Up to date Glass-Ionomer Cements
ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์เป็ นวัสดุทม่ี มี านานแล้วตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1972 โดย Wilson และ Kent พั ฒ นามาจาก
Silicate cement และ Polycarboxylate cement กลาสไอ
โอโนเมอร์ซีเมนต์จดั เป็ น “Smart” materials in dentistry
เนื่องจากมีคุณสมบัติ 4 ประการคือ 1.ไม่ต้องใช้สารยึดติด
2. มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) ทีด่ ี 3.
สามารถปลดปล่ อ ยฟลู อ อไรด์ แ ละมี ก ารคืน กลับ ของ
ฟลูออไรด์ในวัสดุได้ 4. ใช้กนั อย่างแพร่หลายทางทันตกรรมในหลายสาขา

การแบ่งชนิดตามการใช้งาน







Type I For luting
Type II For restorations
Type III Liners and bases
Type IV Fissure sealants
Type V Orthodontic cements
Type VI Core build up

เพื่อความสะดวกการแบ่งชนิ ดตามการใช้งานอาจจะ
แบ่งเป็ น
 Type I: Luting cement for crowns, bridges, and
orthodontic brackets
 Type II
a: Esthetic restorative cement
b: Reinforced restorative cement
 Type III: Lining, base and sealant
การแบ่งชนิ ดตามส่วนประกอบของโครงสร้าง
1. ก ล า ส ไ อ โ อ โ น เ ม อ ร์ ซี เ ม น ต์ ช นิ ด ดั ้ ง เ ดิ ม
(Conventional glass ionomer cement)

2. Reinforced cements กลุ่มนี้พฒ
ั นามาจากกลาสไอ
โอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิม จะมีค วามแข็งแรงเพิม่
มากขึ้น แข็ง ตัว เร็ว ขึ้น มีค วามสวยงามเพิ่มมากขึ้น
ได้แก่
2.1 Highly viscous glass ionomer cement
2. 2 Metal- reinforced ( modified) glass ionomer
cement (MM GIC)
2.3 Resin-reinforced glass ionomer cement (RR
GIC)
3. Resin-modified glass ionomer (RMGIC)
โดยกลุ่ม 1 และ 2 เป็ น self-cure ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็ น
light-cure
การแบ่งชนิ ดตามผลิ ตภัณฑ์ที่มีจาหน่ าย
1.ส่วนผงและส่วนเหลว (Powder-liquid) การผสมใน
อัตราส่วนที่ถูกต้อง (Aratani, 2005) จะทาให้วสั ดุมคี ่า
Compressive strength ทีเ่ พิม่ ขึน้
2. แคปซูล (Capsule) ทาให้ได้อตั ราส่วนทีถ่ ูกต้อง ช่วย
ลดข้อผิดพลาดจากแบบชนิดส่วนผงและส่วนเหลวก่อน
การใช้แคปซู ลต้องมีการ activate เพื่อให้ส่วนผงรวม
กั บ ส่ ว นเหลวก่ อ นจากนั ้น น าไปปั ่น ในเครื่ อ งปั ่น
อ ะมั ล กั ม ก า ร activate มี ส อ ง วิ ธี ข้ึ น อ ยู่ ก ั บ ชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ คือ ใช้อุปกรณ์ activator ช่วย หรือ activate
ทีต่ วั แคปซูลโดยตรง

การใช้อุปกรณ์ activator ช่วย

หรือ activate ทีต่ วั แคปซูลโดยตรงทีส่ ่วนปลาย
3. ตัวจ่ายแบบครีมข้นสองหลอด (Dispenser: pastepaste) ใช้ร่วมกับ centrix tube และ centrix syringe

4. Mix capsule เป็ น Single -unit- auto- mix คือ ตอน
ใช้ ง านจะใช้ ร่ ว มกับ centrix syring จะผสมกัน เอง
ภายในทีป่ ลายหลอด วิธนี ้ีชว่ ยลดรูพรุนจากการผสม

