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การเปรียบเทียบความแข็งแรงของพนัธะของหลกัฟนเซอรโคเนียเซรามิกท่ียึด 
ดวยแอดฮีซีพ ซีเมนตสองชนิด โดยใชและไมใชกาวไพรเมอรสําหรับเซรามิก  

 

COMPARISON OF THE BOND STENGTH OF ZIRCONIA CERAMIC 

 POSTS LUTED WITH TWO ADHESIVE CEMENTS  

WITH AND WITHOUT CERAMIC PRIMER 
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บทคัดยอ 
การลมเหลวของหลักฟนเซอรโคเนีย สวนมากเกิดจากการหลวมหลุดของหลักฟน ซ่ึง

การเลือกใชแอดฮีซีพ ซีเมนต รวมถึงการการปรับสภาพพื้นผิวของหลักฟนเซอรโคเนียในการยึด
ช้ินงาน อาจมีผลตอความแข็งแรงของพันธะของหลักฟนเซอรโคเนีย ดังนั้น วัตถุประสงคของ
การศึกษานี้ คือ เพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของพันธะของหลักฟนเซอรโคเนีย ที่ยึดดวยแอดฮีซีพ 
ซีเมนตสองชนิด โดยใชและไมใชกาวไพรเมอรสําหรับเซรามิก กอนยึดหลักฟนเซอรโคเนีย 
 หลักฟนเซอรโคเนีย (Cosmopost ,  Ivoclar/vivadent, Liechtenstein) จํานวน 36 ช้ิน ถูก
สุมแบงออกเปน 3 กลุม (n=12) และยึดในชองวางสําหรับหลักฟนในแทงอีพอกซี เรซิน ที่ถูกเตรียม
โดยหัวเจาะ ที่บริษัทผูผลิตกําหนด ในสองกลุมแรกยึดดวยแอดฮีซีพ ซีเมนต ยี่หอ พานาเวียเอฟ 2.0 
(Panavia F2.0, Kuraray Medical, Japan) รวมกับใชและไมใชกาวไพรเมอรสําหรับเซรามิก 
(Clearlfil ceramic primer, Kuraray Medical, Japan) และหลักฟนกลุมที่เหลืออีกหนึ่งกลุม ยึดดวย
แอดฮีซีพ ซีเมนต ยี่หอเคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง (Clearfil SA luting, Kuraray Medical, Japan) จากนั้น
ทําการตัดชิ้นงานตามแนวตั้งฉากกับแทงอีพอกซี เรซินใหมีความหนา 2 มิลลิเมตรไดช้ินงาน 2 ช้ิน 
นํามาทดสอบความแข็งแรงของพันธะ ดวยวิธีกด (push- out test) นําคาที่ไดมาวิเคราะหโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ตามดวยทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยใช Bonferroni 
test  

  พบวาคาความแข็งแรงของพันธะในกลุมเคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง(4.80 ±0.71Mpa ) และ
กลุมพานาเวียที่ใชรวมกับกาวไพรเมอร (4.68  ±0.71MPa) มีคาสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุม พานาเวียเอฟ 2.0 ที่ไมใชรวมกับกาวไพรเมอร (2.79 ±0.83MPa) เมื่อ P 
value<0.05  
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 การศึกษาในครั้งนี้ พบวาความแข็งแรงของพันธะการยึด มีคาสูงขึ้นอาจเปนผลมาจาก 
ปริมาณหมูเอ็มดีพีที่มีมาก ในเคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง ซีเมนต และเคลียรฟว เซรามิก ไพรเมอร   
 

คําสําคัญ: แอดฮีซีพ ซีเมนต, หลักฟนเซอรโคเนียเซรามิก, กาวไพรเมอรสําหรับเซรามิก, ความ
แข็งแรง ของพันธะ 

 

ABSTRACT 
 Loss of retention is the most failure of zirconia ceramic posts. The tensile 

bond strength of zirconia ceramic posts depends on the adhesive selection and treated 

surface procedure.Therefore, the purpose of this study was to compare the tensile 

bond strength of zirconia post luted  with two adhesive cements  when the surface of 

the posts was or was not treated with the ceramic primer before cementation. 

