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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึ กษานี้ เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาค ในเอ็มที เอเบสซี ลเลอร์
ไบโอเซรามิกเบสซีลเลอร์ และอีพอ๊ กซีเรซินเบสซีลเลอร์ ศึกษาในฟันกรามน้อยล่างรากเดียว จานวน 30 ซี่ อุดคลองราก
ฟันด้วยวิธีแมทกัตทาเพอร์ชาโคนร่ วมกับวอร์มเวอติคลั คอมแพคชัน เตรี ยมชิ้นตัวอย่างหนา 1±0.1 มิลลิเมตร กาหนดให้
หัวกดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8, 0.5 และ 0.3 มิลลิเมตร ใช้แรง 100 นิ วตัน เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว 0.5 มิลลิเมตรต่อ
นาที จากนั้นนาชิ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์การแตกหัก ใช้สถิติวนั เวย์อะโนวาวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มเอ็มที เอเบสซี ลเลอร์ มีค่ าเฉลี่ ยความแข็งแรงกดออกระดับจุ ลภาคต่ าที่ สุด และพบความ
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จากกลุ่ ม อี พ๊ อ กซี เรซิ น เบสซี ล เลอร์ แ ละกลุ่ ม ไบโอเซรามิ ก เบสซี ล เลอร์
(p-value<0.001) แต่ในกลุ่มอีพอ๊ กซี เรซิ นเบสซี ลเลอร์ และกลุ่มไบโอเซรามิกเบสซี ลเลอร์ พบความแตกต่างอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติในทุกระดับ (p-value>0.05)
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the micro push-out bond strength of the MTA based sealer the Bioceramic
based sealer and the Epoxy resin based sealer. Thirty extracted lower premolars. The canals were filled using match
gutta-percha cone with warm vertical compaction technique. Each canal was cut in horizontal direction with 1±0.1
mm thickness. The samples were subjected with load cell 100 N, cross-head speed of 0.5 mm min-1 and carried with
0.8, 0.5 and 0.3 mm diameter cylindrical plunger. Failure modes were examined. The data were analyzed with OneWay ANOVA, significance set at p-value<0.05. This study found that, the MTA based sealer had the lowest mean of
the micro push-out bond strength with statistically significant different from the Epoxy resin based sealer and the
Bioceramic based sealer (p-value<0.001). However, there was no significant difference between the Epoxy resin
based sealer and the Bioceramic based sealer (p-value>0.05).
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แข็งแรงกดออกระดับจุลภาค ในเอ็มที เอเบสซี ลเลอร์
และไบโอเซรามิ ก เบสซี ล เลอร์ เปรี ย บเที ย บกับ ซี ล
เลอร์ มาตรฐาน คืออีพ๊อกซี เรซิ นเบสซี ลเลอร์ เพื่อเป็ น
แนวทางในการเลื อ กวัส ดุ อุ ด คลองรากฟั น ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและความสาเร็ จสูงสุดในงานรักษาคลอง
