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This research studied the modified ratio between aluminum oxide and
silicon dioxide (Al: Si, Al2O3: SiO4), which are the main components in the powder of
glass ionomer cement (GIC). This GIC powder had with various ratios, fabricated and
assigned into four groups (G1-G4) according to Al: Si ratio of 0.78, 0.69, 0.59 and 0.52,
respectively. Commercial GIC (Fuji IX, GC corp., Japan) was used as control group
(G0). The physical and mechanical properties of all groups was determined following
ISO 9917-1 for water based dental cement. In addition, the microstructure of set
cements were investigated using SEM microscopy. The overall physical and mechanical
properties of G2 meet the ISO requirements while the others showed an underestimation
of in certain items. The data analysis revealed a direct variation between Al:Si ratio
towards physical and mechanical properties. However, all experimental GIC powder as
set cement released less fluoride compared to the commercial one. The color of
synthesized GIC was ligther, clearer and whiter than the commercial version. This is
acceptable for clinical use when adjusted with a color pigment.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง
ปั จ จุ บั น ซี เมนต์ ท างทั น ตกรรม (Dental cement) เป็ นวัส ดุ บู ร ณ ะฟั น (Restorative
materials) ที่มีการใช้ งานทางคลินิก (Clinical application) ที่หลากหลาย ได้ แก่ วัสดุรองพื ้นโพรง
ฟั น (Lining material) หลังการกรอแต่งฟั นสาหรับการอุดฟั น หรื อใช้ เป็ นวัสดุฐาน (Base material)
สามารถน ามาใช้ เป็ นวั ส ดุ อุ ด ชั่ ว คราว (Temporary filling material) และวั ส ดุ อุ ด ฟั นถาวร
(Permanent filling) นอกจากนี ้ ซีเมนต์ ทางทัน ตกรรมยังถูกนามาใช้ ในงานทันตกรรมประดิษ ฐ์
เพื่อการใช้ ยดึ ติดชิ ้นงานครอบฟั น สะพานฟั น กับเนื ้อฟั น (Luting purpose)
ซีเมนต์ทางทันตกรรมมีคณ
ุ ลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการใช้
งาน ตัวอย่างเช่น เมื่อนามาใช้ งานเป็ นวัสดุอุดฟั นทังชั
้ ่วคราวหรื อถาวร คุณลักษณะซีเมนต์ควรมี
ลักษณะที่เป็ นแป้งปั น้ ได้ (Dough appearance) ที่สามารถกดอัดลงโพรงฟั นได้ (Pliable mass)
สาหรับคุณสมบัติทางกล (Mechanical properties) ที่ใช้ ในการประเมินความสามารถของซีเมนต์
ที่ทนทานต่อแรงบดเคีย้ ว หรื อ แรงขัดสี ได้ แก่ ค่าความแข็งแรงกดอัด (Compressive strength)
และค่าความทนทานต่อการสึกกร่ อน (Wear resistance) และค่าความแข็งผิวของวัสดุ (Surface
hardness) นอกจากนี ้ยังต้ องการให้ วสั ดุมีการละลายตัวต่าในสภาวะกรด เนื่องจากต้ องสัมผัสกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงความเป็ นกรดด่างภายในช่องปาก ต้ านทานการดูดความชื ้นมีเสถียรภาพ
ของสี (color stability) ตัวอย่างกลุม่ ซีเมนต์ที่ถูกนามาใช้ งาน ได้ แก่ ซิงค์ฟอสเฟสตซีเมนต์ (Zinc
phosphate cement) ซิงค์โพลิคาร์ บอกซิเลตซีเมนต์ (Zinc polycarboxylate cement) กลาสไอโอ
โนเมอร์ ซี เมนต์ (Glass ionomer cement) เรซิ น โมดิ ฟ ายด์ ก ลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์ (Resinmodified glass ionomer cement) และเรซินซีเมนต์ (Resin cement)
สาหรับการนาซีเมนต์ ม าใช้ ในการยึดติดชิ น้ งานทัน ตกรรมประดิษ ฐ์ (Luting cement)
มี คุณ ลัก ษณะที่ ต้ องการ กล่าวคือ เนื อ้ ซีเมนต์ ค วรมี ล ักษณะเหลว ไหลแผ่ ฉาบเคลือ บบนพื น้
ผิวชิน้ งาน โดยมีความหนาของเนื ้อวัสดุ ที่เหมาะสมที่ทาให้ เกิดความแนบสนิทของชิ ้นงานบูรณะ
ฟั น หรื อชิ น้ งานทัน ตกรรมประดิ ษ ฐ์ กับเนื ้อฟั น คุณ สมบัติ ที่ ต้อ งการสาหรั บ กลุ่มซี เมนต์ ช นิ ด นี ้
กล่า วคื อ เนื อ้ ซี เมนต์ ต้ อ งสามารถท าให้ เ กิ ด แผ่น ฟิ ล์ ม บางเพี ย งพอ มี ก ารยึ ด ติ ด ทางเคมี กั บ
โครงสร้ างฟั นและชิน้ งานบูรณะ เพื่อให้ เกิดการผนึกบริ เวณขอบ (marginal seal) ของชิ ้นงานที่ดี
มี ความเข้ ากันได้ ทางชี วภาพ (Biocompatibility) กับเนื ้อเยื่อ ฟั น มี ความทึบรั งสี (Radiopacity)
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ตัวอย่างซีเมนต์ ที่นามาใช้ ได้ แก่ ซิงค์ ฟอสเฟตซีเมนต์ (Zinc phosphate cement) ซิงค์ พอลิคาร์
บอกซี เลตซี เมนต์ (Zinc polycarboxylate cement) เรซิ นมอดิฟ ายด์ กลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์
(Resin modified glass ionomer cement) และเรซินซีเมนต์ (Resin cement) เป็ นต้ น รูปแบบการ
ใช้ งานของซีเมนต์ทางทันตกรรมซีเมนต์ทางทันตกรรมที่ใช้ ในปั จจุบัน มีหลากหลายรู ปแบบ โดย
รูปแบบระบบบรรจุซีเมนต์ มี ตงแต่
ั ้ ระบบผงกับน ้า (Powder liquid) ระบบ 2 หลอด (Two paste
system) ระบบสองหลอดแบบผสมอัต โนมัติ (Automixed dispensing system), ระบบแคปซู ล
ตวงส าเร็ จ (Encapsulated system) ซึ่ง รู ป แบบของซี เมนต์ ก่ อ นการผสมดังกล่าวทัง้ หมด จะ
ประกอบด้ วยส่วนประกอบหลัก (Base) และส่วนเร่ งปฏิกิริยา (Catalyst) โดยอัตราส่วนผสมมีผล
ต่อคุณสมบัติและลักษณะของซีเมนต์ที่เหมาะสมกับการใช้ งานในรูปแบบต่างๆ
ระบบการบรรจุซีเมนต์ ก่อ นการนามาใช้ งานในปั จ จุบันมี หลากลหลายรู ปแบบ ได้ แ ก่
ระบบสองขวด (Two bottle powder and liquid) ประกอบด้ วยขวดบรรจุส่วนผงและขวดที่บรรจุ
ส่วนเหลว มีการตวงส่วนผงในปริ มาณที่เหมาะสมกับส่วนเหลวสาหรับการใช้ งานในแต่ละประเภท
นอกจากนี ้ยังมีระบบ premeasured system ที่มีความแม่นยาในจ่ายซีเมนต์ ซึ่งอาจอยูใ่ นรูปแบบ
clicker สาหรับซีเมนต์ที่มีลกั ษณะเป็ นครี มข้ น และรูปแบบแคปซูล สาหรับซีเมนต์ชนิดผงและน ้า
ส่วนผงของซีเมนต์ สามารถแบ่งได้ หลากหลายแบบ เช่น ซีเมนต์ ที่มีส่วนประกอบของ
ซิงค์ออกไซด์เป็ นหลัก ซีเมนต์ที่มีสว่ นประกอบอื่นที่ไม่ใช่ซิงค์ออกไซด์ ตัวอย่าง เช่น กลาสไอโอโน
เม อร์ ซี เ ม น ต์ (Glass ionomer cement) มี ส่ ว นผงเป็ น ผงแก้ วฟ ลู อ อ โรอ ะลู มิ โนซิ ลิ เ กต
(Fluoroaluminosilicate) หรื อ ผงแก้ วแคลเซียมอะลูมิโนซิลเิ กตที่มีสว่ นประกอบของฟลูออไรด์และ
ฟอสเฟต โดยปั จ จุ บั น อาจมี ก ารแทนที่ แ คลเซี ย มซึ่ ง เป็ นองค์ ป ระกอบหลัก ในผงแก้ วด้ ว ย
สตรอนเทียมเพื่อปรับปรุ งคุณสมบัติของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ให้ ดียิ่งขึ ้น สาหรับซีเมนต์กลุม่ ที่
มี ซิ งค์ อ อกไซด์ เป็ นองค์ ป ระกอบหลัก ได้ แ ก่ ซิ งค์ ฟ อสเฟตซี เมนต์ (zinc phosphate cement)
ซิงค์ โพลีค าร์ บ อกซีเลตซีเมนต์ (zinc polycarboxylate cement) และซิงค์ อ อไซด์ ยูจิ น อล (zinc
oxide eugenol) เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังประกอบด้ วยกลุ่มสารประกอบอื่ น ๆ ได้ แก่ แมกนีเซีย ม
ออกไซด์ (Magnesium Oxide) แบเรี ยมออกไซด์ (Barium Oxide) ไอรอนออกไซด์ (Iron Oxide)
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide) และซิลกิ า (Silica) เป็ นต้ น
ส่ว นเหลวของซี เ มนต์ พบว่ า ส่ว นใหญ่ จะมี ส่ ว นประกอบของกรดพอลิ เมอร์ เป็ น
องค์ประกอบหลัก ตัวอย่างเช่น กรดพอลิอัลคีโนอิก (Polyalkenoic acid) โดยมีกรดอะคริ ลิกเป็ น
สารตังต้
้ นซึง่ กรดที่มีหมู่คาร์ บอกซิลในโครงสร้ างโมเลกุล กรดพอลิอะคริ ลิกเป็ นกรดอ่อน ถูกนามา
เป็ นส่วนประกอบหลักในส่วนเหลวของซีเมนต์เพื่อให้ เกิ ดปฏิกิริยากรด-ด่างกับผงแคลเซียมฟลูออ-
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โรอะลูมิโนซิลเิ กตกลาส กรดพอลิอะคริ ลิกสามารถเกิดพันธะเคมีกบั ผลึกไฮดรอกซีอะพาไทต์ในผิว
ฟั นได้ สามารถละลายชันสเมี
้ ยร์ (Smear layer) กาจัดผิวปนเปื อ้ น ละลายแร่ธาตุบางส่วนที่ผิวฟั น
และสามารถเพิ่มค่ากาลังยึดระหว่างผิวฟั นกับซีเมนต์ ได้ ซึ่งเป็ นข้ อดีของซีเมนต์ทางทันตกรรมที่
แตกต่างจากวัสดุบูรณะชนิดอื่น ๆ คือ ให้ การยึดติดที่ดีทงกั
ั ้ บเคลือบฟั นและเนื ้อฟั นด้ วยพันธะเคมี
สามารถปลดปล่อยและดูดสะสมฟลูอ อไรด์ซึ่งช่วยป้อ งกันฟั นผุได้ มี ความเข้ ากันทางชีวภาพที่ดี
และมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ใกล้ เคียงกับเนื ้อฟั น นอกจากนี ้
ยัง มี ซี เมนต์ ป ระเภทหนึ่ ง ที่ มี ค วามแตกต่า งจากซี เมนต์ ช นิ ด อื่ น ๆ ได้ แ ก่ เรซิ น ซี เมนต์ (Resin
cement) โดยส่วนผงของเรซิ น ซีเมนต์ ส่ว นใหญ่ ป ระกอบด้ วยเรซิน เมทริ กซ์ และส่วนประกอบ
อัดแทรกอื่ น ๆ ส่วนเหลวเป็ นเมททิลเมทาคลิเลท (Methyl methacrylates) และการก่อ ตัวอาศัย
ปฏิกิริยาโพลิเมไรเซชัน (Polymerizations)
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าการก่ อ ตัว ของซี เมนต์ เป็ นปฏิ กิ ริ ย าที่ ซ ับ ซ้ อ น (complex reaction)
ระหว่างส่วนผงที่เป็ นด่าง และส่วนเหลวที่เป็ นกรดอ่อน ซึง่ เป็ นปฏิกิริยากรด-ด่าง โดยเริ่ มต้ นขึ ้นเมื่อ
ทาการผสมส่วนผงเข้ ากับส่วนเหลว ความเป็ นกรดของส่วนเหลวจะกัดกร่ อนบริ เวณผิวของแก้ วที่
เป็ นองค์ประกอบหลักในผงซีเมนต์ และเกิดการปลดปล่อยไอออนออกมาหลายชนิด ซึ่งแตกต่าง
กันตามระยะเวลาของการเกิดปฏิกิริยา โดยไอออนดังกล่าวจะเข้ าทาปฏิกิริยากับหมู่ คาร์ บอกซิ
ลบนโมเลกุลของกรดกลายเป็ นส่วนเมทริ กซ์ของซีเมนต์ ส่วนของผงแก้ วที่ทาปฏิกิริยากับกรดจะ
กลายเป็ นชันซิ
้ ลกิ าเจล และอนุภาคของแก้ วที่กระจายตัวอยูจ่ ะทาหน้ าที่เป็ นวัสดุอดั แทรก
ปั จจุบนั ซีเมนต์ทางทันตกรรมได้ มีการปรับปรุง และพัฒนาส่วนประกอบของส่วนผงและ
ส่วนเหลวให้ มีคุณสมบัติที่ดีขึ ้น โดยการเติมสารดัดแปลงต่างๆ เช่น การเติมแร่ ธาตุสทรอนเทียมใน
กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ เพื่อคุณ สมบัติที่ดีขึ ้น ได้ แก่ ความทึบ รังสี ประสิทธิ ภาพในการยับยัง้
แบคทีเรี ย และประสิทธิ ภาพในการปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ ที่ ดีขึ ้น หรื อ การเติมฟลูอ อไรด์ ในเรซิน
ซีเมนต์ เพื่ อ ประสิท ธิ ภ าพในการป้ อ งกัน ฟั น ผุ โดยเรซิ น ซี เมนต์ มี ข้อ ดี ก ว่า ซีเมนต์ ช นิ ด อื่ น ๆ คื อ
สามารถควบคุมการเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวได้ โดยการฉายแสง และมีความสวยงามมากกว่า แต่ไม่
มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันฟั นผุจากฟลูอ อไรด์ที่ผสมอยู่ในซีเมนต์ได้ เหมือ นซีเมนต์กลุม่ อื่นๆ
นอกจากนี ้ยังได้ มีการเติมสารยับยังแบคที
้
เรี ย (Antibacterial agents) ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดฟั น
ผุซ ้าภายหลังการบูรณะ นอกจากนี ้ยังได้ มีการปรับสถานะของกรด เช่นการเติมสารต่างๆเพิ่มเข้ าไป
ในส่วนเหลวได้ แก่ กรดทาร์ ทา (Tartaric acid) กรดมาเลอิ ก (maleic acid) เพื่ อ เพิ่ม อายุการใช้
เป็ น ต้ น และท าให้ ในปั จจุ บัน ได้ มี ก ารน าซี เมนต์ ท างทัน ตกรรมมาใช้ อ ย่างแพร่ ห ลายมากขึน้
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โดยสามารถนามาใช้ เป็ นวัสดุบูรณะฟั นเดี่ยวๆ หรื อสามารถนามาใช้ ร่วมกับวัสดุบูรณะอื่นๆ เช่น
อะมัลกัม (Amalgam) หรื อเรซินคอมโพสิตได้ (Resin composite)
ในปั จจุบันเทคโนโลยีการผลิตส่วนผงของซีเมนต์ ทางทันตกรรม สามารถเตรี ยมได้ จาก
ห้ องปฏิบตั ิการภายในประเทศ องค์ประกอบหลักของซีเมนต์โดยทัว่ ไปเป็ นสารประกอบอนินทรี ย์ที่
ผ่านกระบวนการเตรี ย มในขัน้ ตอนต่ างๆ เช่ น การหลอม การอบ และการบดให้ ได้ อ นุภ าคที่
เหมาะสมกับการใช้ งานทางคลินิก ในซีเมนต์ แต่ละชนิดก็ จ ะมี ความแตกต่างขององค์ ประกอบ
ภายในส่วนผง เช่น ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ และซิงค์โพลิคาร์ บอกซิเลตซีเมนต์ มีซิงค์ออกไซด์ (Zinc
oxide) เป็ นอ งค์ ป ระกอ บ หลั ก กลาสไอ โอ โนเม อร์ ซี เ ม นต์ มี อ ลู มิ เนี ย ม อ อ กไซด์ และ
ซิลกิ อนไดออกไซด์เป็ นองค์ประกอบหลัก หรื อการเติมเรซินเมทริ กซ์เข้ ากับส่วนผงของกลาสไอโอโน
เมอร์ ซีเมนต์ของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
การพัฒนาองค์ประกอบของส่วนผงของซีเมนต์ทางทันตกรรมได้ มีมาอย่างต่อเนื่องจาก
อดีตจนถึงปั จจุบนั โดยพบว่าซีเมนต์ทางทันตกรรมที่สามารถใช้ งานได้ หลากหลายรู ปแบบ ได้ แก่
กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ซึง่ เป็ นซีเมนต์ที่มีความสวยงามและความแข็งแรงเป็ นที่ยอมรับได้ ในทาง
คลินิก โดยคุณสมบัติสว่ นใหญ่ของซีเมนต์ชนิดนี ้มีผลมาจากอัตราส่วนของสารประกอบอลูมิเนียม
ออกไซด์ และซิลกิ อนไดออกไซด์จากการเตรี ยมในห้ องปฏิบตั ิการ
สารประกอบอลูมิเนียมออกไซด์ และซิลิกอนไดออกไซด์เป็ นสารประกอบหลักที่มีผลต่อ
การเกิดปฏิกิริยาและความแข็งแรงของซีเมนต์ โดยสารประกอบอลูมิเนียมออกไซด์ หรื อ อะลูมินา
(Alumina) จัดเป็ นออกไซด์ ที่มีการใช้ ประโยชน์มาตังแต่
้ ในอดีตจนถึงปั จจุบันและยังคงมี การใช้
มากขึ น้ ในอนาคต คุ ณ สมบัติ ข องอลูมิ เนี ย มออกไซด์ คื อ มี ค วามแข็ ง สูง มี ค วามหนาแน่ น สูง
ต้ านทานต่อการขัดสีและการสึกกร่อน ทนต่อสารเคมี ส่วนซิลิกอนได้ ออกไซด์หรื อซิลิกา มักพบได้
ทัว่ ไปในธรรมชาติ ในรูปของทรายหรื อควอตซ์ เป็ นแร่ ธาตุที่มีความแข็ง มีลกั ษณะเป็ นผลึก ไม่มีสี
หรื อ เป็ น ผลึกสีขาว ถูก น ามาใช้ ป ระโยชน์ ได้ ห ลากหลาย โดยสารประกอบทังสองชนิ
้
ดถื อ เป็ น
องค์ ประกอบหลักของซีเมนต์ชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ โดยนอกจากความแข็งแรงแล้ วยังมี ผลต่อ
ระยะเวลาในการก่อตัวและความทึบแสงของซีเมนต์อีกด้ วย
1.2 ความสาคัญของการวิจัย
ปั จจุ บั น การบู ร ณ ะฟั นด้ วยซี เมนต์ ท างทั น ตกรรมเป็ นที่ นิ ย มแพร่ ห ลาย ซี เ มนต์
ทางทันตกรรมที่ดีควรมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมกับการใช้ งานภายในช่องปาก เช่น คุณสมบัติทางกล
(Mechanical properties)ที่ ดี คงทนต่ อ แรงบดเคี ย้ ว เกิ ด การยึ ด ติ ด ทางกลหรื อ ทางเคมี กั บ