 Thirty-six (36) zirconia ceramic posts (Cosmopost, Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein ) were divided  into 3 groups (n=12) and then  luted  them with 2 

adhesive cements into the  artificial post spaces which were  provided  by drilling 

preparation according to the manufacturer’s  procedure. Two  groups of the zirconia 

ceramic posts  were luted with the Panavia F2.0 cement (Panavia F 2.0, Kuraray 

Medical, Japan); one was applied the ceramic primer (Clearlfil ceramic primer, 

Kuraray Medical, Japan) before luting with Panavia F2.0, the other was luted with 

Panavia without apply the primer. The other zirconia ceramic posts were luted with  

the Clearfil SA luting cement (Clearfil SA luting, Kuraray Medical, Japan) without 

apply the primer.A Push-out test was performed on two sections of each epoxy resin 

to measure the bond strengths between luting agent and posts. The statistical 

evaluation using one-way ANOVA to determine the significant difference followed 

by Bonferoni test (α=0.05).  

  One-way ANOVA analysis revealed that there were significant difference 

at P<0.05 between 3 groups. The highest mean of tensile bone strength was obtained 

with Clearfil SA luting group (4.80 ±0.71MPa), followed by Panavia F2.0 applied 

with primer group (4.68  ±0.71MPa) and Panavia F2.0 without primer group (2.79 

±0.83MPa) at P<0.05 
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       The bond strength results the Clearfil SA luting group and the Panavia F2.0 

applied with primer group are higher bond strength may resulted from highly MDP 

functional in Clearfil SA luting cement and Clearlfil ceramic primer.  
 

Keyword(s): adhesive cement, zirconia ceramic posts, ceramic primer, bond strength  
 

บทนํา 
 ในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนแลวมักพบวามีการสูญเสียเนื้อฟนไปจากหลาย

สาเหตุเชน การเกิดรอยผุ และเนื้อฟนที่ถูกกรอออกเพื่อเปนชองทางใหการรักษาคลองรากฟน 
รวมถึงการสูญเสียโพรงประสาทฟนทําใหการรับความรูสึกตอแรงกดเสียไป (presso receptor) ทํา
ใหขาดกลไกการปองกันตัวจากการตอบสนองตอแรงที่ลงสูตัวฟนในปริมาณที่มากกวาฟนปกติ 
ดวยเหตุผลที่กลาวมาการพิจารณาบูรณะฟนในกรณีที่มีเนื้อฟนเหลืออยูนอยมีความจําเปนตองใช
หลักฟน (post) เพื่อที่จะชวยเพิ่มการยึดอยูในสวนของแกนฟน (core)  แตในการใชหลักฟนโลหะ
ผสมไมมีตระกูล หรือการบูรณะสวนแกนฟนดวยอมัลกัม (amalgam core) รวมกับหลักฟนสําเร็จรูป 
(prefabricate post) จะมีขอเสียหลายประการ เชน การเกิดรากฟนแตก, ปญหาดานความสวยงาม
เนื่องจากหลักฟนโลหะจะมีการสะทอนแสงออกมาจากรากฟน, การรื้อหลักฟนยาก, การเขากันได
กับเนื้อเยื่อ (Stewardson, 2001) 

