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Abstract

Objective: The purpose of this study was to evaluate the effect of various
irrigating solutions on microtensile bond strength of composite resin to etched
fiber posts and treated root canal dentin.
Materials and methods: Twenty four mandibular premolars were used. The
crowns were removed at 2 mm above the cementoenamel junction. All root
canals were instrumented by crown-Down technique to a size 40/06 using
Mtwo rotary instruments. The canals were obturated with gutta-purcha and
AH plus sealer using continuous wave of condensation. The post spaces were
prepared to a size 3 FRC postec post at a depth of 8 mm. The teeth were
randomly divided into four groups of six teeth each and irrigated with one of
the following procedures: group 1 distilled water, group 2 EDTA and NaOCI,
group 3 EDTA, NaOCI and distilled water, group 4 EDTA, NaOCI and sodium
ascorbate. The fiber posts were treated with 4% hydrofluoric acid for 15 sec
and silanized for 60 sec. The fiber posts were fixed in the root canals with
ExciteDSC and Multicore flow. All roots were sectioned into stick specimens
and subject to microtensile bond strength test. The microtensile bond
strength was analysed using One-way ANOVA and Dunnett T 3 at 0.05
significance level.The fracture mode was examined using an SEM and
analyzed using Kruskal-wallis.
Results: The microtensile bond strength of group 1-4 was significantly
different (p< 0.05) Among the experimental groups, the microtensile bond
strength of group 4 was higher than those of groups 1, 2 and 3. Most of the
failure mode in group 1 and 2 were adhesive failure between dentin and
composite resin, while those in group 3 and 4 were cohesive failure in fiber
post and adhesive failure between dentin and composite resin. Statistical
analysis showed that the failure mode of samples in groups 1 and 2
demonstrated a significant different from those of groups 3 and 4.
Conclusion: Irrigating the post spaces using EDTA, NaOCl and sodium
ascorbate resulted in obtaining higher microtensile bond strength of
composite resin to treated dentin and etched fiber posts.
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บทคัดยอ

