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ปัจจุบนั เรซนิซเีมนตเ์ป็นวสัดุทีใ่ชย้ดึชิน้งำนบูรณะกบั
ฟันหลักในช่องปำก ที่ก ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำง
แพร่หลำยในคลนิิกทนัตกรรม  ซเีมนตป์ระเภทนี้เมื่อเกดิ
กำรบ่มตัวจะกลำยเป็นสำยโซ่พอลิเมอร์แบบ linear 
chain หรือแบบ cross-linking   ระหว่ำงผวิของฟันและ
ชิน้งำนบูรณะ  โดยเรซินซเีมนต์สำมำรถแบ่งได ้3 ระบบ 
ตำมกำรเตรียมผิวฟัน ได้แก่   1) Total-etch system       
2)  Self- etch system แ ล ะ  3)  Self- adhesive resin 
cement (SAC) 

เมื่อพิจำรณำสำรที่เป็นองค์ประกอบหลักของเรซิน
ซเีมนตใ์นกลุ่มของ SAC จะเป็นสำรเคมทีีม่หีมู่วอ่งไว ซึ่ง
สำมำรถเกดิพนัธะเคมกีบัผวิฟันและผวิของชิน้งำนบูรณะ
บำงประเภทได ้ ตวัอย่ำงของสำรเคมดีงักล่ำว ไดแ้ก่ 10-
MDP และ 4-META โดยสูตรโครงสร้ำงทำงเคมขีอง 10-
MDP จะประกอบด้วยหมู่ว่องไวที่เป็นอนุพนัธ์ของกรด
ฟอสฟอรกิซึ่งสำมำรถเกดิพนัธะเคมกีบัแคลซียมไอออน
ที่ผวิฟัน  นอกจำกนี้หมู่ว่องไวดงักล่ำวยงัสำมำรถเกิด
พนัธะเคมกีบัชัน้ออกไซด์ของ base metal, alumina และ 
zirconia  ได้ ขณะที่ 4-META จะประกอบด้วยหมู่ว่องไว
ที่เป็นอนุพนัธ์ของกรดคำร์บอกซิลิก ซึ่งสำมำรถสร้ำง
พันธะเคมีกับชัน้ออกไซด์ของ base metal ได้ แต่ไม่
สำมำรถสรำ้งพนัธะเคมกีบัโครงสรำ้งฟันได้ 

เรซินซีเมนต์ที่ออกวำงจ ำหน่ำย มีหลำยผลิตภัณฑ์ 
และมักมีชื่อที่ลงท้ำยคล้ำยๆ กัน เช่น  เรซินซีเมนต์
ตระกู ล  Cem (Cem family)   ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็น Self-
adhesive resin cement (SAC)  ได้ แก่  BisCem, RelyX 
Unicem, Maxcem, SmartCem2, MonoCem, G-Cem 
และ PermaCem 2.0  แต่ก็มีบำงผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อลงท้ำย
ด้วย Cem แต่ไม่ได้เป็นเรซินซีเมนต์ในกลุ่มของ SAC 
ตวัอย่ำงเชน่  PermaCem และ PermaCem Dual ทีต่อ้งใช้
ร่วมกบัระบบสำรยดึตดิ (bonding systems) ดงันัน้จะต้อง
ระมดัระวงัเวลำใชง้ำน เพรำะหำกจ ำวำ่ถำ้ลงทำ้ยดว้ย Cem 

แลว้จะเป็น Self-adhesive resin cement (SAC) เสมอ อำจ
เกดิควำมผดิพลำดในขัน้ตอนกำรใชเ้รซนิซเีมนตไ์ด้ 

ปัญหำที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงพันธะเคมีระหว่ำงเรซิน
ซีเมนต์กบัผวิของโลหะประเภท Noble metal alloy ซึ่งมี
ช ัน้ออกไซด์ (oxide layer) น้อยมำกๆ  จงึเกดิพนัธะเคมี
กบั MDP และ 4-META ไดน้้อยมำกๆ เชน่กนั  ซึ่งปัญหำ
ดังกล่ำวได้ถูกแก้ไขโดยกำรใช้สำรคู่ควบ (coupling 
agent) ซึ่งเป็นสำรเคมีที่ประกอบด้วยหมู่ Thiol (R-SH) 
ที่สำมำรถเกดิพนัธะเคมกีบั noble metal alloy ได้ เรยีก
สำรเคมดีงักล่ำววำ่ “Metal primer”  ซึ่งแต่ละผลติภณัฑม์ี
องคป์ระกอบแตกต่ำงกนัดงัแสดงไวใ้นตารางที ่1  