5
โครงสร้ างฟั นและชิ น้ งานบูรณะ มี การผนึกบริ เวณขอบ (Marginal seal)ดี มีการละลายตัวต่าใน
สภาวะกรด ต้ า นทานการดู ด ความชื น้ มี ค วามเข้ ากั น ได้ ท างชี ว ภาพ (Biocompatability) กั บ
เนื ้อเยื่อในช่องปาก ความทึบรังสี (Radiopacity) มีเสถียรภาพของสี (Color stability) ซีเมนต์ทาง
ทันตกรรมที่ใช้ ทางคลินิกในปั จจุบนั มีหลากหลายชนิด โดยในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาประเทศไทยต้ อง
นาเข้ าวัสดุทางทันตกรรมจากต่างประเทศเป็ นจานวนมากด้ วยราคาที่คอ่ นข้ างสูง ทาให้ มีความคิด
ริ เริ่ มที่จะผลิตวัสดุทางทันตกรรมขึ ้นใช้ เองภายในประเทศเพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายให้ คนไข้ ได้ ใช้
วัสดุที่มีราคาถูกลงและได้ คณ
ุ ภาพ โดยงานวิจัยชิ ้นนี ้อาจเป็ นฐานความรู้ทางด้ านทันตวัสดุศาสตร์
ให้ แก่นกั วิจยั ต่อไป โดยการวิจัยนี ้จะศึกษาและสังเคราะห์สว่ นของผงแก้ วที่มีความสามารถในการ
ก่อ ตัวเป็ นซีเมนต์ ที่ใช้ ในทางทันตกรรม และนามาทดสอบคุณ สมบัติเชิ งกลตามมาตรฐาน ISO
เมื่อทาการผสมกับของเหลวที่เป็ นกรดพอลีอลั คิโนอิก (Polyalkenoic acid) และอาจมีการต่อยอด
ในการเติมส่วนดัดแปลงอื่นๆเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของซีเมนต์ชนิดนี ้ต่อไปในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น อัต ราส่วนของสารประกอบอลูมิ เนี ย มออกไซด์ แ ละซิ ลิก อนไดออกไซด์
ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของซีเมนต์ทางทันตกรรมในกลุม่ วัสดุอุด
ฟั นเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานคุณสมบัติ ทางกลของซีเมนต์ ตามหลักการประเมินคุณสมบัติสากล
(ISO 9917-1 Water-based cements Part1: Powder/liquid acid-base cement )
1.4 กรอบแนวคิดและขอบเขตงานวิจัย
การวิ จั ย นี เ้ ป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ทดลองในห้ องปฏิ บั ติ ก าร (Experimental laboratory
research) ที่มีตวั แปรต้ น ได้ แก่ ส่วนผงของซีเมนต์ที่ได้ รับการเตรี ยมได้ ในห้ องปฏิบตั ิการ 4 ชนิด
ที่แ ตกต่างกัน ตามอัต ราส่ว นระหว่างสารประกอบอลูมิ เนี ย มออกไซด์ แ ละซิ ลิก อนไดออกไซด์
ส่วนตัวแปรตาม ได้ แก่ คุณสมบัติทางกลของซีเมนต์ตามหลักการประเมินคุณสมบัติสากล (ISO
9917-1 Water-based cements Part1: Powder/liquid acid-base cement ) ได้ แ ก่ ระยะเวลา
การก่อตัว ประเมินพื ้นผิวของซีเมนต์ภายหลังการก่อตัว ความแข็งแรงกดอัด การละลายตัวในกรด
คุณสมบัติทางแสง และการปลดปล่อยฟลูออไรด์ เนื่องจากคุณสมบัติทางคลินิกที่ต้องการของวัสดุ
บูรณะฟั น (Clinical requirement) ได้ แก่ คุณ สมบัติในการป้องกันการลุกลามของโรคฟั นผุ และ
ส่วนผงที่เตรี ยมได้ มีสว่ นประกอบของฟลูออไรด์ จึงมีการประเมินความสามารถในการปลดปล่อย
ฟลูออไรด์
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กรอบแนวคิ ด งานวิ จั ย นี ้ คื อ ส่ ว นผงของซี เ มนต์ ท า งทั น ตกรรมที่ เ ตรี ย มขึ น้ ใน
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารที่ มี อ งค์ ป ระกอบของแร่ ธ าตุที่ แ ตกต่า งกัน มี ผ ลต่ อ คุณ สมบัติ ก ารใช้ ง านและ
คุณสมบัติของวัสดุ โดยซีเมนต์ที่ได้ จากการเตรี ยมขึ ้นในห้ องปฏิบตั ิการนี ้ มี คุณสมบัติการใช้ งาน
และคุณสมบัติของวัสดุที่ใกล้ เคียงเทียบเท่าคุณสมบัติสากลที่กาหนดไว้ ใน ISO 9917-1 Waterbased cements Part1: Powder/liquid acid-base cement หรื อ วั ส ดุ ซี เมนต์ ท างทั น ตกรรม
ทางการค้ า
ขอบเขตงานวิจัยนี ้ เป็ นการทดสอบคุณ สมบัติของส่วนผงของซีเมนต์ ทางทันตกรรมที่
เตรี ยมขึ ้นจากห้ องปฏิบตั ิการของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดยนาส่วนผงดังกล่าวมาประเมินอัตราส่วนกับส่วนเหลวที่ได้ จากซีเมนต์ทาง
ทันตกรรมทางการค้ าชนิดวัสดุอุดฟั น เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสม และนาไปทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลตามมาตรฐาน ISO 9917-1(Water-based cements Part1:
Powder/liquid acid-base cement) ต่อไป
1.5 สมมติฐานการวิจัย
H0: คุณสมบัติของส่วนผงของซีเมนต์ที่สงั เคราะห์ในห้ องปฏิบัติการไม่มีความแตกต่าง
จากคุณสมบัติของซีเมนต์ทางทันตกรรมที่กาหนดไว้ ตามมาตรฐานสากล
H1: คุณสมบัติของส่วนผงของซีเมนต์ ที่สงั เคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการมีความแตกต่างจาก
คุณสมบัติของซีเมนต์ทางทันตกรรมที่กาหนดไว้ ตามมาตรฐานสากล
1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
Glass ionomer cement (GIC) ชนิดดังเดิ
้ ม หมายถึง กลาสไอโอโนเมอร์ (Coventional
glass ionomer cement) ที่แข็งตัวด้ วยตัวเอง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 ซีเมนต์ ทางทันตกรรม
ซีเมนต์ ทางทันตกรรม หมายถึง สารที่เมื่ อมี การแข็งตัวแล้ วสามารถทาหน้ าที่เป็ นวัสดุ
รองพื น้ (liner) วัส ดุ ฐ าน (base) วัส ดุ อุ ด ฟั น (filling material) หรื อ เป็ นวัส ดุ เชื่ อ มยึ ด (luting)
ระหว่างโครงสร้ างของฟั นและชิ น้ งานบูรณะต่างๆ ได้ แก่ ครอบฟั น สะพานฟั น หรื อ อุปกรณ์ อื่นๆ
เช่น แบร็ คเกตจัดฟั น เป็ นต้ น ซีเมนต์ทางทันตกรรมมักมีความแข็งแรงต่า แต่เนื่องจากคุณสมบัติที่
หลากหลาย จึงทาให้ ซีเมนต์ทางทันตกรรมมีการใช้ งานในทางคลินิกอย่างแพร่หลายในปั จจุบนั [1]
โดยความสาเร็ จของการบูรณะฟั นนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกประเภทและการเตรี ยมซีเมนต์ ให้
เหมาะสมกับงานที่ต้องการบูรณะเพื่อป้องกันความล้ มเหลวที่อาจเกิดขึ ้นกับการบูรณะในอนาคต[2]
ปั จจัยสาคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกซีเมนต์ทนั ตกรรม คือ ซีเมนต์ต้องมีความเข้ ากันได้
ทางชีวภาพ ไม่ทาอันตรายต่อโพรงประสาทฟั นหรื อเนื ้อเยื่อในช่องปาก มีคุณสมบัติทางกายภาพ
และทางกลที่ดี ได้ แก่ มี ความหนาของแผ่นฟิ ล์มที่เหมาะสม การละลายตัวต่า มี ระยะเวลาการ
แข็งตัวที่เหมาะสม ทึบรั งสี มี ความแข็งแรง ให้ ค่าการยึดเกาะระหว่างโครงสร้ างฟั นและชิ น้ งาน
บูรณะที่ดี และง่ายต่อการใช้ งาน[3-5]
2.2 ชนิดของซีเมนต์ ทางทันตกรรม (Classification of dental cements)
การแบ่งชนิดของซีเมนต์ทางทันตกรรมสามารถแบ่งได้ หลายกลุม่ ดังนี ้
2.2.1 องค์ ประกอบหลักทางเคมี (Chief chemical ingredients)
โดยทั่วไปซีเมนต์ ทางทันตกรรมมักประกอบด้ วยส่วนผงและส่วนเหลว โดยทังสอง
้
ส่วนจะทาปฏิกิริยากันในรูปแบบ กรด-ด่าง (acid-base) ในอดีตส่วนผงของซีเมนต์ทางทันตกรรม
มักมี ส่วนประกอบหลัก คื อ ซิงค์ อ อกไซด์ (zinc oxide) หรื อ สารประกอบอื่ น ๆ เช่น อะลูมิ เนี ย ม
ออกไซด์ (Aluminium oxide) แต่ ในปั จ จุ บัน ได้ มี ก ารพัฒ นาองค์ ป ระกอบของซี เมนต์ ม ากขึ น้
นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าว เช่น เรซินซีเมนต์ ที่มีองค์ประกอบหลักคือเรซินเป็ นต้ น
ในปั จ จุ บัน หากจ าแนกซี เมนต์ ที่ มี ใช้ ในทางคลินิ ก ตามองค์ ป ระกอบทางเคมี จ ะ
สามารถแบ่งได้ ดังนี[6]้
2.2.1.1 ซีเมนต์ที่มีซิงค์เป็ นองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ ซิงค์ฟอสเฟต (Zinc phosphate
cement) ซิ ง ค์ อ อกไซด์ ยู จิ น อล (Zinc oxide eugenol cement) และซิ ง ค์ พ อลิ อ ะคริ เลต (Zinc
polyacrylate cement)
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2.2.1.2 ซีเมนต์ที่มีแก้ วอลูมิโนซิลเิ กตเป็ นองค์ประกอบหลัก ได้ แก่ กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ (Glass ionomer cement)
2.2.1.3 ซีเมนต์ ที่มีเรซินบิสฟี นอลเอไกลซิดิล เมทาครัยเลท (bisphenol-a-glycidyl
methacrylate (Bis-GMA)) และเมทาคลิเลทอื่นๆ (other methacrylates) องค์ประกอบหลักเป็ น
ได้ แก่ เรซินซีเมนต์ (Resin cement)
2.2.1.4 ซีเมนต์ทมี่ ีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็ นองค์ประกอบหลัก
2.2.2 ความยืนยาวของการบูรณะ (Longevity of restoration)
สามารถแบ่งได้ 2 กลุม่ [7] ดังนี ้
2.2.2.1. ซีเมนต์สาหรับการบูรณะชัว่ คราว (Provisional cement)
ซี เ มนต์ ส าหรั บ การบู ร ณ ะชั่ ว คราว สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ตาม
องค์ประกอบหลักของส่วนผง ได้ แก่ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และซิงค์ ออกไซด์ โดยส่วนเหลวเป็ น
ยูจิ นอล (Eugenol) หรื อสารอื่ นๆ ในอดีตมักมี การผสมส่วนผงร่ วมกับยูจีนอลเพื่ อใช้ เป็ นซีเมนต์
สาหรับการบูรณะชั่วคราว [8] แต่พบว่าซีเมนต์มีการทาอันตรายต่อ เนื ้อเยื่อโพรงประสาทฟั น และ
ขัดขวางปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (Polymerization) ของเรซินคอมโพสิต อีกทังยั
้ งมีความหนาของ
แผ่นฟิ ล์มมาก[9, 10] ในปั จจุบันจึงได้ มีการปรับเปลี่ยนส่วนเหลวของซีเมนต์ ช นิดนี ้ โดยยังคงเป็ น
ซิงค์ออกไซด์ หรื อพอลิคาร์ บอกซิเลตที่เป็ นส่วนผง ร่วมกับส่วนเหลวที่เป็ นกรดพอลิเมอร์ เช่น วัสดุ
อุดฟั นชัว่ คราวประเภทซิงค์โพลิคาร์ บอกซิเลตซีเมนต์
2.2.2.2 ซีเมนต์สาหรับการบูรณะถาวร (Definitive cement )
ซีเมนต์ในกลุม่ นี ้มีหลายประเภท ได้ แก่ ซิงค์ฟอสเฟสตซีเมนต์ (Zinc phosphate
cement) ซิ งค์ พ อลิค าร์ บ อกซิ เลตซี เมนต์ (Zinc polycarboxylate cement) กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ (Glass ionomer cement) เรซิน โมดิฟ ายด์ ก ลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ (Resin-modified
glass ionomer cement) และเรซินซีเมนต์ (Resin cement) แตกต่างกันตามองค์ประกอบภายใน
ซีเมนต์
2.2.3 รูปแบบการใช้ งานทางคลินิก (Clinical application)
ในปั จจุบนั ซีเมนต์ทางทันตกรรมสามารถใช้ งานทางคลินิกได้ หลากหลายรูปแบบ โดย
ขึ ้นอยูก่ ับความต้ องการและความเหมาะสมทางคุณสมบัติตอ่ การบูรณะแต่ละชนิด ซึง่ แตกต่างกัน
ตามองค์ประกอบของซีเมนต์ และอัตราส่วนระหว่างส่วนผงและส่วนเหลวของซีเมนต์ โดยสามารถ
แบ่งได้ ดังนี[11]
้
2.2.3.1 สารเชื่ อมยึด (Luting agents) คุณ สมบัติที่จาเป็ นสาหรับ ซีเมนต์ ทางทัน ต
กรรมที่ใช้ เป็ นสารเชื่อมยึด คือ คุณสมบัติในการไหลแผ่ และความหนาของแผ่นฟิ ล์ ม โดยขนาด
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อนุภาคที่เหมาะสมสาหรับการเป็ นสารเชื่อมติดนี ้ควรมีขนาด 15 ไมโครเมตรหรื อน้ อยกว่า ซีเมนต์
ในกลุม่ นี ้ถูกออกแบบมาสาหรับการยึดติดชิ ้นงานกับฟั นหลัก ได้ แก่ ครอบฟั น (crown), สะพานฟั น
(bridge) อินเลย์ (inlay) และแบร็ คเกตจัดฟั น (brackets) เป็ นต้ น
2.2.3.2 วัสดุอุดฟั น (Filling materials) ได้ มีการแบ่งซีเมนต์ประเภทนี ้ออกเป็ นอีก 2
กลุม่ ย่อยตามความสวยงาม ได้ แก่ การบูรณะฟั นหน้ า และการบูรณะฟั นหลัง โดยการบูรณะฟั น
หน้ าเป็ นบริ เวณที่ต้องคานึงถึงความสวยงาม โดยซีเมนต์ในกลุม่ นี ้ควรมีสใี กล้ เคียงฟั นธรรมชาติ มี
ความใส การบูรณะฟั นหลังนันอาจไม่
้
ต้องคานึงถึงความสวยงามไม่จาเป็ นต้ อ งมีความโปร่ งแสง
มาก แต่ต้องมีความต้ านทานต่อการขัดสี การดูดความชื ้นในช่วงแรกต่าและควรมีระยะก่อตัวเร็ ว
2.2.3.3 วัสดุรองพืน้ (Lining or base cements) ซีเมนต์ ทางทันตกรรมกลุ่มนี ้ควรมี
อัตราส่วนระหว่างส่วนผงและส่วนเหลวต่า โดยในกลุ่มสารรองพื ้น (liner) และกลุม่ ฐาน (base)
ควรมีความทึบรังสี และไม่ทาอันตรายต่อเนื ้อเยื่อในโพรงฟั น
จากข้ อมูลดังกล่าว จะเห็นว่าได้ มีการแบ่งกลุม่ ซีเมนต์ทางทันตกรรมหลากหลายกลุม่
โดยในการศึกษานี ้จะทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับซีเมนต์ทางทันตกรรมที่ใช้ ในการวิจัย
ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
2.3 กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ (Glass ionomer cement)
กลาสไอโอโนเมอร์ เป็ นวัสดุที่ใช้ บู รณะฟั นที่ถูกคิดค้ น โดย Alan Wilson และคณะในปี
ค.ศ.1960 เพื่อมาทดแทนวัสดุบูรณะฟั นประเภทซิลิเกตซีเมนต์ [12] ที่มี คุณ สมบัติด้อ ยกว่าวัส ดุ
บูรณะในปั จจุบนั มาก คือมีลกั ษณะที่เปราะ ไวต่อ การละลายในกรด การยึดติดกับผิวฟั นที่ไม่ดี
และท าอัน ตรายต่ อ เนื อ้ เยื่ อ โพรงประสาทฟั น ท าให้ มี อ าการเสี ย วฟั น ภายหลัง การบู รณะ [13]
นอกจากนี ้พื ้นผิวของซิลเิ กตซีเมนต์ยงั มีการละลายตัวสูงทาให้ เกิดการสึกกร่อนบริ เวณพื ้นผิวได้ งา่ ย
และการเปลีย่ นสีของวัสดุหลังการบูรณะ ปฏิกิริยาของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เป็ นปฏิกิริยากรดเบส เช่นเดียวกับซีเมนต์ ประเภทซิงค์ ฟอสเฟต (Zinc phosphate) ซิงค์ โพลีคาร์ บอกซีเลต (Zinc
polycarboxylate) และซิงค์ออกไซด์ยูจินอล (Zinc oxide eugenol)ซีเมนต์ นอกจากนี ้กลาสไอโอ
โนเมอร์ ซีเมนต์ยงั เป็ นซีเมนต์ที่สามารถใช้ งานได้ หลากหลาย ได้ แก่ สามารถนามาเป็ นวัสดุอุดฟั น
วัสดุรองพื น้ โพรงฟั น วัสดุเคลือบหลุม ร่ อ งฟั น รวมถึ งเป็ น วัสดุที่ ใช้ ยึดครอบฟั น และสะพานฟั น
โดยกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์สามารถยึดติดกับโครงสร้ างฟั นได้ ดี มีความเข้ ากันทางชีวภาพ และมี
ค่าการขยายตัวต่า [14] ซึง่ นอกเหนือจากงานทันตกรรม ยังพบว่ากลาสไอโอโนเมอร์ สามารถเข้ ากัน
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ได้ ทางชีวภาพอย่างดีในการใช้ งานเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น การใช้ ในงานศัลยกรรมกระดูก
และศัลยกรรมด้ านหูคอจมูก [15]
คุณ สมบัติที่สาคัญ ของกลาสไอโอโนเมอร์ คือ สามารถยึดติดกับโครงสร้ างของฟั นด้ วย
พันธะทางเคมี [16] โดยนามาใช้ บูรณะฟั นในบริ เวณที่ไม่ต้องรับแรงบดเคี ้ยวมาก และคุณสมบัติที่
สาคัญอีกประการหนึง่ คือสามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ไปยังผิวฟั นโดยรอบได้ ช่วยป้องกันการเกิด
ฟั นผุซ ้า [17] และในการใช้ งานทางคลินิกพบว่าภาวะความเป็ นกรดของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์มี
ผลต่อเนื ้อฟั นน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับซิลเิ กตซีเมนต์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ และสีของกลาสไอโอโน
เมอร์ ยงั มีความใกล้ เคียงกับสีฟันธรรมชาติ
ข้ อเสียของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์คือเป็ นวัสดุที่มีความไวต่อความชื ้น โดยในระยะแรก
ของปฏิกิริยาการก่อตัวจะมีการดูดความชื ้น และเมื่อปฏิกิริยาก่อตัวสิ ้นสุดลงจะมีการคายความชื ้น
ดังนัน้ จึงต้ องมี การเคลือบพื น้ ผิวของวัสดุประเภทกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ หลังการบูรณะเพื่ อ
ป้องกันการสัมผัสกับความชื น้ [18] นอกจากนี ้กลาสไอโอโนเมอร์ ยงั มีความเปราะ จึงไม่ควรเลือ ก
น ามาบู ร ณ ะในบริ เวณ ที่ ต้ องรั บ แรงมาก [19] แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามเนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ข อง
กลาสไอโอโนเมอร์ ที่มีหลากหลาย จึงทาให้ วสั ดุบูรณะประเภทนี ้สามารถนามาใช้ ในทางคลินิกได้
หลายชนิด เช่น เป็ นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟั น ใช้ บูรณะฟั นบริ เวณด้ านประชิดและใช้ เป็ นสารยึดติด
ชิ ้นงานบูรณะและฟั นหลักยึด (abutment) [20]
2.3.1 ส่ วนประกอบของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ (Composition)
กลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์ มี อ งค์ ป ระกอบ 2 ส่ว น ได้ แ ก่ ส่ว นผงและส่ว นเหลว
ในยุคแรกของการพัฒนาวัสดุนนั ้ ส่วนผงมีองค์ประกอบเป็ นแก้ วฟลูออโรอลูมิโนซิลิเกต และส่วน
เหลวเป็ นพอลิเมอร์ ของกรดอะคริ ลกิ (Polyacrylic acid) แต่เนื่องด้ วยความเป็ นโฮโมพอลิเมอร์ ของ
ส่วนเหลว (Homopolymer) ทาให้ สายโซ่พอลิเมอร์ อยู่ใกล้ ชิดกันและเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
สายโซ่ ส่งผลให้ สว่ นเหลวมีความหนืดสูงขึ ้นจนกลายสภาพเป็ นเจล [18, 21] จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้
มีการสังเคราะห์กรดอคลิลิกให้ เป็ นเฮเทอโรพอลิเมอร์ (Heteropolymer) ของกรดอคลิลิกกับกรด
ชนิ ด อื่ น ได้ แก่ กรดมาเลอิ ก (Maleic acid) หรื อ กรดอิ ท าโคนิ ก (Itaconic acid) เป็ นต้ น
แต่เนื่องจากระยะเวลาการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ที่นานเกิ นไป Alan Wilson และ
คณะจึงได้ มีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการเติมกรดทาร์ ทาริ ก (Tartaric acid) ลงไปในส่วนเหลวเพื่อลด
ระยะเวลาการก่อตัวลง [22]
นอกจากนี ้กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ยังสามารถแบ่งตามวิธีการดัดแปลง (modify)
ด้ วยวัสดุต่างๆ ได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิดดังเดิ
้ มที่อาศัยปฏิกิริยาของ
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กรด-ด่างระหว่างกรอพอลิอัลคิโนอิกและแก้ วฟลูออโรอลูมิโนซิลิเกตในการก่อตัว ซึง่ ซีเมนต์ชนิดนี ้
ไม่ได้ ดัดแปรด้ วยวัสดุต่างชนิด กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ช นิดดัดแปรด้ วยโลหะ โดยการเติมผง
โลหะเข้ าไปเพื่อเสริ มให้ ซีเมนต์มีความแกร่ ง (Toughness) มากขึ ้น และกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
ชนิ ด ดัด แปลงด้ ว ยเรซิ น (Resin-modified glass-ionomer cement, RMGIC) เป็ นการเติ ม สาร
ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริ เลท (Hydroxyethylmethacrylate) หรื อ ฮีมา (HEMA) ลงไปในส่วนเหลว
ทาให้ ค่าการละลายตัวเมื่ ออยู่ในน า้ ลดลง และทัน ตแพทย์ สามารถท าให้ ซี เมนต์ บ่ม ตัวได้ ตาม
ระยะเวลาที่ ต้ อ งการ [20] ส่ว นผงของกลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์ จ ะเป็ นอะลูมิ โนซิ ลิเกตกลาส
(Aluminosilicate glass) ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นแหล่งของไอออนสาหรับปฏิกิริยาการก่อตัวของซีเมนต์
[11]
โดยองค์ประกอบของแก้ วจะควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาก่อตัวของซีเมนต์ และมีผลต่อความ
ทึบแสงของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้ ว
องค์ประกอบของผงแก้ วถูกเตรี ยมขึ ้นโดยการเผาส่วนผสมของซิลิกอนไดออกไซด์
(SiO2) อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) ครี โอไลต์ (cryolite, Na3AlF6), อลูมิเนียมไตรฟลูออไรด์ (AlF3),
แคลเซี ยมฟลูอ อไรต์ (CaF2) และอะลูมิเนีย มฟอสเฟต (AlPO4) ที่ อุณ หภูมิ 1,100-1,500 องศา
เซลเซียส ขึน้ อยู่กับองค์ประกอบของแก้ ว หลังจากนันจะน
้
าแก้ วที่หลอมแล้ วมาแช่ในน ้าเพื่อ ลด
อุณ หภูมิ และบดให้ เป็ นผงโดยใช้ หวั บดทรงกลม โดยขนาดอนุภาคสาหรับกลาสไอโอโนเมอร์ ที่
ใหญ่ ที่สดุ ในกลุม่ วัสดุอุดฟั นคือ 45 ไมโครเมตร และกลุม่ สาหรับยึดติดชิ ้นงานคือ 15 ไมโครเมตร
การก่ อ ตัว ของกลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อั ต ราส่ว นของอลูมิ เนี ย มออกไซด์ ต่ อ
ซิลกิ อนไดออกไซด์ จากการวิเคราะห์อตั ราส่วนขององค์ประกอบภายในผงแก้ ว ของกลาสโอโนเมอร์
ซีเมนต์ในอดีตพบว่า อัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์และซิลกิ อนไดออกไซด์ที่มีการศึกษาอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.5-1.5 (ร้ อยละโดยน ้าหนัก) โดยอัตราส่วนที่มีผลต่อคุณสมบัติด้านระยะเวลาการ
ก่อตัวของซีเมนต์ และความแข็งแรงของซีเมนต์ พบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.5-0.75 โดยอัตราส่วน
ระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ที่มากกว่า 0.75 พบว่าส่งผลต่อระยะเวลาการ
ก่อ ตัวของซี เมนต์ และท าให้ ซี เมนต์ มี ความทึบ แสงมาก ส่งผลต่อ ความสวยงามในการบู รณะ
โดยเฉพาะในบริ เวณฟั นหน้ า นอกจากนี ้ยังมีการเติมครี โอไลต์เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของแก้ วในขณะ
ทาการหลอมและการเติมอลูมิเนียมฟอสเฟตเพื่อช่วยเพิ่มความโปร่ งแสงของกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้ ว
ความแตกต่างของโครงสร้ างระหว่างผงแก้ วอลูมิโนซิลเิ กตและแก้ วซิลเิ กตใน อดีตที่มี
ผลต่อคุณ สมบัติของซีเมนต์ คือ แก้ วซิลิเกตจะมี ลกั ษณะเป็ น อะตอมของซิลิกอน (Silicon)หนึ่ง
อะตอม และออกซิเจนสี่อะตอม (SiO4) สร้ างพันธะกันเป็ น รู ปสามเหลี่ยมสี่หน้ า (tetrahedron)
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(ภาพประกอบที่ 1) ส่วนโครงสร้ า งของแก้ วอลูมิ โนซิลิเกตจะมี อ ลูมิ เนี ยมเข้ ามาแทนที่ ซิลิกอน
บางส่วน ซึง่ อลูมิเนียมมีประจุไฟฟ้าเป็ นลบ ทาให้ สามารถทาปฏิกิริยากับกรดในส่วนน ้าของกรดที่มี
ประจุเป็ นบวกได้ (ภาพประกอบที่ 2) ในขณะที่แก้ วซิลเิ กตไม่มีประจุไฟฟ้า[11]
ผงแก้ วอลูมิโนซิลเิ กตในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ที่ประสบความสาเร็ จเป็ นครัง้ แรกที่
มีชื่อว่า G200 (ASPA-I) (ตารางที่ 1) มีองค์ประกอบของผงแคลเซียมและฟลูออไรด์ในปริ มาณสูง
ซึง่ ส่งผลให้ ซีเมนต์มีความโปร่งแสงต่า [23] ไม่สวยงาม ซึ่งเป็ นผลมาจากอัตราส่วนของฟลูออไรด์ทา
ให้ แก้ วมีความทึบแสง [24]

