง� กลางของวััสดุุ และไม่่พบความสััมพัันธ์์ระหว่่างความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบกัับร้้อยละโดยน้ำำ��หนัักของวััสดุุ อััดแทรกของเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้ที่่�นำำ�มาทดสอบในทุุกระยะห่่างจากขอบวััสดุุ11
และการศึึกษาของ Balos และคณะในปีี 2013 ที่่�พบว่่าการใส่่วัสั ดุุ
อััดแทรกซิิลิิกาขนาดนาโน (nanosilica) ไม่่เพิ่่�มคุุณสมบััติิทางกล
ด้้านความแข็็งแรงโค้้งงอและความแข็็งแรงผิิว15 ซึ่่�งความต้้านทาน
การแตกหัักบริิเวณขอบมีีความสััมพัันธ์์โดยตรงกัับความต้้านทาน
การแตกหััก (fracture toughness)16 แต่่มีคี วามสััมพัันธ์์เชิิงลบกัับ
ความแข็็ง (hardness) ของวััสดุุประเภทเรซิินคอมโพสิิต14 และจาก
การศึกึ ษาของ Jager และคณะในปีี 2016 พบว่่ามีีหลายปััจจััยที่่�
ทำำ�ให้้เพิ่่�มความแข็็งผิิว และปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกก็็เป็็นหนึ่่ง� ในปััจจััย
หลัักนั้้�น17 จึึงอาจเป็็นเหตุุผลหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหล
แผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงที่่�มีีปริิมาณวััสดุุอัดั แทรกเพิ่่�มขึ้้น� และมีีการเชื่่อ� ม
กัันแน่่นของวััสดุุอัดั แทรกกัับเมทริิกซ์์ ทำำ�ให้้วัสั ดุุมีคี วามแข็็งมากขึ้้น�
ความต้้านทานการแตกหัักบริิเวณขอบจึึงน้้อยกว่่าเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม และวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้�งเดิิม
นอกจากนี้้�มอนอเมอร์์ที่่�สำำ�คััญต่่อการไหลแผ่่ของวััสดุุ
เรซิินคอมโพสิิต เช่่น ไตรเอทิิลีนี ไกลคอล ไดเมทาคริิเลท (triethylene
glycol dimethacrylate, TEGDMA) และ ยููริเิ ทน ไดเมทาคริิเลท
(urethane dimethacrylate, UDMA) อาจเป็็นปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากกว่่าปริิมาณของวััสดุุอัดั แทรก โดยเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีส่ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์ ชนิิดไตรเอทิิลีนี ไกลคอล
ไดเมทาคริิเลท และยููริิเทน ไดเมทาคริิเลท จะมีีค่่าความต้้านทาน
การแตกหัักมากกว่่าเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีส่ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์
ชนิิดอีีทอกซิิเลท บิิสฟีีนอล เอ ไกลคอล ไดเมทาคริิเลท (ethoxylated
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bisphenol A glycol dimethacrylate, Bis-EMA)18 ซึ่่ง� ในการศึึกษานี้้�
กลุ่่�ม FZF เป็็นกลุ่่�มเดีียวที่่�มีส่ี ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์ชนิิดอีีทอกซิิเลท
บิิสฟีีนอล เอ ไกลคอล ไดเมทาคริิเลท และมีีผลค่่าความแข็็งแรงบริิเวณ
ขอบน้้อยที่่�สุุดหลัังผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ และการศึึกษาของ
Rodriguez และคณะในปีี 2019 ยัังชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่ารูปู ร่่าง ชนิิดและขนาด
ของวััสดุุอััดแทรกมีีผลต่่อคุุณสมบััติิเชิิงกล โดยวััสดุุอััดแทรกชนิิด
ซิิลิกิ านาโนคลััสเตอร์์รูปู ทรงโดนััท (doughnut-shape nanoclusters)
และวััสดุุอัดั แทรกอสััณฐานขนาดไมโคร (amorphous microparticles)
ให้้คุณ
ุ สมบััติเิ ชิิงกลใกล้้เคีียง หรืืออาจดีีกว่่าวัสั ดุุอัดั แทรกขนาดนาโน
รููปทรงกลม (spherical nanoclusters) ที่่�นิิยมใช้้ในวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ในปััจจุุบััน19 ซึ่่�งวััสดุุกลุ่่�ม CA GP CEF TNF มีีวััสดุุอััดแทรกรููปร่่าง
