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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 
วัตถุประสงค: เพื่อประเมินกำลังแรงยึดไมโครเทนไซลของเรซินคอมโพสิตที่ยึดเดือย
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 ตามลำดบั นำเดอืยเสนใยแกวมาปรบัสภาพผวิโดยการทาดวยกรดไฮโดรฟลอูอรกิ 
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 

สรุป: การปรับผิวคลองรากฟนโดยลางดวย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 จำนวน 2 
มิลลิลิตร 1 นาที ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 
2 มิลลิลิตร 1 นาที และสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10 จำนวน 10 
มิลลิลิตร 10 นาที จะใหคากำลังแรงยึดไมโครเทนไซลของเรซินคอมโพสิตที่ยึดเดือย
เสนใยแกวกับคลองรากฟนไดสูงกวาการลางคลองรากดวยน้ำยาอื่น  
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บทนำ 
 ฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากฟนสวนใหญมักเปน

ฟนที่ผุมากเหลือเนื้อฟนนอยทำใหตัวฟนออนแอภายหลัง

การบูรณะ1 การบูรณะดวยเดือยฟนเปนทางเลือกหนึ่งใน

การบรูณะฟนภายหลงัการรกัษาคลองรากฟน2 การบรูณะ

ดวยเดือยเสนใย (fiber post) ไดรับความนิยมมากขึ้น 

เนื่องจากเดือยชนิดนี้มีคามอดุลัสของความยืดหยุน  

(elastic modulus) ใกลเคียงกับเนื้อฟน3 เมื่อวิเคราะห

ดวยไฟไนตเอลิเมนต (finite element analysis) พบวา

มีการกระจายของความเคนใกลเคียงกับฟนธรรมชาติ4 

นอกจากนี้ยังลดการแตกหักของรากฟนในแนวดิ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชเดือยชนิดโลหะ5 จากการศึกษา

ตามแผน (prospective study) และการศึกษายอนหลัง 

(retrospective study) ทางคลินิก ไมเกิดการแตกหัก

ของราก แตพบความลมเหลวจากการยดึอยู (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

เขมขนรอยละ 9.5 มาปรับสภาพผิวเดือยเสนใย 15 

วินาที ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังแรงยึดไมโครเทนไซลมากกวา

เดือยที่ไมปรับสภาพผิว13 การศึกษาตอมาแสดงใหเห็น

วาการปรับสภาพผิวเดือยเสนใย ดวยกรดไฮโดรฟลูออริก 

ความเขมขนรอยละ 4 เพียง 15 วินาที สามารถใหกำลัง

แรงยึดไมโครเทนไซลสูงกวา เดือยที่ปรับสภาพผิว 60 

วินาที14  

 การเตรียมคลองรากฟนสำหรับใสเดือยทำใหเกิด

ชั้นเสมียร เศษสารยึด (sealer) และเศษวัสดุอุดคลอง

รากฟนปกคลุมอยู ซึ่งคลองรากฟนลักษณะเชนนี้ไม

เหมาะสำหรับการยึดดวยเรซินคอมโพสิต15 การลางคลอง

รากฟนดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขน

รอยละ 5.25 สามารถลางชั้นเสมียรบางสวน ในขณะที่

การลางดวยสารละลายอีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 

รวมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอย

ละ 5.25 สามารถกำจัดชั้นเสมียรไดและเปดทอเนื้อฟนได

อยางสมบูรณ16 สวนการลางโพรงฟนดวยสารละลาย

โซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10 หลังจาก

ลางดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 

สามารถปรับปรุงกำลังแรงยึดที่ลดลงจากการลางดวย

โซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25  ได17 

จากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาการใชสารละลายอีดี

ทีเอรวมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตสามารถ

กำจัดชั้นสเมียรและเปดทอเนื้อฟนไดดีกวาการลางดวย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตเพียงอยางเดียว สวนการ

ลางโพรงฟนดวยสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตสามารถ

เพิ่มกำลังแรงยึดไมโครเทนไซลที่ลดลงจากการลางดวย

สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต อยางไรก็ตามเมื่อลาง

คลองรากฟนดวยสารละลายอีดีทีเอรวมกับสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรตและลางตามดวยสารละลายโซเดียม