ข้ อ ดี แ ละคุ ณ สมบัติ ของกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์
1. การยึดอยู่กบั ฟั น กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ทุกชนิดจะ
มีพนั ธะเคมี (Chemical bond) กับโครงสร้างฟั น จึงจัดเป็ น

self-adhesive เนื่องจากไม่ต้องใช้สารยึดติด ในส่วนเหลว
ของวัสดุจะประกอบด้วยหมู่ COO – ซึ่งจะทาปฏิกิริยา
เคมีกบั PO43- , Ca2+ ในโครงสร้างของฟั น และบริเวณที่
วัส ดุ ส ัม ผัส กับ ฟั น จะมีก ารแลกเปลี่ย นไอออนมากมาย
(Ion enrich layer) นอกจากนี้ ว สั ดุ ย ัง มีก ารยึด อยู่ แ บบ
Micro-mechanical interlocking กับผิวฟั น ในเรซินมอดิ
ฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์นอกจากจะมีพนั ธะเคมีกบั
ฟั นแล้ ว ก็ ย ั ง micro-mechanical bonding ในลั ก ษณะ
resin tag แต่ยงั ไม่มขี อ้ สรุปว่ามีชนั ้ hybrid layer เกิดขึน้
ร่วมด้วย
การนากลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มาบูรณะคอฟั นจะให้
การยึดอยู่ท่ดี ีกว่าเรซินคอมโพสิต เนื่องจากเหตุผลสอง
ประการคือ 1.กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มคี ่า modulus of
elasticity ที่ต่ ากว่าเรซินคอมโพสิต 2. Silica hydrogel ที่
อยู่ ล้ อ มรอบอนุ ภ าคแก้ ว จะช่ ว ยท าหน้ า ที่ เ ป็ น stress
absorption ที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับ การศึกษาในทาง
คลินิกของ Sidhu ในปี ค.ศ 2010 ที่พบว่ากลาสไอโอโน
เมอร์ซเี มนต์ ให้ค่า retention ทีด่ มี ากเมื่อเวลาผ่านไป
2. การปลดปล่อยฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์มบี ทบาทป้ องกัน
ฟั นผุและทาให้เกิดการดู ดกลับของแร่ธาตุ ฟลูออไรด์จะ
แพร่ผ่านมาจากเมทริกซ์ และอนุ ภ าคแก้ว ฟลูออไรด์ท่ี
ถู ก ปล่ อ ยออกมาสามารถลด bacterial metabolism และ
proliferation แต่ ไ ม่ ม ากพอที่จะไป inhibit growth ของ
bacteria หรื อ ฆ่ า เชื้อ bacteriaในระยะยาวได้ ส าหรับ
บริเวณที่ฟันสัมผัสกับวัสดุอุดโดยตรงวัสดุจะช่วยป้ องกัน
การเกิด secondary caries ได้ แต่ ก ารไม่ มี secondary
caries ของโพรงฟั น ที่บู ร ณะด้ ว ยกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ไม่ได้ขน้ึ กับฟลูออไรด์เพียงอย่างเดียว แต่ขน้ึ อยู่กบั
ปั จจัยอื่นๆ อีกเช่น วิธกี ารบูรณะ ตาแหน่ งของฟั นผุ การ
ดูแลสุขภาพช่องปากของผูป้ ่ วย ชนิดของวัสดุทใ่ี ช้
กลไกการปลดปล่ อ ยฟลู อ อไรด์จ ะมีอ ยู่ 2 ระยะ คือ
ระยะแรกฟลู อ อไรด์จ ะปลดปล่ อ ยออกมาจากเมทริก ซ์
ออกมามากและรวดเร็วเรียกว่า burst effect ภายใน 1-2
วันแรก ระยะต่อมาการปลดปล่อยฟลูออไรด์จะออกมา
จากอนุภาคแก้วแต่จะช้าและค่อนข้างคงที่ ระยะนี้สามารถ
recharge ฟลูออไรด์ได้ถา้ หากได้รบั ฟลูออไรด์จากยาสีฟัน

