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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เชิงทดลองในห้องปฏิบตั ิการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบการเกิดรอยรั่วซึมเล็กที่ขอบด้าน
บดเคี้ยวและด้านเหงือกของโพรงฟันชนิ ดที่ 2 ที่ได้รับการบูรณะด้วยเรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดบัลค์ฟิลล์ (FiltekTM Bulk Fill
Posterior Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram Bulk Fill, X-tra fil) และชนิ ดนาโนฟิ ลล์ (FiltekTM Z350 XT) โดย
ฟั นกรามน้อยบนมนุ ษย์ที่ถูกถอน 100 ซี่ ที่ ได้รับการเตรี ยมโพรงฟั นชนิ ดที่ 2 แบบสลอท (ความลึกและความกว้าง 4
มิ ล ลิ เมตร) แบ่ ง เป็ น 5 กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 20 ชิ้ น โดยการสุ่ ม อย่างง่ าย บู ร ณะด้ว ยเรซิ น คอมโพสิ ต ตามค าแนะน าของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต นาเข้าเครื่ องเทอร์ โมไซคลิง ที่ อุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซี ยส จานวน 500 รอบ และแช่ในสารละลาย
เมธิ ลีนบลู ความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ทดสอบการเกิ ดรอยรั่วซึ มเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิ ดใช้แสง
โพลาไรซ์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิ ดส่ องกราด ผลการศึกษาพบว่า X-tra fil เกิดรอยรั่วซึ มเล็กที่ขอบด้านบด
เคี้ยวมากที่สุด ส่ วนขอบด้านเหงือก FiltekTM Z350 XT เกิดรอยรั่วซึ มเล็กน้อยที่สุด และเรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดบัลค์ฟิลล์
ทั้ง 4 กลุ่ม เกิดรอยรั่วซึมเล็กแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ
ABSTRACT
The purpose of this in vitro study was to the microleakage rate of bulk-fill resin composites (FiltekTM Bulk
Fill Posterior Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram Bulk Fill and X-tra fil) and nanofill resin composite
(FiltekTM Z350 XT) at occlusal and gingival margins of class II restoration. One hundred sound extracted human
upper premolars were prepared for class II (slot) cavity (4 mm. in depth and width). The teeth were randomly divided
into 5 groups (n=20) and restored with resin composites following the manufacturer’s recommendations. All the
restored teeth were submitted to simultaneous 500 thermal cycles in water at 55 oC and 5oC and stained with the 2%
methylene blue solution for 24 hours. All specimens were evaluated microleakage rate with polarized light
microscope and scanning electron microscope. The result showed X-tra fil had the highest microleakage rate at
occlusal margin. FiltekTM Z350 XT had the lowest microleakage rate at gingival margin and there are no significant
differences in microleakage rate at gingival margin of all four of bulk-fill resin composites restoration.
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Keywords: Bulk-fill resin composite, Nanofill resin composite, Microleakage
* นักศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

- 833 -

MMP16-2
เสี ยหาย ส่ งผลให้เกิ ดโรคฟั นผุกลับซ้ า อาการเสี ยวฟั น
ภายหลัง การรั ก ษาและสามารถพัฒ นาจนเกิ ด เป็ น
พยาธิ สภาพของเนื้ อเยื่อในโพรงฟันได้ (Hersek, 2002)
โดยปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด รอยรั่ ว ซึ ม เล็ ก ได้ แ ก่
รู ป ร่ างของโพรงฟั น และการเปลี่ ย นแปลงของวัส ดุ
บูรณะ อันเนื่ องมาจากการหดตัวจากปฏิ กิริยาการเกิ ด
พอลิเมอร์ การหดตัวจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
การดู ด น้ า และปั จ จัย เชิ งกลที่ ท าให้ เกิ ด ความเครี ย ด
เป็ นต้น (Staninec,1986) ซึ่ งรอยรั่วซึ มเล็กที่ เกิ ดขึ้นนั้น
อาจตรวจพบทางคลิ นิ ก ได้ ย าก และเป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญต่ออายุการใช้งานของเรซินคอมโพสิ ต
ปั จ จุ บัน ยัง ไม่ มี การศึ กษาการเปรี ย บเที ย บ
การเกิ ด รอยรั่ ว ซึ ม เล็ ก ในโพรงฟั น ชนิ ด ที่ 2 ที่ ไ ด้รั บ
การบูรณะด้วยเรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ด บัลค์ฟิลล์ ดังนั้น
การศึ ก ษาในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารนี้ จึ ง ต้อ งการประเมิ น
การเกิ ดรอยรั่ วซึ มเล็กของโพรงฟั น ชนิ ดที่ 2 ที่ ได้รับ
การบู ร ณะด้ว ยเรซิ น คอมโพสิ ต ชนิ ด บัล ค์ ฟิ ลล์ ที่ มี
จาหน่ ายในประเทศไทย และสามารถนามาบูรณะกับ
ฟั น ได้โ ดยตรง โดยไม่ จ าเป็ นต้อ งได้รั บ การปิ ดทับ
ด้วยเรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดอื่น ได้แก่ FiltekTM Bulk Fill
Posterior Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram
Bulk Fill และX-tra fil โดยเปรี ยบเที ยบกั บ เรซิ นคอมโพสิ ตชนิดนาโนฟิ ลล์ (FiltekTM Z350 XT)