วั ต ถุ ป ระสงค : เพื่ อ ประเมิ น กำลั ง แรงยึ ด ไมโครเทนไซล ข องเรซิ น คอมโพสิ ต ที่ ยึ ด เดื อ ย
เสนใยแกวที่ปรับสภาพผิวดวยกรดไฮโดรฟลูออริกและเนื้อคลองรากฟนที่ลางดวยน้ำยาตาง
ชนิดกัน
วัสดุอุปกรณและวิธีการ: ฟนกรามนอยลางรากเดียวของมนุษย จำนวน 24 ซี่ ตัดสวนตัวฟน
เหนือระดับรอยตอระหวางเคลือบรากฟนและเคลือบฟน 2 มิลลิเมตร ขยายคลองรากฟน
ถึงขนาด 40/06 ดวยนิกเกิลไททาเนียมเอ็มทู และอุดคลองรากฟนดวยกัตตาเปอรชารวมกับ
ซีลเลอรเอเอชพลัส เตรียมคลองรากสำหรับใสเดือยดวยหัวกรอสำหรับเดือยฟนเอฟอารซี
ขนาด 3 ใหลึก 8 มิลลิเมตร แลวแบงฟนออกเปน 4 กลุมๆ ละ 6 ซี่ โดย กลุมที่ 1 ลางคลอง
รากสำหรับใสเดือยดวยน้ำกลั่น กลุมที่ 2 ลางดวย อีดีทีเอ ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรต กลุมที่ 3 ลางดวย อีดีทีเอ ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต และน้ำกลั่น
และ กลุมที่ 4 ลางดวย อีดีทีเอ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต และสารละลายโซเดียม
แอสคอรเบต ตามลำดับ นำเดือยเสนใยแกวมาปรับสภาพผิวโดยการทาดวยกรดไฮโดรฟลูออริก
ความเขมขนรอยละ 4 ในเวลา15 วินาที ลางกรดออกแลวทาสารไซเลนปลอยไว 1 นาที ยึด
เดือยฟนดวยเอกไซทดีเอสซีและเรซินคอมโพสิต มัลติคอร โฟล ในคลองรากแลวนำฟนไปเก็บ
ที่ความชื้นรอยละ 100 ระยะเวลา 24 ชั่วโมง จึงนำฟนจำนวน 24 ซี่ มาตัดเปนแทงจำนวน 5
แทงตอซี่รวมชิ้นตัวอยาง 120 แทง สำหรับทดสอบกำลังแรงยึดไมโครเทนไซล คากำลังแรงยึด
ไมโครเทนไซลวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบเชิงซอน ระหวางกลุมดวย
Dunnett T3 สำหรับรูปแบบการแตกหักตรวจดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด
และเปรียบเทียบการแตกหักโดยใช Kruskal-Wallis ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ผลการทดลอง: กำลังแรงยึดไมโครเทนไซลของกลุมที่ 1 ถึง 4 มีคา 4.52 ± 1.31, 7.13 ±
2.55, 9.53 ± 3.18 และ 14.56 ± 4.47 MPa ตามลำดับ มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติในทุกกลุมการทดลอง (p<0.05) รูปแบบการแตกหักในกลุมทดลองที่ 1 และ 2 เปน
แบบไมยึดติดระหวางเนื้อคลองรากฟนกับเรซินคอมโพสิตเปนสวนใหญ สวนในกลุมทดลองที่
3 และ 4 การแตกหักเปนแบบเชื่อมแนนลมเหลวในเดือยเสนใยแกวรวมกับการแตกหักแบบ
ไมยึดติดระหวางเนื้อฟนกับเรซินคอมโพสิต
สรุ ป: การปรับผิวคลองรากฟนโดยลางดวย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 จำนวน 2
มิลลิลิตร 1 นาที ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน
2 มิลลิลิตร 1 นาที และสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10 จำนวน 10
มิ ล ลิ ลิ ต ร 10 นาที จะให ค า กำลั ง แรงยึ ด ไมโครเทนไซล ข องเรซิ น คอมโพสิ ต ที่ ยึ ด เดื อ ย
เสนใยแกวกับคลองรากฟนไดสูงกวาการลางคลองรากดวยน้ำยาอื่น
รหัสคำ: กำลังแรงยึดไมโครเทนไซล, การลางคลองราก, เดือยเสนใยแกว, อีดีทีเอ, โซเดียมไฮ
โปคลอไรต, โซเดียมแอสคอรเบต
วิธีอางอิงบทความนี้: วิศิษฎ ปยะวัฒนาถาวร, วิชา อัศววรฤทธิ์. กำลังแรงยึดไมโครเทนไซล
ของเดือยเสนใยแกวที่ปรับสภาพผิวตอการยึดเนื้อคลองรากฟนที่ปรับสภาพ. ว ทันต มหิดล
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บทนำ