  ปญหาดังกลาวสามารถแกไดโดยการใชหลักฟนที่ไมมีโลหะเปนสวนประกอบ (non-
metal    post) ซ่ึงมีทั้งหลักฟนกลาสไฟเบอร (glass fiber post ) และหลักฟนเซรามิก (Ceramic 
post)โดยหลักฟนเซรามิก เร่ิมนํามาใช ในป ค.ศ. 1989 ซ่ึงผลิตจากกลาสเซรามิก (glass ceramic 
post, Dicor, Dentsply) หรือกลาส อินฟลเตรต อลูมินัม ออกไซด เซรามิก (glass–infiltrated 
aluminum oxide ceramic, In-Ceram, vita Zanhfabrik)  แตมักเกิดการลมเหลวจากหลักฟนแตกหัก 
Sandhaus และ Pasche ในป ค.ศ. 1995 จึงแนะนําการใชเซอรโคเนียเซรามิก (Zirconia ceramic) ที่
มีความแข็งแรงสูงถึง 1000 เมกะปาสคาล ในการทําเปนหลักฟน เพื่อลดปญหาหลักฟนแตกหัก อีก
ทั้งหลักฟนเซรามิกชนิดนี้ยังสามารถนําไปขึ้นรูปสวนแกนฟนโดยใชกลาส เซรามิก (glass-
ceramic, IPS-Empress, Ivoclar) ซ่ึงจะไดช้ินงานของหลักและแกนฟนที่เชื่อมกันและมีความ
แข็งแรง สามารถนําไปใชบูรณะฟนกรณีที่มีเนื้อฟนเหลือนอยได (Koutayas & Kern, 1999) 
 จากการศึกษาทางคลินิกของ Paul และคณะ ป ค.ศ. 2004 (Paul & Werder, 2004) พบวา
รอยละ 9 ของหลักฟนเซอรโคเนียที่ยึดดวยเรซิน ซีเมนต เกิดการลมเหลวใน 4.8 ป และเหตุผลเดียว
ของการลมเหลวคือการหลวมหลุดของหลักฟน และจากหลายการศึกษาในหองปฎิบัติการ (in vitro 
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study) พบวาหลักฟนเซอรโคเนียที่ไมไดผานการปรับสภาพพื้นผิว มีการลมเหลวระหวางหลักฟน
เซอรโคเนียรกับเรซินซีเมนตโดยพบวา การลมเหลวของการยึดอยูเกิดที่บริเวณพื้นผิวของหลักฟน
เซอรโคเนีย และเรซินซีเมนตทําใหผูวิจัยสนใจในเรื่องความแข็งแรงของพันธะการยึดของหลักฟน
เซอรโคเนียกับเรซิน ซีเมนต 
   ในการยึดติดหลักฟนเซอรโคเนียเซรามิกนั้น ปจจุปนนิยมใชเรซิน ซีเมนตในการยึด
ช้ินงาน โดยซีเมนตชนิดนี้ มีคุณสมบัติเดนคือสามารถยึดติดกับเคลือบฟนและเนื้อฟนดวยการยึดอยู
ทางกล  แตมีรายงานวาเรซิน ซีเมนต ใหความแข็งแรงของพันธะ (bond strength) นอยมากกับเซอร
โคเนียเซรามิก (Blatz, Sadan, & Kern, 2003) จากการศึกษาของ Derand และ คณะในป ค.ศ. 2000 
(Derand & Derand, 2000)  พบวาการปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรามิกโดย การเคลือบผิวดวยซิ
ลิกา การเปาทราย การใชกรดกัด การกรอดวยหัวกรอกากเพชร ใหผลการยึดอยูที่ไมแตกตางกันมาก 
โดยพบวาการใชกรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid) ไมชวยเพิ่มการยึดอยู  และสารประกอบ
ไซเลน (silane couping agent ) จะไมเกิดพันธะที่มั่นคงตอเซอรโคเนียเซรามิกซึ่งไมมีซิลิกาเปน
องคประกอบ  แตมีหลายการศึกษาพบวาการใชเรซิน ซีเมนต เชน พานาเวีย เอฟ, พานาเวีย 21 ซ่ึงมี
สวนประกอบของเอ็มดีพี (MDP,methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) เปนสารชวยยึดจะ
ใหคาความแข็งแรงของพันธะการยึดของเรซินซีเมนตกับเซอรโคเนียเซรามิกเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Atsu, Kilicarslan, Kucukesmen, & Aka, 2006; Blatz, Sadan, & Kern, 2003; 
Kern & Wegner, 1998) จากนั้น Bitter และ คณะในป ค.ศ 2006(Bitter, Priehn, Martus, & 
Kielbassa, 2006) ไดศึกษา พบวาการปรับสภาพพื้นผิวโดยใชเครื่องโคเจ็ท (Cojet, 3M ESPE) และ
โรคาเทค (Rocatec, 3M ESPE) พนผงอลูมินาเคลือบดวยซิลิกา บนพื้นผิวของหลักฟนเซอรโคเนีย 
เปนการทําใหมีซิลิกาฝงอยูที่พื้นผิวของหลักฟนเซอรโคเนีย ตามดวยการใชสารคูควบไซเลน 
รวมกับการยึดหลักฟนเซอรโคเนียดวยเรซิน ซีเมนต ซ่ึงพบวาสองระบบนี้สามารถเพิ่มคาความ
แข็งแรงการยึด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ ยังไมมีจําหนายในประเทศ
ไทย เนื่องจากมีราคาแพง และการใชงานที่ยุงยากในคลินิก  

 ดังนั้น การปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรามิกโดยการใชไพรเมอรเปนอีกวิธีหนึ่งที่
สามารถชวยเพิ่มคาความแข็งแรงของพันธะการยึดระหวางเซอรโคเนียเซรามิกกับเรซินซีเมนต ซ่ึง
การใชงานงายกวาวิธีขางตน และสามารถใชงานไดจริงในคลินิก จากการศึกษาของ Yoshida และ
คณะใน ป ค.ศ.2007 (Yoshida, Tsuo, Meng, & Atsuta, 2007) พบวาการใชไพรเมอรสําหรับเซรามิก
ยี่หอ เคลียรฟล เซรามิก ไพรเมอร (Clearfil ceramic primer, Kuraray Medical, Japan) ซ่ึงมี
สวนประกอบของเอ็มดีพี ปรับสภาพพี้นผิวเซอรโคเนียมเซรามิกกอนยึดดวยเรซิน ซีเมนต จะใหคา
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ความแข็งแรงของพันธะการยึดแบบเฉือน (shear bond strength) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยกลไกของหมู เอ็มดีพี (MDP: methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate) คือใชสวนชอบน้ํา 
(Hydrophilic group) คือ กลุมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ไปเกิดพันธะเคมี โดยใชสวนไฮดรอกซิล กรุป 
(hydroxyl group: -OH) ไปเกิดพันธะเคมีกับสวนไฮดรอกซิล กรุปบนพื้นผิวของเซอรโคเนีย เซรา
มิก สงผลใหคาความแข็งแรงของพันธะการยึดสูงขึ้น (Yoshida, Tsuo, & Atsuta, 2006) 