มีรำยงำนว่ำ  VBATDT ใน  V-Primer และ  Alloy 
Primer สำมำรถสร้ำง sulfide bond (-S-M) กับ Noble 
metal alloy ได ้เนื่องจำกมกี ำมะถนัเป็นองคป์ระกอบ แต่
ก ำมะถนัดงักล่ำวอยู่ในรูปของ Thione (R=S) ซึ่ง Thione 
นี้จะสำมำรถเปลีย่นเป็น Thiol (R-SH) ไดเ้มื่อมกีำรสมัผสั
กบั noble metal alloy 

จำกกำรศกึษำของอวริุทธ์และคณะ ให้เรซินซีเมนต์
กลุ่ม SAC สมัผสักบั metal primer และปล่อยให้บ่มตัว
ดว้ยวธิ ีself-curing เพยีงอย่ำงเดยีว ภำยในตูท้ีบ่รรจุก๊ำซ
ไนโตรเจน  พบว่ำกำรบ่มตวัของเรซินซีเมนต์เกิดกำร
หน่วง เพรำะเกดิ chain transfer อนัเนื่องมำจำกก ำมะถนั
ใน metal primer นัน่เอง 

ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบหลกัของสาร Metal primer  
ผลติภณัฑ์ตา่ง 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 : โครงสรา้งทางเคมขีอง VBATDT, MEPS และ MTU-6 จะมอีะตอมของ
ก ามะถนัซึง่จะเกดิพนัธะเคมกีบัโลหะมสีกุลได ้
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ส่วนกำรเตรียมผิวของชิ้นงำนบูรณะที่เป็น silica-
based นัน้ ท ำได้โดยใช้กรดกดัแก้ว หรือ Hydrofluoric 
(HF) กัด ตำมระยะเวลำที่บริษัทก ำหนด หำกกัดนำน
เกนิไป กรดจะไปท ำลำยโครงสร้ำงของชิน้งำนและส่งผล
ให้ก ำลังควำมแข็งแรงลดลง เช่น  5% HF กัดผิวของ 
lithium disilicate (IPS e.max) ใชร้ะยะเวลำเพยีงแค่  20 
วนิำท ีหำกใชเ้วลำนำนขึน้จะท ำใหพ้ื้นผวิถูกท ำลำยมำก
ขึน้ตำมไปดว้ย ดงัรูปที ่1และ 2 ตำมล ำดบั 
 

 
รปูที ่1 ภำพจำกกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกรำด แสดง
พืน้ผวิของ e.max ทีก่ดัดว้ย 5% HF เป็นเวลำ 20 วนิำท ีที่
ก ำลงัขยำย 1500 เท่ำ (ภำพจำกกำรศกึษำของตุลยแ์ละคณะ) 

 

 
รปูที ่2  ภำพจำกกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกรำด แสดง
พืน้ผวิของ e.max ทีก่ดัดว้ย 5% HF เป็นเวลำ 120 วนิำท ีที่
ก ำลงัขยำย 1500 เท่ำ (ภำพจำกกำรศกึษำของตุลยแ์ละคณะ) 

 
หลังกำรใช้ HF กัดที่ชิ้นบูรณะแล้วต้องล้ำงน ้ ำออก 

จำกนัน้ควรทำดว้ยสำรคู่ควบ silane เพื่อหวงัผลกำรเกดิ
พันธะเคมีกับสำรยึดติด หรือกับเรซินซีเมนต์ วิธีกำร
ปฏิบตัิจึงเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ทำด้วยกรด   ล้ำงน ้ำออก  