รากฟัน

บทนา
สาเหตุหลักที่ ทาให้เนื้ อเยื่อในอักเสบ มาจาก
การติดเชื้อจากแบคทีเรี ย ดังนั้นเป้ าหมายของการรักษา
คลองรากฟั นคื อ การกาจัดเชื้ อแบคที เรี ยให้มากที่ สุ ด
เพื่ออุดคลองรากฟันให้แนบสนิท (Rusty, Medi, 2009)
ระหว่างวัสดุที่ใช้ในการอุดคลองรากฟันและโครงสร้าง
ของเนื้ อฟัน เพื่อป้ องกันการรั่วซึ มหรื อการเจริ ญเติบโต
ของแบคที เรี ยภายในคลองรากฟั น วัสดุอุดคลองราก
ฟั นที่ นิยม คือ กัตทาเพอร์ ชา แต่การใช้กตั ทาเพอร์ ชา
เพี ย งอย่า งเดี ย วไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ สมบัติ ก ารปิ ดผนึ ก
เนื่ องจากกั ต ทาเพอร์ ช าไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ก ารยึ ด ติ ด
(adhesion) จาเป็ นต้องอาศัยซี ลเลอร์ (sealer) โดยกัตทา
เพอร์ ชาทาหน้าที่คล้ายลูกสู บ ส่ งเสริ มให้ ซี ลเลอร์ เกิด
การไหลแผ่ไปสู่ บ ริ เวณคลองรากฟั น ที่ ซับซ้อน และ
เติมเต็มในส่ วนของช่องว่างระหว่างผนังคลองรากฟั น
กับวัสดุ อุดได้ดี (Ørstavik, 2005) ซี ลเลอร์ มาตรฐานที่
นิ ยมใช้ในการอุดคลองรากฟั น คื อ อีพ๊อกซี เรซิ นเบส
ซี ลเลอร์ (Assmann et al., 2012) เนื่ องจากมี ค วามเข้า
กันได้ดีกบั เนื้ อเยื่อ มีความแนบสนิ ทดี มีความทึ บรังสี
ไม่ ท าให้ ฟั น เป ลี่ ยน สี เกิ ดการห ดตั ว ต่ า และมี
เสถียรภาพสูง (Dentsply, 2005; Flores et al., 2011) แต่
ในกรณี ที่มีความชื้นในคลองรากฟั น ความสามารถใน
การยึดติดระหว่างกัตทาเพอร์ ชาและผนังคลองรากฟั น
จะลดลง เนื่ องจากอี พ๊ อ กซี เรซิ น เบสซี ลเลอร์ มี
คุณสมบัติไม่ชอบน้ า (Roggendorf et al., 2007) จึงได้มี
การพัฒ นาซี ล เลอร์ ช นิ ด ใหม่ ได้แ ก่ เอ็ ม ที เอเบสซี ล
เล อ ร์ แ ล ะ ไ บ โ อ เซ ร ามิ ก เบ ส ซี ล เล อ ร์ ใ ห้ มี
ความสามารถในการแทรกซึ ม เข้าสู่ ภายในคลองราก
ฟั น ที่ ซั บ ซ้ อ นได้ ดี เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ค วามแนบสนิ ท
ป้ องกันการติดเชื้ อซ้ าภายในคลองรากฟั น มีความเข้า
กันได้ดีกับเนื้ อเยื่อ มี ประสิ ทธิ ภาพในการต้านเชื้ อจุ ล
ชีพ มีระยะการทางานและระยะการแข็งตัวที่เหมาะสม
สามารถกระตุน้ การสร้างสะพานเนื้อฟันและอวัยวะปริ
ทันต์ใหม่ได้ (Sarkar et al., 2005) และอาศัยน้ าเป็ นตัว
เริ่ มปฎิ กิ ริ ยาการแข็ ง ตั ว (Angelus, n.d.; Brasseler,
2009) ดั ง นั้ นผู ้วิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาค่ า ความ

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ศึ กษาเปรี ยบเที ยบค่ าความแข็งแรงกดออก
ระดับจุลภาค จากการอุดคลองรากฟั นด้วยวิธีแมทกัต
ทาเพอร์ ชาโคนร่ วมกับวอร์ มเวอติคลั คอมแพคชัน ใน
เอ็มที เอเบสซี ลเลอร์ ไบโอเซรามิ ก เบสซี ล เลอร์ และ
อีพอ๊ กซีเรซินเบสซีลเลอร์
วิธีการวิจยั
ฟั น กรามน้ อ ยล่ า งรากเดี ย วปลายรากปิ ด
จานวน 30 ซี่ ไม่มีรอยแตกและรอยผุ รากตรงหรื อมีมุม
ความโค้ง 0-5 องศา ตามการประเมินมุมความโค้งของ