 เรซินซีเมนต ชนิด เอสเอ ลูติ้ง เปนเรซิน ซีเมนต ชนิดใหมซ่ึง บริษัทผูผลิตกลาวอางวามี
หมู เอ็มดีพีมากกวาพานาเวียเอฟ 2.0 ถึง 2 เทา และแนะนําวาไมตองใชเซรามิกไพรเมอร จึงถูกเลือก
มาใชทดสอบในงานวิจัยนี้ เนื่องจากโครงสรางของฟน และรูปรางของคลองรากฟน มีความ
แตกตางกันในแตละบุคคล และเปนปจจัยที่มีผลตอคาความแข็งแรงของพันธะการยึดระหวางหลัก
ฟน และเรซิน ซีเมนต ดังนั้น จึงมีการออกแบบการทดลองในชองวางของหลักฟนที่ถูกเตรียมขึ้น
จากอีพอกซี เรซินเพื่อที่จะตัดปจจัยกวน (Confounding factor) อ่ืนๆออก 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหเกิดคําถามวิจัยวาการใชเรซิน ซีเมนต ชนิดเคลียรฟว 
เอสเอ ลูติ้ง และเรซินซีเมนตชนิด พานาเวีย เอฟ 2.0 ที่ทําการปรับสภาพพื้นผิว และไมทําการปรับ
สภาพพื้นผิวหลักฟนเซอรโคเนีย ดวยกาวไพรเมอรสําหรับเซรามิกชนิด เคลิยรฟล เซรามิก ไพร
เมอร จะใหคาความแข็งแรงของพันธะการยึดกับหลักฟนเซอรโคเนียตางกันหรือไม   
 

วัตถุประสงค/คําถามวิจัย 
           เพื่อเปรียบเทียบคาความแข็งแรงของพันธะของหลักฟนเซอรโคเนียที่ยึดดวยเรซิน 
ซีเมนตชนิดเคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง และเรซิน ซีเมนตชนิดพานาเวีย เอฟ 2.0 ที่ทําการปรับสภาพ
พื้นผิว และไมทําการปรับสภาพพื้นผิวหลักฟนเซอรโคเนียดวยกาวไพรเมอรสําหรับเชรามิกชนิดเค
ลิยรฟล เซรามิก ไพรเมอร   
 

วิธีการวิจัย 
  1.  รูปแบบการวิจัย  

 การศกึษาเปนการวิจยัเชิงทดลอง (experimental research) ในหองปฏิบัตกิาร (laboratory 
research) 
  2.  ขนาดกลุมตัวอยาง 

 การศึกษานี้คํานวณขนาดตัวอยางจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Java applets 
for power and sample size จากเว็บไซด http://www.stat.uiowa.edu/ โดยนําผลจากงานวิจัยของ de 
Durao Mauricio และคณะค.ศ.2007(de Durao Mauricio, Gonzalez-Lopez, Aguilar-Mendoza, 
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Felix, & Gonzalez-Rodriguez, 2007) ที่มีรูปแบบการวิจัยคลายกันมาแทนคาในโปรแกรม
ดังตอไปนี้ คือ SD within =3.12, detectable contrast =5, P =value 0.05 ,อํานาจการทดสอบ 88.14 
และไดคากลุมตัวอยาง ไมนอยกวา กลุมละ 11 ช้ินงาน ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใชกลุมตัวอยาง กลุม
ละ 12 ช้ินงาน 
 3. การเตรียมชิน้งาน 