แอสคอรเบต จะมีผลตอกำลังแรงยึดของเรซินคอมโพสิต

ที่ยึดเดือยเสนใยแกวกับคลองรากเปนอยางไร 

 การศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบกำลังแรงยึดไมโคร 

เทนไซลของเรซินคอมโพสิตที่ยึดกับเดือยเสนใยแกวที่

ปรบัสภาพผวิดวยกรดไฮโดรฟลอูอรกิ ความเขมขนรอยละ 

4 เวลา 15 วินาที และคลองรากฟนที่ลางดวยสารละลาย

ชนิดตางๆ 
 

วัสดุและวิธีทดลอง 
 การศึกษานี้ไดผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

คน มหาวิทยาลัยมหิดล(MU-DT/PY-IRB 2011/

011.0202) ฟนกรามนอยรากเดียวของมนุษยจำนวน 24 



M Dent J Volume 34 Number 1 January-April 2014

40 Microtensile bond strength of etched fi ber post surface bonded to treated root canal dentin
Wisit Piyawattanatawon, Widcha Asawaworarit 

ซี ่จากกลุมอาย ุ15-20 ป ทีถ่กูถอนจากเหตผุลของขัน้ตอน

การจัดฟน ฟนที่ถอนเก็บในสารละลายไธมอล ความ

เขมขนรอยละ 0.1 เกณฑในการคัดเลือก คือ เปนฟนราก

ตรง ปราศจากรอยผุ ไมมีรอยบูรณะ และความยาวราก

อยางนอย 13 มิลลิเมตร ภายหลังถอนนำมาทำความ

สะอาดผิวรากฟนโดยขูดหินน้ำลายและเอ็นยึดปริทันต 

หลังจากนั้นตัดฟนที่ระดับสูงกวารอยตอของเคลือบ

รากฟนกับเคลือบฟน (cemento-enamel junction) 2 

มิลลิเมตร ดวยเครื่องตัดฟนความเร็วต่ำ (Accutom-50, 

Streuers, Denmark) ภายใตน้ำหลอเย็น ดึงเนื้อเยื่อใน

ออก ใสเครื่องมือขยายคลองราก ชนิดเค ขนาด 15  

(K-files, Dentsply Maillefer, Tulsa, UK) ลงไปถึงรู 

ปลายราก นำความยาวของเครื่องมือที่วัดไดลบออก 1 

มิลลิเมตร เพื่อเปนความยาวในการขยายคลองรากฟน 

 ขยายคลองรากดวยวธิคีราวนดาวน (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) โดยสอดเขม็ลงไปในคลองรากฟน

ถงึระดบัปลายราก อดุคลองรากดวยกตัตาเปอรชา (VDW, 

Munich, Germany) รวมกับเอเอชพลัสซีลเลอร (AH 

plus, Dentsply DeTrey, Konstanz, Germany) ดวย

วธิคีลืน่ตอเนือ่ง (continuous wave of condensation.) 

รวมกับ เทอรโม อินเจกชัน (Thermo-injection 

technique) ปดสวนบนของคลองรากดวยวัสดุบูรณะ

ชั่วคราว (Caviton, GC Dental Industrial Corp. 

Tokyo, Japan) เก็บฟนตัวอยางในตูอบที่แชสารละลาย 

พีบีเอส (PBS, phosphate buffered saline solution) 

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 

เปนเวลา 24 ชั่วโมง  

 นำฟนทุกซี่ เตรียมชองวางสำหรับใสเดือยดวย 

หัวกรอ เอฟอารซี โพสเทค (Ivoclar-Viradent Schaan, 

Liechtenstein) ขนาด 3 กรอลึก 8 มิลลิเมตร 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, ethylenedia- 

minetetraacetic 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

เสนใยแกวทุกชิ้นมาปรับสภาพผิวดวยไฮโดรฟูลออริก 

ความเขมขนรอยละ 4 (Porcelain Etchant, Bisco 

Schaumburg IL USA) เปนเวลา 15 วินาที ลางเดือย

เสนใยแกวใหสะอาด และทาไซเลน (Monobond S, 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) ทิ้งไว 60 

