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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกรดซิ ตริ กต่อความหยาบพื้นผิวของโมโนลิธิคเซอร์ โคเนี ยโปร่ ง
แสงที่ผา่ นและไม่ผา่ นการเคลือบ การทดลองทาโดยใช้โมโนลิธิคเซอร์โคเนียโปร่ งแสง ขึ้นรู ปและตัดแบ่งเป็ นแผ่นกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ×1.5 มม. จานวน 40 ชิ้น โดยขัดชิ้นงานทั้งหมดให้เรี ยบด้วยหัวขัดหยาบชนิ ดหิ นเคลือบเพชรตาม
ด้วยหัวขัดชุด VITA SUPRINITY® จากนั้นแบ่งเป็ น 4 กลุ่มย่อยกลุ่มละ 10 ชิ้นตามการเคลือบและสารละลายที่แช่ นา 2
กลุ่มย่อยเคลือบด้วย VITA AKZENT Plus® STAIN and GLAZE จากนั้นนาชิ้นงานทั้งหมดไปทาการแช่ในน้ าลายเทียม
ที่ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 14 วัน (กลุ่มควบคุม) และแช่ในกรดซิตริ กความเข้มข้น 2% เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง เพื่อจาลอง
สภาวะ 2 ปี ในช่องปาก ทาการวัดค่าความหยาบพื้นผิว (Ra) ก่อนและหลังการแช่ดว้ ยเครื่ องวัดความหยาบพื้นผิวแบบ
สัมผัส ทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า กาหนดความเชื่อมัน่ ที่ระดับ 0.05
พบว่าหลังแช่ กลุ่ม ที่ ได้รับการเคลื อบมี ค่ า Ra แตกต่างกับ กลุ่ม ที่ ไม่เคลื อบอย่างไม่ มีนัยสาคัญ (p>0.05) แต่ พบว่ามี
ปฏิสมั พันธ์กนั จากการเคลือบและการแช่ในสารละลายอย่างมีนยั สาคัญ (p<0.05) สรุ ปว่าเมื่อจาลองสภาวะสัมผัสกรดซิ
ตริ กในช่องปากเป็ นเวลา 2 ปี กรดซิตริ กไม่ได้มีผลต่อความหยาบพื้นผิวทั้งในชิ้นงานที่ได้รับการเคลือบหรื อไม่เคลือบ
ABSTRACT
The study was conducted to determine the effect of citric acid on surface roughness of translucent monolithic
zirconia with and without surface glazing. 40-disc specimens (14 mm in diameter and 1.5 mm in thickness) were divided
into 4 subgroups (n = 10). All specimens were polished with diamond coated grinding bur and VITA SUPRINITY®
polishing set and separated to 2 subgroups for non-glazing and glazing group. Then glazing groups were subjected to
glaze coated by VITA AKZENT Plus® STAIN and GLAZE. 10 specimens each of group were immersed in artificial
saliva at 37 °C for 14 days used as a control group and 2% citric acid solution for 8 hours respectively to simulated exposure
of citric acid in the oral cavity for 2 years. The value of surface roughness (Ra) of before and after immersion were