วินาที14
การเตรียมคลองรากฟนสำหรับใสเดือยทำใหเกิด
ชั้นเสมียร เศษสารยึด (sealer) และเศษวัสดุอุดคลอง
รากฟ น ปกคลุ ม อยู ซึ่ ง คลองรากฟ น ลั ก ษณะเช น นี้ ไ ม
เหมาะสำหรับการยึดดวยเรซินคอมโพสิต15 การลางคลอง
รากฟนดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขน
รอยละ 5.25 สามารถลางชั้นเสมียรบางสวน ในขณะที่
การลางดวยสารละลายอีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17
รวมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอย
ละ 5.25 สามารถกำจัดชั้นเสมียรไดและเปดทอเนื้อฟนได
อย า งสมบู ร ณ 16 ส ว นการล า งโพรงฟ น ด ว ยสารละลาย
โซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10 หลังจาก
ลางดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25
สามารถปรั บ ปรุ ง กำลั ง แรงยึ ด ที่ ล ดลงจากการล า งด ว ย
โซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 ได 17
จากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาการใชสารละลายอีดี
ที เ อร ว มกั บ สารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรต ส ามารถ
กำจัดชั้นสเมียรและเปดทอเนื้อฟนไดดีกวาการลางดวย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตเพียงอยางเดียว สวนการ
ลางโพรงฟนดวยสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตสามารถ
เพิ่มกำลังแรงยึดไมโครเทนไซลที่ลดลงจากการลางดวย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต อยางไรก็ตามเมื่อลาง
คลองรากฟนดวยสารละลายอีดีทีเอรวมกับสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรตและลางตามดวยสารละลายโซเดียม
แอสคอรเบต จะมีผลตอกำลังแรงยึดของเรซินคอมโพสิต
ที่ยึดเดือยเสนใยแกวกับคลองรากเปนอยางไร
การศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบกำลังแรงยึดไมโคร
เทนไซลของเรซินคอมโพสิตที่ยึดกับเดือยเสนใยแกวที่
ปรับสภาพผิวดวยกรดไฮโดรฟลูออริก ความเขมขนรอยละ
4 เวลา 15 วินาที และคลองรากฟนที่ลางดวยสารละลาย
ชนิดตางๆ

ฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนสวนใหญมักเปน
ฟนที่ผุมากเหลือเนื้อฟนนอยทำใหตัวฟนออนแอภายหลัง
การบูรณะ1 การบูรณะดวยเดือยฟนเปนทางเลือกหนึ่งใน
การบูรณะฟนภายหลังการรักษาคลองรากฟน2 การบูรณะ
ดวยเดือยเสนใย (fiber post) ไดรับความนิยมมากขึ้น
เนื่ อ งจากเดื อ ยชนิ ด นี้ มี ค า มอดุ ลั ส ของความยื ด หยุ น
(elastic modulus) ใกลเคียงกับเนื้อฟน3 เมื่อวิเคราะห
ดวยไฟไนตเอลิเมนต (finite element analysis) พบวา
มีการกระจายของความเคนใกลเคียงกับฟนธรรมชาติ 4
นอกจากนี้ ยั ง ลดการแตกหักของรากฟนในแนวดิ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใชเดือยชนิดโลหะ 5 จากการศึกษา
ตามแผน (prospective study) และการศึกษายอนหลัง
(retrospective study) ทางคลินิก ไมเกิดการแตกหัก
ของราก แตพบความลมเหลวจากการยึดอยู (debonding)6-8
แสดงใหเห็นวาปจจัยการติดอยู (retentive factor) ยัง
เปนปจจัยสำคัญตอความสำเร็จของการบูรณะดวยเดือย
เสนใยแกว9
การเพิ่มการติดอยูสำหรับเดือยเสนใยทำไดโดย
การสรางพันธะเคมี (chemical bond) และการสราง
พันธะเชิงกล (mechanical bond) การสรางพันธะเคมี
ทำไดโดยการทาสารไซเลน (silane coupling agent)
บนผิวเดือยเสนใยแกวและเสนใยควอรซ สามารถเพิ่มคา
กำลังแรงยึดไมโครเทนไซลระหวางเดือยฟนกับเรซินคอม
โพสิตชนิดแกนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ10,11 สำหรับการ
สรางพันธะเชิงกล ทำโดยการปรับสภาพผิวเดือยเสนใย
ดวย กรดไฮโดรฟลูออริก ความเขมขนรอยละ 4 ในเวลา
60 วินาทีรวมกับทาสารไซเลน สามารถเพิ่มกำลังแรงยึด
ไมโครเทนไซลสูงกวาการทาดวยสารไซเลนเพียงอยาง
เดียว12 นอกจากนี้ มีการนำกรดไฮโดรฟลูออริก ความ
เข ม ข น ร อ ยละ 9.5 มาปรั บ สภาพผิ ว เดื อ ยเส น ใย 15
วินาที ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังแรงยึดไมโครเทนไซลมากกวา
เดือยที่ไมปรับสภาพผิว13 การศึกษาตอมาแสดงใหเห็น วัสดุและวิธีทดลอง
วาการปรับสภาพผิวเดือยเสนใย ดวยกรดไฮโดรฟลูออริก
การศึกษานี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
ความเขมขนรอยละ 4 เพียง 15 วินาที สามารถใหกำลัง คน มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล(MU-DT/PY-IRB 2011/
แรงยึดไมโครเทนไซลสูงกวา เดือยที่ปรับสภาพผิว 60 011.0202) ฟนกรามนอยรากเดียวของมนุษยจำนวน 24
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ซี่ จากกลุม อายุ 15-20 ป ทีถ่ กู ถอนจากเหตุผลของขัน้ ตอน
การจั ด ฟ น ฟ น ที่ ถ อนเก็ บ ในสารละลายไธมอล ความ
เขมขนรอยละ 0.1 เกณฑในการคัดเลือก คือ เปนฟนราก
ตรง ปราศจากรอยผุ ไมมีรอยบูรณะ และความยาวราก
อยางนอย 13 มิลลิเมตร ภายหลังถอนนำมาทำความ
สะอาดผิวรากฟนโดยขูดหินน้ำลายและเอ็นยึดปริทันต
หลั ง จากนั้ น ตั ด ฟ น ที่ ร ะดั บ สู ง กว า รอยต อ ของเคลื อ บ
รากฟนกับเคลือบฟน (cemento-enamel junction) 2
มิลลิเมตร ดวยเครื่องตัดฟนความเร็วต่ำ (Accutom-50,
Streuers, Denmark) ภายใตน้ำหลอเย็น ดึงเนื้อเยื่อใน
ออก ใส เ ครื่ อ งมื อ ขยายคลองราก ชนิ ด เค ขนาด 15
(K-files, Dentsply Maillefer, Tulsa, UK) ลงไปถึงรู
ปลายราก นำความยาวของเครื่องมือที่วัดไดลบออก 1
มิลลิเมตร เพื่อเปนความยาวในการขยายคลองรากฟน
ขยายคลองรากดวยวิธคี ราวนดาวน (Crown-Down
technique) โดยใชนิกเกิลไทเทเนียม เอ็มทู (Mtwo,
VDW, Munich, Germany) ขนาด 10/04 15/05 20/
06 25/06 30/05 35/04 35/06 40/04 และ 40/06
ตามลำดับ ในขั้นตอนการขยายคลองรากฟน ทุกครั้งที่
เปลี่ยนขนาดเครื่องมือขยายลางดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต
ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร ดวยเข็ม
ลางคลองรากฟนขนาด 30 (Max-i – Probe, Dentsply
Maillefer, Tulsa, UK) โดยสอดเข็มลงไปในคลองรากฟน
ถึงระดับปลายราก อุดคลองรากดวยกัตตาเปอรชา (VDW,
Munich, Germany) รวมกับเอเอชพลัสซีลเลอร (AH
plus, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) ดวย
วิธคี ลืน่ ตอเนือ่ ง (continuous wave of condensation.)
ร ว มกั บ เทอร โ ม อิ น เจ ก ชั น (Thermo-injection