Schneider ส า ม า ร ถ ใ ช้ ต ะ ไ บ ช นิ ด เค (k-fileTM,
SybronEndo, Orange, CA, USA) ขนาดเบอร์ 20 สอด
เข้าไปในคลองรากฟั นได้ถึงรู เปิ ดปลายรากฟั น และมี
ความยาวรากฟั น อย่า งน้ อ ย 15 มิ ล ลิ เมตร ท าความ
สะอาดตัวฟัน กรอเตรี ยมช่องเปิ ดเข้าสู่โพรงเนื้ อเยือ่ ใน
ขอบเขตเป็ นรู ปวงรี และอยูก่ ่ ึงกลางตัวฟัน วัดความยาว
ที่ ใช้เตรี ยมคลองรากฟั น โดยใช้ต ะไบชนิ ด เคขนาด
เบอร์ 20 สอดเข้าไปในคลองรากฟั นให้ถึงรู เปิ ดปลาย
รากฟั น แล้ว ลดความยาวลง 1 มิ ล ลิ เมตร จากนั้ น
ถ่ า ยภาพรั ง สี ร อบปลายรากฟั น เพื่ อ ยืน ยัน ต าแหน่ ง
ความยาว นาฟั น มายึดในท่ อพลาสติกพีวีซี ขนาดเส้น
ผ่านศู น ย์ก ลาง 1 นิ้ ว สู ง 1 นิ้ ว โดยให้ผิวรากฟั นที่ ใช้
ทดสอบขนานกับ ขอบของท่ อ ขยายคลองรากฟั น
ส่ ว นบน (coronal flare) ด้วยตะไบชนิ ด เค และขยาย
คลองรากฟันด้วยเวปวันโรตารี่ ไฟล์เบอร์ 40 ความผาย
0.08 (WaveOneTM rotary file, Dentsply/Maillefer,
Switzerland) ล้างคลองรากฟั นด้วยโซเดียมไฮโปคลอ
ไรด์เข้มข้น ร้อยละ 2.5 ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร กาจัดชั้นเส
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มี ย ร์ ด้ว ยสารละลายอี ดี ที เอความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 17
ป ริ มาณ 5 มิ ลลิ ลิ ตร น าน 1 น าที และตามด้ ว ย
โซเดี ย มไฮโปคลอไรด์เข้ม ข้น ร้ อ ยละ 2.5 ปริ ม าณ 5
มิลลิ ลิตร เพื่อกาจัดอี ดีทีเอที่ ตกค้าง จากนั้น ซับ คลอง
รากฟั น ให้ แ ห้ ง ก าหนดให้ ผู ้วิจัย 1 คน เป็ นผูเ้ ตรี ย ม
คลองรากฟั นทั้งหมด แบ่งฟั นโดยวิธีหารสุ่ ม ได้กลุ่ม
ทดลองสองกลุ่ม (กลุ่มละ 10 ซี่ ) และกลุ่มควบคุมหนึ่ ง
กลุ่ม (10ซี่ ) อุดคลองรากฟัน ด้วยวิธีแมทกัตทาเพอร์ ชา
โคนร่ วมกับวอร์มเวอติคลั คอมแพคชันดังนี้
กลุ่มที่ 1 อุดคลองรากฟั นด้วยกัตทาเพอร์ ชา
และเอ็ ม ที เอ ฟิ ลเอ เพ็ ก ซี ลเลอ ร์ (MTA fillapex®,
Angelus, SoluAngelus Odontologica, Londrina, PR,
Brazil) ซึ่ งเป็ น เอ็ ม ที เอเบ สซี ลเลอร์ (MTA-based
sealer)
กลุ่มที่ 2 อุดคลองรากฟั น ด้วยกัตทาเพอร์ ชา
และเอนโดซีเควนซ์บีซีซีลเลอร์ (Endosequence BC TM,
sealer, Brasseler, USA) ซึ่ งเป็ นไบโอเซรามิก เบสซี ล
เลอร์ (Bioceramic sealer)
กลุ่มควบคุม 10 ซี่ อุดคลองรากฟันด้วยกัตทา
เพ อ ร์ ช าแ ล ะ เอ เอ ช พ ลั ส ซี ล เล อ ร์ (AH plusTM,
Densply/Maillefer, Konstanz, Germany) ซึ่ ง เ ป็ น
อีพอ๊ กซีเรซินเบสซีลเลอร์ (Epoxy resin-based sealer)
ผสมซี ล เลอร์ ใหม่ ทุ ก ครั้ ง ต่ อ การอุ ด คลอง
รากฟัน 1 ซี่ อุดคลองรากฟันโดยใช้เวปวันออฟทูเรชัน่
(large WaveOneTM obturation, Densply/Maillefer,
Konstanz, Germany) ร่ วมกับซี ลเลอร์ จากนั้นตัด กัต
ทาเพอร์ ชาให้เหลื อ 4 มิลลิ เมตรจากบริ เวณปลายราก
ฟัน และเติมกัตทาเพอร์ ชาส่ วนบนให้เต็ม โดยฉี ดด้วย
เค รื่ องซิ สเท มบี ฟิ ลยู นิ ต ชนิ ด ไร้ ส าย (System B