measured with a contact type profilometer. Two-way repeated measure ANOVA indicated that there was no significant
difference in Ra both glazing and none-glazing group after immersion (p>0.05). There were interactions between glazing
condition and solution on Ra statistical significantly (p<0.05). It can be concluded that citric acid may not affect on
surface roughness of glazing and non -glazing group.
คาสาคัญ: โมโนลิธิคเซอร์โคเนียโปร่ งแสง กรดซิตริ ก ความหยาบพื้นผิว
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บทนา
เซอร์ โคเนี ยเป็ นหนึ่ งในวัสดุกลุ่มใหม่น้ ี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะเรื่ องความแข็งแรง เซอร์ โคเนี ย
รุ่ นแรกถูกนามาใช้เป็ นโครงแล้วเคลือบทับด้วยเซรามิก มีขอ้ ดี ที่มีความแข็งแรงและความเหนี ยว (fracture toughness)
สู ง ท าให้ ไม่ ต ้อ งกรอให้ เสี ยเนื้ อ ฟั น มากเมื่ อ เที ย บกับ การบู รณะด้ว ยเซรามิ ก ชนิ ด อื่ น ปั จ จุ บัน มี การพัฒ นาการใช้
เซอร์โคเนี ยล้วน หรื อที่เรี ยกว่าโมโนลิธิคเซอร์โคเนีย เพื่อกาจัดปั ญหาการแตกบิ่นของเคลือบกระเบื้อง (Miyazaki et al.,
2013) โดยช่วงแรกยังใช้จากัดเฉพาะในฟันหลังเนื่องจากมีสีขาวทึบ (McLaren et al., 2017) ต่อมาได้มีการพัฒนาโมโน
ลิธิคเซอร์โคเนียชนิดโปร่ งแสงโดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้สามารถใช้ในฟันหน้าได้สวยงามขึ้นแต่มีคุณสมบัติเชิงกล
ลดลง (McLaren et al., 2017)
ในการใช้งาน พื้นผิวโมโนลิ ธิคเซอร์ โคเนี ยต้องสัมผัสกับสภาวะช่ องปากที่ มีความหลากหลาย การรักษา
เสถียรภาพของความเรี ยบพื้นผิวของวัสดุบูรณะจึงมีความสาคัญในการป้ องกันการเปลี่ยนแปลงความหยาบของพื้นผิว
ของชั้นเคลือบผิวภายนอก เนื่ องจากเป็ นชั้นที่สัมผัสโดยตรงกับสิ่ งแวดล้อมในช่องปากและถูกทาลายง่าย (Anusavice,
1992) ซึ่ งมี การศึ กษาพบว่า ความหยาบพื้นผิวของวัสดุบูรณะมากกว่า 0.2 ไมครอนจะก่อให้เกิ ดการสะสมของคราบ
จุลินทรี ย ์ (Rei et al., 2003) และกระตุน้ กระบวนการเกิ ดการเสื่ อมสลายที่ อุณหภูมิต่ า (Low temperature degradation,
LTD) โดยทาให้น้ าและอุณหภูมิแทรกซึ มเข้าไปทาลายอนุ ภาคของวัสดุ (Miyazaki et al., 2013) โดยพื้นผิวของวัสดุ
บูรณะสามารถถูกทาลายได้จากสารเคมีที่มาจากการรับประทานอาหารหรื อเครื่ องดื่มในชีวิตประจาวันจาพวกที่มีความ
เป็ นกรด โดยเฉพาะกรดซิ ตริ ก ซึ่ งพบเป็ นส่ วนใหญ่ (West et al., 2000) จากในหลายการศึ กษา (Kukiattrakoon et al.,
2011; Demirhanoglu and Sahin, 1992; Demirel et al., 2005) พบว่ากรดซิ ตริ กมีผลทาลายพื้นผิวเซรามิกหลายระดับและ