technique) ปดสวนบนของคลองรากดวยวัสดุบูรณะ
ชั่ ว คราว (Caviton, GC Dental Industrial Corp.
Tokyo, Japan) เก็บฟนตัวอยางในตูอบที่แชสารละลาย
พีบีเอส (PBS, phosphate buffered saline solution)
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100
เปนเวลา 24 ชั่วโมง
นำฟ น ทุ ก ซี่ เ ตรี ย มช อ งว า งสำหรั บ ใส เ ดื อ ยด ว ย
หัวกรอ เอฟอารซี โพสเทค (Ivoclar-Viradent Schaan,
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Liechtenstein) ขนาด 3 กรอลึ ก 8 มิ ล ลิ เ มตร โดย
เหลือกัตตาเปอรชาบริเวณปลายราก 5 มิลลิเมตร จาก
นั้นแบงฟนออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 6 ซี่ และลางคลอง
รากฟนกอนยึดเดือยฟนดังนี้
กลุมที่ 1 ลางดวยน้ำกลั่น 2 มิลลิลิตร 1 นาที และ
ทำซ้ำอีกครั้ง
กลุมที่ 2 ลางดวย อีดีทีเอ (EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid) (SmearClear, Sybron endo,
CA, USA) ความเขมขนรอยละ 17 จำนวน 2 มิลลิลิตร
1 นาที ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความ
เขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 นาที
กลุมที่ 3 ลางดวย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17
จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 นาที สารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1
นาที และน้ำกลั่น จำนวน 10 มิลลิลิตร 10 นาที ตาม
ลำดับ
กลุมที่ 4 ลางดวย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17
จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 นาที สารละลายโซเดียมไฮโปคลอ
ไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1
นาที และสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขน
รอยละ 10 จำนวน 10 มิลลิลิตร 10 นาที ตามลำดับ
ซับคลองรากฟนสำหรับใสเดือยใหแหง นำเดือย
เส น ใยแก ว ทุ ก ชิ้ น มาปรั บ สภาพผิ ว ด ว ยไฮโดรฟู ล ออริ ก
ความเข ม ข น ร อ ยละ 4 (Porcelain Etchant, Bisco
Schaumburg IL USA) เปนเวลา 15 วินาที ลางเดือย
เส น ใยแก ว ให ส ะอาด และทาไซเลน (Monobond S,
Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ทิ้งไว 60
วินาที แลวนำเดือยมายึดกับคลองรากฟนโดยใชระบบยึด
ติดเอกไซทดีเอสซี (Excite DSC, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) ทาในคลองราก และนำเรซิน
คอมโพสิ ต (Multicore flow, Ivoclar Vivadent,
Schaan, Liechtenstein) ฉีดเขาในคลองราก แลวนำ
เดือยเขาสูคลองรากฟน ฉายแสง 40 วินาที จากนั้นนำ
ฟนที่เตรียมไวจำนวน 24 ซี่แชในสารละลายพีบีเอสเก็บ
ในตูอบ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
รอยละ 100 เปนเวลา 24 ชั่วโมง
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การเตรียมชิน้ งานเพือ่ วัดกำลังแรงยึดไมโครเทนไซล
นำฟนทุกกลุมมาตัดตั้งฉากกับแนวแกนฟนดวยเครื่องตัด
ฟนภายใตนำ้ หลอ ตัดใหแตละชิน้ มีความหนา 1 มิลลิเมตร
จำนวน 5 ชิ้นตอฟนหนึ่งซี่ แลวนำแตละชิ้นมาตัดดานขาง
ของทั้ ง สองด า นของชิ้นตัวอยางใหเปนแทงที่มี ห น า ตั ด
สี่เหลี่ยมขนาด 1x1 ตารางมิลลิเมตรโดยใหเดือยฟนอยู
ตรงกลางและเนื้อฟนอยูดานนอกตามลำดับ (รูปที่ 1) ใน
แตละกลุมจะมีชิ้นทดสอบภายหลังตัด จำนวน 30 ชิ้น
นำชิ้นทดสอบมายึดติดกับแทงจับ (Jig) สำหรับวัด
กำลังแรงยึดไมโครเทนไซล บนเครื่องทดสอบแรงแบบ
สากล (Universal testing machine, Instron, 5566;
London, England) ด ว ยกาวไซยาโนอครั ย เลต
(Cyanoacrylate, ModelRepair II Blue DentsplySankin K.K., Otahara, Japan) แลวทดสอบแรงดึงโดย
ใช ค วามเร็ ว ในการดึ ง (crosshead speed) 0.5
มิลลิเมตรตอนาที จนกระทั่งชิ้นทดสอบแตกออกจากกัน
บั น ทึ ก ค า แรงที่ ใช แ ละคำนวณค า กำลั ง แรงยึ ด ไมโคร
เทนไซล มีหนวยเปน เมกะปาสคาล (MPa) โดยคำนวณ
จากคาแรงตอหนวยพื้นที่ของผิวโคง การหาความยาวของ
ผิวโคงใชสมการความยาวสวนโคง L = 2R¶/180•arcsin
(d/2R)18 โดย R คือ รัศมีของเดือยฟน d คือ ความหนา
ของชิ้นทดสอบ ¶ = 3.141 และ θ คือ มุมระหวางจุดตัด
ด า นนอกของส ว นโค ง กั บ จุ ด ศู น ย ก ลางของวงกลม

