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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินการร้อยละการหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของ
วัสดุฐานฟันเทียมที่มีการบ่มต่างกันสามชนิด
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: วัสดุฐานฟันเทียมที่น�ำมาศึกษาได้แก่ ทาคิลอน (ชนิดบ่ม
เอง) โรเด็กซ์ (ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์)และคิวซี 20 (ชนิดบ่มด้วยความร้อน
เร็ว) การหดตัวศึกษาโดยวัดความกว้างของแม่แบบและชิ้นตัวอย่าง ณ ต�ำแหน่งจุดอ้างอิง
สามต�ำแหน่งด้วยดิจิตอลคาลิเปอร์ ค�ำนวณร้อยละการหดตัวของความแตกต่างระหว่าง
ความกว้างของจุดอ้างอิงบนแม่แบบและชิ้นตัวอย่าง ทดสอบความทนแรงดัดโดยวิธี
ทรีพ้อยท์เบนดิ้งตามมาตรฐานไอเอสโอ 20795-1:2008 ความแข็งผิววัดโดยการทดสอบ
ความแข็งผิวชนิดวิคเกอร์ส วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของร้อยละการ
หดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิว ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
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ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ความทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟัน
เทียมทีบ่ ม่ ด้วยความร้อนแบบอนุรกั ษ์และบ่มด้วยความร้อนเร็วไม่มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ ความทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มเองมีค่าต�่ำกว่า
ชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสองชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญ
บทสรุป: ผลจากการศึกษานี้พบว่าร้อยละการหดตัว ความทนแรงดัดและความแข็งผิวของ
วัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลกิ ชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วไม่ตา่ งจากชนิดบ่มด้วยความร้อน
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Abstract