หลากหลายรู ปแบบขึ้นกับองค์ประกอบของวัสดุ การเคลือบผิววัสดุจึงน่าจะเป็ นวิธีการรักษาสภาพผิววัสดุบูรณะได้ มี
การศึ กษาพบว่าในสภาวะแวดล้อมที่เป็ นกรดสามารถเพิ่มความหยาบพื้นผิวใน glass ceramic ที่ ผ่านการเคลือบด้วยวิธี
ต่ า งๆ (Demirhanoglu, 1992; Demirel et al., 2005) และในวัส ดุ จ าพวก zirconia reinforced lithium silicate glass
ceramic (ZLS) ที่ขดั และเคลือบผิว โดยกลุ่มที่เคลือบผิวมีความหยาบผิวมากขึ้น (Sokkary et al., 2018) ในการศึกษาครั้ง
นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของกรดซิ ตริ กต่อความหยาบพื้นผิวของโมโนลิธิคเซอร์ โคเนี ยโปร่ งแสง (translucent
monolithic zirconia) ที่ผา่ นการเคลือบและไม่เคลือบผิว
วิธีการวิจยั
ในการศึกษานี้จะนาโมโนลิธิคเซอร์โคเนี ยโปร่ งแสงทั้งหมด 40 ชิ้นที่ผ่านและไม่ผา่ นการเคลือบแช่ในน้ าลาย
เทียมและกรดซิตริ กความเข้มข้น 2% โดยแบ่งชิ้นงานออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 ชิ้น ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เคลือบผิวแช่ใน
น้ าลายเทียม (กลุ่มควบคุม) (C/NG), กลุ่มที่ผ่านการเผาเคลือบแก้วผสมกันแช่ในน้ าลายเทียม (C/ G ), กลุ่มที่ไม่เคลือบผิวแช่
ในสารละลายกรดซิ ตริ กความเข้มข้น 2% (A/NG), กลุ่มที่ ผ่านการเผาเคลือบแก้วผสมกันแช่ในสารละลายกรดซิ ตริ กความ
เข้มข้น 2% (A/G)
เตรี ย มชิ้ น งานในห้ อ งปฏิ บัติ การโดยใช้ Translucent zirconia blanks (VITA YZ® XT – Extra Translucent
ZrO2;Lot No.75410,VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Germany; shade A3) ผ่ า น CAD-CAM software
ตามบริ ษทั ผูผ้ ลิตแนะนา โดยออกแบบกลึงเป็ นรู ปทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ×14 มม. จานวน 10 แท่ง แล้วนาไป
ตัดแบ่งชิ้นย่อยเป็ นแผ่นกลมจานวน 40 ชิ้น จากนั้นนาไปขัดแห้งเพื่อปรับขนาดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 500 ก่อนนาไป
เผาที่ อุณหภูมิตามบริ ษทั ผูผ้ ลิตแนะนาโดยใช้ค่าการหดตัวหลังเผาร้อยละ 20 จนได้ชิ้นงานแผ่นกลมขนาดสุ ดท้ายที่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ×1.5 มม. โดยใช้ digital Vernier caliper (Mitutoyo series 500, Japan) ทาความสะอาดชิ้นงานโดย
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ใช้ ultrasonic cleanser (ultrasonic bath (VGT-1990, QTD, China) ร่ วมกับ น้ าปราศจากไอออน เป็ นเวลา 10 นาที และ
ซับแห้งด้วยกระดาษ ทั้งนี้ ทุกชิ้นงานผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดแยกรอยร้าวหรื อความผิดปกติโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
