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ปั จจุบนั เรซินซีเมนต์เป็ นวัสดุทใ่ี ช้ยดึ ชิน้ งำนบูรณะกับ
ฟั น หลัก ในช่ อ งปำก ที่ ก ำลัง ได้ ร ับ ควำมนิ ย มอย่ ำ ง
แพร่หลำยในคลินิกทันตกรรม ซีเมนต์ประเภทนี้เมื่อเกิด
กำรบ่ ม ตัว จะกลำยเป็ น สำยโซ่ พ อลิเ มอร์ แ บบ linear
chain หรือ แบบ cross-linking ระหว่ำงผิวของฟั นและ
ชิน้ งำนบูรณะ โดยเรซินซีเมนต์สำมำรถแบ่งได้ 3 ระบบ
ตำมกำรเตรีย มผิว ฟั น ได้ แ ก่ 1) Total-etch system
2) Self- etch system แ ล ะ 3) Self- adhesive resin
cement (SAC)
เมื่อ พิจำรณำสำรที่เป็ น องค์ป ระกอบหลักของเรซิน
ซีเมนต์ในกลุ่มของ SAC จะเป็ นสำรเคมีทม่ี หี มู่วอ่ งไว ซึ่ง
สำมำรถเกิดพันธะเคมีกบั ผิวฟั นและผิวของชิน้ งำนบูรณะ
บำงประเภทได้ ตัวอย่ำงของสำรเคมีดงั กล่ำว ได้แก่ 10MDP และ 4-META โดยสูตรโครงสร้ำงทำงเคมีของ 10MDP จะประกอบด้วยหมู่ว่องไวที่เป็ นอนุ พนั ธ์ของกรด
ฟอสฟอริกซึ่งสำมำรถเกิดพันธะเคมีกบั แคลซียมไอออน
ที่ผวิ ฟั น นอกจำกนี้ หมู่ว่องไวดังกล่ำวยังสำมำรถเกิด
พันธะเคมีกบั ชัน้ ออกไซด์ของ base metal, alumina และ
zirconia ได้ ขณะที่ 4-META จะประกอบด้วยหมู่ว่องไว
ที่เ ป็ น อนุ พนั ธ์ข องกรดคำร์บ อกซิลิก ซึ่ง สำมำรถสร้ำง
พัน ธะเคมีก ับ ชัน้ ออกไซด์ ข อง base metal ได้ แต่ ไ ม่
สำมำรถสร้ำงพันธะเคมีกบั โครงสร้ำงฟั นได้
เรซินซีเมนต์ท่อี อกวำงจำหน่ ำย มีหลำยผลิต ภัณ ฑ์
และมัก มีช่ือ ที่ล งท้ำ ยคล้ ำ ยๆ กัน เช่ น เรซิ น ซีเ มนต์
ตระกู ล Cem (Cem family) ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ น Selfadhesive resin cement (SAC) ได้ แก่ BisCem, RelyX
Unicem, Maxcem, SmartCem2, MonoCem, G-Cem
และ PermaCem 2.0 แต่ก็มีบำงผลิตภัณฑ์ท่มี ีช่อื ลงท้ำย
ด้วย Cem แต่ ไม่ ได้เป็ นเรซินซีเมนต์ในกลุ่ มของ SAC
ตัวอย่ำงเช่น PermaCem และ PermaCem Dual ทีต่ อ้ งใช้
ร่วมกับระบบสำรยึดติด (bonding systems) ดังนัน้ จะต้อง
ระมัดระวังเวลำใช้งำน เพรำะหำกจำว่ำถ้ำลงท้ำยด้วย Cem