หลังจากทดสอบวัดคากำลังแรงยึดไมโครเทนไซล นำชิ้น
ทดสอบภายหลั ง แตกหั ก มาตรวจสอบภายใต ก ล อ ง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM Model JSM5410LV; JEOL LTD, TOKYO, JAPAN) เพื่อวิเคราะหรูป
แบบการแตกหัก (fracture modes analysis) โดยจัด
เปน การแตกหักแบบไมยึดติด (adhesive failure) เมื่อ
มีพื้นที่มากกวา รอยละ 75 ของชิ้นทดสอบที่แตกระหวาง
เนื้อฟนกับเรซินคอมโพสิตชนิดแกนหรือเดือยฟนกับเรซิน
คอมโพสิตชนิดแกน จัดกลุมการแตกหักแบบเชื่อมแนน
ลมเหลว (cohesive failure) เมื่อมีพื้นที่มากกวา รอยละ
75 ของชิ้ น ทดสอบที่ แ ตกในเรซิ น คอมโพสิ ต ชนิ ด แกน
หรือแตกภายในเดือยฟนหรือภายในเนื้อฟน และการแตก
แบบผสม (mixed failure) เมื่อชิ้นทดสอบมีบางสวน
แตกแบบไม ยึ ด ติ ด และบางส ว นแตกแบบเชื่ อ มแน น
ลมเหลว
การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหขอ มูลสำหรับคากำลังแรงยึดไมโครเทนไซล
ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ โ ดย KolmogorovSmirnov test ใช Levene test ทดสอบความเทากัน
ของคาแปรปรวนของขอมูล วิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบเชิงซอน
(multiple comparison) ระหวางกลุมโดยใช Dunnett