Endodontic Cordless Fill Unit, SybronEndo, Orange,
CA, USA) จากนั้น ถ่ ายภาพรั งสี เพื่ อ ยืน ยัน ว่าวัส ดุ อุ ด
คลองรากฟั นแน่ นในทุ ก มิ ติ และเก็ บ ฟั นภายใต้
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 95
เป็ นเวลา 48 ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ ซี ล เลอร์ แข็ ง ตัว อย่ า ง
สมบูรณ์ นาฟั นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาเตรี ยม
ชิ้ น ตัวอย่างเพื่ อ ทดสอบความแข็งแรงกดออกระดับ

จุ ล ภาค โดยแบ่ งความยาวรากฟั น ออกเป็ นสามส่ ว น
เท่ าๆกัน และตัดรากฟั นในแต่ละส่ วนให้มีความหนา
1±0.1 มิ ล ลิ เมตร เพื่ อ เป็ นตัวแทนของบริ เวณตัวฟั น
บริ เวณกึ่งกลางรากฟัน และบริ เวณปลายรากฟัน จะได้
ชิ้นตัวอย่างทั้งหมด 90 ชิ้น
นาชิ้นตัวอย่างมาทดสอบค่าความแข็งแรงกด
ออกระดับจุลภาค ด้วยเครื่ องทดสอบแรงแบบสากล ใช้
แรง 100 นิ วตัน เคลื่ อนที่ ด้วยความเร็ ว 0.5 มิ ลลิ เมตร
ต่อนาที หัวทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8, 0.5
และ 0.3 มิลลิเมตร ที่บริ เวณตัวฟัน บริ เวณกึ่งกลางราก
ฟั น และบริ เวณปลายรากฟั น ตามล าดั บ โดยหั ว
ทดสอบต้องครอบคลุมบริ เวณกัตทาเพอร์ ชาแท่งหลัก
และไม่ สั ม ผัส กับ บริ เวณผนั ง คลองรากฟั น วางชิ้ น
ตัว อย่ า งให้ ส่ ว นบนของรากฟั น คว่ า อยู่ บ นเครื่ อง
ทดสอบแรงแบบสากล นาค่าแรงที่ ได้จากการทดลอง
มาคานวณในหน่วย เมกะปาสคาล (MPa) จากสูตร
𝐹𝑚𝑎𝑥

(𝑀𝑝𝑎) =
𝐴
กาหนด 𝐹𝑚𝑎𝑥 คือ แรงสู งสุ ดที่ ให้จนเกิ ดการแตก
ของชิ้นตัวอย่างมีหน่วยเป็ นนิวตัน
A คื อ พื้ น ที่ ก ารยึด ติ ด ของผนัง คลองรากฟั น
คานวณได้จาก (R+r)[h2+(R-r)2]0.5
กาหนด 𝜋 คือ 3.14
R คือ รัศมีของฟันหลักและซีลเลอร์ส่วนบน
r คือ รัศมีของฟันหลักและซีลเลอร์ส่วนล่าง
h คือ ความสูงของชิ้นงานตัวอย่าง
หลังจากทดสอบความแข็งแรงกดออกระดับ
จุลภาค นาชิ้นตัวอย่างทุกชิ้นไปส่ องกล้องจุลทรรศน์
ชนิ ดสเตอริ โอ เพื่อพิจารณาการแตกหัก ว่าเป็ นความ
ล้ ม เหลวการแตกหั ก ในซี ลเลอร์ (cohesive failure)
ความล้มเหลวการแตกหักระหว่างซี ลเลอร์และเนื้ อฟั น
(adhesive failure) หรื อความล้ ม เหลวการแตกหั ก
ร่ วมกันทั้งสองแบบ (mix failure) สถิติวนั เวย์อะโนวา
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกด
ออกระดับ จุ ล ภาคในกลุ่ ม ควบคุ ม กับ กลุ่ ม ทดลอง ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
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MMP15-4
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกระดับ
ระดับจุลภาค ที่ระดับบริ เวณตัวฟัน
Micro push-out bond
Group (N=30)
strength (MPa)
Mean±SD Min Max
Epoxy resin based 1.22a± 0.14 1.01 1.44
Bioceramic based 1.13a±0.18 0.84 1.36
MTA based
0.50b±0.08 0.42 0.68
p-value
< 0.001

ผลการศึกษา
ที่ ร ะดั บ บริ เวณตั ว ฟั น พบค่ า เฉลี่ ย ความ
แข็ งแรงกดออกระดับ จุ ล ภาค มี ค่ าเท่ ากับ 1.22, 1.13