stereomicroscope (SZ61 OLYMPUS, Japan) ที่กาลังขยาย 40 เท่า
กระบวนการการเคลือบผิว
ชิ้ น งาน 40 ชิ้ น ถู ก น าไปขัด แต่ งด้วยหั วขัด ตามค าแนะน าของบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต โดยใช้ชุด ขัด diamond coated
grinding tools (EVE DIASYNT Plus coarse,VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Germany) 15 วินาที และ
VITA SUPRINITY Polishing Set (VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Germany)หั วละ 60 วิน าที โดยขัด
ในทิ ศ ทางเดี ย ว ขัด ด้ ว ยแรงมื อ 40 กรั ม (Sokkary et al, 2017; Vichi et al., 2018) ด้ว ยการเที ย บแรงกดกับ เครื่ อ ง
customized polishing machine ของศูนย์วิจยั วัสดุศาสตร์ ก่อนขัดทุกชิ้น หลังจากนั้นนาชิ้นงาน 20 ชิ้นที่ ถูกสุ่ มเลือกไป
เคลื อ บแก้ว ด้ว ย VITA AKZENT Plus® CHROMA A STAIN and GLAZE LT powder (VITA Zahnfabrik H. Rauter
GmbH & Co. KG, Germany) โดยนาเคลือบแก้วผสมกันแล้วนาไปเผาครั้งเดี ยว ใช้อุณหภูมิที่ 850 °C ตามคาแนะนา
ของบริ ษทั ผูผ้ ลิต โดยใช้อตั ราส่ วนผงต่อน้ า 1:1 ทาด้วยพู่กนั และเขย่า โดยมีความหนาเฉลี่ยของชั้นเคลือบประมาณ
0.067 ± 0.01 มม.
นาชิ้นงานทั้งหมดเก็บในกล่องปิ ดที่แช่ดว้ ยน้ าปราศจากไอออนที่ อุณหภูมิ 37 °C เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงก่อนนาไป
แช่ในสารละลายทดสอบ หลังจากนั้นนาชิ้นงานทั้งหมดไปแช่ในกลุ่มที่ แช่ในน้ าลายเที ยมpH เฉลี่ย 6.5 ± 0.13 ที่ 37 องศา
เซลเซี ยสเป็ นเวลา 14 วัน(กลุ่มควบคุม) และ สารละลายกรดซิ ตริ กความเข้มข้น 2% pH เฉลี่ย 2.03 ± 0.01 เป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
เพื่ อจ าลองสภาวะสัมผัสกรดซิ ตริ กและน้ าลายในช่ องปากเป็ นเวลา 2 ปี (Demirhanoglu and Sahin, 1992; Sokkary et al.,
2017) ในปริ มาตร 25 มล.
ทาการวัดความหยาบพื้นผิวก่อนและหลังแช่สารทดสอบ ใช้ค่าเฉลี่ยความหยาบพื้นผิว (Ra)โดยใช้ stylus contact
type profilometer (Talyscan 150, England) ความละเอี ยด 0.06 ไมครอน ด้วยหัว diamond stylus 5 ไมครอน ลากตั้งฉากกับ
ชิ้นงาน 90 องศา พื้นที่ 2x2 มม. ที่ cut off length 0.25 มม. ด้วยแรง 4 mN ที่ความเร็ ว 500 ไมครอนต่อวินาที บันทึกข้อมูล 5
ตาแหน่ ง แต่ละจุดห่ างกัน 1 มม. แล้วคานวณค่าเฉลี่ยในแต่ละชิ้นและนาชิ้ นงาน 1 ชิ้นของทุกกลุ่ม ก่อนและหลังแช่สาร
ทดสอบมาส่องดูลกั ษณะพื้นผิว โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (JSM-IT500, JEOL, USA) ดังรู ปที่ 1