น้ ายาบ้วนปาก ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ความสามารถในการ
recharge ฟลูออไรด์ จะเรียกว่า reservoir effect ที่พบใน
วงจรฟลูออไรด์ (Fluoride cycle) กล่าวคือ เมื่อบูรณะฟั น
ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ ฟลูออไรด์จากวัสดุจะแพร่
ผ่ า นไปผิว ฟั น ที่ ส ัม ผัส อยู่ ก ับ วัส ดุ จ นเกิ ด ความสมดุ ล
ฟลูออไรด์บางส่วนก็จะแพร่ผ่านจากวัสดุไปยังน้ าลายและ
แผ่นคราบจุลนิ ทรีย์ เมื่อเวลาผ่านไปปริมาณฟลูออไรด์ ใน
วัส ดุ จ ะลดน้ อ ยลง ถ้ า หากมีก าร recharge ฟลู อ อไรด์
ฟลูออไรด์ในวัสดุกจ็ ะเพิม่ มากขึน้ เกิดเป็ นวงจรฟลูออไรด์
เช่นเดิม
สาหรับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้แก่
1. ส่วนประกอบและปริมาณฟลูออไรด์ในวัสดุ
2. การเก็บในสารละลายทีม่ คี วามเป็ นกรดจะทาให้
วัสดุมกี ารปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมามาก
3. ค่าความเป็ นกรดด่างของน้ าลายที่ต่ าจะทาให้
วัสดุมกี ารปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมามาก
4. แผ่นคราบจุลนิ ทรีย์จะขัดขวางการปลดปล่อย
ฟลูออไรด์สู่ในช่องปาก
5. อัต ราส่ ว นผงต่ อ ส่ ว นเหลว มีก ารศึก ษาของ
Vermeersch และคณะในปี ค.ศ. 2001 เปรีย บเทียบใน
วัสดุจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันพบว่า วัสดุท่มี ีความหนืด
มากจะมีการปลดปล่อยฟลูออไรด์ท่นี ้อยกว่าวัสดุทม่ี คี วาม
หนืดทีน่ ้อยกว่า
6. ปริมาณพื้นที่ผวิ ของวัสดุท่มี ากจะทาให้มกี าร
ปลดปล่อยฟลูออไรด์ทม่ี าก
เรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์นิยม
น ามาใช้ท าสารรองพื้น โพรงฟั น มาก มีก ารศึก ษาของ
พีร พงศ์แ ละคณะในปี พ.ศ. 2556 พบว่า การปลดปล่อย
ฟลูออไรด์ของเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
ชนิด สารรองพื้นโพรงฟั น (Vitrebond®, Vivaglass® ) จะ
ปลดปล่อยฟลูออไรด์มากกว่าคอมโพเมอร์ (Ionosit® ) และ

คอมโพสิต ที่มีก ารเติม ฟลู อ อไรด์ (Lime lite®) อย่ า งมี
นัย ส าคัญทางสถิติ มีก ารศึก ษาของ Neelakantan และ
คณะในปี ค.ศ. 2011 ในกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ท่ใี ช้
บูรณะฟั นพบว่าในระยะเวลา 3 วันแรกกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิม (Fuji II® ) มีการปลดปล่อยฟลูออไรด์
มากกว่าเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Fuji
II® LC, Ketac N-100®) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ใน
วันที่ 5-7พบว่า Ketac N-100® มีการปลดปล่อยฟูลออไรด์
มากกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3. ความเข้ า กัน ได้ ดี ท างชี ว ภาพต่ อ เนื้ อ เยื่ อ ในและ
เหงื อ ก (Good biocompatibility to pulp tissue and
gingival tissue)
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ท่ผี สมเสร็จใหม่ ๆ จะมี
ความเป็ น พิษ และเป็ น สาเหตุ ท าให้เ กิด mild transient
inflammatory response ได้ ดัง นั น้ กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ทม่ี กี ารก่อตัวทีไ่ ม่สมบูรณ์จะทาให้เกิดการเสียวฟั น
ได้ เนื่องจาก Dentinal fluid จะมีการแพร่ผ่านไปยังวัสดุ
และ hydrogen ions ในวัสดุท่กี ่อตัวไม่สมบูรณ์กส็ ามารถ
แพร่ผ่านไปยัง tubules ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Soares และคณะในปี 2016 หากเปรียบเทียบกันระหว่าง
กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัง้ เดิมและเรซินมอดิฟายด์
กลาสไอโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ พ บว่ า กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิมจะมี biocompatibility ดีกว่าเนื่องจาก
เมื่อเกิดปฏิกริ ิยาจะเป็ นกลางเร็วกว่า และคายความร้อน
น้อยกว่า และในเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์
ประกอบด้วยฮีมา (HEMA) ซึ่งจะมีความเป็ นพิษต่อ dental
pulp และ osteoblast และยังเป็ นพิษต่อมนุษย์ดว้ ย อาจทา
ให้ เ กิด อัน ตรายต่ อ ทางเดิน หายใจและก่ อ ให้ เ กิด eye
irritation ได้ หากมีวสั ดุเหลือจากการผสมมากๆ แนะนา
ให้ฉายแสงให้ set ก่อนจะนาไปทิง้ ถังขยะ