บทนา
ปั จจุ บั น การบู รณ ะฟั นหลั ง ด้ ว ยเรซิ น คอมโพสิ ต ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมาก เนื่ อ งจากมี
ความสวยงามคล้ายคลึงกับฟันธรรมชาติ มีความเข้ากัน
ได้กับ เนื้ อ เยื่อ (biocompatibility) มี ค วามสามารถใน
การยึ ด ติ ดเชิ งกลระดั บ จุ ล ภาค (micromechanical
retention) และมี ค วามสามารถในการรองรั บ แรง
บดเคี้ ยวในฟั นหลั ง ได้ (Chan et al., 2010) ในการ
บูรณะฟั นหลังด้วยเรซิ นคอมโพสิ ตที่ ผ่านมา พบว่า มี
ความยุ่ง ยากซับ ซ้อ น และใช้เวลานาน เนื่ อ งจากวิ ธี
การบูรณะฟันหลัง ต้องใช้เทคนิ คการอุดแบบเป็ นชั้นๆ
(incremental technique) โดยความหนาของวัส ดุ ใ น
แต่ล ะชั้น ต้อ งไม่ เกิ น 2 มิ ล ลิ เมตร จึ งจะสามารถเกิ ด
การแข็งตัวด้วยแสงหรื อเกิดปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
ได้อย่างสมบูรณ์ (Rueggeberg et al., 1994)
เมื่อไม่นานมานี้ มีการผลิตเรซิ นคอมโพสิ ต
ชนิดใหม่ข้ ึนมา เรี ยกว่า เรซิ นคอมโพสิ ตชนิดบัลค์ฟิลล์
ซึ่ งเป็ นการน าเรซิ น คอมโพสิ ต ที่ มี เมธาคริ เลทเป็ น
องค์ประกอบหลักมาพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณสมบัติที่ดี
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถบู ร ณะฟั น หลัง โดยใช้ เทคนิ ค
การอุดแบบชั้นเดียว (bulk-fill technique) และสามารถ
เกิ ด การแข็ ง ตัว ด้ ว ยแสงหรื อเกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาการเกิ ด
พอลิ เมอร์ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ได้ ที่ ระดั บ ความลึ ก 4-5
มิ ล ลิ เมตร ด้ว ยการฉายแสงเพี ย ง 20 วิ น าที เท่ า นั้ น
(Czasch, Ilie, 2013; Ilie et al., 2013a; Ilie et al.,
2013b) ทั้งนี้ เพื่อต้องการลดขั้นตอนที่ ยุ่งยากซับซ้อน
และเวลาที่ ใช้ในการบูรณะฟัน ซึ่ งเป็ นจุดด้อยของการ
บู รณะฟั น ด้วยเรซิ น คอมโพสิ ตในอดี ต นอกจากนี้ มี
การปรั บ ปรุ งวัสดุ ให้ ค วามเครี ยดและการหดตัวจาก
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อให้ขอบ
ของโพรงฟันเกิดความแนบสนิทที่ดี
รอยรั่วซึ มเล็ก เป็ นทางเชื่อมต่อหรื อทางผ่าน
ที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า งฟั น กั บ วัส ดุ บู ร ณะฟั น ท าให้ เชื้ อ
แบคที เรี ย ของเหลว โมเลกุล หรื อ ไอออน สามารถ
เคลื่ อ นที่ ผ่านเข้าออกได้ (Kidd, 1976) ซึ่ งเป็ นสาเหตุ
ท าให้ ข อบของวัส ดุ บู ร ณะเกิ ด การติ ด สี และช ารุ ด