 3.1   การเตรียมแทงอีพอกซี เรซิน 
   เตรียมโดยใชหลอดกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มิลลิลิตร มาตัดดวยเครื่อง
ตัดฟนกากเพชรความเร็วต่ํา (low speed diamond saw: ISOMET 1000TM, USA) ตามแนวขวางใหมี
ขนาดยาว 2 เซนติเมตร จากนั้นใชขี้ผ้ึงสีชมพูปดดานลางของหลอดยา และผสมสวนพื้นฐาน (Base) 
ของอีพอกซี เรซิน 5 สวน กับสารที่ทําใหแข็งตัว (Hardener) 1 สวน เททิ้งไว 5 ช่ัวโมง เพื่อใหวัสดุ
แข็งตัว นําอีพอกซี เรซินมาตัดสวนผิวหนาที่ไมเรียบดวยเครื่องตัดฟนกากเพชรความเร็วต่ํา ออก
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และขัดผิวหนาดวยกระดาษทรายรวมกับเครื่องขัดผิววัสดุ (Ecomet 3TM, 
BUEHLER, USA)  
  3.2   การเตรียมชองวางสําหรับหลักฟน และยึดหลักฟน  
   โดยใชเครื่องมือชวยควบคุมความขนานสวมบนแทงอีพอกซี เรชิน ใชหัวกรอ
เตรียมคลองรากฟนของหลักฟนเซอรโคเนีย ขนาด 1.7 มิลลิเมตร เตรียมชองวางสําหรับหลักฟนลึก 
14 มิลลิเมตร ขณะเจาะยกหัวกรอขึ้นลงเบาๆ และมีการหลอเย็นดวยนํากลั่นเสมอเพื่อไมใหเกิด
ความรอนที่จะทําลายพื้นผิวของอีพอกซี เรซิน ทําความสะอาดชองวางสําหรับหลักฟนดวยน้ํากลั่น 
และพูกันไมโครบลัช จากนั้นนําหลักฟนเซอรโคเนียมาลองในแทงอีพอกซี เรซินที่เตรียมไวใหได
ลึก 14 มิลลิเมตร และมีความแนนพอดี หลังจากนั้นนําอีพอกซี เรชิน บล็อกมาหอดวยกระดาษ
อะลูมิเนียม ฟอยล เพื่อปองกันแสงจากภายนอกมากระตุนปฎิกิริยาบมตัวของเรซิน ซีเมนตขณะยึด
ช้ินงาน จากนั้นสุมแบงอีพอกซี เรซิน พรอมหลักฟนที่ผานการลองแลวออกเปน 3 กลุม กลุมละ12 
ช้ินงาน โดย 

  กลุมที่ 1 สําหรับการทดลองโดยใชหลักฟนเซอรโคเนียที่ไมไดทําการปรับ
สภาพพื้นผิว รวมกับ เรซินซีเมนต ชนิด พานาเวีย เอฟ 2.0 โดยข้ันตอนการยึดชิ้นงานทําตามที่
บริษัทผูผลิตแนะนํา 

  กลุมที่ 2 สําหรับการทดลองโดยใชหลักฟนเซอรโคเนีย รวมกับเรซินซีเมนต 
ชนิด เคลียร ฟว เอสเอ ลูติ้ง โดยขั้นตอนการยึดชิ้นงานทําตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา 
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  กลุมที่ 3 สําหรับการทดลองโดยใชหลักฟนเซอรโคเนียที่ปรับสภาพพื้นผิวดวย
กาวไพรเมอร เคลียรฟล เซรามิกไพรเมอร รวมกับเรซิน ซีเมนต ชนิดพานาเวีย เอฟ 2.0 โดยขั้นตอน
การยึดชิ้นงานทําตามที่บริษัทผูผลิตแนะนํา 

   นําชิ้นงานไปเก็บที่ความชื้นสัมพัทธ 95% อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
7 วัน                                                           
 3.3   การทดสอบความแขง็แรงของพันธะการยึด  

 ประยุกตใชตาม Goraaci และคณะ ปค.ศ.2004 (Goracci et al., 2004)โดยจะนํา
ช้ินงานไปตัดเปน 3 สวนตามแนวขวางของแทงอีพอกซีเรซิน คือ หนึ่งสวนสามดานบนของหลัก
ฟน,หนึ่งสวนสามกลางหลักฟน ซ่ึงมีความขนานกัน จะนํามาทดสอบเพื่อหาคาความแข็งแรงของ
พันธะการยึด และสวนหนึ่งสวนสามปลายหลักฟนจะไมใชในการทดสอบ โดยแตละชิ้นงานจะตัด
ตั้งฉากกับแนวแกนของแทงอีพอกซี เรซิน และมีน้ําหลอเย็นเสมอ เปนสวนละ 2 มิลลิเมตร ดวย
เครื่องตัดฟนกากเพชรความเร็วต่ํา (low speed diamond saw: ISOMET 1000TM, USA)  ดังนั้น ในแต
ละกลุมชิ้นงาน 12 ช้ิน จะถูกแบงออกเปน 24 สวนโดยประกอบดวย 12 ช้ินงานที่แบงออกเปน 2 
กลุมคือ หนึ่งสวนสามดานบนหลักฟน และหนึ่งสวนสามกลางหลักฟน  