วินาที แลวนำเดือยมายึดกับคลองรากฟนโดยใชระบบยึด

ติดเอกไซทดีเอสซี (Excite DSC, Ivoclar Vivadent, 

Schaan, Liechtenstein) ทาในคลองราก และนำเรซิน

คอมโพสิต (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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 การเตรยีมชิน้งานเพือ่วดักำลงัแรงยดึไมโครเทนไซล 

นำฟนทุกกลุมมาตัดตั้งฉากกับแนวแกนฟนดวยเครื่องตัด

ฟนภายใตนำ้หลอ ตดัใหแตละชิน้มคีวามหนา 1 มลิลเิมตร 

จำนวน 5 ชิ้นตอฟนหนึ่งซี่ แลวนำแตละชิ้นมาตัดดานขาง

ของทั้งสองดานของชิ้นตัวอยางใหเปนแทงที่มีหนาตัด

สี่เหลี่ยมขนาด 1x1 ตารางมิลลิเมตรโดยใหเดือยฟนอยู

ตรงกลางและเนื้อฟนอยูดานนอกตามลำดับ (รูปที่ 1) ใน

แตละกลุมจะมีชิ้นทดสอบภายหลังตัด จำนวน 30 ชิ้น 

 นำชิ้นทดสอบมายึดติดกับแทงจับ (Jig) สำหรับวัด

กำลังแรงยึดไมโครเทนไซล บนเครื่องทดสอบแรงแบบ

สากล (Universal testing machine, Instron, 5566; 

London, England) ดวยกาวไซยาโนอครัยเลต  

(Cyanoacrylate, ModelRepair II Blue Dentsply- 

Sankin K.K., Otahara, Japan) แลวทดสอบแรงดึงโดย

ใชความเร็วในการดึง (crosshead speed) 0.5 

มิลลิเมตรตอนาที จนกระทั่งชิ้นทดสอบแตกออกจากกัน 

บันทึกคาแรงที่ใชและคำนวณคากำลังแรงยึดไมโคร 

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

ดานนอกของสวนโคงกับจุดศูนยกลางของวงกลม 

หลังจากทดสอบวัดคากำลังแรงยึดไมโครเทนไซล นำชิ้น

ทดสอบภายหลังแตกหักมาตรวจสอบภายใตกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM Model JSM-

5410LV; 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 ของชิ้นทดสอบที่แตกในเรซินคอมโพสิตชนิดแกน 

หรือแตกภายในเดือยฟนหรือภายในเนื้อฟน และการแตก

แบบผสม (mixed failure) เมื่อชิ้นทดสอบมีบางสวน

แตกแบบไมยึดติด และบางสวนแตกแบบเชื่อมแนน

ลมเหลว 

 

การวิเคราะหทางสถิติ 

 วเิคราะหขอมลูสำหรบัคากำลงัแรงยดึไมโครเทนไซล 

ทดสอบการแจกแจงแบบปกติโดย Kolmogorov- 

Smirnov 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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Table 1 Means and standard deviations of microtensile bond strengths 
(MPa) of studied groups. The data with the different superscript 
demonstrated statistically signifi cant difference. 

Root canal dentin treatment 
Microtensile Bond  

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.  
(EDTA+NaOCl) 

7.13 (2.55) b 

17% EDTA 2 ml.+ 5.25% NaOCl 2 ml.+  
Distilled water 10 ml. (EDTA+NaOCl+DW) 

9.53 (3.18) c 

17% EDTA 2 ml.+ 5.25% NaOCl 2 ml.+ 10%  
sodium ascorbate 10 ml. (EDTA+NaOCl+SA) 

14.56 (4.47) d 

T3 และเปรียบเทียบขอมูลรูปแบบการแตกหักโดยใช 

Kruskal-Wallis Test สำหรับนอนพาราเมตริก ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 (α = 0.05) 

 