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อเปรี ยบเทียบการเกิดรอยรั่วซึ มเล็กที่ขอบ
ด้านบดเคี้ ยวและด้านเหงื อกของโพรงฟั นชนิ ดที่ 2 ที่
ได้ รั บ ก ารบู รณ ะด้ ว ย FiltekTM Bulk Fill Posterior
Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram Bulk Fill,
X-tra fil และFiltekTM Z350 XT ร่ วม กั บ การศึ กษ า
ลักษณะของการเกิดรอยรั่วซึมเล็กจากภาพถ่ายจุลภาคที่
ได้จ ากกล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ ค ตรอนชนิ ด ส่ อ งกราด
(Scanning electron microscope)
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จะใช้เทคนิ ค การอุ ด แบบชั้น เดี ย วให้ เต็ ม โพรงฟั น
จากนั้น ฉายแสงที่ดา้ นบดเคี้ยว 20 วินาที ถอดเมทริ กซ์
แล้วฉายแสงที่ดา้ นใกล้แก้มและด้านใกล้ลิ้น ด้านละ 10
วินาที กาจัดวัสดุส่วนเกิ นด้านเหงือกของฟั นออกด้วย
ใบมี ด เบอร์ 12 และขัด วัส ดุ ด้านบดเคี้ ยวด้วยหัวกรอ
กากเพชรขัดเรี ยบคอมโพเชฟ ความละเอียด 15 µm grit
3. การเก็บและการทดสอบชิ้นตัวอย่ าง
น าฟั น ไปเก็ บ ในน้ ากลั่น ในตู ้ค วบคุ ม
ความชื้นที่อุณหภูมิที่ 37oC เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้น
นาเข้าเครื่ องเทอร์ โมไซคลิ ง โดยแช่ ที่ อุณ หภูมิ 55 oC
เป็ นเวลา 30 วิน าที สลับ กับ 5 oC เป็ นเวลา 30 วิน าที
โดยมีช่วงพักที่อุณหภูมิห้อง รอบละ 30 วินาที จานวน
ทั้ง หมด 500 รอบ (Eunice,2012) ตามมาตรฐาน ISO
TR11450 กาหนด
นาฟันมาเคลือบผิวฟันโดยรอบด้วยน้ ายา
ทาเล็บสี แดง 2 ชั้น โดยทาห่ างจากขอบของวัสดุบูรณะ
1 มิ ล ลิ เมตร และแช่ ใ นสารละลายเมธิ ลี น บลู ความ
เข้มข้นร้อยละ 2 เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง จากนั้น ตัดฟันใน
แนวใกล้กลาง-ไกลกลาง และแนวขวาง ได้ชิ้นตัวอย่าง
ที่มีความหนา 1 มิลลิเมตร
น าชิ้ น ตัว อย่า งมาวัด ระยะการเกิ ด รอย
รั่วซึ มเล็กด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดใช้แสงโพลาไรซ์
และศึ ก ษาลัก ษณะการเกิ ด รอยรั่ ว ซึ ม เล็ ก ด้ว ยกล้อ ง
จุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิ ดส่ องกราด แล้วจึ งนาข้อมูล
ทั้ง หมดไปวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ด้ว ย One-way ANOVA
และ bonferroni test ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95

วิธีการการวิจยั
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งทดลองใน
ห้องปฏิ บัติ การ โดยน าฟั น กรามน้อ ยบนมนุ ษ ย์ที่ ถู ก
ถอน จานวน 100 ซี่ ซึ่ งมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ ฟันกราม
น้อยบนจากผูป้ ่ วยอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยมีความสู ง
ของตัวฟัน 8.5±0.5 มิลลิเมตร สภาพตัวฟันและรากฟัน
สมบูรณ์ และไม่มีความผิดปกติของเคลือบฟัน
1. การเตรียมฟันทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
น าฟั น กรามน้อ ยบนมาท าความสะอาด
ด้วยคิ วเรตต์ จากนั้น แช่ ในสารละลายไธมอล ความ
เข้มข้นร้อยละ 0.1 และยึดฟันกับโพลีไวนิลคลอไรด์รูป
ทรงกระบอกด้วยอะคริ ลิกเรซินชนิดบ่มด้วยตัวเอง
2. การเตรียมชิ้นตัวอย่ าง
น าฟั น มากรอเตรี ย มโพรงฟั น ชนิ ด ที่ 2
แบบสลอท (ClassII slot cavity) ด้วยหั วกรอฟั น กาก
เพชรรู ป ทรงกระบอก โดยโพรงฟั น จะมี ค วามลึ ก
ความกว้างในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง และความกว้าง
ในแนวใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้น 4 มิลลิเมตร จากนั้น แบ่งชิ้น
ตัวอย่างเป็ น 5 กลุ่ม กลุ่ม ละ 20 ชิ้ น (ตารางที่ 1) โดย
การสุ่ ม อย่างง่ าย ใส่ เมทริ กซ์ ชนิ ด AutoMatrix® และ
บู รณะด้วยเรซิ น-คอมโพสิ ต ตามกลุ่ม ร่ วมกับ การใช้
สารยึดติดตามคาแนะนาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต กลุ่มที่ได้รับ
การบูรณะด้วย FiltekTM Z350 XT จะใช้เทคนิ คการอุด
แบบเป็ นชั้นๆ โดยแบ่งเป็ น 2 ชั้นในแนวระนาบ ชั้นละ
2 มิลลิเมตร จนให้เต็มโพรงฟั น ส่ วนกลุ่มที่ ได้รับการ
บู รณ ะด้ ว ย FiltekTM Bulk Fill Posterior Restoration,
SonicFillTM, Tetric® N-Ceram Bulk Fill และ X-tra fil