 

                               
ภาพ  1 การตัดชิ้นงานเพื่อเตรียมการทดสอบ และลักษณะการตัดชิ้นงาน 

 

 หลังจากนั้นนําชิ้นงานมาวัดขนาดดวย เวอรเนีย คาลิบเปอร ใหมีความหนา 2 ± 0.1 
มิลลิเมตร โดยช้ินงานที่ไมไดขนาดจะถูกคัดออกในขั้นตอนนี้อีกครั้ง  

หลังจากนั้นนําชิ้นงานไปทดสอบโดยใชวีธีกดออก (push-out test) ซ่ึงเปนการทดสอบ
แรงยึด โดยแรงกดดวยเครื่องทดสอบสากล (Universal testing machine; Lloyd, LR Series & LS 
500 U.K.) ที่หลักฟนเซอรโคเนีย โดยใชแทงโลหะไรสนิมเปนตัวกด โดยจะมีการวางชิ้นงานไวบน
แทงโลหะทรงกลม ที่มีชองตรงกลางแนวยาวที่ขนานกัน และหางกัน 3 มิลลิเมตร วางชิ้นงานลงไป 
และใชกาวยึด หลังจากนั้นนําชิ้นงานไปทดสอบ โดยใหแทงโลหะไรสนิมเปนตัวกด สัมผัสกับ
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บริเวณพื้นผิวของหลักฟน โดยใชแรงกดมีความเร็วคงที่ 1 มิลลิเมตรตอ 1 นาที จนหลักฟนเซอร
โคเนียนั้นหลุดออกจากแทงอีพอกซี เรซิน อานแรงกดเปนนิวตัน (N) แลวจึงคํานวณความแข็งแรง
ของพันธะเปน เมกะปาสคาล (MPa) โดยหารดวยพื้นที่ผิวของหลักฟนที่ (คํานวณจากสูตร 2¶rh =2 
x3.14 x0.85 x2 =10.68 ตารางมิลลิเมตร) 

 
 
 

                         
 
ภาพ 2 ภาพแทงโลหะไรสนิมที่ใชกดทดสอบชิ้นงานโดยจะมีการวางชิ้นงานไวบนแทงโลหะทรง

กลมที่มีชองตรงกลางแนวยาวที่ขนานกัน และหางกัน 3มิลลิเมตร 
 
  4. ตัวแปรที่ศึกษา  

  คาความแข็งแรงของพันธะของหลักฟนเซอรโคเนียที่ยึดดวยเรซิน ชนิดเคลียรฟล 
เอสเอ ลูติ้ง และ ชนิด พานาเวียเอฟ 2.0 ที่ใชรวม หรือไมใชรวมกับกาวไพรเมอร  
  5. การวิเคราะหทางสถิต ิ

      ใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหผลและทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดย
ใชสถิติ Analysis of Variance (ANOVA) จากนั้นนําขอมูลมาทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเปน
คู โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ Bonferroni test 
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ผล/สรุปผลวิจัย 
 ผลการทดสอบความแขง็แรงของพันธะ 

 ในขณะที่ทดสอบชิ้นงานพบวา ช้ินงานในกลุมหลักฟนที่ยึดดวยเรซิน ซีเมนตชนิด 
เคลียรฟว เอสเอ ลูติ้งจํานวน 1ช้ินไมเกิดการแตกหักแบบถลมทลาย (catastrophic failure) จึงไดคัด
ช้ินงานนั้นออก ทําใหกลุมตัวอยางเหลือ 11 ช้ินงาน  
              จากการทดสอบคาความแข็งแรงของพันธะของหลักฟนเซอรโคเนียกับเรซินซีเมนต 
ชนิดพานาเวีย เอฟ 2.0, เอสเอ ลูติ้ง และกลุมพานาเวียเอฟ 2.0 รวมกับกาวไพรเมอรสําหรับเซรามิก 
พบวา กลุมที่ยึดดวย เคลียรฟว เอสเอ ลูติ้งเอส มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของพันธะมากที่สุด (4.80 
MPa, 95%CI : 4.19-5.40 MPa) ตามดวย กลุมที่ยึดดวยพานาเวีย เอฟ 2.0 รวมกับกาวไพรเมอร (4.68 
MPa, 95%CI : 4.15-5.21 MPa) กลุมที่นอยที่สุดคือ กลุมที่ยึดดวยพานาเวีย เอฟ 2.0 เทานั้น (2.79 
MPa, 95%CI :  2.34-3.24 MPa) ดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ชวงเชื่อมั่น 95%ของคาความแข็งแรงของพันธะ (MPa) 