SiO4 Tetrahedral

ภาพประกอบ 1 โครงสร้ างของแก้ วซิลเิ กต (Silicate structure)
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(AlO4)Tetrahedral
Ca2+

Na+

ภาพประกอบ 2 โครงสร้ างของแก้ วอลูมิโนซิลเิ กต (Aluminosilicate structure)
ที่ ม า: Wilson AD, McLean JW. Glass-ionomer cements. Chicago: Quintessence
Publishing Company; 1988.
ตาราง 1 องค์ประกอบของผงแก้ วในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิด G200 (ASPA-I)
ส่ วนประกอบ
ซิลกิ อนไดออกไซด์ (SiO2 )
อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)
อลูมิเนียมฟลูออไรด์ (AlF3
แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2)
โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF)
อลูมิเนียมฟอสเฟต (AlPO4)

ร้ อยละ (โดยมวล)
30.1
19.9
2.6
34.5
3.7
10.0

ที่ ม า: Wilson AD, McLean JW. Glass-ionomer cements. Chicago: Quintessence
Publishing Company; 1988.
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ในเวลาต่อมาได้ มีการปรับปรุงองค์ประกอบของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิด G200
(ASPA-I) ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งการปฏิกิริยาก่อตัวให้ ดียิ่งขึ ้นโดยการเติมกรดทาร์ ทาริ ค ให้ เป็ นสาร
ควบคุม ปฏิกิ ริย า ทาให้ ระยะเวลาการท างานยาวนานขึ ้น และมี ก ารปรั บ องค์ ประกอบภายใน
ผงแก้ ว และใช้ ชื่ อ กลาสไอโอโนเมอร์ ที่ ป รั บ ปรุ งแล้ ว ว่า G338 (ASPA-II) และออกจาหน่ายใน
ท้ องตลาดเป็ นครั ง้ แรกเมื่อปี 1975 [25] และได้ มีการปรับสูตรของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์มาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึง ASPA-IV
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะสังเกตว่าในผงแก้ วอะลูมิโนซิลเิ กต มีการเติมอลูมิเนียมเข้ าไปใน
โครงสร้ างของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ และเติมแคลเซียมเป็ นส่วนช่วยในการหลอมแก้ วในรูปของ
แคลเซียมฟลูออไรด์ โดยการปลดปล่อยแคลเซียมจะเกิดขึ ้นเร็ วกว่าอลูมิเนียม [26] และในระหว่าง
การเตรี ยมผงแก้ ว ฟลูออไรด์ จะทาหน้ าที่ป้อ งกันการเกิ ดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) และ
สามารถถูกดูดซึมไปยังโครงสร้ างของฟั นโดยรอบภายหลังการบูรณะ ให้ ผิวฟั นสามารถต้ านทาน
ต่อการเกิดฟั นผุได้ [27] นอกจากนี ้ฟลูออไรด์ยงั ช่วยลดอุณหภูมิ การหลอมเหลวในขณะหลอมแก้ ว
เพิ่มความแข็งแรงให้ กบั ซีเมนต์ และช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของซีเมนต์ให้ ดียิ่งขึ ้น [28]
กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ไม่เพียงแต่สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ แต่ยงั สามารถ
ปลดปล่อยแร่ ธาตุอื่นๆได้ เช่น แคลเซียมไอออน และฟอสเฟตไอออน [29] โดยมีการศึกษาที่ใช้ วสั ดุ
กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ (Fuji IX) ที่มีการใช้ แร่ ธาตุสทรอนเทียม (strontium) ทดแทนแคลเซียม
บางส่วนเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของซีเมนต์ โดยผู้วิจยั ได้ รายงานว่าแคลเซียมและสทรอน
เทียมสามารถแทรกซึมเข้ าไปสูเ่ นื ้อฟั นที่มีการสูญเสียแร่ธาตุ (demineralization) ภายในโพรงฟั น
ได้ ทาให้ เกิดการคืนกลับของแร่ธาตุ (Remineralization) [30]
ในปั จจุ บั น องค์ ป ระกอบของส่ ว นผงของซี เ มนต์ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจาก
องค์ประกอบของซีเมนต์ในอดีต โดยได้ มีการปรับปรุงองค์ประกอบของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ที่
วางจ าหน่ายในท้ อ งตลาดเป็ น จ านวนมากตามบริ ษั ทผู้ผลิต เช่น การเติม ซิงค์ (zinc) (Chemfil
Rock; Dentsply DeTrey), แลนทานั ม (lanthanum) (Ketac Molar; 3M ESPE, St. Paul, MN,
USA), สทรอนเทียม (strontium) (Fuji IX; GC Corporation, Tokyo, Japan (ภาพประกอบที่ 7)
และ Ionofil Molar; Voco GmbH, Cuxhaven, Germany) [31] โดยความสามารถในการท า
ปฏิกิ ริยาของผงแก้ วจะขึน้ อยู่กับส่วนเหลวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ซึ่งจะถูกกาหนดโดย
องค์ประกอบทางเคมี [11] อุณหภูมิในการหลอมแก้ ว บริ เวณผิวของส่วนผงแก้ วที่มีการสัม ผัสกับ
กรด [32] และขนาดอนุภาคของผงแก้ ว [33]
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(a)

(b)

ภาพประกอบ 3 กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ า (Fuji IX,GC Corp., Japan)
ระบบ 2 ขวด ประกอบด้ วยส่วนผง (15g.) (a) และน ้า (8g. /6.4ml.)(b)

2.3.2 ปฏิกิริยาการก่ อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ (Setting reaction)
ปฏิกิริยาการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์จะแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรก
เป็ นการละลาย (Dissolution phase) เริ่ มเมื่ อ ผสมส่วนผงเข้ ากับส่วนเหลว มี ป ฏิกิริยาเคมี แบบ
กรด-เบส (acid-base) โดยมีน ้าเป็ นตัวกลางช่วยให้ เกิดปฏิกิริยา ในการเกิดปฏิกิริยานัน้ กรดต่างๆ
ในส่วนเหลวจะทาปฏิกิริยาบริ เวณผิวของส่วนผง ทาให้ มีการปล่อยแคลเซียมไอออน (Ca2+) และ
อลูมิ เนียมไอออน (Al3+) จากผิวของส่วนผง โดยในระยะแรกนันแคลเซี
้
ยมไอออน จะถูกปล่อ ย
ออกมาก่อน และปล่อยออกมาอย่างรวดเร็ วกว่าอลูมิเนียมไอออน ระยะที่สองเป็ นระยะการเกิดเจล
(gelation phase) แคลเซียมไอออนจะทาปฏิกิริยากับกลุม่ คาร์ บอกซิลของกรด เกิดเป็ นแคลเซียม
คาร์ บอกซิเลต (calcium carboxylate) ขึ ้นอย่างรวดเร็ วและเป็ นเมทริ กซ์ยดึ ผลึกแก้ วที่เป็ นตัวเชื่อม
(glass filler) เข้ าด้ วยกัน เกิดเป็ นการแข็งตัวเริ่ มต้ น (initial set) โดยปฏิกิริยาการละลายและการ
เกิ ด เจลนี จ้ ะใช้ เวลาประมาณ 4-6 นาที ตัง้ แต่เริ่ ม ผสม ซึ่ง เกลื อ ของแคลเซี ย มคาร์ บ อกซิ เลต
(calcium carboxylate salt) ที่ ไ ด้ จ ากการผสมนี จ้ ะละลายน า้ ได้ ง่ า ยและไม่ เสถี ย ร ดัง นัน้ ใน
ระยะแรกจึงต้ องระมัดระวังไม่ให้ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ที่ผสมใหม่ๆสัมผัสกับน ้าหรื อความชื ้น
และภายหลังการแข็งตัวเริ่ มขึน้ แล้ ว ปฏิกิริยายังคงดาเนินต่อไปโดยอลูมิเนียมไอออน ซึ่งปล่อ ย
ออกมาช้ ากว่าจะทาปฏิกิ ริยากับกลุ่มคาร์ บอกซิล เกิดเป็ นเกลือ ของอลูมิเนียมคาร์ บอกซิเลต ซึ่ง
เสถี ย รกว่าเกลือ แคลเซี ยมคาร์ บอกซิเลต ทาให้ เกิ ดการแข็งตัวเต็มที่ (final set) และเพิ่ มความ
แข็งแรงของวัสดุ การแข็งตัวเต็มที่นี ้จะใช้ เวลาอย่างน้ อ ย 24 ชั่วโมงภายหลังการผสม นอกจากนี ้
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แคลเซีย มที่อ ยู่ในตัวฟั น ยังสามารถจับ กับโมเลกุลของกรดได้ เช่น กัน ท าให้ ก ลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ ยึดกับ เนือ้ ฟั นได้ ส่วนประจุอื่ นๆเช่น ฟลูอ อไรด์ ไอออน (F-) ซึ่งไม่ได้ เกี่ ยวข้ อ งกับการท า
ปฏิกิริยาก็จะอยูเ่ ป็ นอิสระและค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาจากวัสดุ เมื่อปฏิกิริยาสิ ้นสุดลง ส่วนผงที่
เหลือจากการแตกตัวก็จะกระจายแทรกอยูท่ วั่ ๆไปในซีเมนต์ (ภาพประกอบที่ 4)
จะเห็นได้ ว่ากลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ช นิดดังเดิมนันเป็
้ นวัสดุที่มีระยะการแข็งตัว
เต็มที่นาน คือการแข็งตัวเริ่ มต้ นจะใช้ เวลาประมาณ 4-6 นาที และแข็งตัวเต็มที่ใช้ เวลา 24 ชั่วโมง
และขณะเดี ย วกัน ระยะเวลาการท างาน (working time) ค่อ นข้ า งสัน้ คื อ ประมาณ 3-4 นาที
ภายหลังการผสม ซึ่งถื อเป็ นข้ อด้ อ ยที่สาคัญ ของกลาสไอโอโนเมอร์ ช นิ ดดังเดิ
้ ม โครงสร้ างของ
กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ที่แข็งตัวแล้ วจะเป็ นกลาสฟิ ลเลอร์ (glass filler) ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของ
วัส ดุ (core material) ที่ ได้ จ ากการท าปฏิ กิ ริย าด้ ว ยกรด (ประมาณร้ อยละ 70 ของขนาดเดิม )
ล้ อมรอบด้ วยซิลิกาเจล (Silica gel) ซึ่งก็ คือ ส่วนของซิลิกาที่แยกส่วนของแคลเซียมไอออน และ
อลูมิเนียมไอออนออกไปแล้ ว ทาปฏิกิริยากับไฮโดรเจนไอออน เกิดเป็ นซิลกิ าไฮโดรเจล
และส่ ว นพอลิ ซ อล (Polysalt) ของอลู มิ เนี ย มคาร์ บ อกซิ เลต (Aluminium carboxylate) กั บ
แคลเซี ย มคาร์ บ อกซิ เลต (Calcium carboxylate) ที่ ยึด วัส ดุ อัด แทรกแก้ ว (glass filler) เข้ า ไว้
ด้ วยกัน [11] ปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาสูตรของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์มากมายเพื่อให้ เหมาะสมต่อ
การใช้ งานในวัตถุประสงค์ตา่ งกัน
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(a)