ตารางที่ 1 การแบ่งกลุ่มการทดสอบการเกิดรอยรั่วซึมเล็ก
Resin composite
Bonding agent
FiltekTM Z350 XT
ScotchbondTM Multi-Purpose Plus
FiltekTM Bulk Fill Posterior Restoration ScotchbondTM Multi-Purpose Plus
SonicFillTM
OptibondTM FL
Tetric® N-Ceram Bulk Fill
Tetric® N-Bond
X-tra fil
Futurabond NR
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Shade
A2
A2
A2
IVA
Universal

Filling Technique
Increments
Bulk
Bulk
Bulk
Bulk

MMP16-4
ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนขอบ
ด้า นเหงื อ กนั้ น กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะด้ ว ยเรซิ น คอมโพสิ ตชนิดบัลค์ฟิลล์ท้ งั 4 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยระยะทาง
ของการเกิ ด รอยรั่ ว ซึ มเล็ ก มากกว่ า กลุ่ ม ที่ ได้ รั บ
การบูรณะด้วย FiltekTM Z350 XT อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) แต่เรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดบัลค์ฟิลล์ท้ งั 4
กลุ่มนั้น มีค่าเฉลี่ยระยะทางของการเกิ ดรอยรั่วซึ มเล็ก
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญ (p>0.05)
ขณะตัด ฟั น ด้วยเครื่ องตัดฟั น เพื่ อให้ได้ชิ้ น
ตัว อย่ า งที่ มี ค วามหนา 1 มิ ล ลิ เ มตร พบว่ า เรซิ น คอมโพสิ ตเกิดการหลุดออกจากโพรงฟัน จานวน 8 ชิ้น
ได้แ ก่ กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณะด้ว ย Tetric® N-Ceram
Bulk Fill จานวน 3 ชิ้น และ X-tra fil จานวน 5 ชิ้น เมื่อ
วิเคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยการทดสอบแบบ Fisher’s exact
test เพื่อศึ กษาความสั มพันธ์ระหว่างเรซิ นคอมโพสิ ต
กับการหลุดของวัสดุก่อนการทดสอบ พบว่า ปั จจัยทั้ง

ผลการวิจยั
ค่าเฉลี่ยระยะทางของการเกิดรอยรั่วซึ มเล็กที่
ขอบด้านบดเคี้ยวและด้านเหงือกของโพรงฟันชนิดที่ 2
แบบสลอท ที่ ได้รับการบู รณะด้วย FiltekTM Bulk Fill
Posterior Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram
Bulk Fill, X-tra fil แ ล ะ FiltekTM Z350 XT แ ส งดั ง
ตารางที่ 2
เมื่ อเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย
ระยะทางของการเกิดรอยรั่วซึมเล็กที่ขอบด้านบดเคี้ยว
และด้านเหงื อก (รู ปที่ 1) พบว่า ขอบด้านบดเคี้ ยวนั้น
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะด้ ว ย X-tra fil มี ค่ า เฉลี่ ย
ระยะทางของการเกิ ด รอยรั่ ว ซึ ม เล็ ก มากกว่า กลุ่ ม ที่
ได้ รั บ ก ารบู รณ ะด้ ว ย FiltekTM Bulk Fill Posterior
Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram Bulk Fill
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) และมากกว่ากลุ่มที่
ได้รั บ การบู รณะด้วย FiltekTM Z350 XT ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของการเกิดรอยรั่วซึมเล็กที่ขอบด้านบดเคี้ยวของโพรงฟันชนิดที่ 2 แบบสลอท
The mean of microleakage rate (mm.)
Resin composite
Pre-term failure
Occlusal margin Gingival margin
FiltekTM Z350 XT (Z350)
0.24±0.12
0.59±0.17
0 (0%)
TM
Filtek Bulk Fill Posterior Restoration (FBF)
0.35±0.12
0.77±0.21
0 (0%)
TM
SonicFill (SF)
0.23±0.11
0.76±0.15
0 (0%)
Tetric® N-Ceram Bulk Fill (TNF)
0.30±0.14
0.82±0.16
3 (15%)
X-tra fill (XF)
0.51±0.18
0.75±0.16
5 (25%)
b