กลุมตัวอยาง 
จํานวน
ตัวอยาง
(N) 

คาเฉลี่ย 
Std. 
Deviation 

95% CI for mean 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 1. พานาเวยี เอฟ 2.0 12 2.79 0.71 2.34 3.24 

 2 .เคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง 11 4.80 0.91 4.19 5.40 

3.พานาเวยี เอฟ 2.0 รวมกับกาวไพรเมอร 12 4.68 0.83 4.15 5.21 
 

 ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลคาความแข็งแรงของพันธะดวย Shapiro-wilk test 
พบวาขอมูลทุกกลุมมีการแจกแจงแบบปกติ และตรวจสอบความแปรปรวนระหวางกลุมของขอมูล
ดวย Levene statistic พบวาความแปรปรวนระหวางกลุมของขอมูลเทากัน (homogeneity of 
variances) ดวย p-value=0.837 

 นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ทั้ง 3 กลุม พบวา
คาเฉลี่ยคาความแข็งแรงของพันธะ (mean of bond strength) ของกลุมตัวอยาง อยางนอยหนึ่งคู มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05))  
 
 



 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 17 

และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัยสูชุมชน ครั้งที่ 5 

569

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบเชิงซอนที่ละคูของคาเฉลี่ยความแข็งแรงของพันธะ (MPa) ดวย 
Bonferroni test 

 (I) GROUP (J) GROUP 
Mean Difference 
 (I-J) 

Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

SA luting 
panavia 2.008 0.000 1.147 2.869 

primed 
panavia 

0.117 1.000 -0.744 0.978 

primed 
panavia 

panavia 1.891 0.000 1.049 2.733 

SA luting -0.117 1.000 -0.978 0.744 

   * The mean difference is significant at the .05 level. 
 ผลการวิเคราะหเชิงซอน (multiple comparison) ดวย Bonferoni test พบวา คาความ

แข็งแรงของพันธะของกลุมเคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง และกลุมพานาเวีย เอฟ 2.0 รวมกับกาวไพรเมอร 
ชนิดเคลียรฟว เซรามิก ไพรเมอร แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p >0.05) แตเมื่อเปรียบเทียบ 
กับ กลุมพานาเวีย เอฟ2.0 แลวพบวา คาเฉลี่ยคาความแข็งแรงของพันธะในกลุม เคลียรฟว เอสเอ ลู
ติ้ง และกลุมพานาเวีย เอฟ2.0 รวมกับกาวไพรเมอรชนิด เคลียรฟวเซรามิก ไพรเมอร สูงกวา กลุมพา
นาเวีย เอฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

 อภิปรายผล 
 การศึกษานี้เปนการหาคาความแข็งแรงของพันธะการยึดของหลักฟนเซอรโคเนีย และ