(b)

(c)

(d)

ภาพประกอบ 4 ปฏิกิริยาทางเคมีของการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ 4 ระยะ
(a) ระยะเริ่ มต้ น เมื่อมีการผสมส่วนผงและส่วนเหลว ส่วนผงจะถูกล้ อมรอบด้ วยส่วนเหลว
(b) กรดเข้ าทาปฏิกิริยากับอนุภาคของผงแก้ ว มีการปลดปล่อยไอออนที่ละลายน ้าออกมา
(c) ระยะก่อเจล ส่วนเหลวจะห่อหุ้มอนุภาคผงแก้ ว เริ่ มมีการปลดปล่อยไอออนที่ไม่ละลายน ้า
(d) ระยะแข็งตัว ซีเมนต์มีการแข็งตัวอย่างเต็มที่ ไอออนที่ไม่ละลายน ้าถูกปลดปล่อยออกมา
ที่ ม า: Wilson AD, McLean JW. Glass-ionomer cements. Chicago: Quintessence
Publishing Company; 1988.
2.3.3 คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties)
คุณสมบัติของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กับหลายปั จจัย ได้ แก่ อัตราส่วน
ระหว่ า งส่ ว นผงและส่ ว นเหลว ความเข้ มข้ นของกรดพอลิ อ ะคลิ ลิ ก ขนาดอนุ ภ าคของ
ผงแก้ วและอายุข องซีเมนต์ [34] อัต ราส่วนระหว่างส่วนผงและส่วนเหลวมี ผ ลต่อ โครงสร้ างทาง
จุลภาคของซีเมนต์ โดยพิจารณาจากการประเมิ นด้ วยกล้ อ งจุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่อ งผ่าน
(Transmission electron microscope ,TEM) และการวิ เคราะห์ ด้ วยรั ง สี เอ็ ก ซ์ (X-ray microanalysis) โครงสร้ างสุดท้ ายของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ซึ่งเป็ นวัสดุผสม (composite material)
จะประกอบด้ ว ยอนุ ภ าคของแก้ วที่ เหลื อ อยู่ รู พ รุ น จากกรดและล้ อ มรอบด้ ว ยซิ ลิ ก าเจลและ
เกลือพอลิซอลท์ ดังนันแรงยึ
้
ดเหนี่ยวที่ทาให้ เมทริ กซ์ยดึ อยู่ได้ ประกอบด้ วยการเชื่อมโยง และการ
เชื่อ มต่อกันของไอออน การพิจารณาที่สาคัญคือ หากอนุภาคของผงแก้ วมี ค่าน้ อยกว่าจุดวิกฤติ
(critical point) ก็ จะส่งผลให้ อนุภาคของแก้ วที่ยังไม่เกิ ดปฏิกิริยาทังหมดถู
้
กทาลายโดยการกัด
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กร่ อ นจากกรด ซึ่งจะส่งผลให้ คุณ สมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ ลดลง ปั จ จุบันมาตรฐาน ISO
9917-1 ได้ มีการกาหนดคุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์ชนิดที่มีน ้าเป็ นองค์ประกอบ (waterbased cements) สาหรับการใช้ งานทางคลินิก (ตารางที่ 2)
โดยทั่วไปแล้ วคุณ สมบัติของซีเมนต์จ ะขึ ้นอยู่กับลักษณะของซีเมนต์ ที่ทาการผสม
โดยซีเมนต์ที่มีความเหนียวข้ นมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาก่อตัวเร็ วกว่าและมีความแข็งแรงมากกว่า
ซีเมนต์ ที่มีความเหลว โดยอ้ างอิงจากการศึกษาของ Wilson ที่พบว่าปริ มาณส่วนผงที่เพิ่มขึ ้นใน
ซีเมนต์จะทาให้ ซีเมนต์มีความเหนียวข้ นมากขึ ้นและส่งผลต่อระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาการก่อตัว
และความแข็งแรงของซีเมนต์ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ ดงั กล่าวก็มีจุดวิกฤติซงึ่ เป็ นจุดที่เมทริ กซ์
ในซีเมนต์ไม่เพียงต่อการยึดกับส่วนประกอบต่างๆในซีเมนต์ เข้ าไว้ ด้วยกัน [28] โดยส่งผลให้ วสั ดุมี
ความเปราะ (brittle) คุณ สมบัติ ทางกลของซีเมนต์ ล ดลง ซึ่งเป็ น จุด ที่ท าให้ กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์แตกต่างจากวัสดุบูรณะชนิดอื่ น โดยถื อเป็ นข้ อจากัดสาหรับการใช้ งานทางคลินิก ซึ่งใน
ปั จ จุบัน มี การใช้ เทคนิ คต่างๆ เพื่อ เป็ นการปรับ ปรุ งคุณ สมบัติ ทางกายภาพเพื่ อ การใช้ งานทาง
คลินิกของกลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ าให้ ดียิ่งขึ ้น (ตารางที่ 3) เช่นการเติมอนุภาคโลหะ [35] การ
ผสมอนุภาคนาโน [36] และการเติมเรซินในเรซินโมดิฟายด์ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ [20]เพื่ อ ลด
ความเปราะและเพิ่มความแข็งแรง
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ตาราง 2 คุณสมบัติทางกายภาพของซีเมนต์สาหรับการใช้ งานทางคลินิกตามมาตรฐาน ISO 9917

ประเภทของซีเมนต์

ความ
รูปแบ หนา
บการ แผ่ น
ใช้ งาน ฟิ ล์ ม

เวลาใน
การก่ อตัว
(นาที)

สูงสุด/
ไมโคร
เมตร

ต่าสุด

สูงสุด

ความ
ต้ านทาน
แรงอัด

ระยะการ
กัดกร่ อน
ด้ วยกรด

ต่าสุด/
เมกะปาสคาล

สูงสุด/
มิลลิเมตร

ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์

เชื่อมยึด

25

2.5

8

50

0.30

ซิงค์โพลีคาร์ บอกซีเลตซีเมนต์

เชื่อมยึด

25

2.5

8

50

0.40

กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์

เชื่อมยึด

25

1.5

8

50

0.17

ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์

รองพื ้น

2

6

50

0.30

ซิงค์โพลีคาร์ บอกซีเลตซีเมนต์

รองพื ้น

2

6

50

0.40

กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์

รองพื ้น

1.5

6

50

0.17

กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์

อุดฟั น

1.5

6

100

0.17

คุณสมบัติ
ทางแสง
C0,70
ต่าสุด

สูงสุด

0.35

0.90

ที่ ม า : ISO 9917-1 Dentistry Water-based cements. Part1: Powder/liquid acidbase cements. Geneva Switzerland2007.
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ตาราง 3 คุณสมบัติทางกายภาพของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ า (Fuji IX,GC Corp.,
Japan)
คุณสมบัติ

สภาวะ(condition)

ระยะเวลาในการทางานทังหมด
้
(นาที)
(Working time)
ระยะเวลาทังหมดตั
้
งแต่
้ เริ่มผสมจนซีเมนต์แข็งตัวเต็มที่
(นาที)
(Final Finishing Commencing Time)
ความแข็งผิว (HV)
(Surface Hardness)
ความต้ านทานแรงอัด (เมกะปาสคาล)
(Compressive strength)
ค่าโมดูลสั ความยืดหยุ่น (GPa)
(Modulus of Elasticity)
ค่าความแข็งแรงดึงตามศูนย์กลาง (เมกะปาสคาล)
(Diametral tensile strength)
ค่าความแข็งแกร่งต่อการโค้ งงอ (เมกะปาสคาล)
(Flexural strength)
ค่าความทึบรังสี (Radiopacity, mm Al)
ค่ากาลังยึดหน่วง (เมกะปาสคาล)
(Bond strength)

23 องศาเซลเซียส

กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
(Fuji IX,GC Corp., Japan)
2.00

37 องศาเซลเซียส
(หลังการผสม)

6.00

หลัง 24 ชัว่ โมง

74±3

หลัง 24 ชัว่ โมง
หลัง 1 สัปดาห์
หลัง 24 ชัว่ โมง

220±9
230±14
8.3±0.5

หลัง 24 ชัว่ โมง

22±2

หลัง 24 ชัว่ โมง

26±4

เคลือบฟัน (enamel)
เนื ้อฟัน (dentin)

3.7±0.3
5.9±1.7
4.4±1.6

ที่ ม า :http://sea.gcasiadental.com/Upload/product/pdf/16/Brochure-GC-GoldLabel-9-EXTRA.pdf
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2.3.4 คุณสมบัติทางด้ านการปลดปล่ อยแร่ ธาตุ (Ion-releasing property)
เป็ นที่ทราบกันดีว่ากลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิดดังเดิ
้ มมีการปลดปล่อ ยไอออนได้
หลายชนิ ด เช่ น แคลเซี ย มไอออน โซเดี ย มไอออน อลูมิ เนี ย มไอออน เป็ นต้ น ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กั บ
ส่วนประกอบทางเคมี ที่มีอยู่ในวัสดุและพีเอชของสารละลายที่อ ยู่โดยรอบวัสดุ จากการศึกษาที่
ทดลองเก็ บ วัส ดุไว้ ในสารละลายกรดแลคติ ก (Lactic acid) พบว่าจะมี ก ารปลดปล่อ ยไอออน
ออกมามากกว่าปกติ โดยเฉพาะแคลเซียมหรื ออลูมิเนียมที่จะไม่พบการปลดปล่อยออกมาในภาวะ
ธรรมชาติ [20] และคุณสมบัติการปลดปล่อยไอออนที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นข้ อดีของกลาสไอโอโน
เมอร์ คือ การปลดปล่อยฟลูออไรด์จากวัสดุ เนื่องจากสามารถช่วยยับยังการเกิ
้
ด ฟั นผุ นอกจากนี ้
วัสดุประเภทดัดแปลงด้ วยเรซิน เช่น เรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ หรื อวัสดุชนิดเรซิน
คอมโพสิทพบว่ามีการปลดปล่อยไอออนของธาตุโลหะซึ่งจะไปรบกวนความเข้ ากันได้ ทางชีวภาพ
เนื่องจากมีความเป็ นพิษ เช่น ทองแดง (Copper), เหล็ก (Iron) [37]
2.3.4.1 การปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (Fluoride release)
คุณสมบัติในการปลดปล่อ ยแร่ ธาตุฟลูออไรด์ถือ เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญข้ อหนึ่ง
ของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เนื่องจากสามารถช่วยป้องกันการเกิดฟั นผุ [38] จากการศึกษาพบว่า
ฟลูออไรด์สามารถปลดปล่อยออกมาได้ อย่าต่อเนื่องเป็ นเวลาถึง 5 ปี ภายใต้ น ้าประปา [39] รูปแบบ
การปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมาในระยะแรก จะเกิ ด ขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และมี ป ริ ม าณสูง (Early
burst) หลังจากนันรู
้ ปแบบการปลดปล่อยจะลดปริ มาณลงอย่างรวดเร็ วและปลดปล่อยในปริ มาณ
ต่าๆต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน [40]
นอกจากนี ้กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์สามารถกระตุ้นการเจริ ญของกระดูกได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเติมเต็มในส่วนที่เป็ นช่องว่างรอบๆกระดูกเทียมและไม่มีความผิดปกติ
ใดๆในการใช้ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์สาหรับการทดลองในสัตว์และมนุษย์ พบว่าการปลดปล่อย
ฟลูออไรด์ในระดับที่เหมาะสมส่งผลต่อ ร่ างกายไปในทางที่ดี ในทางทันตกรรมนันกลาสไอโอโน
้
เมอร์ ซีเมนต์มีการใช้ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากการปลดปล่อยฟลูอ อไรด์ เป็ นประโยชน์อย่างมาก
โดยการปลดปล่อยฟลูออไรด์สว่ นใหญ่จะปลดปล่อยควบคูก่ บั โซเดียม หรื อแคลเซียม ฟลูออไรด์จะ
ถูกดูดซึมเข้ าไปยังฟั นที่อยูต่ ิดกับวัสดุ ซึง่ ทาให้ เกิดการพัฒนาโครงสร้ างที่มีความคงทนและแข็งแรง
จึงสามารถช่วยลดการเกิดฟั นผุได้ โดยฟลูออไรด์ไอออนสามารถเข้ าไปเกาะได้ ดีกบั ไฮดรอกซีแอพา
ไทต์ (hydroxyapatite) โดยเข้ าไปเชื่อมกับไฮดรอกซิลไอออน ได้ โครงสร้ างของฟลูออไรด์ที่เรี ยกว่า
ฟลูออแอพาไทต์ (fluorapatite) ซึ่งมีพลังงานของผลึกน้ อยกว่าไฮดรอกซีแอพาไทต์ ส่งผลให้ การ
สับเปลีย่ นไอออนที่แทนที่ด้วยฟลูออแอพาไทต์จะเปลี่ยนแปลงได้ ยากกว่า และมีความต้ านทานต่อ
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การสัมผัสกับกรดมากกว่าไฮดรอกซีแอพาไทต์ ทังนี
้ ้เนื่องจากฟลูออไรด์ไอออนมีขนาดเล็กกว่าไฮดร
อกซีไอออน จึงทาให้ งา่ ยต่อการแทรกเข้ าไปในผลึกของแอพาไทต์ [41]
ฟลูออไรด์ที่ถูกปลดปล่อยออกมานอกจากจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของฟั นให้ มี
ความแข็งแรง ทนต่อการสัมผัสกับกรด และลดการเกิ ดฟั นผุแล้ ว ยังสามารถยับยังกิ
้ จ กรรมของ
แบคทีเรี ยได้ อีก เช่น การยับยังการสร้
้
างอาณานิคม (colonization)และการผลิตกรด [28]
2.3.4.2 การปลดปล่ อยอลูมิเนียม (Aluminum release)
อลูมิเนียมเป็ นองค์ประกอบหลักในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ในระหว่างการผสม
และการก่อตัวของซีเมนต์จะมีการปลดปล่อยอลูมิเนียมไอออนออกมาจากผงแก้ วไปยังสารละลาย
กรด โดยมี ก ารปลดปล่อ ยออกมามากกว่าในระยะแรก และมี ความเข้ ากันได้ ท างชี วภาพน้ อ ย
เนื่องจากเป็ นสารอนินทรี ย์ โดยหากมีในปริ มาณสูงจะส่งผลให้ เกิดความเป็ นพิษต่ออวัยวะภายใน
ร่างกาย เช่น ปอด กระดูก และระบบประสาท
ปริ มาณอลูมิเนียมในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ที่ใช้ ในปั จจุบนั นันถื
้ อว่ามีปริ มาณ
น้ อยมากและไม่ก่อให้ เกิดปั ญหา โดยการปลดปล่อยอลูมิเนียมไอออนนันท
้ าให้ เกิดการพอกของแร่
ธาตุ (mineralized) ของเนื ้อเยื่อฟั นหรื อกระดูกได้ โดยหลักการที่เกี่ยวข้ องกับการเกิดการพอกของ
แร่ ธาตุคือขนาดของไฮดรอกซีแอพาไทต์ ที่ เพิ่มขึ ้น และคาดว่าอลูมิเนียมไอออนจะยังคงอยู่บ น
บริ เวณผิวหน้ าของวัสดุ [42] นอกจากนี ้การปลดปล่อยอลูมิเนียมไอออนออกมาจากซีเมนต์ที่ก่อตัว
แล้ วสามารถยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ยที่เกี่ยวข้ องกับโรคฟั นผุได้ ได้ แก่ เชื ้อ Streptococus mutans. [43]
2.3.4.3 การปลดปล่ อยซิลิกา (silicon release)
การปลดปล่อยซิลิกาในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ที่ใช้ บูรณะฟั นหรื อที่ใช้ ในการ
รั ก ษากระดู ก จะท าให้ ร่ า งกายมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี โดยมี ก ารศึก ษาที่ พ บว่า การ
ปลดปล่อยซิลิกอนเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเพิ่มเวลาในการแช่ชิ ้นทดสอบ ซึง่ พบว่ากลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์
ชนิ ด ดัง้ เดิ ม ที่ มี ก ารเติ ม สารชี วภาพ (bioactive glass) มี ก ารชัก น าให้ เกิ ด การพอกแร่ ธ าตุข อง
ผิวหน้ าของแผ่นฟั นมากที่สดุ [44] และเนื ้อฟั นที่อยู่ติดกับวัสดุบูรณะนันมี
้ การเพิ่มขึ ้นของฟลูออไรด์
อลูมิเนียมและซิลกิ อน ในขณะที่มีการลดลงของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึง่ องค์ประกอบบางชนิด
ในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ เช่น อลูมิเนียม ฟลูอ อไรด์ และซิลิกา มี แนวโน้ มที่จ ะเข้ าไปแทนที่
แคลเซี ย ม และฟ อ สฟอ รั ส บ างส่ ว นในแอ พา ไทต์ จ ากกระบ วนการคื น กลั บ ขอ งธาตุ
remineralized)[45]
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 การเตรียมส่ วนผงของซีเมนต์ ทางทันตกรรมในห้ องปฏิบัติการ (Fabrication)
สารตั ง้ ต้ น ที่ ใ ช้ การเตรี ย มส่ ว นผงของซี เมนต์ ท างทั น ตกรรม ได้ แก่ สารประกอบ
อลูมิ เนี ยมออกไซด์ (Al2 O3) ซิ ลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) แคลเซียมฟลูอ อไรด์ (CaF2) แคลเซีย ม
คาร์ บอเนต (CaCO3) โซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4) และแบเรี ยมคาร์ บอเนต (BaCO3) และนาใช้ ใน
สภาพที่ได้ รับจากบริ ษัทผู้ผลิต (ตารางที่ 4) นาสารประกอบดังกล่าวขันต้
้ น มาหลอมรวมตัวกันด้ วย
อัตราส่วนที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 5) ด้ วยเตาหลอมแก้ ว (High Temperature Bottom Loading
Furnace, Carbolite-BLF1700, CARBOLITE GERO, United Kingdom) ด้ วยอุ ณ หภู มิ 1,400
องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง เมื่อครบกาหนดเวลานาแก้ วที่หลอมได้ มาทาการอบด้ วยเตาอบ
แ ก้ ว (Thermolyne Ashing Furnaces, Type 6000, Thermo Scientific, United Kingdom) ที่
อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที
ตาราง 4 สารประกอบที่ใช้ ในการเตรี ยมส่วนผงของซีเมนต์
สารประกอบ
1. อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3)
2. ซิลกิ อนไดออกไซด์ (SiO2)
3. แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2)
4. แคลเซียมคาร์ บอเนต (CaCO3)
5. โซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4)
6. แบเรี ยมคาร์ บอเนต (BaCO3)