Figure 1 Schematic of prepared specimens for the microtensile bond strength test
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T3 และเปรี ย บเที ย บข อ มู ล รู ป แบบการแตกหั ก โดยใช คลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 (p=0.48) ทั้งสองกลุม
Kruskal-Wallis Test สำหรับนอนพาราเมตริก ที่ระดับ นี้สวนใหญเปนการแตกหักแบบไมยึดติดระหวางเนื้อฟน
กับเรซินคอมโพสิตและไมพบความแตกตางของรูปแบบ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05)
การแตกหักระหวางกลุมที่ลางดวย อีดีทีเอ ความเขมขน
ร อ ยละ 17 ร ว มกั บ สารละลายโซเดี ย มไฮโปคลอไรต
ผลการทดลอง
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังแรง ความเขมขนรอยละ 5.25 และน้ำกลั่นกับกลุมที่ลางดวย
ยึดไมโครเทนไซล ในกลุมตาง ๆ แสดงในตารางที่ 1 ผล อี ดี ที เ อ ความเข ม ข น ร อ ยละ 17 ร ว มกั บ สารละลาย
การศึกษาพบวากำลังแรงยึดไมโครเทนไซสของทุกกลุม โซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 และ
การทดลองมี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ สารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10
การเตรียมผิวคลองรากฟนโดยการลางดวยสารละลาย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.45) ดังรูปที่ 2 ทั้งสอง
อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 กลุมนี้เปนการแตกหักแบบไมยึดติดระหวางเนื้อฟนกับ
นาที ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความ เรซินคอมโพสิตและการแตกหักแบบเชื่อมแนนลมเหลว
เขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 นาที และ ในเดือยเสนใยแกว
สารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10
จำนวน 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร 10 นาที ให ก ำลั ง แรงยึ ด ไมโคร
เทนไซลสูงที่สุด (14.56 ± 4.47 MPa) สวนกลุมที่ลาง
ดวยน้ำกลั่น 2 มิลลิลิตร 1 นาทีและลางซ้ำอีกครั้ง มีกำลัง
แรงยึดไมโครเทนไซลต่ำที่สุด (4.52 ± 1.31 MPa)
รูปแบบการแตกหักพบเฉพาะ การแตกหักแบบไม
ยึ ด ติ ด ระหว า งเนื้ อ ฟ น กั บ เรซิ่ น คอมโพสิ ต การแตกหั ก
แบบเชื่อมแนนลมเหลวพบในสวนเดือยเสนใยแกวและ
การแตกหักแบบผสม เมื่อวิเคราะหความแตกตางของรูป
แบบการแตกหัก ไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่ลาง
ดวยน้ำกลั่นเพียงอยางเดียวกับกลุมที่ลางดวย อีดีทีเอ
ความเขมขนรอยละ 17 รวมกับสารละลายโซเดียมไฮโป