อสััณฐานขนาดไมโคร5,20-22 กลุ่่�ม GUI มีีวัสั ดุุอัดั แทรกรููปร่่างอสััณฐาน
ขนาดนาโน4 ส่่วนกลุ่่�ม FZF มีีวััสดุุอััดแทรกรููปทรงกลม23 จึึงอาจ
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผลต่่อความแข็็งแรงบริิเวณขอบในการศึึกษานี้้�
	ผลการศึึกษานี้้�พบว่่าชนิิดของเรซิินคอมโพสิิตและการผ่่าน
กระบวนการเร่่งอายุุมีอิี ทิ ธิิพลต่่อค่่าความแข็็งแรงบริิเวณขอบ นอกจากนี้้�
พบว่่ากระบวนการเร่่งอายุุส่ง่ ผลให้้ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิด ไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม
ลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ จึึงปฏิิเสธสมมติิฐานการวิิจัยที่่�ว่
ั า่ กระบวนการ
เร่่งอายุุไม่่มีผี ลต่่อความแข็็งแรงบริิเวณขอบของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง เรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้�งเดิิม โดยการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิงเป็็น
กระบวนการเร่่งอายุุโดยจำำ�ลองอุุณหภููมิใิ นช่่องปากที่่�มีกี ารเปลี่่�ยนแปลง
จากการดื่่ม� น้ำำ�� และรัับประทานอาหาร ทำำ�ให้้วัสั ดุุที่่�นำ�ำ มาทดสอบเกิิดการ
เสื่่อ� มสลายโดยน้ำำ�� (hydrolysis) และอุุณหภููมิิ (thermal degradation)24
จากการศึกึ ษาเกี่่�ยวกัับผลของการเร่่งอายุุด้ว้ ยวิิธีเี ทอร์์โมไซคลิิงต่่อ
ความแข็็งแรงโค้้งงอของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตชนิิดบููรณะโดยอ้้อม
ของ Kawano และคณะในปีี 2001 พบว่่าวััสดุุทุุกกลุ่่�มที่่�ใช้้ใน
การทดสอบมีีความแข็็งแรงโค้้งงอลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญหลัังการทำำ�
เทอร์์โมไซคลิิง แต่่อย่่างไรก็็ตามไม่่พบการเปลี่่�ยนแปลงของความ
แข็็งแรงโค้้งงอหลัังการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิงมากกว่่า 5000 รอบ25
นอกจากนี้้ก� ารศึึกษาของ Ghavami-Lahiji และคณะในปีี 2018 พบว่่า
มีีการเปลี่่�ยนแปลงของพื้้น� ผิิวเรซิินคอมโพสิิตหลัังการทำำ�เทอร์์โมไซคลิิง
โดยพบการเผยผึ่่�งของวััสดุุอััดแทรกและมีีบางส่่วนหลุุดออก26 ซึ่่�ง
การดููดน้ำำ�� ของวััสดุุเรซิินคอมโพสิิตส่่งผลต่่อคุุณสมบััติเิ ชิิงกลของวััสดุุ
เนื่่อ� งจากน้ำำ�� จะไปสลายพัันธะเคมีีระหว่่างสารเชื่่อ� ม (silane) กัับผิิว
วััสดุุอัดั แทรก ทำำ�ให้้เกิิดการแยกกัันของวััสดุุอัดั แทรกและเมทริิกซ์์
เรซิินเกิิดการอ่่อนตััว และการหลุุดออกของวััสดุุอัดั แทรก24, 27 แต่่ผล
การศึกึ ษานี้้�ไม่่พบการลดลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ
ของกลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิตไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููง อาจเนื่่อ� งมาจาก
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ความแตกต่่างด้้านองค์์ประกอบ การเชื่่อ� มกัันของวััสดุุอัดั แทรกและ
เมทริิกซ์์ที่่�มีกี ารพััฒนาให้้มีกี ารเชื่่อ� มกัันแน่่นกว่่ากลุ่่�มเรซิินคอมโพสิิต
ชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม จากการ
ศึึกษาของ Oliveira และคณะในปีี 2010 พบว่่าวัสั ดุุที่่�มีคี วามแน่่นหนา
ของการเชื่่อ� มต่่อของสายพอลิิเมอร์์มากจะมีีการดููดน้ำำ�� น้้อยกว่่าเนื่่อ� งจาก
มีีช่อ่ งว่่างระหว่่างสายพอลิิเมอร์์ที่่�น้อ้ ยกว่่า28 ซึ่่ง� การศึกึ ษาของ Pfeifer
และคณะในปีี 2009 พบว่่าการเชื่่อ� มกัันอย่่างแน่่นหนาของสายพอลิิเมอร์์
ส่่งผลต่่อคุุณสมบััติคิ วามต้้านการแตกหัักของวััสดุุ และเกิิดการเสื่่อ� ม