บริษัทผู้ผลิต
CARLO ERBA Reagents S.A.S.,
France
Sigma-Aldrich, Inc. USA
CARLO ERBA Reagents S.A.S.,
France
CARLO ERBA Reagents S.A.S.,
France
ACROS Organics, Spain
ACROS Organics, Spain

เลขที่ผลิต
4G128284G
SZBB3270V
7A193227A
5B030515C
A0378611
A0367797
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อัตราส่วนของสารประกอบในซีเมนต์ที่เตรี ยมขึ ้นจากห้ องปฏิบตั ิการมีความแตกต่างกัน
ของสารประกอบอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ โดยสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ (G.1G.4) โดยเรี ยงตามชนิดของซีเมนต์ A-D ดังนี ้
ตาราง 5 อัตราส่วนสารประกอบของส่วนผงของซีเมนต์ 4 ชนิด (A-D)
องค์ประกอบ
ที่ใช้ เตรี ยม
CaF2
CaCO3
Na2PO4
BaCO3
Al2O3
SiO2

Glass A (G.1)
24.74
8.21
3.096
0.438
25.66
37.32

ปริมาณที่ใช้ (ร้ อยละโดยน ้าหนัก)
Glass B (G.2)
Glass C (G.3)
24.74
24.74
8.21
8.21
3.096
3.096
0.438
0.438
22.66
21.66
40.32
41.32

Glass D (G.4)
24.74
8.21
3.096
0.438
19.66
43.32

เมื่ อ ท าการเตรี ย มส่ว นผงโดยการหลอมแก้ ว ทัง้ 4 ชนิ ด ท าการวิเคราะห์ ส่ว นผงด้ ว ย
เครื่ อ งเอกซเรย์ ฟ ลูอ อเรสเซนส์ (XRF) (BRUKER รุ่ น tiger s8, BRUKER, Stuttgart,Germany)
พบว่าผงซีเมนต์ที่เตรี ยมได้ มีองค์ประกอบทางเคมีดงั นี ้
ตาราง 6 องค์ประกอบของผงซีเมนต์ภายหลังการเตรี ยมโดยวิธีการหลอมแก้ ว
องค์ประกอบ
(ร้ อยละโดยน ้าหนัก)
F
Na2O
Al2O3
SiO2
P2O5
CaO
BaO
Al2O3:SiO2

Glass A
(G.1)
10.0
1.7
26.5
34.3
1.5
25.6
0.4
0.78

Glass B
(G.2)
10.9
1.4
24.1
34.6
1.5
27.0
0.5
0.69

Glass C
(G.3)
10.4
1.2
22.7
38.2
1.5
25.4
0.6
0.59

Glass D
(G.4)
9.0
1.2
20.7
39.7
1.5
26.2
0.5
0.52
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3.2 การบดผงแก้ ว
แก้ วที่ห ลอมได้ ในแต่ละกลุ่ม (A-D) ที่ เตรี ยมได้ จ ากสารประกอบวัต ถุดิบ ในหัวข้ อ ที่ 1
น ามาบดด้ ว ยหม้ อ บดเซอร์ โคเนี ย ร์ (PLANETARY BALL MILL PM100, RETSCH, Germany)
เป็ น ระยะเวลา 6 นาที จากนัน้ นาผงแก้ วในแต่ละกลุ่ม มาวัดขนาดอนุภ าคโดยใช้ เครื่ อ ง Laser
Scattering Particle Size Distribution Analyzer (LA-960 Horiba scientific, USA)
3.3 การหาอัตราส่ วนระหว่ างส่ วนผงที่เตรียมได้ กับส่ วนเหลวของซีเมนต์ ทางทันตกรรม
นาส่วนผงของซีเมนต์ที่เตรี ยมได้ ทงั ้ 4 ชนิดมาผ่านการอบไล่ความชื ้น ด้ วยเครื่ องอบลม
ร้ อน (Hot air oven, ED400, BINDER, Germany) เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ทาการเก็บในตู้เก็บสารเคมี
ที่มีซิลิกาเจล (Silica gel) และมาทาการผสมเข้ ากับส่วนเหลวของซีเมนต์ ทางทันตกรรมในกลุ่ม
วัสดุอุดฟั น (Filling cement) โดยงานวิจยั นี ้ได้ เลือกใช้ สว่ นเหลวของซีเมนต์ชนิดกลาสไอโอโนเมอร์
(Fuji IX™,GC Corp., Japan) และผสมตามอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 6 อัตราส่วน ตามน ้าหนักของ
ส่ว นผงที่ ใช้ ใ นการผสม(กรั ม ) ดัง นี ้ 3.4 :1 3.0:1 2.6 :1 2.2 :1 1.8 :1 1.4 :1 จากนัน้ เลือ ก
อัตราส่วนของซีเมนต์ ในอัตราส่วนที่เท่ากันทุกกลุม่ โดยพิจารณาลักษณะทางกายภาพของซีเมนต์
โดยเมื่อทาการผสมส่วนผงเข้ ากับส่วนเหลวแล้ วซีเมนต์เป็ นเนื ้อเดียวกัน ส่วนผงทาปฏิกิริยากับส่วน
เหลวทังหมด
้
ไม่มีสว่ นผงหลงเหลืออยู่ มีลกั ษณะเหนียว ปั น้ ได้ (Doughy)
3.4 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของซีเมนต์ ทางทันตกรรม
เมื่ อ ท าการผสมซี เมนต์ แ ละได้ อัต ราส่ว นที่ เหมาะสมของส่ว นผงและส่ว นเหลวแล้ ว
นาอัตราส่วนดังกล่าวมาใช้ ในการเตรี ยมการทดสอบคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
3.4.1 การประเมินระยะก่ อตัวของซีเมนต์ (Setting time)
การประเมินระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์ ด้ วยวิธีเข็มกิลมอร์ (HM-310 Gillmore
Needle Apparatus, Gilson company, Inc ,USA) โดยการเตรี ยมชิ ้นงานซีเมนต์ทดสอบ ด้ วยการ
ผสมซีเมนต์ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมตามการใช้ งานของซีเมนต์แต่ละชนิด และนาเข้ าใส่ในแบบ
โลหะไร้ สนิม รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาดกว้ าง 8 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร การวัด
ระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์จะเริ่ มจับเวลาตังแต่
้ เริ่ มผสมด้ วยนาฬิกาจับ จนกระทัง่ นาเข้ าใส่ในแบบ
โลหะจนเต็ม หลังจากนัน้ ให้ ใช้ เข็ม ปลายเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1 มิ ลลิเมตร ให้ แรง 400 กรัม ตาม
มาตรฐาน ISO 9917 สัมผัสลงบริ เวณผิวหน้ าของซีเมนต์เป็ นเวลา 5 วินาที โดยทาทุก ๆ 10 วินาที
จนกว่าเมื่อเข็มสัมผัสผิวหน้ าซีเมนต์ จะไม่เกิดรอยบนพื ้นผิวของซีเมนต์ หรื อ มีซีเมนต์ติดปลายเข็ม
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ให้ บนั ทึกเวลา ณ จุดนัน้ เป็ นจุดสิ ้นสุดการจับเวลา และถือเป็ นระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ขนแรก
ั้
(Initial setting) การทดสอบทาภายใต้ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสความชื ้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 98

ภาพประกอบ 5 ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นขณะทาการทดสอบระยะเวลาก่อตัว

(a)

(b)

ภาพประกอบ 6 อุปกรณ์ที่ใช้ ทดสอบระยะเวลาก่อตัว
(a) แม่พิมพ์โลหะขนาดกว้ าง 8 มิลลิเมตร ยาว 10 มิลลิเมตร สูง 5 มิลลิเมตร
(b) เข็มกิลมอร์ (HM-310 Gillmore Needle Apparatus, Gilson company, Inc ,USA)

ภาพประกอบ 7 ลักษณะการใช้ อุปกรณ์ขณะทาการทดสอบระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์
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3.4.2 การประเมินพืน้ ผิวของซีเมนต์ ภายหลังการก่ อตัว
เตรี ยมชิน้ ซีเมนต์ทดสอบ โดยการผสมส่วนผงของซีเมนต์และส่วนน ้าตามอัตราส่วนที่
เหมาะสม น าชิ น้ ตั ว อย่ า งทดสอบผ่ า นกล้ องจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอน (Scanning Electron
Microscope : SEM (JSM-6360LV, JEOL,USA, Inc.) 20 kV กาลังขยาย 500 เท่าและ 3000เท่า

ภาพประกอบ 8 กล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
(Scanning Electron Microscope: SEM (JSM-6360LV, JEOL, USA, Inc.)
3.4.3 การประเมินความแข็งแรงกดอัด (Compressive strength)
เตรี ยมชิน้ ซีเมนต์ทดสอบรูปทรงกระบอกโดยทาการผสมซีเมนต์แล้ วใส่ลงในแม่ พิมพ์
โลหะขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 4 มิ ล ลิ เมตร สูง 6 มิ ล ลิ เมตร กลุ่ม ละ 5 ชิ น้ ตามมาตรฐาน
ISO 9917 ใช้ อุปกรณ์ กดอัดแม่พิมพ์ เพื่อไล่ฟองอากาศ เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง จากนันน
้ าชิ ้นซีเมนต์
ตัวอย่างทาการแช่ในน ้าที่ปราศจากไอออน (deionized water) ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Contherm
incubator digital series; Contherm Scientific Ltd, New Zealand) 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
23 ชัว่ โมง
นาชิน้ ซีเมนต์ตวั อย่างวัดขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางด้ วยอุปกรณ์ วดั เส้ นผ่านศูนย์กลาง
(digital caliper, Mitutoyo Co., Japan) ก่อ นท าการทดสอบค่า กาลังรั บ แรงอั ด ของชิ น้ ซีเมนต์
ตัว อย่ า งด้ ว ยเครื่ อ งทดสอบแรงดึ ง แรงอั ด (Universal testing machine รุ่ น LR10K, LLOYD
Instruments, England) ความเร็ ว หั ว กดเป็ น 0.75 มิ ล ลิ เมตรต่ อ นาที ขนาดโหลดเซลล์ 10
กิโลนิวตัน (10 kN load cell) ตามมาตรฐาน ISO 9917 และคานวณกาลังอัดดังนี ้
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C = 4p/πd2 โดย
p = แรงสูงสุดที่ทาให้ ชิ ้นงานแตก (นิวตัน)
d = ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางของชิ ้นทดสอบ (มิลลิเมตร)

ภาพประกอบ 9 แม่พิมพ์โลหะที่ใช้ เตรี ยมชิ ้นงานทดสอบความแข็งแรงกดอัด

ภาพประกอบ 10 ชิ ้นซีเมนต์ทดสอบความแข็งแรงกดอัดที่ได้ จากการเตรี ยมในแม่พิมพ์โลหะ
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร สูง 6 มิลลิเมตร

ภาพประกอบ 11 เครื่ องทดสอบแรงดึงแรงอัด
(Universal testing machine รุ่น LR10K, LLOYD Instruments, England)
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3.4.4 การประเมินคุณสมบัติการละลายตัวในกรดของซีเมนต์ (Acid erosion)
เตรี ย มแผ่ น พลาสติ ก (PMMA plate) ขนาด 30×30×5 มิ ล ลิ เมตร จ านวน 5 ชิ น้
(ทดสอบกลุ่มละ 5 ชิ น้ ตามมาตรฐาน ISO 9917) เจาะรู ต รงกลาง ขนาดเส้ น ผ่านศูนย์ กลาง 5
มิ ลลิเมตร สูง 3 มิ ล ลิเมตร ผสมซีเมนต์ ที่ต้ อ งการทดสอบใส่ในรู ข องแผ่น พลาสติ ก ที่ เตรี ย มไว้
วัดความสูงของชิน้ ซีเมนต์ภายในแผ่นพลาสติก แช่ในสารละลายกรดแลคติค (lactic acid) 8.27
กรัม และโซเดียมแลคเตด (Sodium lactate) 0.92 กรั ม ในน า้ กลัน่ 1 ลิต ร (วัดค่า pH หลังผสม
สารละลายเป็ น 2.74 ± 0.02) เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปิ ดฝาด้ านบนเพื่อ
ป้องกันการปนเปื อ้ น เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ทาการวัดความสูงของซีเมนต์อีกครัง้ และคานวณค่าการ
ละลายตัวในกรด ดังนี ้
D = Dt - D0 โดย
D = ระยะการละลายตัวด้ วยกรด (มิลลิเมตร)
D0 = ความสูงบริ เวณกึ่งกลางของซีเมนต์ก่อนแช่ในสารละลายกรด (มิลลิเมตร)
Dt = ความสูงบริ เวณกึ่งกลางของซีเมนต์หลังแช่ในสารละลายกรด (มิลลิเมตร)

ภาพประกอบ 12 แผ่นพลาสติกเจาะรูเพื่อใส่ซีเมนต์ทดสอบค่าการละลายตัวในกรด
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3.4.5 การประเมินคุณสมบัติการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (Fluoride release)
เตรี ยมชิ ้นซีเมนต์ตวั อย่างให้ ได้ ขนาดชิ ้นทดสอบเส้ นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร สูง 6
มิลลิเมตร (ขนาดชิ ้นงานเท่ากับการทดสอบแรงกดอัด) กลุม่ ละ 5 ชิ ้น และนาชิ ้นงานทดสอบแช่ใน
น า้ ที่ ป ราศจากไอออนเก็ บ ไว้ ในตู้ ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ (Contherm incubator digital series;
Contherm Scientific Ltd, New Zealand) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 6, 24, 48, 72
ชัว่ โมงและ 7 วัน นาน ้าปราศจากไอออนที่แช่ชิ ้นซีเมนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวมาทาการวัดปริ มาณ
ฟลู อ อ ไรด์ (ppm) ด้ วยหั ว วั ด ฟลู อ อไรด์ แบ บ หั ว วั ด รวม (HI-4110 HANNA FLUORIDE
COMBINATION ION SELECTIVE ELECTRODE (ISE) HANNA instruments, UK) แ ล ะ
เครื่ องวัดฟลูออไรด์ (HI-5222-02 Research Grade pH/ORP/ISE/Temperature Meter, HANNA
instruments, UK)

(a)
(b)

ภาพประกอบ 13 อุปกรณ์วดั ปริ มาณฟลูออไรด์
(a) หัววัดฟลูออไรด์แบบหัววัดรวม (HI-4110 HANNA FLUORIDE COMBINATION ION
SELECTIVE ELECTRODE (ISE) HANNA instruments, UK)
(b) เครื่ องวัดฟลูออไรด์ (HI-5222-02 Research Grade pH/ORP/ISE/Temperature Meter,
HANNA instruments, UK)
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3.4.6 การประเมินคุณสมบัติทางแสงของซีเมนต์ (Opacity)
วิ ธี ก ารประเมิ น ความทึ บ แสงของเนื อ้ ซี เมนต์ โดยการเตรี ย มชิ น้ งานที่ มี ข นาด
เส้ น ผ่า ศูน ย์ ก ลาง 10 มิ ล ลิเมตร และมี ความหนา 1 มิ ล ลิเมตร จานวน 4 ชิ น้ ในแต่ล ะกลุ่ม การ
ทดลอง เมื่ อซี เมนต์ ก่อ ตัวในระยะแรก แกะชิ น้ งานออกจากแบบ เก็ บ ชิ น้ งานภายใต้ ความชื น้
สัมพัทธ์ ร้อยละ 100 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนันน
้ าแผ่นทรง
กลมของซีเมนต์ เข้ าเครื่ องวัดแสงสี (Spectrophotometer, UltraScan PRO, Hunter Associates
Laboratory, Inc, USA ) ประเมิ น ระดั บ ความทึ บ แสง โดยใช้ พื น้ หลัง สี ด าและสี ข าว เพื่ อ วัด
อัตราส่วนความแตกต่าง (Contrast ratio) ระหว่างพื ้นหลังทังสองชนิ
้
ด เพื่อคานวณเป็ นระดับความ
ทึบแสงของซีเมนต์

(a)

\

(b)

ภาพประกอบ 14 การเตรี ยมชิ ้นงานสาหรับการทดสอบคุณสมบัติทางแสงของซีเมนต์
(a) แม่พิมพ์โลหะที่ใช้ ในการเตรี ยมชิ ้นงาน
(b) ชิ ้นซีเมนต์ที่มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร และมีความหนา 1 มิลลิเมตร