แล้วจะเป็ น Self-adhesive resin cement (SAC) เสมอ อำจ
เกิดควำมผิดพลำดในขันตอนกำรใช้
้
เรซินซีเมนต์ได้
ปั ญ หำที่เ กี่ย วกับ กำรสร้ำ งพันธะเคมีร ะหว่ำ งเรซิน
ซีเมนต์กบั ผิวของโลหะประเภท Noble metal alloy ซึ่งมี
ชัน้ ออกไซด์ (oxide layer) น้อยมำกๆ จึงเกิดพันธะเคมี
กับ MDP และ 4-META ได้น้อยมำกๆ เช่นกัน ซึ่งปั ญหำ
ดัง กล่ ำ วได้ ถู ก แก้ ไ ขโดยกำรใช้ ส ำรคู่ ค วบ (coupling
agent) ซึ่งเป็ นสำรเคมีท่ปี ระกอบด้วยหมู่ Thiol (R-SH)
ที่สำมำรถเกิดพันธะเคมีกบั noble metal alloy ได้ เรียก
สำรเคมีดงั กล่ำวว่ำ “Metal primer” ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ม ี
องค์ประกอบแตกต่ำงกันดังแสดงไว้ในตารางที ่ 1
ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลักของสาร Metal primer
ผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ
Product
Primer
Manufacturers
V-Primer
VBATDT in 95% acetone Sun Medical Co., Japan
Alloy Primer
VBATDT/ MDP
Kuraray Co., Japan
Metal Primer II MEPS in MMA
GC Corp., Japan
Metaltite
MTU-6 in 96% ethanol
Tokuyama Inc., USA
หมายเหตุ : โครงสร้างทางเคมีของ VBATDT, MEPS และ MTU-6 จะมีอะตอมของ
กามะถันซึง่ จะเกิดพันธะเคมีกบั โลหะมีสกุลได้

มี ร ำยงำนว่ ำ VBATDT0 ใน V-Primer และ Alloy
Primer สำมำรถสร้ำ ง sulfide bond (-S-M) กับ Noble
metal alloy ได้ เนื่องจำกมีกำมะถันเป็ นองค์ประกอบ แต่
กำมะถันดังกล่ำวอยู่ในรูปของ Thione (R=S) ซึ่ง Thione
นี้จะสำมำรถเปลีย่ นเป็ น Thiol (R-SH) ได้เมื่อมีกำรสัมผัส
กับ noble metal alloy
จำกกำรศึกษำของอวิรุทธ์และคณะ ให้เรซินซีเมนต์
กลุ่ม SAC สัมผัสกับ metal primer และปล่อยให้บ่ม ตัว
ด้วยวิธี self-curing เพียงอย่ำงเดียว ภำยในตูท้ บ่ี รรจุก๊ำซ
ไนโตรเจน พบว่ำกำรบ่มตัวของเรซินซีเมนต์เกิด กำร
หน่วง เพรำะเกิด chain transfer อันเนื่องมำจำกกำมะถัน
ใน metal primer นันเอง
่

ส่ ว นกำรเตรี ย มผิว ของชิ้น งำนบู ร ณะที่เ ป็ น silicabased นัน้ ทำได้โดยใช้กรดกัดแก้ว หรือ Hydrofluoric
(HF) กัด ตำมระยะเวลำที่บ ริษัทกำหนด หำกกัดนำน
เกินไป กรดจะไปทำลำยโครงสร้ำงของชิน้ งำนและส่งผล
ให้ก ำลัง ควำมแข็ง แรงลดลง เช่น 5% HF กัด ผิว ของ
lithium disilicate (IPS e.max) ใช้ระยะเวลำเพียงแค่ 20
วินำที หำกใช้เวลำนำนขึน้ จะทำให้พ้นื ผิวถูกทำลำยมำก
ขึน้ ตำมไปด้วย ดังรูปที่ 1และ 2 ตำมลำดับ

รูปที ่ 1 ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกรำด แสดง
พืน้ ผิวของ e.max ทีก่ ดั ด้วย 5% HF เป็ นเวลำ 20 วินำที ที่
กำลังขยำย 1500 เท่ำ (ภำพจำกกำรศึกษำของตุลย์และคณะ)

รูปที ่ 2 ภำพจำกกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบส่องกรำด แสดง
พืน้ ผิวของ e.max ทีก่ ดั ด้วย 5% HF เป็ นเวลำ 120 วินำที ที่
กำลังขยำย 1500 เท่ำ (ภำพจำกกำรศึกษำของตุลย์และคณะ)

หลัง กำรใช้ HF กัด ที่ช้นิ บู ร ณะแล้ว ต้อ งล้ำ งน้ ำออก
จำกนัน้ ควรทำด้วยสำรคู่ควบ silane เพื่อหวังผลกำรเกิด
พัน ธะเคมีก ับ สำรยึด ติด หรือ กับ เรซิน ซีเ มนต์ วิธีก ำร
ปฏิบตั ิจึงเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ ทำด้วยกรด ล้ำงน้ ำออก