พื้นที่ที่ใช้วดั ความหยาบพื้นผิว
ขนาด 2×2 ตารางมิลลิเมตร

รู ปที่ 1 แสดงภาพตาแหน่งการวัดความหยาบพื้นผิวโดยใช้เครื่ องวัดความหยาบพื้นผิวแบบสัมผัส
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การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS 22.0, SPSS Inc., New York, USA) โดยพิจารณา
ที่ระดับนัยสาคัญ p-value < 0.05 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า (two-way repeated
measure ANOVA) ตามแผนการทดลอง เพื่อหาอิทธิ พลจากการแช่ในสารละลายและวิธีเคลือบผิวที่มีผลต่อความหยาบ
พื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปและเปรี ยบเทียบค่าความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความหยาบพื้นผิวของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลังแช่สารละลาย
ผลการวิจยั
ค่า Ra ที่ก่อนและหลังแช่ในกลุ่มทดลองแสดงในตารางที่1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหยาบพื้นผิว (Ra) ของกลุ่มไม่เคลือบและเคลือบผิวของ
โมโนลิธิคเซอร์โคเนียโปร่ งแสงซึ่งผ่านการแช่ในน้ าลายเทียมและสารละลายกรดซิตริ ก
Groups

Storage agent

Ra (µm)
Before immersion
After immersion
NG
Artificial saliva (control)
0.225±0.019
0.224±0.020
NG
Citric acid
0.268±0.026
0.255±0.017
G
Artificial saliva
0.133±0.036
0.134± 0.032
G
Citric acid
0.104±0.031
0.105± 0.028
หมายเหตุ : a, b = No significant difference (p> 0.05) within groups denoted by the same superscript
NG = Non-glazing group
G = Glazing group

p-value
0.90a
0.88a
0.09b
0.76b

เมื่อใช้สถิติวเิ คราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า (two-way repeated measure ANOVA) พิจารณาความ
หยาบพื้นผิวของกลุ่มไม่เคลือบ และเคลือบผิว จับคู่เปรี ยบความแตกต่างก่อนและหลังแช่น้ าลายเทียมและสารละลายกรด
ซิตริ กพบว่าก่อนแช่กลุ่มไม่เคลือบมีความหยาบพื้นผิว (Ra 0.23-0.27µm) มากกว่ากลุ่มเคลือบ (Ra 0.1-0.13 µm) อย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) ส่วนหลังแช่ท้ งั กลุ่มที่เคลือบและกลุ่มที่ไม่เคลือบมีค่า Ra แตกต่างกับก่อนแช่อย่างไม่มีนยั สาคัญ (p>
0.05)
เมื่ อพิจารณาปฏิ สัมพันธ์ (interaction) ระหว่างกระบวนการเคลื อบและไม่เคลื อบผิว สารละลาย เวลา และ
ปฏิสมั พันธ์ร่วมทุกปั จจัย พบว่าในปั จจัยของสารละลาย และเวลา ไม่มีผลต่อความหยาบพื้นผิวก่อนและหลังแช่ระหว่าง
กลุ่มเคลือบและไม่เคลือบผิว ที่ p-value 0.515 และ 0.264 (p>0.05) แต่ปัจจัยกระบวนการเคลือบและไม่เคลือบผิวเพียง
อย่างเดียว และผลร่ วมกันระหว่างกระบวนการเคลือบและไม่เคลือบผิวกับสารละลายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้ง 2 ปั จจัยนี้ จึงมี
ผลต่อความหยาบพื้นผิวอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติที่ p-value 0.000 (p<0.05)
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่ องกราดที่ กาลังขยาย 10,000 เท่าทั้งก่อนและหลังแช่น้ าลายเที ยม
และสารละลายกรดซิ ตริ ก ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าก่อนแช่สารละลาย ชิ้นตัวอย่างทุกลุ่มมีลกั ษณะพื้นผิวค่อนข้างเรี ยบเป็ นส่ วน
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ใหญ่ พบหลุมร่ องจากฟองอากาศขนาดเล็กในการเคลือบแก้ว ส่ วนหลังจากแช่ในน้ าลายเที ยม 14 วันและกรดซิ ตริ ก 8
ชัว่ โมงพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวน้อย ดังรู ปที่ 2
กลุ่มไม่ เคลือบผิว
ก่ อนแช่