Objective: The purposes of this study were to evaluate percentage of
shrinkage, flexural strength and surface hardness of three types of different
curing acrylic resin denture base materials.
Materials and methods: The following denture base materials were
examined: Takilon(self-cured), Rodex (conventional heat-cured) and QC20
(rapid heat-cured). Shrinkage was investigated by measuring the width
of moulds and specimens at 3 reference points with digital caliper. The
differences between the widths were calculated as percentage of shrinkage.
Flexural strength was performed using three point bending test according
to ISO 20795-1:2008. Surface hardness was determined by Vickers hardness
test. ANOVA was used for analyzing percentage of shrinkage, flexural strength
and surface hardness at 0.05 significance level.
Results: Percentage of shrinkage of three different curing denture base
materials were not significant difference. Flexural strength and surface
hardness of conventional heat-cured and rapid heat-cured denture base
materials were not significant difference. Flexural strength and surface
hardness of self-cured denture base material were significantly lower than
conventional heat-cured and rapid heat-cured.
Conclusion: According to this study; percentage of shrinkage, flexural
strength and surface hardness of rapid heat-cured and conventional
heat-cured acrylic resin denture base materials were not significantly
different.
Key words: denture base material, acrylic resin, shrinkage, flexural strength,
surface hardness.
How to cite: Wonglamsam A, Choetkiertikul M, Ruchikaew S, Rittapai A,
Churnjitapirom P. Shrinkage, flexural strength and surface hardness of three
types of different curing denture base materials. M Dent J 2013; 33: 30-37.
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วัสดุฐานฟันเทียมที่นิยมใช้ทั่วโลกคือ เรซินอะคริลิก
(acrylic resin) ชนิดบ่มเอง (self-cured) และชนิดบ่มด้วย
ความร้อน (heat-cured) วงจรการบ่ม(curing cycle) ของเรซิน
อะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อนมีหลายแบบ1 แตกต่างที่อุณหภูมิ
ของน�้ำและเวลา การให้ความร้อนช้าๆ ไม่เกินจุดเดือดของ
มอนอเมอร์และใช้เวลานาน เรียกว่าเป็นการบ่มด้วยความร้อน
แบบอนุรักษ์(conventional heat-cured) การบ่มแบบอนุรักษ์
ท�ำได้ 2 วิธี คือบ่มระยะยาวและระยะสั้น การบ่มเริ่มต้นด้วย
อุณหภูมปิ ระมาณ 70 และเพิม่ เป็น 100 องศาเซลเซียสในช่วงท้าย
การบ่มอนุรักษ์แบบระยะยาวใช้เวลามากกว่า 7 ชั่วโมง1 การบ่ม
อนุรกั ษ์แบบระยะสัน้ ใช้เวลาน้อยกว่า 3 ชัว่ โมง1 Jagger แนะน�ำให้
บ่ม 70 องศาเซลเซียส 7 ชั่วโมงแล้วเพิ่มเป็น 100 องศาเซลเซียส
1 ชั่วโมง วัสดุมีความทนแรงดัดและความแข็งผิวดีที่สุด2 เพราะมี
มอนอเมอร์เหลือตกค้างน้อยทีส่ ดุ 2,3 Athar และคณะมีความเห็น
ขัดแย้งโดยแนะน�ำให้บ่มตามอุณหภูมิและเวลาที่ผู้ผลิตก�ำหนด
วัสดุมีความทนแรงดัดดีที่สุด4 อย่างไรก็ตามการบ่มด้วยความร้อน
แบบอนุรักษ์มีข้อด้อยคือใช้เวลานานหลายชั่วโมง ปัจจุบันมีชนิด
บ่มด้วยความร้อนเร็ว (rapid heat-cured) โดยบ่มในน�้ำเดือด
ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที5-9 มีผลให้ลดระยะเวลาในการบ่มฟัน
เทียมและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในห้องปฏิบัติการ ชนิดบ่มด้วย
ความร้อนเร็วมีตัวกระตุ้นปฏิกริยา (activator) คือสารเทอร์เทียรี
อะมีน ( tertiary amine) เช่น ไดเมทิล พี โทลูอดิ นี (dimethy-ptoluidine) เหมือนกับชนิดบ่มเองและใช้ความร้อนเป็นตัวกระตุน้
ปฏิกริยาเหมือนชนิดบ่มด้วยความร้อน1,8
วัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกเป็นสารพอลิเมอร์ เมื่อ
ผสมส่วนผงและมอนอเมอร์เข้ากันเกิดปฎิกริยาพอลิเมอร์เป็น
ปฏิกริยาคายความร้อน มีการหดตัวเกิดขึ้น1 การเปลี่ยนแปลง
ขนาดส่งผลต่อเสถียรภาพเชิงมิติ(dimensional stability)ของ
ฐานฟันเทียม10-12 มีผลต่อการความแนบสนิทของฐานฟันเทียม
กับเนื้อเยื่อในช่องปาก ศึกษาการหดตัวเชิงปริมาตรวัดในแนว
สามมิติ1 ศึกษาการหดตัวเชิงเส้นวัดในแนวสองมิตินิยมศึกษา
มากกว่า1,5,7,10-12 ใช้เครื่องมือวัดขนาดที่แม่นย�ำ (accuracy) และ
ละเอียดถึง 0.01 มม.5,7,10-12 การใช้คาลิเปอร์วัดการเปลี่ยนแปลง
ขนาดเป็นวิธที ยี่ อมรับ13 สมบัตทิ สี่ ำ� คัญอีกประการต่อความส�ำเร็จ
ในการใส่ฟันเทียมคือความแข็งแรงของฐานฟันเทียม การใช้งาน
ฟันเทียมเมื่ออยู่ในปาก ฐานฟันเทียมควรทนต่อแรงบดเคี้ยวที่

เกิดขึ้น ไม่บิดงอก่อเกิดแรงที่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อช่องปาก
และทนต่อการแตกหักเมื่อได้รับแรง ความทนแรงดัดเป็นสมบัติ
แสดงความแข็งแรงของฐานฟันเทียม1,14,15 ความทนแรงดัดนิยม
ทดสอบด้วยวิธีทรีพอยท์เบนดิ้ง (three point bending test)
1,14,15
ความแข็งผิวเป็นสมบัตแิ สดงถึงความแข็งบริเวณผิวของวัสดุ
และเป็นปัจจัยต้านทานการสึก1 พื้นผิวของฐานฟันเทียมควรมี
ความแข็งผิวต้านทานต่อการสึกจากการใช้งาน และทนต่อการเกิด
รอยขูดขีดจากแปรงสีฟนั และน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดฟันเทียม1,16-18
ความแข็งผิวทดสอบโดยใช้หัวกดรูปร่างเฉพาะกดบนพื้นผิวของ
วัสดุ ความแข็งผิวชนิดวิคเกอร์สใช้หวั กดวิคเกอร์สท�ำจากเพชรรูป
ทรงปิระมิดเป็นวิธีที่เชื่อถือได้1,16-18
การศึกษานี้เปรียบเทียบสมบัติร้อยละการหดตัวเชิงเส้น
ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่ม
เอง ชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์คือให้ความร้อนช้าๆ และ
ชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วระยะสั้นในน�้ำเดือด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา

ทดสอบวัสดุฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกสามชนิดได้แก่
ชนิดบ่มเองหนึ่งผลิตภัณฑ์คือทาคิลอน ชนิดบ่มด้วยความร้อน
แบบอนุรกั ษ์หนึง่ ผลิตภัณฑ์คอื โรเด็กซ์ และชนิดบ่มด้วยความร้อน
เร็วในน�้ำเดือดหนึ่งผลิตภัณฑ์คือคิวซี 20 อัตราส่วนในการผสม
และวิธีการบ่ม ดังตารางที่ 1 ทดสอบทั้ง 3 สมบัติใช้แม่แบบโลหะ
เพือ่ เตรียมชิน้ ตัวอย่างยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และหนา 3.5 มม.
การเตรียมชิ้นตัวอย่างโดยวิธีการอัดแบบหล่อ (compression
moulding technique) เติมขี้ผึ้งสีชมพู (Cavex modelling
wax, Cavex Halland BV, Haarlem, The Netherlands)
ในแม่แบบโลหะ ท�ำแบบหล่อในภาชนะหล่อแบบ (flask) ด้วย
ปลาสเตอร์หิน(Comet 3, Lafarge Prestia Co. Ltd, Chonburi, Thailand) เมื่อปลาสเตอร์หินก่อตัวแล้ว ก�ำจัดขี้ผึ้งด้วยน�้ำ
ร้อน และอัดเรซินอะคริลิกลงภาชนะหล่อแบบด้วยแรงดันจาก
เครื่องอัดไฮโดรลิก(Hydrualic press 660, Silfradent, Sofia,
Italy) 100 บาร์ ส�ำหรับชนิดบ่มเองรอให้วัสดุก่อตัวเป็นเวลา 30
นาที ณ อุณหภูมิห้อง จึงน�ำชิ้นตัวอย่างออกจากภาชนะหล่อแบบ
ส�ำหรับชนิดบ่มด้วยความร้อน บ่มตามค�ำแนะน�ำของบริษทั ผูผ้ ลิต
ดังตารางที่ 1 แล้วน�ำภาชนะหล่อแบบออกจากหม้อต้ม รอให้เย็น
ตัวลง จึงน�ำชิ้นตัวอย่างออกจากภาชนะหล่อแบบ
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Table 1 Materials used in this study.
Brand
Manufacturer
P: L ratio
Takilon
SPD Salmoiraghi
20 g:10 ml3
		
Produzione Dentaria S.r.l., 		
		
Lodi, Italy
Rodex
SPD Salmoiraghi
35 g:15 ml3
		
Produzione Dentaria S.r.l.,
		
Lodi, Italy		
QC 20 Dentsply Dental (Tianjin) 23 g:10 ml3
		
Co.Ltd., Tianjin, China 		

Curing method
Auto-polymerized at room
temperature for 30 minutes

Batch No.
1491A1X1.230002
NLYL2078

Heat- polymerized in water at
2011A1X1.230007
room temperature to 70°C within 60 NLGEF620
minutes then at 100°C for 30 minutes.
Heat- polymerized in water at 100°C 20120080515A
for 20 minutes.