แอดฮีซีพ ซีเมนต และผลของการปรับสภาพพื้นผิวของหลักฟนเซอรโคเนียดวยกาวไพรเมอร จึงมี
การออกแบบการทดลองในชองวางของหลักฟนที่ถูกเตรียมขึ้นจากอีพอกซีเรซิน เพื่อที่จะตัดปจจัย
กวน (Confounding factor) อ่ืนๆออก แตอยางไรก็ตามโครงสรางของ อีพอกซี เรซิน และลักษณะ
รูปรางของชองวางหลักฟน อาจไมสามารถจําลองใหเหมือนลักษณะของคลองรากฟนไดทุก
ประการ แตในทางกลับกันหากใชฟนธรรมชาติของมนุษย ก็จะไมสามารถควบคุมปจจัยในเรื่อง
ของขนาดฟน รูปรางของคลองรากฟน และโครงสรางภายในคลองรากฟน ซ่ึงมีความแตกตางกันใน
แตชวงอายุ และแตกตางกันในแตละบุคคลซึ่งเปนปจจัยกวนได 
  การศึกษานี้เลือกใชเรซิน ซีเมนต ชนิดพานาเวียเอฟ 2.0 เนื่องจากมีหลายการศึกษา 
(Atsu, Kilicarslan, Kucukesmen, & Aka, 2006; Derand & Derand, 2000; Kern & Wegner, 1998) 
พบวาการใชซีเมนตชนิดนี้ ใหคาความแข็งแรงของพันธะการยึดกับหลักฟนเซอรโคเนียไดดีกวา
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ซีเมนตชนิดอื่น เนื่องจากมีหมูมอนอเมอร เอ็มดีพี เปนองคประกอบ สวนการเลือกใชเรซิน ซีเมนต 
ชนิดเคลียรฟว เอสเอ ลูติ้งเนื่องจากเปนเรซิน ซีเมนต ชนิดใหมเนื่องจากทางบริษัทกลาวอางวา เร
ซินซีเมนต ชนิดใหมนี้ มีหมูเอ็มดีพีเปนองคประกอบสูงกวาเรซินซีเมนตชนิดแรกถึงสามเทา และ
การใชเคลียรฟวเซรามิก ไพรเมอร เนื่องจาก มีหมูเอ็มดีพีเปนองคประกอบ โดยทางบริษัทผูผลิต
แนะนําใหสามารถใชปรับสภาพพื้นผิวเซอรโคเนียเซรามิกได อีกทั้งการใชงานไดงาย  
 การใชกาวไพรเมอร เปนทางเลือกหนึ่งใชในการปรับสภาพพื้นผิวของหลักฟนเซอรโค
เนีย ที่มีตนทุนต่ํา และใชงายในคลินิก ซ่ึงในการศึกษานี้ เลือกใช เคลียรฟว เซรามิกไพรเมอร ที่มี
หมูมอนอเมอร เอ็มดีพี เปนองคประกอบในการปรับสภาพพื้นผิวหลักฟนเซอรโคเนีย เนื่องจากมี
การศึกษาพบวา แอดฮีซีพ ซีเมนต ที่มีหมูมอนอเมอร เอ็มดีพี จะใหคาความแข็งแรงพันธะของการ
ยึดที่เพิ่มขึ้นกับ เซอรโคเนีย เซรามิก ซ่ึงปฎิกิริยาการยึดติดเกิดจากกลุม ไฮดรอซิล (hydroxyl group)
ใน หมูเอ็มดีพี และจากกลุม ไฮดรอกซิล บนพื้นผิวของเซอรโคเนีย เซรามิก(Yoshida, Tsuo, & 
Atsuta, 2006) 
 คาความแข็งแรงของพันธะการยึดของทั้งสามกลุมคือกลุม เคลียรฟว เอสเอลูติ้ง คือ 4.80 
±0.71 เมกะปาสคาล ตามดวย กลุมที่ยึดดวยพานาเวีย เอฟ 2.0 รวมกับกาวไพรเมอร คือ 4.68± 0.9 เม
กะปาสคาล และ กลุมที่นอยที่สุดคือ กลุมที่ยึดดวยพานาเวีย เอฟ 2.0 เทานั้น คือ 2.79±0.83 เมกะ
ปาสคาลเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น พบวาความแข็งแรงของพันธะการยึดของหลักฟนเซอร
โคเนียกับฟนธรรมชาติ อยูในชวง 5.8-7.4 เมกะปาสคาล ซ่ึงมีคาสูงกวาการทดลองในครั้งนี้แต
อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ไมไดใชฟนธรรมชาติและใชเรซิน ซีเมนต ชนิดอื่นจึงไมสามารถนํามา
เปรียบเทียบกันได(Kurtz, Perdigao, Geraldeli, Hodges, & Bowles, 2003)   
  จากผลการศึกษาในครั้งนี้ หากนํามาพิจารณาการใชงานทางครั้งนี้จะพบวาหลักฟนเซอร
โคเนียที่ผานการปรับสภาพพื้นผิวดวยกาวไพรเมอร หรือการใช เคลียรฟว เอสเอ ลูติ้ง จะชวยเพิ่ม
ความแข็งแรงของพันธะการยึดของหลักฟน แตอยางไรก็ตามการพิจารณาการยึดอยูของหลักฟน
ในทางคลินิกตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนประกอบดวย เชน ขนาดของฟนและปริมาณเนื้อฟนที่เหลือของ
ฟนที่จะบูรณะ, ความยาวของชองวางหลักฟน, รูปรางของคลองรากฟน, ความแนบสนิทของหลัก
ฟนกับคลองรากฟน,ชนิดของซีเมนตที่ใชเชื่อมยึด ซ่ึงเปนปจจัยที่มีผลตอการยึดอยูของหลักฟน
(Sorensen & Engelman, 1990)   

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําวิธีการเตรียมพื้นผิวหลักฟนดวยวิธีการอื่นๆมาทดสอบและเปรียบเทียบ
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กับวิธีที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปนแนวทางในการหาวิธีเตรียมพื้นผิวหลักฟนเซอรโคเนีย ที่
เหมาะสมตอไป 

2. จากขอจํากัดในวิจัยคร้ังนี้ซ่ึงไมสามารถลอกเลียนสภาวะชองปากทั้งหมด จึงควรมี
การศึกษาผลในระยะยาวเพิ่มเติม ในลักษณะการติดตามกลุมตัวอยางในชองปาก (In vivo study) 
เพื่อประเมินอายุการใชงานในคลินิกตอไป 
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