ก

ค

กลุ่มเคลือบผิว
ข

จ

ง ฉ

หลังแช่ นา้ ลายเทียม

จ

ฉ

หลังแช่ กรดซิตริก

รู ปที่ 2 แสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดที่กาลังขยาย 10,000 เท่า (ก) กลุ่มไม่เคลือบก่อนแช่
สารละลาย (ข) กลุ่มเคลือบก่อนแช่สารละลาย (ค) กลุ่มไม่เคลือบหลังแช่น้ าลายเทียม (ง) กลุ่มเคลือบหลังแช่
น้ าลายเทียม(จ) กลุ่มไม่เคลือบหลังแช่กรดซิตริ ก (ฉ) กลุ่มเคลือบหลังแช่กรดซิตริ ก
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่ายอมรับสมมติฐานหลัก คือไม่มีความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ย
ความหยาบพื้นผิว (Ra) ของโมโนลิธิคเซอร์โคเนี ยโปร่ งแสงที่ผา่ นการเคลือบและไม่เคลือบพื้นผิวหลังแช่ในสารละลาย
กรดซิตริ ก นอกจากนี้ อิทธิ พลของสารละลายและเวลาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยความหยาบพื้นผิวของชิ้นงาน
ทุกกลุ่มหลังจากนาไปแช่ในสารละลาย
การศึ กษานี้ ทาการขัดพื้นผิวโมโนลิ ธิคเซอร์ โคเนี ยโปร่ งแสงโดยใช้ manual polishing protocol แบบไม่ใช้น้ าใน
การระบายความร้ อน ซึ่ งพบว่าการขัดแบบ final polishing เพี ยงอย่างเดี ยวให้ ความเรี ยบอยู่ในช่ วง 0.224±0.020 และ
0.255±0.017 ไมครอน ส่ วนกลุ่มเคลือบให้ความเรี ยบอยูใ่ นช่วง 0.134± 0.032 และ 0.105± 0.028 ไมครอน หลังผ่านการแช่
สารละลายกรดซิ ตริ ก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chun et al. (2017) และ Khayat et al. (2018) ที่วา่ การขัดที่เหมาะสม
ทาให้มีความเรี ยบได้ใกล้เคียงการเคลือบแก้ว แต่การขัดจะทาให้มีพ้นื ผิวที่สม่าเสมอมากกว่าการเคลือบแก้ว อย่างไรก็ตามค่า
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ความหยาบของพื้นผิวของกลุ่มไม่เคลือบมีค่า Ra มากกว่ากลุ่มเคลือบแก้ว ซึ่งสูงเกินค่าความหยาบที่ไม่ก่อให้เกิดการเกาะติด
ของคราบจุลินทรี ยค์ ือไม่เกิ น 0.2 ไมครอน (Rei et al., 2003) แต่เรี ยบกว่าพื้นผิวของ enamel ซึ่ งการศึ กษาของ Willems et al.
(1993) พบว่า ความหยาบพื้ นผิวของ enamel ในบริ เวณจุ ดสัมผัสมี ค่า 0.64 ± 0.25 ไมครอน แสดงถึ งว่ายังมี ความเรี ยบที่
เหมาะสมในการใช้งานทางคลินิกได้
ทั้งนี้ ความหยาบพื้นผิวที่ ยงั คงสู งกว่าค่าการเกาะของจุลินทรี ยอ์ าจเกิดจาก แรงขัด 40 กรัมซึ่ งอาจน้อยไป รวมถึง
การขัดแบบทิศทางเดียวทาให้เกิดพื้นผิวที่เป็ นร่ อง จึงแนะนาว่าอาจต้องใช้ วิธีการอื่นในการขัด เช่นเพิ่มแรงเป็ น 1-2 นิ วตัน
(Heintze et al., 2006) หรื อขัดในทิ ศทางไปกลับ (Khayat et al., 2018) นอกจากนี้ การขัดด้วยชุดหัวขัด VITA SUPRINITY®
polishing set ตามคาแนะนาของบริ ษทั ทาให้พ้ืนผิวไม่เรี ยบมากพอ อาจต้องเปลี่ยนไปใช้หัวขัดเซอร์ โคเนี ยเฉพาะซึ่ งอาจจะมี
องค์ประกอบของผงเพชรที่ มากกว่าที่ สามารถขัดเซอร์ โคเนี ยได้เรี ยบเพิ่ มขึ้ น และอาจใช้ผงขัดเพชรร่ วมกับการขัดซึ่ ง