การหดตัว
ทดสอบชิ้นตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม.
และหนา 3.5 มม. จ�ำนวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ก่อนท�ำ
แบบหล่อขีดเส้นอ้างอิงด้วยเครือ่ งมือปลายแหลมบนแม่แบบโลหะ
3 เส้น แต่ละเส้นห่างกัน 2.5 ซม วัดความกว้างของแม่แบบด้วย
ดิจติ อล คาลิเปอร์ ตรงต�ำแหน่งเส้นอ้างอิงทัง้ สามต�ำแหน่ง บันทึก
ค่าความกว้างของแม่แบบทั้งสามต�ำแหน่ง เมื่อบ่มชิ้นตัวอย่าง
แล้วก่อนน�ำออกจากแม่แบบโลหะขีดเส้นอ้างอิงบนชิ้นตัวอย่าง
ให้ตรงกับเส้นอ้างอิงบนแม่แบบโลหะด้วยเครื่องมือปลายแหลม
เอาชิ้นตัวอย่างออกจากแม่แบบ ก�ำจัดครีบส่วนเกินออก แล้ววัด
ความกว้างของชิน้ ตัวอย่างตรงต�ำแหน่งเส้นอ้างอิงทัง้ สามต�ำแหน่ง
(Fig. 1) บันทึกผล ค�ำนวณร้อยละการหดตัวเชิงเส้นของชิ้น
ตัวอย่างแต่ละต�ำแหน่ง โดยน�ำค่าความกว้างของแม่แบบลบค่า
ความกว้างของชิ้นตัวอย่าง ณ ต�ำแหน่งนั้นหารด้วยค่าความกว้าง
ของแม่แบบ ณ ต�ำแหน่งนั้นคูณด้วย 100 ค�ำนวณค่าเฉลี่ยร้อย
ละการหดตัวเชิงเส้นของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ศึกษา 18 ชิ้นตัวอย่าง
ค�ำนวณค่าเฉลี่ยการหดตัวเชิงเส้นของแต่ละผลิตภัณฑ์
ความทนแรงดัด
ทดสอบชิน้ ตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และ
หนา 3.3 มม.จ�ำนวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ขัดเปียกด้วย
กระดาษทรายน�้ำเบอร์ 500 800 1000 และ 1200 ตามล�ำดับ ให้
ได้ขนาดที่ก�ำหนดและพื้นผิวเรียบอยู่ในระนาบเดียวกัน วัดขนาด
ความกว้างและความหนาของชิ้นตัวอย่างชิ้นละสามต�ำแหน่ง
ความเบี่ยงเบนของความกว้างและความหนาทั้งสามจุดไม่เกิน
0.02 มม. บันทึกผล ค�ำนวณค่าเฉลี่ยของความกว้างและความ

Figure 1 Three reference lines on a metal mould are
the same as on a specimen. These reference lines
were the position for measuring the width of mould
and specimen
หนาของแต่ละชิน้ ตัวอย่าง ทดสอบตามข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล
ISO19 แช่ชิ้นตัวอย่างในน�้ำกลั่นเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส 50 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ ทดสอบด้วยเครือ่ งทดสอบสากล
(Instron Model 5566, Instron Corp, Buckingkamshire, UK)
วางชิน้ ตัวอย่างบนแท่นรองรับชนิดทรีพอยท์เบนด์ (Three point
bend fixture) ระยะห่างระหว่างจุดรองรับ 50 มม. ทดสอบชิ้น
ตัวอย่างในน�้ำที่ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส (Fig. 2) หัว
กดกดบนชิ้นตัวอย่างด้วยความเร็ว 5 มม.ต่อนาที จนกระทั่งชิ้น
ตัวอย่างแตกหัก บันทึกค่าแรงสูงสุด และค�ำนวณค่าความทนแรง
ดัด (σ) ของชิ้นตัวอย่าง จากสูตร
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σ = 3 Fl/ 2bh2
F คือ แรงหน่วยนิวตัน
l คือ ระยะระหว่างจุดรองรับหน่วยมิลลิเมตร
b คื อ ความกว้ า งของชิ้ น ตั ว อย่ า งก่ อ นแช่ น�้ ำ หน่ ว ย
มิลลิเมตร
h คื อ ความหนาของชิ้ น ตั ว อย่ า งก่ อ นแช่ น�้ ำ หน่ ว ย
ทดสอบ 18 ชิ้นตัวอย่าง ค�ำนวณค่าเฉลี่ยความทนแรงดัดของ
แต่ละผลิตภัณฑ์

ความแข็งผิวของแต่ละชิ้นตัวอย่าง ทดสอบ 18 ชิ้นตัวอย่าง หาค่า
เฉลี่ยความแข็งผิวของแต่ละผลิตภัณฑ์