และทำสำร silane ซึ่ ง หลำยท่ ำ นคิด ว่ ำ เสีย เวลำ ใน
ปั จจุบนั ได้มกี ำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ขน้ึ มำใหม่ เพื่อช่วยลด
ขัน้ ตอนกำรทำงำน คือ Monobond Etch&Prime (Ivoclar
Vivadent) ซึ่งประกอบด้วยสำรกัดแก้วและสำรคู่ควบรวม
ในขวดเดียวกัน วิธกี ำรปฏิบตั เิ ป็ น 2 ขันตอน
้
ทำสำรและ
ล้ำงน้ ำออก
วัส ดุ ท่ีใ ช้ผ ลิต ครอบฟั น นอกจำกจะเป็ น พอลิเ มอร์
โลหะ และเซรำมิกแล้ว ในปั จจุบนั ยังมีวสั ดุผสมพอลิเมอร์
และเซรำมิกเข้ำด้วยกันที่เรียกว่ำ “Hybrid ceramic” ซึ่ง
หำกต้องกำรยึดชิน้ บูรณะประเภทนี้ด้วยเรซินซีเมนต์แล้ว
ต้ อ งมีก ำรเตรีย มพื้น ผิว ก่ อ น เนื่ อ งจำกส่ ว น matrix ที่
เป็ นเรซินนัน้ ไม่มหี มู่ฟั ง ก์ช ั ่นเหลือ อยู่ที่จ ะสร้ำ งพัน ธะ
เคมีก บั เรซิน ซีเ มนต์ไ ด้ มีร ำยงำนกำรเตรียมพื้นผิว
เพื่อให้สำมำรถเกิดปฏิกริ ยิ ำพอลิเมอไรเซชันได้ โดยกำร
ฉำยรัง สี ซึ่ ง ท ำให้ เ กิด photolytic chain scission แต่ มี
ผลเสีย คือท ำให้ว สั ดุ นัน้ กรอบ ดัง นัน้ กำรเตรียมพื้นผิว
เพื่อให้เกิดแรงยึดเชิงกลจึงเป็ นตัวเลือกทีด่ กี ว่ำ เช่น กำร
ใช้ HF หรือใช้ sandblasting เป็ นต้น หลังจำกนัน้ ทำสำร
คู่ควบ silane แล้วยึดด้วยเรซินซีเมนต์
สำหรับกำรเตรียมผิวฟั นก่อ นยึด ชิ้นงำนบู ร ณะด้ ว ย
SAC นัน้ ทำได้โดยขัดฟั นด้วย pumice จำกนัน้ ล้ำงน้ ำ
ออกและเป่ ำผิวฟั นในอยู่ในสภำพทีช่ น้ื เนื่องจำก SAC มี
ควำมชอบน้ ำ ในช่ว งต้น หำกเป่ ำให้ผ ิว ฟั น แห้ง เกินไป
SAC จะเกิดกำรดูดน้ ำจำกหลอดฝอยในเนื้อฟั น (dentinal
tubules) ทำให้เกิดอำกำรเสียวฟั นตำมมำได้
กำรบูรณะฟั นที่รกั ษำคลองรำกฟั นด้วยกำรใส่เดือย
สำเร็จรูป มีกำรแนะนำให้ใช้ SAC ยึดเดือยฟั นและใช้เป็ น
วัสดุก่อแกนฟั น (core build up) ไปเลย โดยกำรใช้ SAC
ก่อเป็ นแกนฟั นขนำดใหญ่อำจก่อให้เกิดปั ญหำได้ ซึ่งมี
รำยงำนว่ำครอบฟั นเซรำมิก ล้วน (all ceramic) ที่ครอบ
อยู่ บ นแกนที่ก่ อ จำกวัส ดุ SAC เมื่อ น ำไปแช่ ใ นน้ ำ ไว้
ระยะเวลำหนึ่ง จะพบว่ำครอบฟั นเกิดรอยร้ำวได้ เพรำะ
SAC ที่ เ ป็ นแกนฟั นนั ้น ดู ด น้ ำ และเกิ ด Hygroscopic
expansion ตำมมำ ส่งผลให้ชน้ิ งำนร้ำวนันเอง
่

ตารางที่ 2 แสดงส่วนประกอบของ Hybrid ceramic ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ และกำรเตรียมพืน้ ผิวเพือ่ สร้ำงแรงยึดเชิงกล
Material
Lava Ultimate