สามารถช่ วยเพิ่มความเรี ยบให้กับพื้นผิวของเซอร์ โคเนี ยได้ (Miyazaki et al., 2013) อย่างไรก็ตามจากการศึ กษาของ
Caglar et al. (2018) พบว่าแม้จะใช้หัวขัดจาเพาะของการขัดเซอร์ โคเนี ยโดยตรงยังพบว่าค่า Ra ยังหยาบเกินค่า 0.2 ไมครอน
ซึ่ งได้ค่าRa อยูใ่ นช่วงอยูใ่ นช่วง 0.28 ±0.07 ไมครอน ซึ่ งใกล้เคียงกับ Ra หลังขัดด้วยหัวขัด VITA SUPRINITY® polishing
set อยู่ในช่วง Ra 0.225±0.019 และ 0.268±0.026 ไมครอนของการศึกษาปั จจุบนั แต่การศึ กษาดังกล่าวใช้หัวขัดเซอร์ โคเนี ย
คนละบริ ษทั กับผูผ้ ลิตเซอร์โคเนีย
เมื่ อพิจารณาด้านความหนาของชั้นเคลือบของการศึ กษานี้ ความหนาวัสดุที่ใช้ในการเคลือบ หนาประมาณ
0.067 ± 0.01 มม. ซึ่ งหนากว่าการใช้งานจริ งห้องปฏิบตั ิการ แต่อย่างไรก็ตามยังอยูใ่ นช่วงความหนาที่ เหมาะสมคือช่วง
50-100 ไมครอน (Kelly, Benetti, 2011; Miyazaki et al., 2013) การศึ กษานี้ จึ งพบว่าการกัดกร่ อนของกรดซิ ตริ กไม่ ได้
ทาลายชั้นเคลือบผิวของโมโนลิธิคเซอร์ โคเนี ยโปร่ งแสง เนื่ องมาจากกรดซิ ตริ กที่มีความเป็ นกรดอ่อน เมื่อแตกตัวในน้ ามี
การปล่อยเพียงแค่ H+ ion และผล chelating effect ได้กบั บางองค์ประกอบเช่น แคลเซี ยม (Featherstone et al., 2006) รวมไป
ถึงค่า pH ของน้ าลายเทียมอยูใ่ นช่วง pH เฉลี่ย 6.5 ± 0.13 ซึ่ งยังมีฤทธิ์ ไปทางกรดอ่อนๆ จึงทาให้ผลของค่าความหยาบพื้นผิว
ของกลุ่มที่ ผ่านการแช่ กรดใกล้เคียงกับหลังแช่ น้ าลายเที ยม สอดคล้องกับการศึ กษาของ Demirhanoglu and Sahin (1992)
และ Demirel et al. (2005) ที่ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงความหยาบพื้นผิวที่ ชดั เจนในการเคลือบผิว รวมถึงการศึ กษาของ
Xie et al. (2015) ที่ พบว่าสารละลายกรดซิ ตริ กกัดกร่ อนพื้ นผิ วเซอร์ โคเนี ยได้น้อย แต่ ไม่ สอดคล้องกับการศึ กษาของ
Kukiattrakoon et al. ( 2011) และ Sokkary et al. (2017) ที่ พบการว่ามีความหยาบพื้นผิวเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ เคลื อบผิวมากกว่า
กลุ่มไม่เคลือบผิวอย่างชัดเจน
การศึ กษานี้ ได้จาลองสภาวะการสัมผัสกรดซิ ตริ กและน้ าลายในช่ องปาก ด้วยการแช่กรดซิ ตริ กเป็ นเวลา 8
ชัว่ โมงและน้ าลายเทียม 14 วัน โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ Demirhanoglu and Sahin (1992) และ Demirel et al. (2005) ที่
อนุมานว่า ในแต่ละวันจะมีการสัมผัสกับกรดซิ ตริ กในช่องปาก 40 วินาทีต่อวัน ดังนั้นการสัมผัสกรดซิตริ กต่อเนื่ องเป็ นเวลา
8 ชัว่ โมงจึงเที ยบเท่ากับการจาลองช่วงเวลาสัมผัส 2 ปี ในปาก และ การศึกษาของ Sokkary et al.(2017) ที่ ระบุวา่ การสัมผัส
น้ าลายเที ยมต่อเนื่ อง 14 วันเที ยบเท่ ากับการจาลองช่วงเวลาสัมผัส 2 ปี ในปาก ซึ่ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบความหยาบพื้นผิวของ