Figure 3 Indentation from Vickers hardness test

ผลการศึกษา
Figure 2 Three points bending test in water at 37º C
ทดสอบชิน้ ตัวอย่างขนาดยาว 64 มม. กว้าง 10 มม. และ
หนา 3.3 มม. จ�ำนวน 6 ชิ้นตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ ขัดเปียกด้วย
กระดาษทรายน�้ำเบอร์ 500 800 1000 1200 และ 2400 ตาม
ล�ำดับ หลังจากนั้นขัดด้วยผ้าสักหลาดกับผงอะลูมินาออกไซด์ ให้
ผิวเรียบและมันทั้งด้าน แช่ชิ้นตัวอย่างในน�้ำกลั่นเก็บในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 50 ชั่วโมง ทดสอบความแข็งผิวโดย
ใช้เครื่องทดสอบไมโครฮาร์ดเนส (Microhardness tester FM
700, Future Tech Corp., Tokyo, Japan) และใช้หวั กดชนิดวิค
เกอร์สรูปทรงปิระมิด ตั้งค่าแรงกด 100 กรัม กดนาน 20 วินาที
บนผิวของชิ้นตัวอย่าง เกิดรอยกดบนชิ้นตัวอย่าง พิกัดขนาดรอย
กดทั้งความกว้างและความยาว (ดังแสดงใน Fig. 3 ) ในแต่ละ
ชิ้นตัวอย่างกด 5 ต�ำแหน่ง ได้แก่ บริเวณกึ่งกลางชิ้นตัวอย่าง
และบริเวณมุมทั้งสี่ห่างจากขอบ 2 มม. บันทึกผลความแข็งผิว
ที่ปรากฏบนเครื่องทดสอบ หน่วยความแข็งผิววิคเกอร์สฮารด์เน
สนัมเบอร์ (Vickers hardness number, HV) ค�ำนวณค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของร้อยละการหด
ตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิวของแต่ละผลิตภัณฑ์ แสดง
ดังตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละการหดตัวของทาคิลอน โรเด็กซ์
และคิวซี 20 มีค่า 0.50, 0.61 และ 0.74 ตามล�ำดับ ค่าเฉลี่ย
ความทนแรงดัดของทาคิลอน โรเด็กซ์ และคิวซี 20 มีค่า 61.63,
72.03 และ 73.09 เมกะปาสคาล ตามล�ำดับ และความแข็งผิว
ทาคิลอน โรเด็กซ์ และคิวซี 20 มีค่า 13.50,15.84 และ 15.23
วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ ตามล�ำดับ เปรียบเทียบความแตก
ต่างของร้อยละการหดตัว ความทนแรงดัด และความแข็งผิว ของ
แต่ละผลิตภัณฑ์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA)และเปรียบเทียบพหุคูณแบบทูคีส์
(Tukey’s multiple comparison) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบ
ว่าร้อยละการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมทั้งสามผลิตภัณฑ์ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ความทนแรงดัดและความแข็ง
ผิวของวัสดุฐานฟันเทียมแต่ละผลิตภัณฑ์มคี วามแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญ
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Table 2 Mean and standard deviation of percentage of shrinkage, flexural strength
and surface hardness of three denture base materials.
Brand
Shrinkage (%)
Flexural strength (MPa)
Hardness (HV)
a
b
Takilon
0.50 ± 0.18
61.63 ± 2.71
13.50 ± 0.67d
Rodex
0.61 ± 0.20a
72.03 ± 5.02c
15.84 ± 0.30e
QC 20
0.74 ± 0.24a
73.90 ± 3.18c
15.23 ± 0.38e
Same supersubscribe letters denote no significant difference between brand (p>0.05)