ภาพประกอบ 15 เครื่ องวัดแสงสี
(Spectrophotometer, UltraScan PRO, Hunter Associates Laboratory, Inc, USA )
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5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ อัตราส่วนระหว่างส่วนผงของซีเมนต์ที่
เตรี ยมขึ ้นในห้ องปฏิบตั ิการกับส่วนเหลวของซีเมนต์ทางการค้ า และคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางกลของซีเมนต์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของอัตราส่วนซีเมนต์ที่เหมาะสมจะเป็ นการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ แ ละสรุ ป ความ ส่ว นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของการทดสอบ
คุณ สมบัติทางกายภาพและทางกลของซีเมนต์ เป็ นการวิเคราะห์ ข้อ มูลเชิ งปริ มาณ ใช้ สถิ ติการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุม่ ด้ วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดี ย ว (One-Way ANOVA) ที่ ร ะดั บ ความ เชื่ อมั่ น ร้ อ ยละ 95 (p<0.05) และวิ เ คราะห์ ค่ า
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งอั ต ราส่ว นของซี เมนต์ แ ละคุณ สมบัติ ต่ า งๆ โดยโปรแกรม IBM SPSS
Statistics version 24
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงานวิจัย
4.1 อัตราส่ วนระหว่ างส่ วนผงของซีเมนต์ ท่ เี ตรียมในห้ องปฏิบัติการและส่ วนนา้ ของ
ซีเมนต์ ในกลุ่มวัสดุอุดฟั น (Filling)
ในการศึ ก ษาเพื่ อ หาอั ต ราส่ว นที่ เหมาะสมระหว่า งส่ว นผงของซี เมนต์ ช นิ ด A-D ที่
สังเคราะห์ ขึ ้นในห้ องปฏิบตั ิการ และส่วนน ้าของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม
(FujiIX HS Posterior EXTRA,GC Corp., Japan) กาหนดอัตราส่วนของซีเมนต์ แบ่งเป็ น 6 กลุ่ม
ตามน ้าหนักของส่วนน ้า พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สดุ ของการผสมซีเมนต์ คือ อัตราส่วนผงต่อ
น ้าเป็ น 1.42:1 โดยซีเมนต์ จากการผสมด้ วยอัตราส่วนดังกล่าวพบว่าส่วนผงกับส่วนน ้าสามารถ
ผสมเข้ า กัน ได้ ทัง้ หมด ไม่ มี ส่ว นผงเหลือ ผิ วซี เมนต์ มี ล ัก ษณะมัน วาว เป็ น แป้งปั น้ ได้ (Pliable
mass) มีความเหนียว ยืดหยุ่น (Dough) ไม่เหลวจนเกินไป มีคณ
ุ สมบัติสามารถกดอัดได้ ดังแสดง
ในภาพประกอบที่

(a)

(b)

ภาพประกอบ 16 ลักษณะซีเมนต์ภายหลังการผสม
(a) ซีเมนต์ที่สงั เคราะห์ขึ ้นเมื่อผสมกับส่วนน ้าในอัตราส่วน ผง: น ้า (กรัม) 1.42:1
(b) ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ มที่ผสมตามอัตราส่วนที่บริ ษัทผู้ผลิตแนะนา (กรัม) (3.4:1)
4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของซีเมนต์ ทางทันตกรรม
4.2.1 ระยะก่ อตัวของซีเมนต์ (setting time)
จากการทดลองพบว่าซีเมนต์ที่สงั เคราะห์ขึ ้นมี ระยะเวลาการก่อตัวที่แตกต่างกันใน
แต่ ล ะกลุ่ม โดยซี เมนต์ ก ลุ่ ม G1-G4 มี ค่ า เฉลี่ ย ระยะก่ อ ตั ว ที่ 292 256 234 และ 178 วิ น าที
ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับซีเมนต์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (FujiIX HS Posterior EXTRA,GC
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Corp., Japan, G0) ซึ่งมีค่าระยะการก่อตัวเฉลีย่ 254 วินาที โดยพบว่าซีเมนต์ G1 ใช้ ระยะเวลาใน
การก่อตัวของซีเมนต์มากที่สดุ ส่วนในซีเมนต์ G4 ใช้ ระยะเวลาในการก่อตัวน้ อยที่สดุ เมื่อวิเคราะห์
ผลทางสถิ ติพบว่าซีเมนต์ทุกชนิดมี ค่าระยะการก่อ ตัวที่ แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ (p= 0.00)
ยกเว้ นในซีเมนต์ G2 และซีเมนต์ ท างการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ
(p=0.98)
ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์แต่ละกลุม่
ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

ระยะเวลาการก่ อตัว (วินาที)
254 ± 5.48a
292 ± 8.37b
256 ± 5.48a
234 ± 5.48c
178 ± 4.47d

350
300

Times (sec)

250

200
150
100
50
0
G0

G1

G2

G3

G4

Groups

ภาพประกอบ 17 กราฟแสดงระยะเวลาการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทงั ้ 5 กลุม่
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4.2.2 การประเมินความแข็งแรงกดอัด (Compressive strength)
การประเมินค่าความแข็งแรงกดอัด ได้ ทาการประเมินภายหลังการก่อตัวโดยสมบูรณ์
ของซีเมนต์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าซีเมนต์ในกลุม่ G2 มีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงกด
อัด มากที่ สุด (103.73 เมกะปาสคาล) รองลงมาคื อ กลุ่ม G1 (86.36 เมกะปาสคาล) กลุ่ม G4
(82.12 เมกะปาสคาล) และกลุม่ G3 (68.71 เมกะปาสคาล) ตามลาดับ โดยพบว่าซีเมนต์กลุม่ G1
และ G4 มีความแข็งแรงกดอัดที่ไม่แตกต่างกัน (p= 0.148) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลาสไอโอโน
เมอร์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) พบว่ากลุม่ ซีเมนต์ที่มีความแข็งแรงกดอัดที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญคือซีเมนต์ชนิด G2 (p= 0.99)
ตาราง 8 ค่าเฉลีย่ ของค่าความแข็งแรงกดอัดของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์แต่ละกลุม่
ค่ าความแข็งแรงกดอัด (เมกะปาสคาล)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

103.35 ± 0.52a
86.36 ± 2.72d
103.73 ± 1.72a
68.71 ±3.32c
82.12± 2.17d

120

CS (MPa)

100
80
60
40
20
0
G0

G1

G2

G3

G4

Group

ภาพประกอบ 18 กราฟแสดงค่าความแข็งแรงกดอัดของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทงั ้ 5 กลุม่
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4.2.3 การประเมินคุณสมบัติการละลายตัวในกรดของซีเมนต์ (Acid erosion)
การประเมิ น การละลายตัวในกรด พบว่า ซี เมนต์ ที่ มี ค่าการละลายตัว ต่า ที่ สุด คื อ
ซีเมนต์ ทางการค้ าชนิดดัง้ เดิม (G0) ค่าเฉลี่ยเป็ น 0.074 มิ ลลิเมตร แตกต่างจากซีเมนต์ ทุกกลุ่ม
อย่างมีนยั สาคัญ (p= 0.00) และซีเมนต์ที่มีการละลายตัวในกรดสูงที่สดุ คือซีเมนต์กลุม่ G4 โดยมี
ค่าเฉลีย่ เป็ น 0.198 มิลลิเมตร แตกต่างจากซีเมนต์ทกุ กลุม่ อย่างมีนยั สาคัญ (p= 0.00) และซีเมนต์
กลุ่ม G1-G3 มี ค่าการละลายตัวในกรดที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ในทางสถิ ติ (p=0.120.98)
ตาราง 9 ค่าการละลายตัวของซีเมนต์แต่ละกลุม่ ในกรดแลคติกที่เวลา 24 ชัว่ โมง
การละลายตัวของซีเมนต์ (มิลลิเมตร)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

0.074 ± 0.002a
0.138 ± 0.013b
0.142 ± 0.015b
0.158 ± 0.008b
0.198 ± 0.018c

Acid erosion (mm.)

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
G0

G1

G2

G3

G4

Groups

ภาพประกอบ 19 กราฟแสดงค่าการละลายตัวในกรดแลคติกของซีเมนต์ทงั ้ 5 กลุม่
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4.2.4 การประเมินคุณสมบัติการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (Fluoride release)
ในการทดสอบการปลดปล่อ ยปริ ม าณฟลูอ อไรด์ จ ากซี เมนต์ ทัง้ 5 กลุ่ม ที่ เวลา 6
ชัว่ โมง พบว่าซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) มีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมามากที่สดุ คือ
5.194 ppm และซี เมนต์ ที่ มีก ารปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมาน้ อ ยที่ สุด คือ ซีเมนต์ ก ลุ่ม G1 คื อ
1.672 ppm โดยค่าการปลดปล่อยฟลูออไรด์ในซีเมนต์กลุม่ G1-G4 มีความแตกต่างจากซีเมนต์ทาง
การค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.00)
ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์ทกุ กลุม่ ที่เวลา 6 ชัว่ โมง
ปริมาณการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (ppm.)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

5.194 ± 0.36a
1.672 ± 0.058b
1.812 ± 0.058b
1.910 ± 0.04b,c
2.210 ± 0.17c

6
5

ppm.

4
3
2
1
0
G0

G1

G2

G3

G4

Group

ภาพประกอบ 20 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่เวลา 6 ชัว่ โมง

38
การปลดปล่อยฟลูออไรด์สะสมที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมงพบว่าซีเมนต์ทางการค้ าชนิด
ดัง้ เดิ ม (G0) มี ก ารปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมามากที่ สุด คื อ 9.48 ppm และซี เมนต์ ที่ มี ก าร
ปลดปล่อ ยฟลู อ อไรด์ อ อกมาน้ อ ยที่ สุด คื อ ซี เ มนต์ ก ลุ่ ม G1 มี ค่ า เป็ น 3.24 ppm โดยค่ า การ
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ในซีเมนต์ชนิด G1-G4 มีความแตกต่างจากซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0)
อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.00)
ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์ทกุ กลุม่ ที่เวลา 24 ชัว่ โมง
ปริมาณการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (ppm.)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

9.480 ± 0.94a
3.274 ± 0.09b
3.576 ± 0.12b,c
3.860 ± 0.17b,c
4.350 ± 0.94c

12
10

ppm

8
6
4

2
0
G0

G1

G2

G3

G4

Group

ภาพประกอบ 21 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่เวลา 24 ชัว่ โมง
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การปลดปล่อยฟลูออไรด์สะสมที่ระยะเวลา 48 ชั่วโมงพบว่าซีเมนต์ทางการค้ าชนิด
ดัง้ เดิม (G0) มี การปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมามากที่ สุด คือ 12.414 ppm และซีเมนต์ ที่มีก าร
ปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมาน้ อ ยที่ สุด คื อ ซี เมนต์ ก ลุ่ม G1 มี ค่ า เป็ น 4.844 ppm โดยค่า การ
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ในซีเมนต์กลุม่ G1-G4 มีความแตกต่างจากซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0)
อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.00)
ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์ทกุ กลุม่ ที่เวลา 48 ชัว่ โมง
ปริมาณการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (ppm.)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

12.414 ± 1.54a
4.844 ± 0.19b
5.292 ± 0.17b,c
5.680 ± 0.21b,c
6.238 ± 0.24c

16
14
12

ppm.
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ภาพประกอบ 22 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่เวลา 48 ชัว่ โมง
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การปลดปล่อยฟลูออไรด์สะสมที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมงพบว่าซีเมนต์ทางการค้ าชนิด
ดัง้ เดิม (G0) มี การปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมามากที่ สุด คือ 13.994 ppm และซีเมนต์ ที่มีก าร
ปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมาน้ อ ยที่ สุด คื อ ซี เมนต์ ก ลุ่ม G1 มี ค่ า เป็ น 5.698 ppm โดยค่า การ
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ ในซีเมนต์ กลุ่ม G1-G4 มี ความแตกต่างจากซีเมนต์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม
อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.00)
ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์ทกุ กลุม่ ที่เวลา 72 ชัว่ โมง
ปริมาณการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (ppm.)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

13.994 ± 1.39a
5.698 ± 0.23b
6.080 ± 0.20b,c
6.562 ± 0.22b,c
7.148 ± 0.19c
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ภาพประกอบ 23 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่เวลา 72 ชัว่ โมง
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การปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ ส ะสมที่ ระยะเวลา 7 วัน พบว่าซี เมนต์ ท างการค้ า ชนิ ด
ดัง้ เดิม (G0) มี การปลดปล่อยฟลูอ อไรด์ อ อกมามากที่สุด คือ 20.608 ppm และซีเมนต์ ที่ มีการ
ปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมาน้ อ ยที่ สุด คื อ ซี เมนต์ ก ลุ่ม G1 มี ค่า เป็ น 8.940 ppm โดยค่า การ
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ในซีเมนต์ชนิด G1-G4 มีความแตกต่างจากซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0)
อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.00)
ตาราง 14 ค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์ทกุ กลุม่ ที่เวลา 7 วัน
ปริมาณการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (ppm.)

ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

20.608 ± 1.76a
8.940 ± 0.30b
9.408 ± 0.58b
10.168 ± 0.20b, c
11.586 ± 0.42c

25

ppm

20
15
10
5
0
G0

G1

G2

G3

G4

Group

ภาพประกอบ 24 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่เวลา 7 วัน
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ค่าเฉลีย่ ปริ มาณฟลูออไรด์สะสมที่ระยะเวลา 6 ชั่วโมงจนถึง 7 วันพบว่า ชนิดซีเมนต์
ที่มีการปลดปล่อ ยฟลูออไรด์ ออกมามากที่สุด ได้ แก่ ซีเมนต์ ท างการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) โดยที่
ระยะเวลา 7 วัน พบว่ามี ป ริ ม าณฟลูอ อไรด์ ส ะสมเป็ น 20.608 ppm. และชนิ ด ซี เมนต์ ที่ มี ก าร
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ ออกมาน้ อยที่สุดได้ แก่ ซีเมนต์ช นิด G1 โดยมีปริ มาณฟลูอ อไรด์ สะสมเป็ น
8.94 ppm.
ตาราง 15 ค่าเฉลีย่ ของปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์สะสมที่ระยะเวลาต่างๆ

ระยะเวลา
6 ชัว่ โมง
24 ชัว่ โมง
48 ชัว่ โมง
72 ชัว่ โมง
7 วัน

G0
5.194
9.484
12.414
13.994
20.608

ค่ าการปลดปล่ อยฟลูออไรด์ (ppm)
G1
G2
G3
G4
1.672 1.812
1.91
2.21
3.274 3.576
3.86
4.35
4.844 5.292
5.68
6.328
5.698
6.08
6.562 7.148
8.94
9.408 10.168 11.586
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ภาพประกอบ 25 ปริ มาณฟลูออไรด์สะสมที่ระยะเวลา 7 วันของซีเมนต์แต่ละกลุม่
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4.2.5 การประเมินคุณสมบัติทางแสงของซีเมนต์ (Optical properties)
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ใช้ เครื่ องวัดแสงสี (Spectrophotometer) โดยค่าที่ได้ จากเครื่ อง
จะแสดงออกมาในรูปของค่า *L, *a, *b และค่า opacity ดังนี ้
*L หมายถึงความสว่าง (lightness) มีคา่ ตังแต่
้ 0-100 โดย 0 คือ สีดา และ 100 คือ สีขาว
*a หมายถึงแกนสีเขียว-แดง โดยค่า –a*คือสีเขียว จนถึง สีแดง คือ +a*
*b หมายถึงแกนสีน ้าเงิน-เหลือง โดยค่า –b*คือสีน ้าเงิน จนถึง สีเหลือง คือ +b* และค่า opacity
หมายถึง ความสามารถในการผ่านของแสง โดยมีคา่ ดังนี ้
ค่า *L
ค่าความสว่างของซีเมนต์ชนิด G1-G4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.28 88.40 88.65 และ
91.14 ตามลาดับ ในขณะที่ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) มีคา่ ความสว่างเป็ น 76.40 ซึง่ จาก
การวิเคราะห์ ทางสถิ ติพบว่า ซีเมนต์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ มมี ความแตกต่างจากซีเมนต์ ทุกกลุ่ม
อย่างมีนยั สาคัญ (p=0.00)
ตาราง 16 ค่าเฉลีย่ ความสว่างของซีเมนต์ (*L) แต่ละชนิด
ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

ค่าเฉลีย่ ความสว่างของซีเมนต์ (*L)
76.40±0.35a
88.28±0.45b
88.405±0.26b
88.65±0.89b
91.14±0.49b
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ภาพประกอบ 26 กราฟแสดงค่าความสว่างของซีเมนต์แต่ละกลุม่
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ค่า *a
ค่า แกนสี จ ากสีเขี ย วถึ ง สีแ ดง ของซี เมนต์ ทุ ก ชนิ ด พบว่า ซี เมนต์ ที่ ได้ จ ากการ
สังเคราะห์ในห้ องปฏิบตั ิการกลุม่ G1-G4 มีคา่ เฉลีย่ -0.43, -0.68, -0.70 และ -0.75 ซึ่งมีคา่ ติดลบ
ทังหมด
้
ซีเมนต์ทงั ้ 4 กลุม่ จึงอยู่ในแกนสีเขียว ในขณะที่ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) มีค่า
4.44 ซึง่ มีคา่ เป็ นบวก อยูใ่ นแกนสีแดง
ตาราง 17 ค่าเฉลีย่ ของแกนสีเขียวถึงสีแดง (*a) ในซีเมนต์ แต่ละกลุม่
ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

ค่าเฉลีย่ ความสว่างของซีเมนต์ (*a)
4.44±0.18a
-0.43±0.05b
-0.68±0.05c
-0.70±0.005d
-0.75±0.05d
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ภาพประกอบ 27 กราฟแสดงค่าแกนสีจากสีเขียวถึงสีแดงของซีเมนต์แต่ละกลุม่
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ค่า *b
ค่าแกนสีจากสีนา้ เงินจนถึ งสีเหลือ ง พบว่าซีเมนต์ ทงั ้ 5 กลุ่ม มี ค่าเป็ นบวกซึ่ง
แสดงถึงซีเมนต์ทกุ ชนิดอยูใ่ นแกนสีเหลือง โดยพบว่าค่า *b ของซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0)
มีความแตกต่างจากซีเมนต์กลุม่ G1-G4 อย่างมีนยั สาคัญ
ตาราง 18 ค่าเฉลีย่ ของแกนสีน ้าเงินถึงสีเหลือง (*b) ในซีเมนต์ แต่ละกลุม่
ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

ค่าเฉลีย่ ความสว่างของซีเมนต์ (*b)
16.64±0.50a
2.73±0.19b,c
3.25±0.19c
2.23±0.03b
1.92±0.19b
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ภาพประกอบ 28 ค่าแกนสีจากสีน ้าเงินจนถึงสีเหลืองของซีเมนต์ทกุ กลุม่
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ค่า opacity
ค่าความสามารถในการผ่านของแสงของซีเมนต์ มีคา่ เฉลีย่ 92.3, 90.95, 90.37,
96.2 ในซี เมนต์ ก ลุ่ม G1-G4 ตามลาดับ และในซี เมนต์ ท างการค้ าชนิด ดังเดิ
้ ม (G0) มี ค่า 87.92
จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ มมีค่าความสามารถในการผ่านของ
แสงที่ไม่แตกต่างจากซีเมนต์กลุม่ G1 G2 และ G3 (p=0.09-0.57) และซีเมนต์กลุม่ G1 และ G4 มีคา่
ความสามารถในการผ่านของแสงที่ไม่แตกต่างกัน (p=0.16)
ตาราง 19 ค่าเฉลีย่ ค่าความสามารถในการผ่านของแสงในซีเมนต์แต่ละกลุม่
ซีเมนต์
G0
G1
G2
G3
G4