0.6

(A)

0.5

a

0.4
0.3

a

0.2

a
0.35

a
0.51
0.3

0.1

0.24

0.23

0

Z350

FBF SF TNF
Resin composite

XF

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

b

b

0.77

0.76

b

b

(B)

a
0.82

0.75

Z350 FBF SF TNF
Resin composite

XF

0.59

รู ปที่ 1 กราฟเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระยะทางของการเกิดรอยรั่วซึมเล็กที่ (A)ขอบด้านบดเคี้ยว และ (B) ขอบด้านเหงือก
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MMP16-5
สองมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(P<0.05)
ผลการศึกษาลักษณะการเกิดรอยรั่วซึ มเล็กที่
ขอบด้านบดเคี้ยวและด้านเหงือกของโพรงฟันชนิดที่ 2
แบบสลอท ซึ่ งลักษณะที่ ปรากฏจากภาพถ่ายจุ ลภาค
จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิ ดส่ องกราด (รู ปที่
3-4) จะพบรอยแยกที่เกิดขึ้นบริ เวณรอยต่อระหว่างฟัน
กับเรซิ นคอมโพสิ ต ซึ่ งแสดงถึงการเกิ ดรอยรั่วซึ มเล็ก
พบว่า ขอบด้านบดเคี้ยวนั้น กลุ่มที่ได้รับการบูรณะด้วย
X-tra fil จะมี ค วามกว้างและความยาวของรอยแยก
มากกว่ากลุ่มที่ ได้รับการบูรณะด้วย FiltekTM Bulk Fill
Posterior Restoration, SonicFillTM, Tetric® N-Ceram
Bulk Fill และ FiltekTM Z350 XT ส่ วนขอบด้านเหงือก
นั้น กลุ่มที่ได้รับการบูรณะด้วย FiltekTM Z350 XT จะมี
ความกว้างและความยาวของรอยแยกน้อยกว่ากลุ่มที่
ได้รับการบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิ ตชนิดบัลค์ฟิลล์ ทั้ง
4 กลุ่ม ซึ่ งเรซิ นคอมโพสิ ต ชนิ ดบัล ค์ฟิ ลล์ ทั้ง 4 กลุ่ ม
นั้น มีความกว้างและความยาวของรอยแยกใกล้เคียงกัน

30%
25.00%
25%
20%
15.00%
15%
10%
5%
0%

0%

0%

Z350 FBF SF TNF XF
รู ปที่ 2 กราฟร้อยละของชิ้นตัวอย่างที่เกิดการหลุด
ของเรซินคอมโพสิ ตในขณะเตรี ยมชิ้นตัวอย่าง
0%

เมธิ ลี น บลู ความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 2 ในการประเมิ น
การเกิ ดรอยรั่วซึ มเล็ก เนื่ องจากสารละลายเมธิ ลีนบลู
ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีขนาดอนุ ภาคที่ เล็กกว่าขนาด
ของเชื้อแบคทีเรี ย (2-4 ไมโครเมตร)
การประเมินการเกิดรอยรั่วซึ มเล็กที่ขอบด้าน
บดเคี้ ยวและด้านเหงื อ กของโพรงฟั น ชนิ ด ที่ 2 แบบ
สลอทในการศึ กษานี้ น้ ัน แต่ละกลุ่มการทดลองนั้นมี
การใช้ระบบการยึดติ ดที่ แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มที่
ได้รับการบูรณะด้วย FiltekTM Z350 XT, FiltekTM Bulk
Fill Posterior Restoration แ ล ะ SonicFillTM นั้ น ใ ช้
ร่ วมกับ สารยึด ติ ดระบบเอทช์แอนด์ริ น ส์ 3 ขั้น ตอน
ส่ วน Tetric® N-Ceram Bulk Fill ใช้ร่วมกับ สารยึดติ ด
ระบบเอทช์ แ อนด์ ริ น ส์ 2 ขั้น ตอน และ X-tra fil ใช้
ร่ ว มกับ สารยึด ติ ด ระบบเซลฟ์ เอทช์ แ บบอ่ อ น (mild
self-etch) 1 ขั้ นตอน ซึ่ งความแตกต่ า งที่ เกิ ด ขึ้ นนี้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ระบุมากับผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นปั จจัยที่ไม่
สามารถควบคุมให้ทุกกลุ่มการทดลองเหมือนกันได้
สารยึดติดระบบเอทช์แอนด์รินส์น้ นั มีการใช้
กรดฟ อสฟ อริ คร่ วม ด้ ว ย ซึ่ ง Frankenberger, Tay
(2005) พบว่า การใช้กรดฟอสฟอริ คกัดผิวเคลือบฟั น
จะช่วยเพิ่มพื้นที่ ผิวในการยึดติด ทาให้มีการยึดติดกับ
เคลื อ บฟั น ที่ ดี และมี ค วามแนบสนิ ท ตามขอบของ
โ พ ร ง ฟั น (Van Meerbeek et al., 2003; Buonocore,
1955) แต่ศกั ยภาพในการกัดผิวเคลือบฟันของ