และ 0.50 เมกะปาสคาล ในอีพอ๊ กซี เรซิ นเบส ซี ลเลอร์
ไบโอเซรามิ กเบสซี ล เลอร์ และเอ็ม ที เอเบสซี ลเลอร์
ตามลาดับ (ดังตารางที่ 1) ที่ ระดับบริ เวณกึ่ งกลางราก
ฟัน พบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาค มีค่า
เท่ ากับ 0.61, 0.56 และ 0.19 เมกะปาสคาล ในอี พ๊อ ก
ซี เรซิ น เบสซี ล เลอร์ ไบโอเซรามิ กเบสซี ล เลอร์ และ
เอ็มที เอเบสซี ลเลอร์ ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2) และที่
ระดับบริ เวณปลายรากฟั น พบค่าเฉลี่ยความแข็งแรง
กดออกระดับจุลภาค มีค่าเท่ ากับ 0.39, 0.37 และ 0.16
เมกะปาสคาล ในอีพอ๊ กซี เรซิ นเบสซี ลเลอร์ ไบโอเซรา
มิกเบสซี ลเลอร์ และเอ็มที เอเบสซี ลเลอร์ (ดังตารางที่
3) จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติวนั เวย์อะโนวา ใน
กลุ่ม เอ็ม ที เอเบสซี ลเลอร์ มี ค่ าเฉลี่ ยความแข็งแรงกด
ออกระดับจุลภาคต่ าที่ สุด และพบความแตกต่างอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จากกลุ่ ม อี พ๊ อ กซี เรซิ นเบส
ซี ล เลอร์ และกลุ่ ม ไบโอเซรามิ ก เบสซี ล เลอร์ (pvalue<0.001) แต่ ท้ ัง กลุ่ ม อี พ๊ อ กซี เรซิ น เบสซี ล เลอร์
และไบโอเซรามิกเบสซี ลเลอร์ พบความแตกต่างอย่าง
ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value>0.05) ในทั้ งสาม
ระดับ และค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาค
มีค่าลดลงจากบริ เวณตัวฟันไปยังบริ เวณปลายรากฟั น
สาหรับการวิเคราะห์การแตกหัก ในอีพอ๊ กซีเรซิ นเบส
ซี ล เลอร์ แ ละไบโอเซรามิ ก เบส ซี ล เลอร์ พบความ
ล้มเหลวการแตกหักภายใน ซีลเลอร์เป็ นส่วนใหญ่ (ดัง
รู ปที่ 1 ) และในเอ็มทีเอเบสซี ลเลอร์ พบความล้มเหลว
การแตกหักระหว่างซี ลเลอร์และผนังคลองรากฟันเป็ น
ส่วนใหญ่ (ดังรู ปที่ 2)

Groups with different superscript letters were significantly
different (p-value < 0.05)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกระดับ
จุลภาค ที่ระดับบริ เวณกึ่งกลางรากฟัน
Micro push-out bond
Group (N=30)
strength (MPa)
Mean±SD Min Max
Epoxy resin based 0.61a± 0.10 0.52 0.83
Bioceramic based 0.56a±0.06 0.84 1.36
MTA based
0.19b±0.06 0.42 0.68
p-value
< 0.001
Groups with different superscript letters were significantly
different (p-value < 0.05)

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกดออกระดับ
จุลภาค ที่ระดับบริ เวณปลายรากฟัน
Micro push-out bond
Group (N=30)
strength (MPa)
Mean±SD Min Max
Epoxyresin based
0.39a± 0.04 0.33 0.46
Bioceramic based 0.37a±0.08 0.24 0.48
MTA based
0.16b±0.06 0.07 0.26
p-value
< 0.001
Groups with different superscript letters were significantly
different (p-value < 0.05)
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MMP15-5
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การทดสอบความแข็ ง แรงกดออกระดั บ