ค่าเฉลีย่ ของค่าความสามารถในการผ่านของแสง
87.925±1.33a
92.3±3.30b
90.95±2.58b
90.375±0.85b
96.2±0.142c
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ภาพประกอบ 29 กราฟแสดงความสามารถในการผ่านของแสงในซีเมนต์แต่ละกลุม่
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4.2.6 การประเมินพืน้ ผิวของซีเมนต์ ภายหลังการก่ อตัว
จากการประเมิ น พื น้ ผิ วของซี เมนต์ ทัง้ 5 ชนิ ด ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เล็ก ตรอนที่
กาลังขยาย 500 เท่าและ 3000 เท่า ผลเป็ นดังนี ้

ภาพประกอบ 30 ผลการทดสอบพื ้นผิวของซีเมนต์กลุม่ G1 ภายหลังการก่อตัว
(ซ้ าย) กาลังขยาย 500 เท่า (ขวา) กาลังขยาย 3000 เท่า

ภาพประกอบ 31 ผลการทดสอบพื ้นผิวของซีเมนต์กลุม่ G2 ภายหลังการก่อตัว
(ซ้ าย) กาลังขยาย 500 เท่า (ขวา) กาลังขยาย 3000 เท่า
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ภาพประกอบ 32 ผลการทดสอบพื ้นผิวของซีเมนต์กลุม่ G3 ภายหลังการก่อตัว
(ซ้ าย) กาลังขยาย 500 เท่า (ขวา) กาลังขยาย 3000 เท่า

ภาพประกอบ 33 ผลการทดสอบพื ้นผิวของซีเมนต์กลุม่ G4 ภายหลังการก่อตัว
(ซ้ าย) กาลังขยาย 500 เท่า (ขวา) กาลังขยาย 3000 เท่า
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ภาพประกอบ 34 ผลการทดสอบพื ้นผิวของซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม (G0) ภายหลังการก่อตัว
(ซ้ าย) กาลังขยาย 500 เท่า (ขวา) กาลังขยาย 3000 เท่า

การทดสอบพื ้นผิวของซีเมนต์ภายหลังการก่อตัวทัง้ 5 กลุม่ พบว่า ลักษณะพื ้นผิวของ
ซีเมนต์ในแต่ละกลุม่ มีความแตกต่างกัน โดยในกาลังขยายต่า (500 เท่า) แสดงให้ เห็นรอยแตกร้ าว
ในซี เมนต์ ทุกกลุ่ม และมี รูขนาดเล็ก กระจายอยู่โดยรอบพื น้ ผิ วซี เมนต์ โดยในซี เมนต์ ก ลุ่ม G4
ลักษณะของรูมีความกว้ าง มีจานวนมากกว่าซีเมนต์ทกุ กลุม่ ลักษณะพื ้นผิวมีความขรุขระมากเมื่อ
เทียบกับซีเมนต์กลุม่ อื่นๆ โดยอาจเป็ นเพราะซีเมนต์ในกลุม่ นีม้ ีปริ มาณซิลิกามากกว่าซีเมนต์กลุม่
อื่นๆ ซึ่งส่งผงต่อความแข็งแรงของซีเมนต์ ภายหลังการก่อตัว ในกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทาง
การค้ า ชนิ ดดัง้ เดิม (G0) มี ลกั ษณะพื ้นผิวที่ เป็ นเนื อ้ เดียวกัน (Homogeneous) ผลึกอัดตัวอย่าง
หนาแน่นมากที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับซีเมนต์กลุม่ อื่ นๆ ภาพจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดง
ให้ เห็นถึงพืน้ ผิวที่ขรุ ขระ พบจุดสีขาวสว่างกระจายโดยทั่วไปบนพื ้นซีเมนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริ เวณรอยแตกซึ่งเป็ นอนุภาคของผงแก้ วที่ยงั ไม่ทาปฏิกิริยาภายในเนื ้อเมทริ กซ์ ของซีเมนต์ ซึ่ง
กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ ามีอนุภาคของผงแก้ วที่ไม่ทาปฏิกิริยาน้ อยกว่าซีเมนต์กลุม่ อื่นๆ
โดยกลาสไอโอเมอร์ ซีเมนต์ ที่ส ังเคราะห์ ได้ ในห้ อ งปฏิบัติก ารมี ลกั ษณะใกล้ เคี ยงกับ การศึก ษา
วิเคราะห์ลกั ษณะพื ้นผิวกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ของ Edward และคณะ[46]
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ระยะเวลาการก่ อตัวของซีเมนต์
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ที่ได้
ทาการสังเคราะห์ ส่วนผงขึน้ ในห้ อ งปฏิบัติการทัง้ 4 ชนิด (A-D) โดยแตกต่างกัน ตามอัตราส่วน
ระหว่าง อลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ เลือกส่วนน ้าของกลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ า
ชนิดดังเดิ
้ ม (FujiIX) เป็ นส่วนผสม และทาการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลกับ
ซีเมนต์ชนิดนี ้เนื่องจากเป็ นกลาสไอโอโนเมอร์ ชนิดดังเดิ
้ ม (Conventional) ในกลุม่ วัสดุบูรณะฟั น
โดยคุณสมบัติในด้ านการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์พบว่าเวลาในการก่อตัวของกลาสไอ
โอโนเมอร์ แต่ละชนิดที่ส ังเคราะห์ ขึ ้น ชนิด A-D มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และพบว่า
ระยะการก่อ ตัวของซีเมนต์ ชนิ ด B และซี เมนต์ ทางการค้ าชนิด ดังเดิ
้ ม ความแตกต่างอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ทัง้ นีม้ าตรฐาน ISO 9917-1 ได้ มีการกาหนดให้ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ใน
รู ปแบบวัสดุอุดฟั น ควรมีระยะเวลาในการก่อตัว 1.5-6 นาที โดยกลาสไอโอโนเมอร์ ช นิด A-D มี
ระยะเวลาก่อตัวตามที่มาตรฐาน ISO กาหนด โดยชนิด A มีระยะเวลาก่อตัวเฉลีย่ 4.52 นาที ชนิด
B มี ระยะเวลาก่อตัวเฉลี่ย 4.16 นาที ชนิด C มี ระยะเวลาก่อ ตัวเฉลี่ย 3.54 นาที และชนิด D มี
ระยะเวลาก่อตัวเฉลี่ย 2.58 นาที ส่วนกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ มมีระยะเวลา
ก่อ ตัวเฉลี่ย 4.14 นาที โดยปั จจัย ที่มี ผ ลต่อ ระยะเวลาการก่ อ ตัว ในกลาสไอโอโนเมอร์ นี ้ ได้ แ ก่
อัตราส่วนของสารประกอบภายในผงแก้ ว จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ (correlation) พบว่า
ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่ว นของซีเมนต์ และระยะเวลาก่อ ตัว มี ค่าสหสัมพันธ์ (r) เป็ น 0.96
(ตารางที่ 22) ซึ่งถื อ ว่ามี ค วามสัม พัน ธ์ ในระดับ กัน สูงมาก [47] แปลผลได้ ว่า ยิ่ งอัต ราส่วนของ
อลูมิ เนี ย มออกไซด์ ต่อ ซิลิก อนไดออกไซด์ ที่ ม ากขึ ้น ยิ่งท าให้ ระยะการก่อ ตัว นานขึ ้น โดยจาก
การศึกษาของ Alan Wilson ที่ผ่านมาพบว่า ผงแก้ ว ของซี เมนต์ ที่ มีอัต ราส่วนของซิลิกาสูง จะ
เกิดปฏิกิริยาการก่อตัวได้ รวดเร็ วกว่า ทาให้ ลดระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์ ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การทดลองครัง้ นี ้ ที่ซีเมนต์ชนิด D ที่มีอตั ราส่วนของซิลกิ อนไดออกไซด์มากที่สดุ พบว่ามีระยะเวลา
ก่อตัวสันที
้ ่สดุ และซีเมนต์ชนิด A ที่มีอัตราส่วนของซิลกิ อนไดออกไซด์ น้อยที่สดุ มีระยะก่อตัวนาน
ที่สดุ โดยผงแก้ วที่มีอัตราส่วนของซิลกิ อนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ ้น จะเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวได้ รวดเร็ ว
กว่า จะทาให้ ลดระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์ [11] นอกจากอัตราส่วนของสารประกอบในผงแก้ ว
ที่มีผลต่อระยะเวลาการก่อตัวแล้ ว อัตราส่วนระหว่างส่วนผงและน ้าก็มีผลต่อระยะเวลาการก่อตัว
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ของซีเมนต์ โดยซีเมนต์ ที่มีอัตราส่วนระหว่างส่วนผงและส่วนน ้าต่าจะเกิ ดปฏิกิริยาการก่อ ตัวได้
รวดเร็ วกว่า ซี เมนต์ ที่ มี อัต ราส่ว นระหว่า งส่ว นผงและส่ว นน า้ สูง กว่า [48] และอี ก ปั จ จัย หนึ่งคื อ
ระยะเวลาในการผสมซีเมนต์ โดยซีเมนต์มีระยะเวลาในการผสมนาน จะลดระยะเวลาการก่อตัว
ของซีเมนต์ นอกจากนี ้ อุณ หภูมิขณะผสมก็ มีผลต่อ ระยะเวลาการก่อ ตัว โดยอุณ หภูมิต่าจะลด
อัตราการเกิดปฏิกิริยา ทาให้ มีระยะเวลาการก่อตัวที่นานขึ ้น[49]
5.1.2 ค่ าความแข็งแรงกดอัด
ค่า ความแข็ ง แรงกดอัด ของกลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์ ทดสอบตามวิ ธี ก ารของ
มาตรฐาน ISO 9917-1 ซึ่งกาหนดให้ กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ในกลุม่ วัสดุอุดฟั นต้ องมีค่าความ
แข็งแรงกดอัดไม่ น้อ ยกว่า 100 เมกะปาสคาล พบว่าในซีเมนต์ ที่ มี ความแข็งแรงกดอัดสูงกว่า
มาตรฐานดังกล่าว ได้ แก่ ซีเมนต์ชนิด B ซึ่งมีค่าความแข็งแรงกดอัดเฉลี่ย 103.73 เมกะปาสคาล
และ ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดัง้ เดิม ซึ่งมี ค่าความแข็งแรงกดอัดเฉลี่ย 103.35 เมกะปาสคาล จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนของอลูมิเนียมออกไซด์ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์ และค่า
แข็งแรงกดอัดของซีเมนต์ มีค่าเป็ น 0.481 (ตารางที่ 23) ซึ่งถื อ ว่ามี ความสัมพันธ์ กันในระดับ ต่า
แปลผลได้ ว่าอัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์ ต่อ ซิลิกอนไดออกไซด์ ไม่ค่อ ยมี ผลต่อ ความ
แข็งแรงของซีเมนต์ที่ก่อตัวแล้ ว
ปั จจัยที่มีผลต่อคุณสมบัติความแข็งแรงกดอัดของซีเมนต์นี ้มาจากปริ มาณอลูมิเนียม
ที่อยูภ่ ายในผงแก้ ว โดยปริ มาณอลูมิเนียมออกไซด์ที่เพิ่มขึ ้นทาให้ ซีเมนต์มีความแข็งแรงมากขึ ้น แต่
ทังนี
้ ้อัตราส่วนของอลูมิเนียมออกไซด์ก็จะต้ องมีสดั ส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ สามารถเกิดปฏิกิริยากัน
ได้ อ ย่างสมบูรณ์ ซึ่งปั จจัยที่มีผลต่อ คุณ สมบัติความแข็งแรงกดอัดของซีเมนต์ นี ้มาจากปริ มาณ
อลูมิเนียมที่ออกไซด์อยูภ่ ายในผงแก้ ว โดยปริ มาณอลูมิเนียมออกไซด์ที่เพิ่มขึ ้นทาให้ ซีเมนต์มีความ
แข็งแรงมากขึ ้น ทังนี
้ ้ปริ มาณอลูมิเนียมออกไซด์ภายในผงแก้ วที่มีผลต่อความแข็ง แรงของกลาสไอ
โอโนเมอร์ ซีเมนต์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ ับอัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์ รวมทัง้
อัตราส่วนระหว่างส่วนผงกับส่วนน ้าที่ทาปฏิกิริยากันได้ สมบูรณ์ ด้วย [11] ดังนันกลาสไอโอโนเมอร์
้
ซีเมนต์ชนิด B ที่มีปริ มาณอลูมิเนียมออกไซด์น้อยกว่าชนิด A จึงมีความแข็งแรงมากกว่า นอกจาก
ปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นที่สง่ ผลต่อความแข็งแรงกดอัดของซีเมนต์แล้ ว ยังพบว่าความเข้ มข้ นของกรด
ในส่วนน ้าของซีเมนต์ก็สง่ ผลต่อความแข็งแรงกดอัดด้ วย โดยความเข้ มข้ นของกรดที่มากขึ ้น จะทา
ให้ ซี เมนต์ มี ความแข็งแรงกดอัดลดลง [50] และระยะเวลาในการแช่ ซีเมนต์ ที่ นานขึน้ จะส่งผลให้
ซีเมนต์มีความแข็งแรงกดอัดลดลง[51, 52]
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5.1.3 ค่ าการละลายตัวในกรด
ค่ า การละลายตัว ในกรดของซี เมนต์ พบว่ า ปริ ม าณการละลายตัว ของซี เมนต์
เรี ยงลาดับจากการละลายตัวมากที่สดุ ไปน้ อยที่สดุ ได้ แก่ ซีเมนต์ชนิด D, ซีเมนต์ชนิด C, ซีเมนต์
ชนิ ด B, ซี เมนต์ ช นิ ด A และซี เมนต์ ท างการค้ า ชนิ ด ดัง้ เดิ ม ทั ง้ นี ม้ าตรฐาน ISO 9917-1 ได้
กาหนดให้ ค่าการละลายตัวในกรดของซีเมนต์ประเภทวัสดุอุดฟั น ต้ องมีค่าไม่เกิน 0.17 มิลลิเมตร
ซึ่งถึงแม้ ว่าซีเมนต์ที่สงั เคราะห์ ขึ ้นในห้ องปฏิบัติการจะมีค่าการละลายตัวที่สูงกว่ากลาสไอโอโน
มอร์ ซีเมนต์ทางการค้ า แต่พบว่าค่าการละลายตัวในกรดอยูใ่ นค่ามาตรฐาน ISO 9917-1 จากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนของอลูมิเนียมออกไซด์ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์ และค่าการ
ละลายตัวของซีเมนต์มีคา่ เป็ น -0.615 (ตารางที่ 24) ซึง่ แปลผลว่า มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับปาน
กลาง โดยค่า ที่ เป็ น ลบแสดงถึ งการมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางตรงข้ า มกัน หมายความว่ายิ่ ง
อัตราส่วนของอลูมิเนียมออกไซด์ต่อซิลิกอนไดออกไซด์ ที่มากขึ ้น จะทาให้ ค่าการละลายตัวของ
ซีเมนต์ ลดลง โดยปั จจัยที่สง่ ผลต่อ ปริ มาณการละลายตัวในกรดของซีเมนต์นอกจากอัตราส่วน
ระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์แล้ ว ยังขึ ้นอยู่กบั ความเข้ มข้ นของสารละลายกรด
ที่ใช้ ในการแช่ ระยะเวลา และกลไกในการละลายตัวของซีเมนต์ โดยไอออนจากกรดก็จะกระตุ้นให้
เกิ ด การละลายตัว ของซิ ลิ ก อนไดออกไซด์ จ ากโครงข่า ยของแก้ ว เกิ ด เป็ นการละลายตัว ใน
สารละลายกรด [53] ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ โดยซี เมนต์ ช นิ ด A-D ที่ มี ป ริ ม าณ
ซิลิก อนไดออกไซด์ แตกต่างกัน ส่งผลให้ ป ริ ม าณการละลายตัวในกรดมี ความแตกต่างกัน โดย
ซีเมนต์ ชนิ ด D มี ป ริ มาณซิลิกอนไดออกไซด์ ในส่วนประกอบผงแก้ วมากที่สุด จึงท าให้ เกิ ด การ
ละลายตัวมากที่สดุ
5.1.4 การปลดปล่ อยฟลูออไรด์
ผลการศึ ก ษาการปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ พบว่า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปลดปล่อ ย
ฟลูออไรด์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ได้ แก่ ขนาดของชิ ้นตัวอย่าง คุณภาพและปริ มาณสารตัวกลาง
ที่ ใช้ ในการวัด ปริ ม าณการปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ จ ากชิ น้ ตัว อย่า ง รวมถึ งวิ ธีก ารที่ ใช้ ในการวัด
ปริ มาณฟลูออไรด์ [54-56] โดยผลการปลดปล่อยการปลดปล่อยฟลูออไรด์ในการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า
รู ป แบบการปลดปล่อยฟลูอ อไรด์ ของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ช นิ ด A-D มี ค่าสูงในระยะแรก
(Burst effect) และปลดปล่อยในปริ ม าณต่ าอย่างต่อ เนื่อ งในเวลาถัด มา โดยในระยะเวลา 24
ชัว่ โมงแรก ซีเมนต์ชนิด A-D มีปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ดงั นี ้ 3.274 3.576 3.86 4.35
และ 9.484 ppm.ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับรู ปแบบการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของกลาสไอโอโน
เมอร์ ซี เมนต์ ช นิ ด FujiIX และการศึ ก ษาของ Tay และ Braden[57] โดยปริ ม าณฟลูอ อไรด์ ที่
ปลดปล่อยออกมาในระยะแรกที่มีปริ มาณสูงมาจากปฏิกิริยาการก่อตัวของซีเมนต์ที่มีการละลาย
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ตัวของอนุภาคแก้ วต่อส่วนเหลวของกรด ทาให้ ฟลูออไรด์ไอออนมีปริ มาณสูงในช่วง 24 ชั่วโมงแรก
และในระยะเวลาต่อมาฟลูออไรด์ไอออนสามารถแพร่ผ่านรูพรุ นหรื อรอยแตกขนาดเล็กของซีเมนต์
ได้ ในปริ มาณที่ลดลง ทาให้ สามารถวัดปริ มาณฟลูออไรด์ได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน [58] แต่
อย่างไรก็ตามปริ มาณฟลูออไรด์ ที่มีการปลดปล่อยจากกลาสไอโอโนเมอร์ ชนิด A-D ยังถื อ ว่ามี
ปริ มาณต่าเมื่อเทียบกับกลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม ที่มีค่าปริ มาณการปลดปล่อ ย
ฟลูออไรด์ 24 ชัว่ โมงแรกเป็ น 9.484 ppm.
ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนของอลูมิเนียมออกไซด์ต่อซิลิกอนไดออกไซด์และค่า
การปลดปล่อยฟลูออไรด์ในซีเมนต์พบว่ามีค่า -0.869 (ตารางที่ 25) ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศ
ทางตรงข้ ามกั น ในระดั บ สู ง หม ายความ ว่ า ยิ่ ง อั ต ราส่ ว นของ อลู มิ เ นี ย มออกไซด์ ต่ อ
ซิลกิ อนไดออกไซด์ ที่มากขึ ้น จะทาให้ คา่ การการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์ลดลง ซึง่ รูปแบบ
ความสัมพันธ์ ของการปลดปล่อยฟลูออไรด์ ในซีเมนต์นี ้สอดคล้ องกับค่าการละลายตัวในกรดของ
ซีเมนต์ จึง ได้ ท าการหาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งค่าการละลายตัวในกรดและค่า การปลดปล่อ ย
ฟลูอ อไรด์ พบว่า มี ค่า ความสัมพัน ธ์ เป็ น 0.824 (ตารางที่ 26) ซึ่งเป็ นความสัม พัน ธ์ เชิ งบวกใน
ระดับสูง หมายความว่าในซีเมนต์ที่มีการละลายตัวสูง จะมีคา่ การปลดปล่อยฟลูออไรด์สงู เช่นกัน
ในปั จ จุ บัน กลาสไอโอโนเมอร์ ท างการค้ าได้ มี ก ารเติ ม แร่ ธาตุสทรอนเที ย มแทนที่
แคลเซียมภายในส่วนผง เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้านการปลดปล่อยฟลูออไรด์และความทึบแสงที่
เกี่ ยวข้ องกับความสวยงามของซีเมนต์ ฟลูอ อไรด์ที่มีผลยับยังการสู
้
ญ เสียแร่ ธาตุของเนื ้อฟั นได้
ในทางคลิ นิ ก พบว่า ขึน้ อยู่กั บ ความเข้ ม ข้ น ของปริ ม าณฟลูอ อไรด์ แ ละความเป็ นกรดด่ า งใน
สารละลายโดยรอบ [59] โดยความเข้ มข้ นของฟลูออไรด์ 2 ppm ในสารละลายกรด pH 4.5 ทาให้
เกิดการสูญเสียแร่ ธาตุโดยรวมลดลงร้ อยละ 30-60 และการศึกษาของ Xu และคณะพบว่ากลาสไอ
โอโนเมอร์ ที่ มีก ารปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์ อ อกมาในปริ ม าณสูงจะส่งผลต่อ คุณ สมบัติ ด้านความ
แข็งแรง ทาให้ ความแข็งแรงของซีเมนต์ลดลง ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการนาซีเมนต์มาทาการบูรณะใน
ตาแหน่งที่ต้องรั บแรงมาก โดยซีเมนต์ ที่ มีความแข็งแรงมากกว่ามักมี การปลดปล่อ ยฟลูอ อไรด์
ออกมาในปริ มาณน้ อย ซึง่ การรักษาระดับฟลูออไรด์ในซีเมนต์โดยการใช้ ฟลูออไรด์จากภายนอกให้
สามารถมีการปลดปล่อยออกมาในปริ มาณที่เหมาะสมและระยะเวลาที่ยาวนานจึงจะสามารถช่วย
ป้องกันการเกิดฟั นผุได้ [60]
5.1.5 คุณสมบัติทางแสง
การทดสอบคุณสมบัติทางแสง และสีของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ในการศึกษานี ้ใช้
ระบบการวัดและการบรรยายสีแบบ 3 มิติ (L*-a*-b*) ซึ่งสามารถแสดงค่าความสว่างของซีเมนต์
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แกนสีเขียว-แดง และแกนสีน ้าเงิน-เหลือ ง พบว่าค่าสีของซีเมนต์ ชนิด A-D มี ความแตกต่างจาก
ซีเมนต์ ทางการค้ าชนิด ดัง้ เดิ ม โดยค่าเฉลี่ยของความสว่างในซีเมนต์ ช นิด A B C และ D มี ค่า
88.28 88.40 88.65 และ 91.14 ตามลาดับ ซึง่ มีความสว่างมากกว่า ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม
ที่มีค่าความสว่างเฉลี่ย 76.40 และในการเทียบแกนสีของซีเมนต์พบว่า ในแกนสีเขียว-แดง ซีเมนต์
ชนิด A-D มีคา่ อยูใ่ นแกนลบ ซึง่ เป็ นแกนสีเขียว ในขณะที่ซีเมนต์ชนิด FujiIX มีคา่ อยูใ่ นแกนบวกซึ่ง
เป็ นแกนสีแดง และค่าแสดงแกนสีน ้าเงิน -เหลืองของซีเมนต์ A-D มีค่าเฉลี่ย 2.73 3.25 2.23 และ
1.92 ตามลาดับ ในขณะที่ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ มมีคา่ 16.64 โดยซีเมนต์ทุกชนิดมีค่าอยูใ่ น
แกนสีเหลืองทัง้ หมด โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ซีเมนต์ ชนิด A-D มี ค่าสีที่แตกต่างจากซีเมนต์ ทาง
การค้ าชนิดดังเดิ
้ มคือส่วนประกอบภายในผงแก้ วและเนื่องจากในกระบวนการเตรี ยมผงแก้ วของ
ซีเมนต์ ไม่ได้ ผ่า นการเติ มแต่งสีให้ ใกล้ เคีย งฟั น ธรรมชาติเหมื อ นกลาสไอโอโนเมอร์ ซี เมนต์ ทาง
การค้ า ทาให้ ค่าของสีมีความแตกต่างกันมาก นอกจากนีค้ า่ ความสามารถในการผ่านของแสงของ
ซีเมนต์ พ บว่าในซี เมนต์ แต่ล ะชนิ ด มี ค่ าไม่ แ ตกต่า งกัน ทางสถิ ติ (ยกเว้ น ซี เมนต์ ช นิ ด D ที่ มี ค่ า
แตกต่างจากซีเมนต์ทกุ กลุม่ )
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาในครัง้ นี ้พบว่าปริ มาณอลูมิเนียมออกไซด์ และซิลิกอนไดออกไซด์ที่เป็ น
องค์ประกอบหลักของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิดดังเดิ
้ มนันมี
้ ผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางกล ได้ แก่ ระยะเวลาในการก่อตัวของซีเมนต์ การละลายตัวในกรด การปลดปล่อยฟลูออไรด์
สภาพพื ้นผิวภายหลังการก่อตัว และความแข็งแรงกดอัด โดยซีเมนต์ที่มีปริ มาณซิลกิ อนไดออกไซด์
สูงพบว่าจะมี ระยะเวลาการก่อตัวที่รวดเร็ ว มี การละลายตัวสูง ส่งผลต่อ การปลดปล่อ ยแร่ ธาตุ
ต่างๆ เช่น ฟลูออไรด์ออกมามากกว่ากลุม่ อื่นๆ โดยพบว่าซีเมนต์ชนิด B เป็ นกลุม่ ที่มีคา่ คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางกล ได้ แก่ ระยะเวลาการก่อตัว ความแข็งแรงกดอัด และการละลายตัวในกรด
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ISO ซึ่งมีอตั ราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์และซิลิกอนไดออกไซด์
เป็ น 0.69 (ร้ อยละโดยน ้าหนัก)
ถึ งแม้ ว่า ค่า การทดสอบคุ ณ สมบัติ ท างกายภาพและทางกลของซี เมนต์ ที่ ได้ ท าการ
สังเคราะห์ขึ ้นนี ้ อาจมีคา่ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของ ISO ที่กาหนดไว้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลาส
ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ มพบว่ายังมีค่าต่ากว่ามาก เนื่องจากความหนาแน่นของ
ผงซีเมนต์ ที่ทาการสังเคราะห์ ในห้ อ งปฏิบัติ การมี ปริ มาณสูงกว่ากลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ทาง
การค้ า ชนิ ด ดัง้ เดิ ม ท าให้ อัต ราส่วนระหว่างส่วนผงและส่ว นน ้าของซี เมนต์ ที่ ศึก ษาในครั ง้ นี ้ มี
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ปริ มาณน้ อยกว่าอัตราส่วนของกลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม ซึง่ ปริ มาณของผงแก้ วมี
ผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของซีเมนต์ และจากการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของผง
แก้ ว พบว่า ถึงแม้ ข นาดอนุภ าคของผงแก้ วในซีเมนต์ ที่ ส ังเคราะห์ ขึน้ ในห้ อ งปฏิบัติ การจะมี ค่า
ใกล้ เคียงกับผงของกลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม แต่การกระจายตัวของผงแก้ วนันไม่
้ มี
ความสม่ า เสมอ แตกต่า งจากผงของกลาสไอโอโนเมอร์ ท างการค้ า ชนิ ด ดัง้ เดิ ม ซึ่ ง ส่ง ผลให้
คุณสมบัติของซีเมนต์ที่สงั เคราะห์ขึ ้นมีความแตกต่างจากกลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม
นอกจากนีค้ ุณ สมบัติการปลดปล่อ ยฟลูออไรด์ ที่มีรูปแบบการปลดปล่อยเช่นเดียวกับ
กลาสไอโอโนเมอร์ ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม แต่พบว่ามีปริ มาณต่ากว่า ทังนี
้ ้มาจากปริ มาณฟลูออไรด์
ที่ใส่ในขันตอนการสั
้
งเคราะห์ ส่วนผงของซีเมนต์ในการทดลองนี ้มีปริ มาณน้ อยกว่า ถึงแม้ ว่าการ
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ จากซีเมนต์ที่สงั เคราะห์ ขึ ้นนี ้จะมี ปริ มาณน้ อ ย แต่ก็พ บว่าเพียงพอต่อ การ
ยับยังการสู
้
ญเสียแร่ ธาตุของเนือ้ ฟั นได้ ในทางคลินิก โดยปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ที่มาก
เกินไป อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์ได้ อีกทังคุ
้ ณสมบัติทางแสงของซีเมนต์ที่พบว่ามีสีที่
แตกต่างจากกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม เนื่องจากขันตอนการสั
้
งเคราะห์ผง
แก้ วไม่ได้ มีการแต่งสีในขันตอนการหลอมแก้
้
ว ทาให้ สที ี่ได้ ไม่สวยงามเหมือนในฟั นธรรมชาติ
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาในครั ง้ นี พ้ บว่ า ซี เมนต์ ที่ มี คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพและทางกลผ่ า น
มาตรฐาน ISO ได้ แก่ ซีเมนต์ชนิด B แต่การใช้ งานซีเมนต์ในทางคลินิก จาเป็ นต้ องมีการทดสอบ
คุณ สมบัติ อื่ น ๆของซี เมนต์ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ค่าความเป็ น พิ ษ ค่าการยึด ติ ด ของซี เมนต์ ค่าความ
ต้ านทานต่อแรงดึง เป็ นต้ น โดยงานวิจัยนี ้อาจเป็ นพื น้ ฐานความรู้ ทางทันตวัสดุศาสตร์ เพื่อ การ
พัฒนาสูตรแก้ วให้ ดีขึ ้นในอนาคต หรื อต่อยอดการสังเคราะห์สว่ นน ้าของซีเมนต์ให้ สามารถใช้ งาน
ซีเมนต์ได้ จริ งในทางคลินิกต่อไป
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ตาราง 20 องค์ประกอบภายในส่วนผงของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ทางการค้ าชนิดดังเดิ
้ ม
(Fuji IX, GC Corp., Japan) จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่ องเครื่ องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์ (XRF)
ธาตุองค์ ประกอบ
F
Na2O
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2 O
CaO
TiO2
Fe2O3
CuO
SrO
BaO