บทวิจารณ

ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช ก ารทดสอบกำลั ง แรงยึ ด
ไมโครเทนไซล เพื่อใหชิ้นทดสอบมีขนาดเล็กและกระจาย
ความเคนไดอยางสม่ำเสมอ ลดโอกาสเกิดการแตกหัก
แบบเชื่อมแนนลมเหลว19 และเปนการเตรียมชิ้นทดสอบ
แบบไมตัดแตง (non-trimming) เพื่อลดโอกาสการเกิด
รอยราวตอชิ้นทดสอบขณะเตรียม20
การเตรียมตัวอยางโดยมีเดือยเสนใยแกวที่ปรับ
สภาพผิวอยูกึ่งกลาง มีเรซินคอมโพสิต และเนื้อฟนอยู
ดานนอกตามลำดับ เนื่องจากความลมเหลวจากการยึด
อยู สามารถพบไดทั้งระหวางเนื้อฟนกับเรซินคอมโพสิต

Table 1 Means and standard deviations of microtensile bond strengths
(MPa) of studied groups. The data with the different superscript
demonstrated statistically signiﬁcant difference.
Microtensile Bond
Root canal dentin treatment
strength (MPa)
Mean (SD)
Distilled water 2 ml.+ Distilled water 2 ml. (DW)
4.52 (1.31) a
17% EDTA 2 ml.+ 5.25% NaOCl 2 ml.
7.13 (2.55) b
(EDTA+NaOCl)
17% EDTA 2 ml.+ 5.25% NaOCl 2 ml.+
9.53 (3.18) c
Distilled water 10 ml. (EDTA+NaOCl+DW)
17% EDTA 2 ml.+ 5.25% NaOCl 2 ml.+ 10%
14.56 (4.47) d
sodium ascorbate 10 ml. (EDTA+NaOCl+SA)
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และระหวางเดือยฟนกับเรซินคอมโพสิต การศึกษาที่ผาน
มาแสดงใหเห็นวามีการแตกหักแบบไมยึดติดระหวางเนื้อ
ฟนกับเรซินคอมโพสิต และระหวางเดือยฟนกับเรซินคอม
โพสิตเชนกัน และพบมากที่บริเวณเดือยฟนกับเรซินคอม
โพสิต21 ปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดมีการปรับปรุงกำลังแรงยึด
โดยทำผิวเดือยใหขรุขระ จากการนำสารเคมีตางๆ ไดแก
สารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือกรดไฮโดรฟลูออ
ริก มาปรับสภาพผิว12,13.22 การใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ปรับสภาพผิวเดือยเสนใยแกวจะใชเวลานานกวาการใช
กรดไฮโดรฟลูออริก ดังนั้น Asawaworarit และคณะ จึง
ไดนำกรดไฮโดรฟลูออริก ความเขมขนรอยละ 4 มาหา
เวลาที่เหมาะสมซึ่งพบวา เวลา 15 วินาที ก็เพียงพอที่
สามารถเพิ่มกำลังแรงยึดไมโครเทนไซล เปน 49.38 MPa
เมื่อเทียบกับกลุมที่ทาสารไซเลนเพียงอยางเดียว (18.99
MPa)14 ในการศึกษาครั้งนี้พบการแตกหักระหวางเนื้อ
ฟนกับเรซินคอมโพสิต ไมพบการแตกหักระหวางเดือย
ฟนกับเรซินคอมโพสิต
จากการเปรียบเทียบกำลังแรงยึดไมโครเทนไซล
ของทั้ง 4 กลุม พบวากลุมที่ลางดวยน้ำกลั่นเพียงอยาง
เดี ย ว มี ก ำลั ง แรงยึ ด ไมโครเทนไซล ต่ ำ ที่ สุ ด อย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุมทดลองอื่น ๆ จากการ
ศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาเมื่อปรับสภาพผิวเนื้อฟน
โดยการลางดวยสารละลาย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ
17 จำนวน 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร 1 นาที ตามด ว ยสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน
2 มิลลิลิตร 1 นาที สามารถกำจัดชั้นเสมียรที่ปกคลุมผิว
คลองรากฟ น และเป ด ท อ เนื้ อ ฟ น ให ก ว า ง23 และพบว า
กำลังแรงยึดไมโครเทนไซลของกลุมที่ลางดวยอีดีทีเอรวม
กับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตสูงกวากลุมที่ลางดวย
โซเดียมไฮโปคลอไรตเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ24 แตการลางดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต
ซึ่งเปนตัวออกซิไดซ (oxidizing agent) ที่แรง สามารถ
แตกตัวทำใหเกิดชั้นที่อุดมไปดวยออกซิเจน (oxygen
rich layer) บนผิวเนือ้ ฟน ซึง่ มีผลทำใหลดกำลังแรงยึด25-27
เนือ่ งจากไปยับยัง้ ขบวนการพอลิเมอไรเซชันของสารเรซิน28
จึงไดนำสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตที่มีคุณสมบัติเปน
ตั ว รี ดิ ว ซ (reducing agent) มาล า งคลองรากฟ น
ภายหลังจากลางดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต
โดยโซเดียมแอสคอรเบตจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่
เกิดจากการแตกตัวของโซเดียมไฮโปคลอไรต สงผลให
ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันของเรซินดีขึ้น การศึกษาครั้งนี้
พบวากลุมที่ลางดวยสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตมี
กำลังแรงยึดไมโครเทนไซล14.56 MPa ซึ่งสูงกวาทุกกลุม
ทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาทีผ่ า นมาโดยสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต
สามารถเพิ่มกำลังแรงยึดที่ลดลงใหกลับคืนมาได17 และ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการลางดวยน้ำกลั่นภายหลัง
ลางคลองรากดวยสารละลายอีดีทีเอและโซเดียมไฮโป

Mode of failure
Adhesive failure (post-resin)
EDTA+NaOCl+SA

Adhesive failure (resin-dentin)
Cohesive failure (post)

EDTA+NaOCl+DW

Groups

Cohesive failure (resin)
Cohesive failure (dentin)
Mixed failure

EDTA+NaOCl

DW

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

90%

100%

The percentages of fracture modes

Figure 2 The percentages of fracture modes. The data connected with vertical line demonstrated no
statistically significant difference.
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Dent 1998; 46: 474-9.
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การยึดเดือยเสนใยแกวในคลองรากฟนดวยเรซิน
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ไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1
นาที และสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขน
รอยละ 10 จำนวน 10 มิลลิลิตรเวลา 10 นาที ใหกำลัง
แรงยึดไมโครเทนไซลบริเวณผิวคลองรากฟนสูงที่สุดอยาง
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