จุลภาค นิ ยมใช้ทดสอบการยึดติดของซี ลเลอร์ ในการ
อุดคลองรากฟั น เพราะการแตกหักของชิ้น ตัวอย่างมี
ลักษณะขนานกับพื้นผิวระหว่างผนังคลองรากฟันและ
ซีลเลอร์ ทาให้ได้ค่าแรงเฉื อนที่แท้จริ ง สามารถทดลอง
ซ้ าได้ง่ า ย แม้แ รงที่ ท ดสอบมี ป ริ มาณต่ า ก็ ส ามารถ
ทดสอบได้ (DeLong et al., 2015) และการวางชิ้ น
ตัวอย่างในการทดสอบทาได้ง่าย (Ungor et al., 2006)
นิ ยมดัดแปลงชิ้นตัวอย่างให้มีความหนาน้อยกว่าหรื อ
เท่ ากับ 1 มิลลิเมตร ซึ่ งจะให้ค่าความแข็งแรงพันธะที่
เชื่อถือได้ (Skidmore et al., 2006)
อี พ๊อ กซี เรซิ น เบสซี ล เลอร์ มี ค่ าเฉลี่ ย ความ
แข็ ง แรงกดออกระดับ จุ ล ภาคสู ง ที่ สุ ด ในทุ ก ระดับ
เพราะมี อตั ราการไหลสู งและมี ระยะเวลาการแข็งตัว
นาน จึ งเพิ่มความสามารถในการไหลแผ่ไปยังบริ เวณ
ผนั ง คลองรากฟั น (Mamootil, Messer, 2007) และมี
การยึดติดดีเยีย่ ม (Lee et al., 2002) เนื่องจากมีการสร้าง
พัน ธะโควาเลนต์ ระหว่า งวงแหวนอิ พ๊ อ กไซด์ กับ
กลุ่มอะมิ โนของคอลลาเจนภายในผนังคลองรากฟั น
ท าให้ มี เ สถี ย รภาพ ที่ ดี เกิ ดการห ดตั ว ต่ า และมี
ความสามารถในการแทรกซึมเข้าสู่ท่อเนื้อฟันได้ดี โดย
มี ก ารสร้ างเรซิ น แท็ ก ภายในท่ อ เนื้ อ ฟั น (Weis et al.,
2 0 0 4 ; Bergmans et al., 2 0 0 5 ; Patel et al., 2 0 0 7 )
สาหรับไบโอเซรามิ กเบสซี ลเลอร์ มี ค่าความแข็งแรง
กดออกระดับจุลภาคสู งรองลงมาจากอีพอ๊ กซีเรซินเบส
ซีลเลอร์ เนื่ องจากมีส่วนประกอบของแคลเซียมซิลิเกต
ที่ตอ้ งการความชื้ นในการเกิดปฎิกิริยาการแข็งตัว เกิ ด
การหดตัวต่า การที่มีอนุภาคขนาดเล็กและมีความหนื ด
ต่า ช่วยเพิ่มความสามารถในการแทรกซึ มเข้าสู่ ท่อเนื้ อ
ฟัน และบริ เวณคลองรากฟั นที่ ซบั ซ้อนได้ดี (Ersahan,
Aydin, 2010) ส่ ว นเอ็ ม ที เอเบสซี ล เลอร์ มี ค่ า ความ
แข็งแรงกดออกระดับจุลภาคต่าที่สุด เนื่ องจากขณะเกิด
ปฎิ กิ ริ ย าการแข็ ง ตัว พบการหลั่ง แคลเซี ย มไอออน
และไฮดรอกซิ ลไอออน เมื่ อสัม ผัสกับ ฟอสเฟต เกิ ด
การสร้างเป็ นผลึกอะพาไทป์ และจับกับเส้นใยคอลลา

(ก)

(ข)
รู ปที่ 1 ความล้มเหลวการแตกหักภายในซีลเลอร์
(ก) อีพอ๊ กซีเรซินเบสซีลเลอร์
(ข) ไบโอเซรามิกเบสซีลเลอร์

รู ปที่ 2 ความล้มเหลวการแตกหักระหว่างซีลเลอร์
และผนังคลองรากฟันในเอ็มทีเอเบส
ซีลเลอร์
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MMP15-6
เจน เกิ ดลักษณะคล้ายเรซิ นแท็ก ที่ บริ เวณพื้นผิวของ
ผนังคลองรากฟั น ส่ งผลต่อ การยึดติ ดกับซี ลเลอร์ ได้
จากัด และเกิดการหดตัวสู ง ทาให้ความสามารถในการ
ยึด ติ ด กับ ผนั ง คลองรากฟั น ลดลง (Baechtold et al.,
2013; Gurgel-Filho et al., 2014)
จากการศึ กษานี้ พบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกด
ออกระดับจุลภาค สอดคล้องกับการศึ กษาของ Sagsen
และคณะ ค.ศ.2011 ที่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ ระหว่างไบโอเซรามิก เบสซีลเลอร์