การศึ กษานี้ พบว่า ไม่ มี การเปลี่ ยนแปลงความหยาบพื้ นผิ วของกลุ่ มเคลื อบผิ วหลังแช่ ในกรดซิ ตริ ก 2% เหมื อนกับผล
การศึ กษาของ Demirhanoglu and Sahin (1992) และ Demirel et al. (2005) ที่ ศึ กษาการเคลื อบบนผิ ว glass ceramic พบว่า
ความหยาบพื้ นผิ วเพิ่ มขึ้ นอย่างไม่ มี นัยส าคัญทางสถิ ติ เมื่ อแช่ ในกรดดังกล่ าวเป็ นเวลา 8 ชั่วโมง แต่ ไม่ สอดคล้องกับ
การศึ กษาของ Sokkary et al. (2017) ที่ ศึกษาการเคลือบบนผิว zirconia reinforced glass ceramic (ZLS) ซึ่ งพบว่ากลุ่มเคลือบ
ผิวมีความหยาบพื้นผิวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มไม่เคลือบ ทั้งในกลุ่มที่แช่น้ าลายเทียม 14 วัน และ กรดซิ ตริ ก 8 ชัว่ โมง โดยกลุ่ม
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ควบคุมที่แช่ในน้ าลายเทียมมีความหยาบน้อยกว่ากลุ่มที่แช่ในกรด อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังที่กล่าวมานี้ มีความแตกต่าง
กับผลการศึกษาปั จจุบนั อาจเนื่องมาจากวัสดุที่ใช้ศึกษาเป็ นวัสดุต่างชนิดกัน
ในการศึ กษานี้ เลื อกวิธีวดั โดยใช้ contact profilometer วัดความหยาบพื้ นผิ ว ซึ่ งมี ความเหมาะสม เนื่ องจากชั้น
เคลือบแก้วมีความกระเจิงแสงจึงอาจจะทาให้ผลของค่าความหยาบพื้นผิวเบี่ยงเบนได้หากใช้ non-contact profilometer แบบ
เลเซอร์ (Field et al., 2010) นอกจากนี้เมื่อทาการศึกษานาร่ องก่อนหน้านี้พบว่าเมื่อวัดความหยาบพื้นผิวซ้ าในกลุ่มเคลือบแก้ว
วัดค่าได้ไม่คงที่เมื่อใช้เครื่ อง non-contact profilometer
ด้วยข้อจากัดของการศึกษานี้ เมื่อพิจารณาการจาลองสภาวะ 2 ปี ในช่องปากแล้ว แสดงให้เห็นว่า ผิวของโมโนลิธิค
เซอร์ โคเนี ยโปร่ งแสงที่ไม่ได้เคลือบมีการเปลี่ยนแปลงความหยาบพื้นผิวไม่แตกต่างกับกลุ่มเคลือบผิวเมื่อสัมผัสกับกรด
ซิ ตริ กความเข้มข้น 2% อย่างไรก็ตามถึงแม้จะยังไม่พบความหยาบพื้นผิวเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าว แต่การใช้งาน
ของวัสดุชนิ ดนี้ ในทางปฏิ บตั ิ น้ นั อาจจะต้องสัมผัสกับสภาวะในช่องปากยาวนานหลายปี จึ งอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาใน
การศึกษามากขึ้นเพื่อให้เห็นผลที่แตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่ งผูใ้ ห้การรักษาควรจะคานึ งถึงปั จจัยเหล่านี้ ดว้ ย หากต้องเคลือบผิว
ของโมโนลิธิคเซอร์โคเนียโปร่ งแสงในผูป้ ่ วยที่มกั จะบริ โภคอาหารที่มีกรดซิตริ ก
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ บริ ษทั พีซีเดนทอลแลป ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการทาวิจยั
ในครั้ งนี้ ตลอดจนศู น ย์วิ จัย ทั น ตวัส ดุ ศ าสตร์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ที่ อ นุ เคราะ ห์
ห้องปฏิบตั ิการด้านสถานที่และวิเคราะห์ผล
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