สลายต่ำำ�� โดยเรซิินคอมโพสิิตที่่�มีีส่ว่ นประกอบของมอนอเมอร์์ชนิิด
ไตรเอทิิลีนี ไกลคอล ไดเมทาคริิเลทจะเป็็นโมเลกุุลที่่�ช่่วยในการเชื่่อ� ม
สายพอลิิเมอร์์ให้้มีคี วามแน่่นหนามากที่่�สุุด รองลงมาคืือมอนอเมอร์์
ชนิิดยููริิเทน ไดเมทาคริิเลท มอนอเมอร์์ชนิิดไตรเอทิิลีีนไกลคอล
ไดเมทาคริิเลทร่่วมกัับยููริเิ ทน ไดเมทาคริิเลท และมอนอเมอร์์ชนิิด
อีีทอกซิิเลท บิิสฟีีนอล เอ ไกลคอล ไดเมทนคริิเลท ตามลำำ�ดัับ18 ซึ่่ง�
หากจััดลำำ�ดัับตามความแน่่นหนาของสายพอลิิเมอร์์จะพบว่่ากลุ่่�ม
CA และกลุ่่�ม CEF มีีความแน่่นหนาของสายพอลิิเมอร์์มากที่่�สุุด รอง
ลงมาคืือกลุ่่�ม GP กลุ่่�ม GUI และกลุ่่�ม TNF กลุ่่�มที่่�มีีความแน่่นหนา
น้้อยที่่�สุุดคืือกลุ่่�ม FZF แต่่อย่่างไรก็็ตามไม่่สามารถสรุุปความแน่่นหนา
ของสายพอลิิเมอร์์ได้้แน่่ชัดั เนื่่อ� งจากอาจมีีปัจั จััยอื่น�่ มาเกี่่�ยวข้้อง เช่่น
ร้้อยละโดยโมลของมอนอเมอร์์ในแต่่ละวััสดุุ และผลของมอนอเมอร์์
ชนิิดอื่่�นในวััสดุุ
จากผลการศึกึ ษานี้้�พบว่่าวัสั ดุุเรซิินคอมโพสิิตที่่�นำำ�มาศึกึ ษา
สามารถทนแรงกดที่่�ตำำ�แหน่่งห่่างจากขอบวััสดุุ 0.5 มิิลลิิเมตร
ได้้ตั้้ง� แต่่ 241.14±24.44 ถึึง 391.20±20.72 นิิวตััน ซึ่่ง� มีีค่า่ มากกว่่า
แรงบดเคี้้�ยวปกติิในผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีค่า่ ระหว่่าง 70 ถึึง 150 นิิวตััน29 วััสดุุ
ที่่�นำำ�มาศึึกษาจึึงสามารถใช้้บููรณะในผู้้�ป่่วยที่่�มีีแรงบดเคี้้�ยวปกติิได้้
อย่่างไรก็็ตามการศึกึ ษานี้้�ยังั มีีข้อ้ จำำ�กััดเนื่่อ� งจากเป็็นการ
ศึกึ ษาในห้้องปฏิิบัติั กิ าร จึึงไม่่สามารถจำำ�ลองสภาวะจริิงในทางคลิินิกิ
ที่่�อาจส่่งผลต่่อความแข็็งแรงของวััสดุุได้้ เช่่น ผลของสารยึึดติิด
ความลึึก และลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันของโพรงฟััน ผลที่่�ได้้จากการ
ศึกึ ษาจึึงใช้้เป็็นแนวทางขั้้น� ต้้นในการพิิจารณาเลืือกใช้้วัสั ดุุให้้เหมาะกัับ
แรงบดเคี้้ย� วในผู้้�ป่่วยแต่่ละราย นอกจากนี้้�ผลการศึกึ ษาที่่�ได้้อาจไม่่
สามารถนำำ�ไปเปรีียบเทีียบกัับเรซิินคอมโพสิิตที่่�ไม่่ได้้นำ�ำ มาศึกึ ษาใน
ครั้้�งนี้้�ได้้ เนื่่�องจากอาจมีีองค์์ประกอบที่่�แตกต่่างกััน

สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกึ ษาภายใต้้ข้อ้ จำำ�กััดของการศึึกษานี้้�สามารถ
สรุุปได้้ว่า่ เรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความแข็็งแรงสููงไม่่ได้้มีคี วาม
แข็็งแรงบริิเวณขอบสููงกว่่าเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม
และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม แต่่กระบวนการเร่่งอายุุไม่่ทำ�ำ ให้้ค่า่
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ความแข็็งแรงบริิเวณขอบของเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้ความ
แข็็งแรงสููงเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีนัยสำ
ั �ำ คััญ โดย G-aenial Universal
Injectable เป็็นกลุ่่�มเดีียวที่่�มีีความแข็็งแรงบริิเวณขอบเพิ่่�มขึ้้น� หลััง
ผ่่านกระบวนการเร่่งอายุุ ส่่วนเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิม และเรซิินคอมโพสิิตชนิิดไหลแผ่่ได้้แบบดั้้ง� เดิิม มีีความแข็็งแรงบริิเวณขอบลดลง
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ แต่่อย่่างไรก็็ตามเรซิินคอมโพสิิตชนิิดดั้้ง� เดิิมมีีค่า่ ความแข็็งแรงบริิเวณขอบมากที่่�สุุดทั้้�งก่่อน
และหลัังกระบวนการเร่่งอายุุ
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