และทำสำร silane  ซึ่งหลำยท่ำนคิดว่ำเสียเวลำ  ใน
ปัจจุบนัได้มกีำรพฒันำผลติภณัฑ์ขึน้มำใหม่ เพื่อช่วยลด
ขัน้ตอนกำรท ำงำน คือ Monobond Etch&Prime (Ivoclar 
Vivadent) ซึ่งประกอบดว้ยสำรกดัแกว้และสำรคู่ควบรวม
ในขวดเดยีวกนั วธิกีำรปฏบิตัเิป็น 2 ขัน้ตอน ทำสำรและ
ลำ้งน ้ำออก  

วสัดุที่ใช้ผลิตครอบฟันนอกจำกจะเป็น พอลิเมอร์   
โลหะ และเซรำมกิแลว้ ในปัจจุบนัยงัมวีสัดุผสมพอลเิมอร์
และเซรำมกิเขำ้ด้วยกนัที่เรยีกว่ำ “Hybrid ceramic”  ซึ่ง
หำกตอ้งกำรยดึชิน้บูรณะประเภทนี้ด้วยเรซนิซเีมนต์แล้ว 
ต้องมีกำรเตรียมพื้นผิวก่อน เนื่ องจำกส่วน matrix ที่
เป็นเรซินนัน้ ไม่มหีมู่ฟังก์ช ัน่เหลืออยู่ที่จะสร้ำงพ ันธะ
เคม ีกบัเรซินซีเมนต์ได ้ ม ีรำยงำนกำรเตรียมพื้นผวิ
เพื่อให้สำมำรถเกดิปฏกิริยิำพอลเิมอไรเซชนัได้ โดยกำร
ฉำยรังสี ซึ่งท ำให้เกิด photolytic chain scission แต่มี
ผลเสียคือท ำให้วสัดุนัน้กรอบ ดังนัน้กำรเตรียมพื้นผวิ
เพื่อใหเ้กดิแรงยดึเชงิกลจงึเป็นตวัเลอืกทีด่กีว่ำ เช่น กำร
ใช ้HF หรอืใช ้sandblasting  เป็นตน้ หลงัจำกนัน้ทำสำร
คู่ควบ silane แลว้ยดึดว้ยเรซนิซเีมนต์ 

ส ำหรบักำรเตรียมผิวฟันก่อนยึดชิ้นงำนบูรณะด้วย 
SAC นัน้ ท ำได้โดยขดัฟันด้วย pumice  จำกนัน้ล้ำงน ้ำ
ออกและเป่ำผวิฟันในอยู่ในสภำพทีช่ ืน้  เนื่องจำก SAC มี
ควำมชอบน ้ ำในช่วงต้น หำกเป่ำให้ผิวฟันแห้งเกินไป  
SAC จะเกดิกำรดูดน ้ำจำกหลอดฝอยในเนื้อฟัน (dentinal 
tubules)  ท ำใหเ้กดิอำกำรเสยีวฟันตำมมำได ้

กำรบูรณะฟันที่รกัษำคลองรำกฟันด้วยกำรใส่เดือย
ส ำเรจ็รูป มกีำรแนะน ำใหใ้ช ้SAC ยดึเดอืยฟันและใชเ้ป็น
วสัดุก่อแกนฟัน (core build up) ไปเลย โดยกำรใช ้SAC 
ก่อเป็นแกนฟันขนำดใหญ่อำจก่อให้เกดิปัญหำได้  ซึ่งมี
รำยงำนว่ำครอบฟันเซรำมกิล้วน (all ceramic) ที่ครอบ
อยู่บนแกนที่ก่อจำกวัสดุ SAC เมื่อน ำไปแช่ในน ้ ำไว้
ระยะเวลำหนึ่ง  จะพบว่ำครอบฟันเกดิรอยรำ้วได ้เพรำะ 
SAC ที่ เ ป็นแกนฟันนั ้นดูดน ้ ำและเกิด  Hygroscopic 
expansion ตำมมำ ส่งผลใหช้ิน้งำนรำ้วนัน่เอง 