บทวิจารณ์
การทดสอบการเกิดรอยรั่วซึ มเล็ก มีหลายวิธี
การศึกษานี้ เลือกใช้วิธีการแทรกซึ มของสารย้อมสี ซึ่ ง
เป็ นการทดสอบที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุด (Taylor,
Lynch, 1992) โดย Hilton (2002) ได้แ นะน าให้ ใช้ใ น
การประเมิ น ความแนบสนิ ท ระหว่ า งวัส ดุ กับ ผนั ง
โพรงฟั น เนื่ องจากสามารถทดสอบการเกิ ดรอยรั่วซึ ม
เล็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แม้วา่ การทดสอบด้วยวิธีน้ ี
ต้องมีการทาลายชิ้นตัวอย่าง เนื่ องจากต้องตัดแบ่ งชิ้ น
ตัวอย่าง เพื่อประเมินการแทรกซึ มของสารย้อมสี ดว้ ย
กล้ อ ง และอาจแยกสารย้อ ม สี ที่ กระจายอยู่ ใ น
โครงสร้ างฟั น และวัส ดุ บู ร ณะได้ยาก (Hilton, 2002;
Yavuza, Aydinb, 2005) แต่วิธีน้ ี สามารถใช้สารย้อมสี
ได้เพียงลาพัง โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีหรื อ
รังสี ที่เป็ นอันตราย ซึ่งสารย้อมสี ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ
สารละลายเมธิ ลี น บลู ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 2 ซึ่ ง
Yavuza, Aydinb (2005) ได้แนะนาให้ใช้สารละลาย
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C

B

A

E

D

รู ปที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องกราดที่แสดงลักษณะการเกิดรอยรั่วซึมเล็กที่ดา้ นบดเคี้ยวของ
โพรงฟันชนิดที่ 2 แบบสลอท โดย (A) FiltekTM Z350 XT (B) FiltekTM Bulk Fill Posterior Restoration,
(C) SonicFillTM, (D) Tetric® N-Ceram Bulk Fill, (E) X-tra fil ที่กาลังขยาย 300 เท่า
ชนิ ด บั ล ค์ ฟิ ลล์ ได้ แ ก่ FiltekTM Bulk Fill Posterior
Restoration, SonicFillTM แ ละ Tetric® N-Ceram Bulk
Fill ไม่ ส ามารถเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด พอลิ เมอร์ อ ย่า ง
สมบูรณ์ได้ถึงระดับความลึก 4 มิลลิเมตร ด้วยการฉาย
แสง 20 วิ น าที และถึ ง แม้ ว่ า ในการศึ ก ษานี้ จะมี
การฉายแสงภายหลังจากอุดที่ดา้ นใกล้แก้มและใกล้ลิ้น
ก็ตาม แต่การกรอเตรี ยมโพรงฟันชนิ ดที่ 2 แบบสลอท
ยังคงมีความหนาของฟันด้านใกล้แก้มและใกล้ลิ้นมาก
อาจทาให้แสงไม่สามารถเข้าถึงบริ เวณจุดลึกที่ สุดของ
โพรงฟันได้ โดยเฉพาะความลึกของโพรงฟันที่ระดับ 4
มิลลิเมตร ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งของรอยต่อระหว่างฟั นกับ
เรซิ น คอมโพสิ ต ที่ ด้า นเหงื อ กของการศึ ก ษาครั้ งนี้
ส่ งผลให้เกิ ดการชารุ ดเสี ยหายตามขอบของโพรงฟั น
(Hatrick, 2011) จึ งทาให้เกิ ดรอยรั่วซึ มเล็กได้มาก แต่
กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การบู ร ณะด้ ว ย FiltekTM Z350 XT นั้ น
ได้รับการบูรณะด้วยเทคนิ ค การอุดแบบเป็ นชั้นๆ ใน
แนวขวาง และฉายแสง ชั้น ละ 20 วิน าที อาจท าให้
ได้รับ แสงครอบคลุมมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับ การบู รณะ
ด้ว ยเรซิ น คอมโพสิ ตชนิ ด บั ล ค์ ฟิ ลล์ จึ ง อาจท าให้
โพรงฟั นชนิ ดที่ 2 แบบสลอท ที่ ได้รับ การบูรณะด้วย