4. Thermal Compatibility
กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์มคี ่าสัมประสิทธิการขยายตั
วเมื่อได้รบั ความร้อน (CTE) ที่ใกล้เคียงกับฟั น ดังนัน้ ทา
์
ให้แนบสนิทบริเวณขอบทีด่ ี มี Polymerization shrinkage ประมาณ 3-4% ในเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์
ประกอบด้วยฮีมา จะทาให้เกิดการดูดน้ าและมีการขยายตัวได้ประมาณ 8% ซึ่งจะชดเชยการหดตัว จึงทาให้มคี วามแนบ
สนิทได้ดกี ว่ากลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัง้ เดิม

มีการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการของปั ทมา พีรพงศ์และ
คณะ ในปี 2559 พบว่าในการใช้ liner และ adhesive เพื่อ
ป้ องกันการรัวซึ
่ มในฟั นกรามน้อยที่ผ่านการรักษาคลอง
รากฟั นพบว่า เรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
((Vitrebond®) ให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้คอมโพเมอร์
(Ionosit®) ในการป้ องกัน การรัว่ ซึ ม แต่ ร ะบบ totaletched system จะให้ผลในการป้ องกัน dye penetration
ดีกว่าระบบ self-etched

ข้อเสียของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
1. มีความสวยงามน้อยกว่าเรซินคอมโพสิต
2. กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์เป็ นวัสดุทแ่ี ข็งแต่เปราะ มี
ความแข็งแรงต่าไม่ควรนามาบูรณะด้านบดเคีย้ ว
มีก ารศึก ษาของ Khosla ในปี ค.ศ. 2015 ดู ก าร
เปลี่ยนแปลงของผิวกลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัง้ เดิม
(Fuji II®) ภายหลังจากใช้ 1.23% acidulated phosphate
fluoride พบว่าผิวมีความขรุขระเพิม่ มากขึน้
3. เทคนิค sensitive แต่น้อยกว่าใน เรซินคอมโพสิต

Antimicrobial properties ในกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์
ในงานวิจยั มีความพยายามในการศึกษาผลของการเติม
Antimicrobial agent ชนิ ด ต่ า งๆ ลงไปในกลาสไอโอโน
เมอร์ซเี มนต์ ได้แก่
1. 2.5% Triclosan พบว่า ไม่มผี ลต่อการรัวซึ
่ มของวัสดุ
และช่วยให้คุณสมบัติ Antimicrobial properties ดีขน้ึ
2. ยาปฏิชวี นะ Ciprofloxacin, Minocycline, Cefaclor
และ Metronidazole พบว่า ช่วยเพิม่ success rate ในการ
รักษาเนื้อฟั นผุทต่ี ดิ เชือ้ ในฟั นน้ านม
3. Chlorhexidine ช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ สมบัติ Antimicrobial
properties ให้ดขี น้ึ ต่อแบคทีเรียทีท่ าให้เกิดฟั นผุ แต่จะลด
ค่ า compressive strength และ bond strength และเพิ่ม
ระยะเวลาการก่อตัวของวัสดุ
4. Titanium dioxide nanoparticles ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ
Antimicrobial properties ดีขน้ึ
5. Poly-quaternary ammonium salts (PQAS) ช่ ว ย
เ พิ่ ม antibacterial activity แ ต่ จ ะ ล ด ค่ า compressive
strength