ขอ้ควรระวงัที่ส ำคญัอกีประกำรคอื กำรยดึสิง่บูรณะที่
เป็นโลหะหรอื PFM ด้วย SAC เนื่องจำกแสงไม่สำมำรถ
ส่องผ่ำนโลหะได ้ดงันัน้เรซนิซีเมนต์ทีอ่ยู่ภำยในครอบจะ
บ่มตวัแบบ self-curing เพยีงอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ เมื่อเป็น
เชน่นัน้แลว้ ทนัตแพทยจ์ะมัน่ใจไดอ้ยำ่งไรวำ่เรซนิซเีมนต์
เกดิกำรบ่มตวัสมบูรณ์ เพรำะว่ำเรำไม่สำมำรถตรวจสอบ
ได้เลย ถ้ำหำกเกดิปัญหำดงักล่ำว ผลเสียที่ตำมมำคอื เร
ซินซีเมนต์เกิดกำรดูดน ้ำกำรละลำยตวั กำรรัว่ซึม และ
อื่นๆ ตำมมำ โดยผูบ้รรยำยมขีอ้เสนอแนะวำ่ควรห่อเรซิน
ซีเมนต์ส่วนที่เหลอืจำกกำรยดึชิน้งำนไวใ้นกระดำษผสม 
(mixing pad) และเกบ็ไวไ้ม่ให้โดนแสงสว่ำง เมื่อครบ 10 
นำทีแล้วค่อยแกะกระดำษที่ห่อไว้ออก เพื่อตรวจดูว่ำ
ซีเมนต์เกิดกำรบ่มตัวหรือไม่ หำกซีเมนต์ยังเละๆอยู่    

แสดงว่ำวสัดุอำจหมดอำยุหรือเกดิขอ้ผดิพลำดจำกกำร
ผสมกเ็ป็นได ้ นอกจำกนี้ จริวฒัน์และคณะ รำยงำนว่ำเร
ซินซีเมนต์ที่ปล่อยใหบ้่มตวัเองเพยีงอย่ำงเดยีว มคี่ำกำร
ดูดน ้ำและกำรละลำยตวัสูงกว่ำกลุ่มที่บ่มด้วยแสง ดงันัน้
เมื่อใชเ้รซินซีเมนต์ชนิดบ่มร่วม (dual-curing)  กำรฉำย
แสงตำมขอบของชิ้นงำนที่ยึดอยู่บนฟันหลกัจึงมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิง่และตอ้งท ำดว้ยควำมระมดัระวงั 

อย่ำงไรก็ตำมก่อนยึดชิ้นงำนบูรณะนัน้  ควรรู้ว่ำ
ชิน้งำนที่ก ำลงัจะใส่ให้ผูป่้วยเป็นวสัดุประเภทใด เพื่อจะ
ได้เตรียมพื้นผิว กำรใช้สำรคู่ควบ และเลือกใช้เรซิน
ซีเมนต์ได้ถูกต้อง เพื่อควำมส ำเร็จของกำรบูรณะและ
ผูป่้วยไดร้บัประโยชน์สูงสุดจำกกำรรกัษำ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงส่วนประกอบของ Hybrid ceramic ผลติภณัฑต์่ำงๆ และกำรเตรยีมพืน้ผวิเพือ่สรำ้งแรงยดึเชงิกล 
 

Material Manufacturer Composition Pre-Treatment method 

Lava Ultimate 3M ESPE, Seefeld, 
Germany 

BisGMA, UDMA, BisEMA, 
TEGDMA, Silica and Zirconia 
nanoparticles and Zirconia/ 
Silica nanoclusters 

 Al2O3 blasting 
 ≤ 50 µm 
 At 2 bars (30 psi) 
 Do not etch with HF or H3PO4 

Enamic VITA Zahnfabrik, 
BadSackingen, 
Germany 

UDMA, TEGDMA infiltrated 
feldspatic ceramic network 
material 

 5% HF 60 sec 

Block HC Shofu Inc., Kyoto, 
Japan 

UDMA, TEGDMA, SiO2, 
Zirconium silicate 

 Al2O3 blasting 
 50-100 µm, at 2-3 bars, 10 sec 

Cerasmart GC Corp., Tokyo, 
Japan 

UDMA, Bis-MEPP, SiO2, 
Barium glass 

 Al2O3 blasting is recommended. 
 If Al2O3 blasting is not available, 

HF treatment is recommended. 

 
 
 
 
 
 

ข้อสอบ : https://goo.gl/7icMnH 
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