ผลการทดลอง 
 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกำลังแรง

ยึดไมโครเทนไซล ในกลุมตาง ๆ แสดงในตารางที่ 1 ผล

การศึกษาพบวากำลังแรงยึดไมโครเทนไซสของทุกกลุม

การทดลองมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

การเตรียมผิวคลองรากฟนโดยการลางดวยสารละลาย  

อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 

นาที ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ความ

เขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 นาที และ

สารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10 

จำนวน 10 มิลลิลิตร 10 นาที ใหกำลังแรงยึดไมโคร 

เทนไซลสูงที่สุด (14.56 ± 4.47 MPa) สวนกลุมที่ลาง

ดวยน้ำกลั่น 2 มิลลิลิตร 1 นาทีและลางซ้ำอีกครั้ง มีกำลัง

แรงยึดไมโครเทนไซลต่ำที่สุด (4.52 ± 1.31 MPa)  

 รูปแบบการแตกหักพบเฉพาะ การแตกหักแบบไม

ยึดติดระหวางเนื้อฟนกับเรซิ่นคอมโพสิต การแตกหัก

แบบเชื่อมแนนลมเหลวพบในสวนเดือยเสนใยแกวและ

การแตกหักแบบผสม เมื่อวิเคราะหความแตกตางของรูป

แบบการแตกหัก ไมพบความแตกตางระหวางกลุมที่ลาง

ดวยน้ำกลั่นเพียงอยางเดียวกับกลุมที่ลางดวย อีดีทีเอ 

ความเขมขนรอยละ 17 รวมกับสารละลายโซเดียมไฮโป

คลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 (p=0.48) ทั้งสองกลุม

นี้สวนใหญเปนการแตกหักแบบไมยึดติดระหวางเนื้อฟน

กับเรซินคอมโพสิตและไมพบความแตกตางของรูปแบบ

การแตกหักระหวางกลุมที่ลางดวย อีดีทีเอ ความเขมขน

รอยละ 17 รวมกับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต 

ความเขมขนรอยละ 5.25 และน้ำกลั่นกับกลุมที่ลางดวย 

อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 รวมกับสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 และ

สารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขนรอยละ 10 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.45) ดังรูปที่ 2 ทั้งสอง

กลุมนี้เปนการแตกหักแบบไมยึดติดระหวางเนื้อฟนกับ

เรซินคอมโพสิตและการแตกหักแบบเชื่อมแนนลมเหลว

ในเดือยเสนใยแกว 

 

บทวิจารณ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ใชการทดสอบกำลังแรงยึด

ไมโครเทนไซล เพื่อใหชิ้นทดสอบมีขนาดเล็กและกระจาย

ความเคนไดอยางสม่ำเสมอ ลดโอกาสเกิดการแตกหัก

แบบเชื่อมแนนลมเหลว19 และเปนการเตรียมชิ้นทดสอบ

แบบไมตัดแตง (non-trimming) เพื่อลดโอกาสการเกิด

รอยราวตอชิ้นทดสอบขณะเตรียม20 

 การเตรียมตัวอยางโดยมีเดือยเสนใยแกวที่ปรับ

สภาพผิวอยูกึ่งกลาง มีเรซินคอมโพสิต และเนื้อฟนอยู

ดานนอกตามลำดับ เนื่องจากความลมเหลวจากการยึด

อยู สามารถพบไดทั้งระหวางเนื้อฟนกับเรซินคอมโพสิต 
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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

เดียว มีกำลังแรงยึดไมโครเทนไซลต่ำที่สุดอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุมทดลองอื่น ๆ จากการ

ศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาเมื่อปรับสภาพผิวเนื้อฟน

โดยการลางดวยสารละลาย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 

17 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 นาที ตามดวยสารละลาย

โซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 

2 มิลลิลิตร 1 นาที สามารถกำจัดชั้นเสมียรที่ปกคลุมผิว

คลองรากฟนและเปดทอเนื้อฟนใหกวาง23 และพบวา

กำลังแรงยึดไมโครเทนไซลของกลุมที่ลางดวยอีดีทีเอรวม

กับสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตสูงกวากลุมที่ลางดวย

โซเดียมไฮโปคลอไรตเพียงอยางเดียวอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ24 แตการลางดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต 