mild self-etch นั้น น้อยกว่ากรดฟอสฟอริ ค (Gregoire,
Ahmed, 2007) ท าให้ เ กิ ดเรซิ น แทก (resin tag) ไม่
เพียงพอ จึงส่งผลให้การยึดติดและความแนบสนิ ทตาม
ขอบของเคลื อบฟั น ไม่ ดี (Frankenberger, Tay, 2005)
และเกิ ดเป็ นช่องว่างระหว่างเคลือบฟันกับวัสดุตามมา
ซึ่ งอาจเป็ นผลให้กลุ่มที่ ได้รับการบู รณะด้วย X-tra fil
นั้ น เกิ ด รอยรั่ ว ซึ ม เล็ ก ที่ ข อบด้า นบดเคี้ ยวมากกว่ า
เรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดบัลค์ฟิลล์กลุ่มอื่นๆ และ FiltekTM
Z350 XT อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ภาพถ่ายจุลภาคจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิ ด
ส่ อ งกราด ซึ่ งจะพบรอยแยกเกิ ด ขึ้ น บริ เวณรอยต่ อ
ระหว่ า งฟั น กั บ เรซิ น คอมโพสิ ตโดยกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การบู ร ณะด้ ว ย X-tra fil นั้ น จะมี ค วามกว้า งและ
ความยาวของรอยแยกมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
เรซิ นคอมโพสิ ตชนิ ดบัลค์ฟิลล์ บริ ษทั ผูผ้ ลิต
กล่าวว่า สามารถเกิ ดปฏิ กิริยาการเกิ ดพอลิ เมอร์ อย่าง
สมบูรณ์ได้ที่ระดับความลึก 4-5 มิลลิเมตร ด้วยการฉาย
แสง 20 วิ น าที (Czasch, Ilie, 2013; Ilie et al., 2013a;
Ilie et al., 2013b) แต่ ก ารศึ ก ษาของ Tiba et al. (2013)
และ Jang et al. (2015) กลับ พบว่า เรซิ น คอมโพสิ ต
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รู ปที่ 4 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนชนิดส่องกราดที่แสดงลักษณะการเกิดรอยรั่วซึมเล็กที่ดา้ นเหงือกของ
โพรงฟันชนิดที่ 2 แบบสลอท โดย (A) FiltekTM Z350 XT (B) FiltekTM Bulk Fill Posterior Restoration, (C)
SonicFillTM, (D) Tetric® N-Ceram Bulk Fill, (E) X-tra fil ที่กาลังขยาย 300 เท่า
เรซิ น คอมโพ สิ ตชนิ ดบั ล ค์ ฟิ ลล์ ท้ ั ง 4 กลุ่ ม เกิ ด
รอยรั่วซึ มเล็กที่ขอบด้านเหงือกมากกว่า FiltekTM Z350
XT ซึ่ งเป็ นกลุ่มควบควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และสอดคล้ อ งกั บ ภาพถ่ า ยจากกล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เล็ ค ตรอนชนิ ด ส่ อ งกราด ซึ่ งพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
การบู ร ณะด้วยเรซิ น คอมโพสิ ต ชนิ ด บัล ค์ฟิ ลล์ ทั้ง 4
กลุ่ ม นั้ น มี ค วามกว้า งและความยาวของรอยแยก
ใกล้เคียงกัน แต่ความกว้างและความยาวของรอยแยก
นั้น จะมากกว่ากลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณะด้ว ย FiltekTM
Z350 XT โดยลักษณะของความกว้างและความยาว
ของรอยแยกนั้ น จะมี ผ ลต่ อ ความสามารถในการ
แทรกซึ ม ของสารละลายเมธิ ลี น บลู กล่ า วคื อ หาก
รอยแยกมี ค วามกว้างและความยาวมาก สารละลาย
เมธิ ลีนบลูจะสามารถแทรกซึ มเข้าไปตามรอยแยกได้
มากหรื อหากรอยแยกมีความกว้างและความยาวน้อย
สารละลายเมธิลีนบลูก็จะแทรกซึมเข้าไปได้นอ้ ย
การเกิ ดรอยรั่วซึ มเล็กที่ ขอบด้านเหงื อกจาก
ภาพถ่ ายจากกล้อ งจุ ล ทรรศน์ ชนิ ด ใช้แ สงโพลาไรซ์
พบว่า รอยรั่วซึ มเล็กเกิ ดขึ้นทั้งบริ เวณเคลือบฟั นและ
เนื้ อฟั น เนื่ องจากภายหลัง จากที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ยม
โพรงฟั น แล้ว บริ เวณนี้ เป็ นต าแหน่ ง ที่ มี เคลื อ บฟั น