และอีพอ๊ กซี เรซิ นเบสซีลเลอร์ แต่ซีลเลอร์ ท้ งั สองชนิ ด
มี ค่ าความแข็งแรงพัน ธะสู งกว่าเอ็ม ที เอเบสซี ล เลอร์
(Sagsen et al., 2011) และสอดคล้องกับการศึกษาส่ วน
ใหญ่ ที่ พ บว่าอี พ๊อ กซี เรซิ น เบสซี ล เลอร์ และไบโอ
เซรามิกเบสซีลเลอร์ มีค่าความแข็งแรงพันธะที่สูงกว่า
เอ็มที เอเบส ซี ลเลอร์ (Abada et al., n.d.; Baechtold et
al., 2013; Gurgel-Filho et al., 2014) แต่ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Assmann และคณะ ค.ศ. 2012 ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติข องค่าความ
แข็งแรงกดออก ในเอ็มทีเอเบสซี ลเลอร์ และอีพอ๊ กซี เร
ซิ น เบ ส ซี ล เล อ ร์ (Assmann et al., 2 0 1 2 ) เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบค่าความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาคใน
แต่ ล ะระดับ คลองรากฟั น พบว่าบริ เวณตัว ฟั น มี ค่ า
ความแข็งแรงกดออกระดับ จุลภาคสู งที่ สุด ตามด้วย
บริ เวณกึ่ งกลางรากฟั น และในบริ เวณปลายรากฟั น
การที่มีค่าความแข็งแรงกดออกระดับจุลภาคต่าที่สุดที่
บริ เวณปลายรากฟั น เนื่ องจากบริ เวณตัวฟั นมีขนาดรู
เปิ ดท่อเนื้อฟันที่ใหญ่กว่า และมีความหนาแน่นของท่อ
เนื้ อ ฟั น ในปริ มาณที่ ม ากกว่า (Kuçi et al., 2014) ส่ วน
บริ เวณปลายรากฟั น พบการสะสมแร่ ธ าตุ และพบ
ประสิ ทธิ ภาพในการกาจัดชั้นเสมียร์ลดลง (Chandra et
al., 2012) การมีค่าความแข็งแรงพันธะสู ง แสดงถึงการ
มีคุณสมบัติการยึดติดที่ ดี ส่ งผลต่อการเกิดการรั่วซึ มที่
ต่าด้วย (Ørstavik et al., 1983)
การวิเคราะห์ ค วามล้ม เหลวการแตกหั กใน
อี พ๊ อ กซี เรซิ น เบสซี ล เลอร์ และไบโอเซรามิ ก เบส
ซีลเลอร์ พบความล้มเหลวการแตกหักภายใน ซี ลเลอร์

เป็ นส่ ว นใหญ่ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Jainaen
และคณะ ค.ศ. 2007 พบว่าเรซิ นซีลเลอร์ สามารถยึดติด
กับส่ วนของผนังคลองรากฟั นได้ดีกว่ากัตทาเพอร์ ชา
(Jainaen et al., 2007) และการศึกษาของ Ersahan และ
คณะ ค.ศ. 2010 (Ersahan, Aydin, 2010) แต่ในเอ็มทีเอ
เบสซี ลเลอร์ พบความล้มเหลวการแตกหักระหว่างซี ล
เลอร์ และผนังคลองรากฟั น เป็ นส่ วนใหญ่ สอดคล้อง
กั บ การศึ กษ าข อ ง Sönmez แ ล ะค ณ ะ ค .ศ . 2012
(Sönmez et al., 2012)
ใน การศึ กษานี้ ผู ้ วิ จั ย พบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความล้ม เหลวการแตกหั กของซี ลเลอร์ และ
ค่ าเฉลี่ ย ความแข็ งแรงกดออกระดับ จุ ล ภาคดังนี้ คื อ
กลุ่มเอ็มทีเอเบสซี ลเลอร์ พบความล้มเหลวการแตกหัก
ระหว่างซี ลเลอร์ และผนังคลองรากฟั น เป็ นส่ วนใหญ่
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Sönmez และคณะค.ศ.
2012 ( Sönmez et al., 2 0 1 2 ) แ ส ด ง ถึ ง ก า ร มี
ความสามารถในการยึดติ ดกับเนื้ อฟั นต่ า ซึ่ งสัมพัน ธ์
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