บทวิจารณ์

วัสดุเรซินอะคริลิกเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง การเกิด
พอลิเมอร์ก่อให้เกิดการหดตัวมีผลต่อความแนบสนิทของฐานฟัน
เทียมกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่งผลต่อการยึดอยู่และเสถียรภาพ
ของฟั น เที ย ม องค์ ก รมาตรฐานสากล ISO มิ ไ ด้ ก� ำ หนดค่ า
มาตรฐานการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมว่าควรเป็นเท่าใด การ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาการหดตัวเชิงปริมาตรมีคา่ ประมาณร้อยละ 71 การ
หดตัวเชิงเส้นน้อยกว่าร้อยละ 11,5,7,10-12 ผลการศึกษาพบว่าร้อย
ละการหดตัวเชิงเส้นน้อยกว่าร้อยละ 1 เช่นเดียวกัน Stafford
และคณะ5และ DaBreo EL และคณะ13 เสนอว่าวัสดุฐานฟันเทียม
ชนิดบ่มเองมีร้อยละการหดตัวต�่ำที่สุด นอกจากนี้ Stafford และ
คณะ5 รายงานวัสดุชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วมีร้อยละการหดตัว
สูงกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรกั ษ์ แต่ความแตกต่างนีไ้ ม่มี
นัยส�ำคัญทางคลินกิ 5 รูปร่างของชิน้ ตัวอย่างมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
ฐานฟันเทียม5,13 ผลการศึกษาครั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้ว
พบว่าร้อยละการหดตัวของวัสดุฐานฟันเทียมทั้งสามชนิดไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญสนับสนุนการศึกษาของ Polyzois และ
คณะ7 Dixon และคณะ20 และ Cucci และคณะ21 ซึง่ ชิน้ ตัวอย่าง
มีทั้งรูปทรงแบบฐานฟันเทียม7 และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก20,21 การ
ศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุ จึงใช้ชิ้น
ตัวอย่างที่รูปทรงไม่ซับซ้อนเพื่อลดปัจจัยจากรูปร่างของฐานฟัน
เทียม12 อัตราส่วนผสมของผงและมอนอเมอร์มีผลต่อการหดตัว
การหดตัวของเรซินอะคริลิกเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มมอนอเมอร์มากขึ้นใน
การผสม21 นอกจากการหดตัวของเรซินอะคริลิก ปัจจัยที่มีผลต่อ
เสถียรภาพเชิงมิติของฐานฟันเทียมได้แก่ ความหนา รูปร่างของ
ฐานฟันเทียม ขั้นตอนและวิธีการบ่มเรซินอะคริลิก เป็นต้น11
ความทนแรงดัดเป็นสมบัติส�ำคัญส�ำหรับวัสดุฐานฟัน
เทียม ต้านทานต่อการแตกหักขณะได้รับแรงจากการบดเคี้ยว