เหลือน้อย แม้วา่ จะมีการศึกษาของ Ozer, blatz (2013)
ที่ ร าย ง าน ว่ า ส าร ยึ ด ติ ด ร ะ บ บ เซ ล ฟ์ เอ ท ช์ มี
ความสามารถในการยึด ติ ด กับ เนื้ อ ฟั น ได้ดี ก ว่า สาร
ยึด ติ ด ระบบเอชท์ แ อนด์ริ น ส์ แต่ จ ากการศึ ก ษานี้ ได้
ทดสอบการเกิ ด รอยรั่ ว ซึ ม เล็ ก โดยการแช่ ฟั น ใน
สารละลายเมธิ ลีนบลู ความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็ นเวลา
เพียง 24 ชัว่ โมง ซึ่ งในระยะเวลานี้ อาจส่ งผลให้ไม่พบ
ความแตกต่างของการเกิดรอยรั่วซึ มเล็กระหว่างกลุ่มที่
ใช้ ส ารยึ ด ติ ดระบ บ เอท ช์ แ อน ด์ ริ น ส์ กั บ ระบ บ
เซลฟ์ เอทช์ ดั ง นั้ น ผลการเปรี ยบเที ยบการเกิ ด
รอยรั่วซึ มเล็กที่ ขอบด้านเหงือกของโพรงฟันชนิ ดที่ 2
แบบสลอท ที่ ไ ด้รับ การบู ร ณะด้วยเรซิ น คอมโพสิ ต
ชนิ ดบัลค์ฟิ ลล์ท้ ัง 4 กลุ่ม จึ งไม่ พ บความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การทดสอบการเกิดรอยรั่วซึ มเล็กในขั้นตอน
สุ ด ท้า ย ต้อ งตัด ฟั น ด้ว ยเครื่ อ งตัด ฟั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ชิ้ น
ตัว อย่า งที่ มี ค วามหนา 1 มิ ล ลิ เมตร ซึ่ งขณะตัด ฟั น
พบว่า เรซิ นคอมโพสิ ตหลุดออกจากโพรงฟั น จานวน
8 ชิ้ น ได้แ ก่ กลุ่ ม ที่ ไ ด้รั บ การบู ร ณะด้ว ย Tetric® NCeram Bulk Fill และ X-tra fil เมื่ อ ทดสอบทางสถิ ติ
ด้วย Fisher’s exact test นั้น พบความสัมพันธ์ระหว่าง
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เรซิ นคอมโพสิ ตกับการหลุด อาจเป็ นเพราะทั้ง 2 กลุ่ม
นี้ มีการใช้สารยึดติดระบบเอทช์แอนด์รินส์ 2 ขั้นตอน
และระบบเซลฟ์ เอทช์ 1 ขั้นตอน ตามลาดับ แตกต่าง
จากกลุ่มอื่นๆ ซึ่ งใช้สารยึดติดระบบเอทช์แอนด์รินส์ 3
ขั้น ตอน จากการศึ ก ษาของ Armstrong et al. (2003)
พบว่า สารยึดติดระบบเอทช์แอนด์รินส์ 3 ขั้นตอน ให้
แรงยึ ด ติ ด (bond strength) สู ง กว่ า สารยึ ด ติ ด ระบบ
เอทช์แอนด์ริน ส์ 2 ขั้น ตอน และระบบเซลฟ์ เอทช์ 1
ขั้น ตอน ตามล าดับ แต่ ท้ ังนี้ เป็ นเพี ย งข้อ สั น นิ ษ ฐาน
เบื้องต้น ซึ่งต้องได้รับการศึกษาต่อไป
การศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาในห้องปฏิ บตั ิการ
ซึ่ งมี ปั จจัย ที่ ถู กควบคุ ม มาก เพื่ อ ความเที่ ย งตรงของ
การศึ กษา แต่ในภาวะธรรมชาติ ของช่องปากมนุ ษย์มี
ปั จจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ ยวข้อง ทั้งที่ ควบคุ มได้และ
ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ อาจท าให้ ผ ลการศึ ก ษานี้ มี ค วาม
เที่ ยงตรงที่ แตกต่างไป ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจยั ทาง
คลินิกเพิ่มเติมต่อไป
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