ร้ อยละโดยนา้ หนัก
15.80
7.36
31.65
26.89
5.09
0.07
0.03
0.08
0.05
0.04
0.02
12.72
0.20

ตัวอย่ างการคานวณความหนาแน่ นของซีเมนต์ ภายหลังการก่ อตัว
ความหนาแน่นของผงซีเมนต์ที่ได้ จากการสังเคราะห์ด้วยการทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการ มี
ค่าดังนี ้ ผงซีเมนต์ชนิด A มีค่า 2.42 กรัม/ลบ.ซม 3 ผงซีเมนต์ช นิด B มี ค่า 2.43 กรัม/ลบ.ซม 3 ผง
ซีเมนต์ชนิด C มีคา่ 2.36 กรัม/ลบ.ซม3 ผงซีเมนต์ชนิด D มีค่า 2.40 กรัม/ลบ.ซม3 และผงกลาสไอ
โอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิดดังเดิ
้ ม (Fuji IX) มีคา่ 1.92 กรัม/ลบ.ซม3
ปริ ม าตรของส่ว นผงแต่ล ะกลุ่ม ได้ จ ากการค านวณ โดยใช้ สูต ร V= M/D โดย M คื อ
น ้าหนักของส่วนผงที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยซีเมนต์กลุม่ A-D มีน ้าหนัก 1.42 กรัม และผงกลาส
ไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ชนิ ดดัง้ เดิม (Fuji IX) มี น า้ หนัก 3.4 กรั ม และ D คื อ ความหนาแน่น ของผง
ซีเมนต์แต่ละกลุ่ม คานวณปริ มาตร (V) ของผงซีเมนต์แต่ละกลุ่ม ได้ ดังนี ้ ผงซีเมนต์ ชนิด A มี ค่า
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0.58 ลบ.ซม3 ผงซีเมนต์ชนิด B มีคา่ 0.58 ลบ.ซม3 ผงซีเมนต์ชนิด C มีคา่ 0.60 ลบ.ซม3 ผงซีเมนต์
ชนิด D มีคา่ 0.59 ลบ.ซม3 และผงกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ชนิดดังเดิ
้ ม (Fuji IX) มีคา่ 1.77ลบ.ซม3
ความหนาแน่นของส่วนเหลวที่ใช้ ในการผสมในการศึกษานี ้ ใช้ สว่ นเหลวของกลาสไอโอ
โนเมอร์ ซีเมนต์ชนิดดังเดิ
้ ม (Fuji IX) ร่วมกับซีเมนต์ทกุ กลุม่ โดยความหนาแน่นของส่วนเหลวนี ้
ได้ จากการคานวณ ดังนี ้ ส่วนเหลวน ้าหนัก 1.2 กรัม คิดเป็ นปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ถ้ าส่วนเหลวน ้าหนัก 1 กรัม คิดเป็ นปริ มาตร 0.83 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ดังนัน้ ส่วนเหลวที่ ใช้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้ จึ งมี ค วามหนาแน่น 0.83 กรั ม ต่ อ ลูก บาศก์
เซนติเมตร
การคานวณความหนาแน่น ของซีเมนต์ ที่ ผสมส่วนผงกับ ส่วนเหลว จึงใช้ สูต ร D=M/V
โดยรวมค่าน ้าหนักของส่วนผงและส่วนเหลว และเทียบกับปริ มาตรของส่วนผงรวมกับส่วนเหลว
ดังนี ้
ซีเมนต์ชนิด A ส่วนผงน ้าหนัก 1.42 กรัม ปริ มาตร 0.58 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ส่วนเหลวน ้าหนัก 1 กรัม ปริ มาตร 0.83 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1.42+1

ความหนาแน่น = 0.58+0.83 = 1.716 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ซีเมนต์ชนิด B ส่วนผงน ้าหนัก 1.42 กรัม ปริ มาตร 0.58 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ส่วนเหลวน ้าหนัก 1 กรัม ปริ มาตร 0.83 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1.42+1

ความหนาแน่น = 0.58+0.83 = 1.716 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ซีเมนต์ชนิด C ส่วนผงน ้าหนัก 1.42 กรัม ปริ มาตร 0.60 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ส่วนเหลวน ้าหนัก 1 กรัม ปริ มาตร 0.83 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1.42+1

ความหนาแน่น = 0.60+0.83 = 1.69 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
ซีเมนต์ชนิด D ส่วนผงน ้าหนัก 1.42 กรัม ปริ มาตร 0.58 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ส่วนเหลวน ้าหนัก 1 กรัม ปริ มาตร 0.83 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1.42+1

ความหนาแน่น = 0.59+0.83 = 1.70 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร
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กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ช นิดดัง้ เดิม (Fuji IX) ส่วนผงน า้ หนัก 3.4 กรั ม ปริ มาตร
1.77 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ส่วนเหลวน ้าหนัก 1 กรัม ปริ มาตร 0.83 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3.40+1

ความหนาแน่น = 1.77+0.83 = 1.69 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตาราง 21 สรุปค่าความหนาแน่นของซีเมนต์ก่อนและหลังผสม
ซีเมนต์
A
B
C
D
Fuji IX

ก่อนผสม (กรัม/ซม.3)
2.42
2.43
2.36
2.40
1.92

หลังผสม (ก่อตัวแล้ ว) (กรัม/ซม.3)
1.72
1.72
1.69
1.70
1.69
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ตาราง 22 ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์และ
ระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์

Ratio (Al:Si)

Setting time

Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N
Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N

Ratio (Al:Si)
1
25
0.960**
0.00
25

Setting time
0.960**
0.00
25
1
25

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailes)

ตาราง 23 ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์และ
ความแข็งแรงกดอัดของซีเมนต์

Ratio (Al:Si)

Compressive strength

Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N
Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailes)

Ratio (Al:Si)
1
25
0.481*
0.00
25

Compressive strength
0.481*
0.00
25
1
25

12
ตาราง 24 ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์และ
ค่าการละลายตัวในกรดของซีเมนต์

Ratio (Al:Si)

Acid erosion

Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N
Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N

Ratio (Al:Si)
1
25
-0.615**
0.00
25

Acid erosion
-0.615**
0.00
25
1
25

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailes)

ตาราง 25 ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนระหว่างอลูมิเนียมออกไซด์ ตอ่ ซิลกิ อนไดออกไซด์และ
ปริ มาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์ของซีเมนต์

Ratio (Al:Si)

F release

Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N
Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailes)

Ratio (Al:Si)
1
20
-0.869**
0.00
20

F release
-0.869**
0.00
20
1
20
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ตาราง 26 ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาณการปลดปล่อยฟลูออไรด์และการละลายตัวในกรด

F release

F release

Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N
Pearson Correlation
Sig.(2-tailes)
N

F release
1
20
0.824**
0.00
25

Acid erosion
0.824**
0.00
20
1
25

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailes)

ตาราง 27 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
ค่าระดับความสัมพันธ์ (r)
0.90-1.00
0.70-0.90
0.50-0.70
0.30-0.50
0.00-0.30

ระดับของความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์ กนั สูงมาก
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับสูง
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่า
มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่ามาก

ที่ ม า Hinkle DE, Wiersma W, Jurs SG. Applied statistics for the behavioral
sciences. 5th ed. Boston: Houghton Mifflin 2003.
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