Enamic

Block HC
Cerasmart

Manufacturer
Composition
3M ESPE, Seefeld, BisGMA, UDMA, BisEMA,
Germany
TEGDMA, Silica and Zirconia
nanoparticles and Zirconia/
Silica nanoclusters





VITA Zahnfabrik, UDMA, TEGDMA infiltrated 
BadSackingen,
feldspatic ceramic network
Germany
material
Shofu Inc., Kyoto, UDMA, TEGDMA, SiO2, 
Japan
Zirconium silicate

GC Corp., Tokyo, UDMA, Bis-MEPP, SiO2, 
Japan
Barium glass


ข้อควรระวังที่สำคัญอีกประกำรคือ กำรยึดสิง่ บูรณะที่
เป็ นโลหะหรือ PFM ด้วย SAC เนื่องจำกแสงไม่สำมำรถ
ส่องผ่ำนโลหะได้ ดังนัน้ เรซินซีเมนต์ทอ่ี ยู่ภำยในครอบจะ
บ่มตัวแบบ self-curing เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ เมื่อเป็ น
เช่นนัน้ แล้ว ทันตแพทย์จะมันใจได้
่
อย่ำงไรว่ำเรซินซีเมนต์
เกิดกำรบ่มตัวสมบูรณ์ เพรำะว่ำเรำไม่สำมำรถตรวจสอบ
ได้เลย ถ้ำหำกเกิดปั ญหำดังกล่ำว ผลเสียที่ตำมมำคือ เร
ซินซีเมนต์เกิด กำรดูดน้ ำ กำรละลำยตัว กำรรัวซึ
่ ม และ
อื่นๆ ตำมมำ โดยผูบ้ รรยำยมีขอ้ เสนอแนะว่ำควรห่อเรซิน
ซีเมนต์ส่วนที่เหลือจำกกำรยึดชิน้ งำนไว้ในกระดำษผสม
(mixing pad) และเก็บไว้ไม่ให้โดนแสงสว่ำง เมื่อครบ 10
นำทีแ ล้ว ค่ อ ยแกะกระดำษที่ห่ อ ไว้อ อก เพื่อ ตรวจดู ว่ำ
ซีเ มนต์เ กิด กำรบ่ ม ตัว หรือ ไม่ หำกซีเ มนต์ย ัง เละๆอยู่

Pre-Treatment method
Al2O3 blasting
≤ 50 µm
At 2 bars (30 psi)
Do not etch with HF or H3PO4
5% HF 60 sec

Al2O3 blasting
50-100 µm, at 2-3 bars, 10 sec
Al2O3 blasting is recommended.
If Al2O3 blasting is not available,
HF treatment is recommended.

แสดงว่ำวัสดุอำจหมดอำยุหรือเกิดข้อผิดพลำดจำกกำร
ผสมก็เป็ นได้ นอกจำกนี้ จิรวัฒน์และคณะ รำยงำนว่ำเร
ซินซีเมนต์ท่ปี ล่อยให้บ่มตัวเองเพียงอย่ำงเดียว มีค่ำกำร
ดูดน้ ำและกำรละลำยตัวสูงกว่ำกลุ่มที่บ่มด้วยแสง ดังนัน้
เมื่อใช้เรซินซีเมนต์ชนิดบ่มร่วม (dual-curing) กำรฉำย
แสงตำมขอบของชิ้นงำนที่ยึดอยู่บนฟั นหลัก จึงมีค วำม
จำเป็ นอย่ำงยิง่ และต้องทำด้วยควำมระมัดระวัง
อย่ ำ งไรก็ต ำมก่ อ นยึด ชิ้น งำนบู ร ณะนั น้ ควรรู้ ว่ ำ
ชิน้ งำนที่กำลังจะใส่ให้ผปู้ ่ วยเป็ นวัสดุประเภทใด เพื่อจะ
ได้ เ ตรีย มพื้น ผิว กำรใช้ส ำรคู่ ค วบ และเลือ กใช้เ รซิน
ซีเ มนต์ไ ด้ถู ก ต้อง เพื่อ ควำมส ำเร็จ ของกำรบู ร ณะและ
ผูป้ ่ วยได้รบั ประโยชน์สูงสุดจำกกำรรักษำ

ข้อสอบ : https://goo.gl/7icMnH