ซึ่งเปนตัวออกซิไดซ (oxidizing agent) ที่แรง สามารถ

แตกตัวทำใหเกิดชั้นที่อุดมไปดวยออกซิเจน (oxygen 

rich layer) บนผวิเนือ้ฟน ซึง่มผีลทำใหลดกำลงัแรงยดึ25-27 

เนือ่งจากไปยบัยัง้ขบวนการพอลเิมอไรเซชนัของสารเรซนิ28 

จึงไดนำสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตที่มีคุณสมบัติเปน

ตัวรีดิวซ (reducing agent) มาลางคลองรากฟน

ภายหลังจากลางดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต 

โดยโซเดียมแอสคอรเบตจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่

เกิดจากการแตกตัวของโซเดียมไฮโปคลอไรต สงผลให

ปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันของเรซินดีขึ้น การศึกษาครั้งนี้

พบวากลุมที่ลางดวยสารละลายโซเดียมแอสคอรเบตมี

กำลังแรงยึดไมโครเทนไซล14.56 MPa ซึ่งสูงกวาทุกกลุม

ทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคลอง

กบัการศกึษาทีผ่านมาโดยสารละลายโซเดยีมแอสคอรเบต

สามารถเพิ่มกำลังแรงยึดที่ลดลงใหกลับคืนมาได17 และ

จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการลางดวยน้ำกลั่นภายหลัง

ลางคลองรากดวยสารละลายอีดีทีเอและโซเดียมไฮโป

Figure 2 The percentages of fracture modes. The data connected with vertical line demonstrated no 
statistically significant difference. 
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คลอไรตสามารถเพิ่มคากำลังแรงยึดไดโดยเทียบกับกลุมที่

ไมลางดวยน้ำกลั่น อาจเนื่องจากน้ำกลั่นชวยชะลาง

ปริมาณของออกซิเจนที่เหลืออยูบนผิวเนื้อฟน 

 เมื่อพิจารณารูปแบบการแตกหักจากชิ้นตัวอยาง 

ทุกกลุมทดลองจะมีการแตกหักแบบไมยึดติดระหวางเนื้อ

ฟนกับเรซินคอมโพสิตเปนสวนใหญ แสดงวากำลังแรงยึด

ระหวางเดือยฟนกับเรซินคอมโพสิตมากกวาแรงยึด

ระหวางเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟน 
 

สรุป 
 การยึดเดือยเสนใยแกวในคลองรากฟนดวยเรซิน

คอมโพสิตการศึกษาครั้งนี้ พบวาการลางคลองรากฟน

ดวยสารละลาย อีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 จำนวน 

2 มิลลิลิตร 1 นาที ตามดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอ

ไรต ความเขมขนรอยละ 5.25 จำนวน 2 มิลลิลิตร 1 

นาที และสารละลายโซเดียมแอสคอรเบต ความเขมขน

รอยละ 10 จำนวน 10 มิลลิลิตรเวลา 10 นาที ใหกำลัง

แรงยึดไมโครเทนไซลบริเวณผิวคลองรากฟนสูงที่สุดอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติสูงกวาการลางคลองรากดวยน้ำกลั่น 

หรืออีทีเอและโซเดียมไฮโปคอลไรต สวนรูปแบบการ

แตกหักในกลุมที่ลางคลองรากดวยน้ำกลั่น หรืออีดีทีเอ

และโซเดียมไฮโปคลอไรตเปนแบบไมยึดติดระหวางเนื้อ

ฟนกับเรซินคอมโพสิต เปนสวนใหญ สวนกลุมที่ลางคลอง

รากดวยอีดีทีเอและโซเดียมไฮโปคลอไรต จากนั้นลางตาม

ดวยน้ำกลั่นหรือโซเดียมแอสคอรเบต จะเปนการแตกหัก

แบบไมยึดติดระหวางเนื้อฟนกับเรซินคอมโพสิตรวมกับ

การแตกหักแบบเชื่อมแนนลมเหลวในเดือยฟน  
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