องค์กรมาตรฐานสากล ISO ได้ก�ำหนดค่าความทนแรงดัดต�่ำสุด
ของวัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มเอง 60 เมกะปาสคาล19 และชนิด
บ่มด้วยความร้อน 65 เมกะปาสคาล19 ผลจากการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า
วัสดุทงั้ 3 ผลิตภัณฑ์มคี า่ ความทนแรงดัดตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
ทาคิลอนมีคา่ ต�ำ่ สุด ต่างจากคิวซี 20 และ โรเด็กซ์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ค่าความทนแรงดัดเป็นตัวบ่งชี้ถึงความทนต่อการแตกหักเมื่อได้
รับแรงท�ำให้บดิ งอ ผลการศึกษาพบว่าวัสดุฐานฟันเทียมชนิดทีบ่ ม่
ด้วยความร้อนแบบอนุรกั ษ์และแบบความร้อนเร็วระยะสัน้ มีความ
ทนต่อแรงดัดไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ สนับสนุนการศึกษาของ
Athar และคณะ4 และ Jerolimov และคณะ8วัสดุชนิดบ่มความ
ร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าชนิดบ่มแบบอนุรกั ษ์เพียงเล็ก
น้อย (0.3%) ไม่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของวัสดุ8 วัสดุชนิดบ่มเอง
มีความทนแรงดัดต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนอย่างมีนัยส�ำคัญ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Doganและคณะ9 และ Ali และ
คณะ17 เพราะมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่า (>0.5-1 %)9 มาตรฐาน
สากล ISO ก�ำหนดค่ามอนอเมอร์ตกค้างของฐานฟันเทียมชนิดบ่ม
เองไม่เกิน 4.5% และชนิดบ่มด้วยความร้อนไม่เกิน 2.2%19 การ
ศึกษาครัง้ นีไ้ ม่ได้วดั ปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างเป็นสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนควร
ศึกษาต่อไป นอกจากนี้ Dogan และคณะ9 พบว่าการเพิม่ อุณหภูมิ
ในการบ่มวัสดุชนิดบ่มเอง ก่อให้เกิดปฏิกริยาพอลิเมอร์ดีขึ้น พบ
ว่าปริมาณมอนอเมอร์ตกค้างลดลง ค่าความทนแรงดัดเพิ่มขึ้น
ความแข็งผิวของฐานฟันเทียมเป็นสมบัติแสดงความ
ต้านทานต่อการเกิดรอย และเป็นปัจจัยต้านการสึกจากแปรงสีฟนั
และน�้ำยาท�ำความสะอาดฟันเทียม องค์กรมาตรฐานสากล ISO
มิได้ก�ำหนดค่าความแข็งผิวส�ำหรับวัสดุฐานฟันเทียม จากผลการ
วิจัยนี้พบว่าความแข็งผิวของผลิตภัณฑ์ทาคิลอนบ่มเองมีค่าความ
แข็งผิวต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสองชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญ
สนับสนุนการศึกษาของ Stafford และคณะ5 และ Ali และคณะ17
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ความแข็งผิวของชนิดบ่มเองต�่ำกว่าเพราะมีมอนอเมอร์ตกค้าง
มากกว่า5 ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุชนิดนี้เพื่อท�ำ
ฐานฟันเทียมถาวร ความแข็งผิวของคิวซี 20 และโรเด็กซ์มีค่าไม่
ต่างกันถึงแม้จะเป็นวัสดุฐานฟันเทียมบ่มด้วยความร้อนต่างวิธี
ผลการศึกษาครั้งนี้ขัดแย้งกับการศึกษาของ Neppelenbroek
และคณะ16 รายงานว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนเร็วมีความแข็งผิว
ต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนแบบอนุรักษ์ โดยศึกษาผลิตภัณฑ์
คิวซี 20 และ ลูซิโทน 550 มีค่าความแข็งผิว 9.61 และ 16.52
วิคเกอร์สฮาร์ดเนสนัมเบอร์ตามล�ำดับ และอ้างว่าชนิดบ่มด้วย
ความร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าเป็นสาเหตุให้ความ
แข็งผิวต�่ำ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษา Jerolimov และคณะ8 พบว่า
วัสดุชนิดบ่มแบบความร้อนเร็วมีมอนอเมอร์ตกค้างมากกว่าชนิด
บ่มแบบอนุรักษ์เพียงเล็กน้อย (0.3%) ไม่ส่งผลต่อสมบัติของวัสดุ
เป็นข้อสรุปที่สนับสนุนผลการศึกษาครั้งนี้ ค่าความแข็งผิวของ
ของคิวซี 20 และโรเด็กซ์คือ 15.23 และ 15.84 ตามล�ำดับ von
Fraunhofer และคณะ22 ศึกษาความแข็งผิวด้านตัดขวางของ
เรซินอะคริลิกพบว่า ผิวด้านนอกมีความแข็งผิวต�่ำกว่าผิวด้านใน
ความแข็งผิวที่ต่างกันของวัสดุชนิดเดียวกันอาจมีสาเหตุจากการ
ขัดพื้นผิวด้านนอกออกในปริมาณที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการ
ศึกษาครัง้ นีค้ วามทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุชนิดบ่มด้วย
ความร้อนทัง้ สองแบบมีคา่ ไม่ตา่ งกัน และต่างจากความทนแรงดัด
และความแข็งผิวของวัสดุชนิดบ่มเอง เมื่อวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s correlation) ระหว่างความทนแรงดัด
และความแข็งผิวของชิน้ ตัวอย่างทัง้ หมด 18 ชิน้ ได้คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.95 แสดงว่าความทนแรงดัดและความแข็งผิวมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ Lee และคณะ23 ที่กล่าว
ว่าความทนแรงดัดและค่าความแข็งผิวมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน

แหล่งเงินทุน: none
การขัดแย้งทางผลประโยชน์: none declared
การยอมรับทางจริยธรรม: none (in the materials)

บทสรุป

จากสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวที่
ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า ร้อยละของการหดตัวเชิงเส้นของวัสดุ
ฐานฟันเทียมชนิดทั้งสามชนิดไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ความ
ทนแรงดัดและความแข็งผิวของวัสดุฐานฟันเทียมที่บ่มด้วยความ
ร้อนแบบอนุรักษ์และบ่มแบบเร็วไม่ต่างกัน ชนิดบ่มเองมีความ
ทนแรงดัดและความแข็งผิวต�่ำกว่าชนิดบ่มด้วยความร้อนทั้งสอง
ชนิดอย่างมีนัยส�ำคัญ
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