องค์ประกอบพื้นฐาน
วัสดุบูรณะกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มีส่ วนประกอบ
พื้ น ฐาน 2 ส่ ว น คื อ วัฏ ภาคของเหลว (liquid phase)
และวัฏภาคผง (powder phase) ส่วนประกอบของวัฏภาค
ของเหลว ได้แก่ กรดโพลิคาร์บอกซีลิก(Polycarboxylic
acid) หรือโพลีอลั คีโนอิค (Polyalkenoic acid) เข้มข้นร้อย
ละ 40-55% และน้ า 30% จัด เป็ น Water base material
และมีคุ ณ สมบัติเ ป็ น Hydrophilic นอกจากนี้ ก็ย ังมี กรด
อะคริลกิ (Acrylic acid) กรดมาเลอิก (Maleic acid) ช่วย
ลดเวลาการก่อตัว กรดอิทาโคนิก (Itaconic acid) ช่วยลด
ความหนื ด กรดทาทาริค (Tartaric acid acid) ช่ว ยเพิ่ม
เวลาการก่อตัวที่เร็วขึน้ และช่วยเพิม่ ระยะเวลาการทางาน
ซึ่งกรดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะมีสูตรโครงสร้างที่มี
หมู่คาร์บอกซิลเป็ นหมู่ท่ที าหน้ าที่ในการก่อตัวของวัส ดุ
และการยึดติดกับโครงสร้างฟั น
แต่ในส่วนเหลวของเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์จะมีการเติมมอนอเมอร์ทล่ี ะลายน้ าได้ คือไฮดรอก
ซีเอ็ททิลเมทาไครเลต (hydroxyethyl methacrylate) หรือ
ที่เ รีย กกัน โดยย่ อ ว่ า ฮีม า (HEMA) 4.5-6% เข้า ไปใน
ส่วนวัฏภาคของเหลวเพื่อเพิม่ เวลาในการทางาน เนื่องจาก
พบว่าฮีมาช่วยชะลอการเกิดปฏิกริ ยิ ากรด-ด่างนอกจากนี้
ยัง มีก ารเติม สารเริ่ม ปฏิกิริย ารีด อกซ์ (redox initiator)
ได้แก่ แคมฟอร์ควิโนน ซึ่งเป็ นตัวเริม่ ต้นในปฏิกิรยิ าการ
เกิดพอลิเมอร์ (polymerization reaction) โดยการบ่มตัว
ด้วยแสงเข้าไปในวัฏภาคของเหลว ทาให้วสั ดุบูรณะของเร
ซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์สามารถก่ อ ตัว
เริม่ แรกได้ดว้ ยการฉายแสง ดังนัน้ บริษทั ผูผ้ ลิตจึงต้องเก็บ
ส่วนวัฏภาคของเหลวในบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ที บึ แสงเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์จาก
แสงภายนอก
สาหรับวัฏภาคผง (powder phase) ของกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์มสี ่วนประกอบ คือ ฟลูออโรอะลูมโิ นซิ ลิเกต
กลาส ซึ่งจะมีแคลเซียมและฟลูออไรด์เป็ นองค์ประกอบ
(Calcium fluoro-aluminosilicate glass) อยู่ ด้ ว ย ขนาด
ของวัฏภาคแก้ว (glass phase) ขึน้ อยู่กบั ว่าเป็ นชนิดวัสดุ
บู ร ณะฟั น หรือ ชนิ ด luting ชนิ ด วัส ดุ บู ร ณะฟั น ต้องการ

ค วา ม แข็ ง แรง ก็ จ ะมี ข นา ดใ หญ่ กว่ า วั ฏ ภ า ค แก้ ว
ประกอบด้ ว ย 1.ซิ ลิก า (SiO2) 2.อะลู มิน า (Al2O3) 3.
แคลเซี ย มฟลู อ อไรด์ (CaF2) 4.อะลู มิ เ นี ย มฟอสเฟต
(AlPO4 ) 5.โซเดียมอะลูมิเนียมฟลูออไรด์ (Na2 AlF6 ) 6.
อะลูมเิ นียมฟลูออไรด์ (AIF3) ซึ่งมีความสามารถในการ
ปลดปล่ อ ยไอออนที่เป็ น ส่ ว นประกอบออกมาได้ โดยที่
โครงร่ า งแก้ ว ประกอบด้ ว ย [ALO4] tetrahedrons และ
[SiO4] tetrahedrons โดยต้องมีปริมาณอะลูมนิ าต่อซิลิกา
อย่างน้ อย 1 ต่อ 2 เนื่องจากมีการศึกษาพบว่าอะลูมินา
เป็ นปั จจัยหลักที่มีผลต่ อความแข็ง แรงและความใสของ
วัสดุ ในสูตรปั จจุบนั พยายามลดปริมาณแคลเซียมลงเพื่อ
ลดการละลายตัวในช่วงแรก (initial set) สาหรับปริมาณ
ฟลูออไรด์ มีการศึกษาพบว่าสามารถมีปริมาณได้มากถึง
ร้อยละ 23 นอกจากฟลูออไรด์มบี ทบาทช่วยป้ องกันฟั นผุ
แล้ว ยังช่วยลด melting point ในขัน้ ตอนการผลิต ส่วน
ไอออนแร่ธาตุอ่นื ๆ ในส่วนประกอบเช่น Ca2+, Na+ จะ
ช่วย Balance ประจุในผลึก นอกจากนี้ยงั มีส่วนของเม็ดสี
เป็ นส่วนประกอบเพื่อทาให้วสั ดุมสี หี ลายระดับใกล้เคียงกับ
สี ข องฟั นธรรมชาติ และมี ก ารเติ ม สารที่ ท าให้ เ กิ ด
Radiopaque ได้แก่ SrO, BaO, ZnO เป็ นต้น
ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการผลิตวัสดุในระดับนาโนมีการ
พัฒนาขึ้น บางบริษัทผู้ผลิตจึงทาการพัฒนาวัสดุโดยนา
เทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการผลิตนาโนฟิ ลเลอร์ซ่งึ นามา
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุบูรณะเรซินมอดิฟายด์กลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ โดยใส่อนุ ภาคนาโน (nanoparticle)
ของเซอร์โคเนียหรือ ซิลกิ าที่มขี นาด 5-100 นาโนเมตร
ในรูปแบบนาโนเมอร์รกิ (nanomeric) หรือนาโนคลัสเตอร์
(nanocluster) เข้า ไปในส่ ว นของวัฏ ภาคผง เรีย กวัส ดุ
บูรณะเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ชนิดนี้วา่
เป็ น นาโนไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (nanoionomer cement)
จากการศึกษาพบว่าการเติมนาโนฟิ ลเลอร์ดงั กล่าวช่วย
พัฒนาวัสดุ ในด้านความสวยงาม โดยสามารถขัดให้เกิด
ความเงางามได้ ม ากขึ้น มี ค วามต้ า นทานการขัด ถู
(abrasive resistance) เพิ่ม ขึ้น เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ วัส ดุ
บูรณะเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดเดิม

โดยที่ย ัง คงความสามารถในการปลดปล่ อยและการคืน
กลับของฟลูออไรด์ในวัสดุเหมือนเดิม

ชนิดของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เมื่อแบ่งตามส่วนประกอบของโครงสร้าง
1. กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิ ดดัง้ เดิ ม
ใช้ในงานบูรณะฟั นทัวไป
่ (ดูในหัวข้อการบ่งใช้) เช่น
®
®
Fuji II , Ketac Fill , Alpha Fil® เป็ น ต้น บางชนิ ด เป็ น
Water-hardening GIC คือ การน าส่ ว นเหลวของ GIC
(ซึ่ ง มี ค วามหนื ด สู ง เนื่ อ งจากมี Molecular weight สู ง
30,000-45,000) น ามารวมกั บ ส่ ว นผงแล้ ว ท าให้ เ กิ ด
Freeze dried ได้เป็ นส่วนผงใหม่ เวลาผสมใช้น้ ากลันผสม
่
®
ตัวอย่างเช่น Chemfil Superior
กลุ่มนี้ตอ้ งรอแข็งตัวอย่างน้อย 5-7 นาที แล้วจึงทาการ
finishing คร่าวๆ ไม่ควรโดนน้ า ปิ ดด้วยสารเคลือบผิวเพื่อ
ป้ องกันความชืน้ และการสูญเสียน้ าแล้วจึงนัดมา polishing
ใน visit ถัดไป
Reinforcing concepts
คือ วิธีก ารท าให้ว สั ดุ มีความแข็งแรง สามารถทาได้
หลายวิธี เช่น ลดรูพรุน เพิม่ Particle Reinforcement หรือ

เรซินในวัสดุ และการทาเคลือบผิว (Resin Coating) ทาให้
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิมพัฒนามาเป็ นกลุ่ม
ต่างๆ ต่อไปนี้
2. Reinforced cements
2.1 Highly viscous glass ionomer cement
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มคี วามหนืดสูง มีอตั ราส่วน
ผงต่ อ ส่ ว นเหลวที่เพิ่ม มากขึ้น รู้สึกว่ากดได้ แข็ง ตัว เร็วมี
คุ ณ สมบัติท างกายภาพที่ ดีข้ึน ละลายตัว ลดลง ไวต่ อ
ความชื้นในระยะแรกเริ่มลดลง มีขนาดของสารอัดแทรก
ลดลง มีการลดปริมาณของแคลเซียมทาให้แข็งตัวเร็วขึ้น
ใช้ในงานบูรณะฟั น (ดูในข้อบ่งใช้) Atraumatic restorative
treatment (ART) technique, Open sandwich technique
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น Fuji IX GP Fast®, Fuji IX GP EXTRA®,
Ketac-Molar®, Ketac Universal ®, Chemfil Molar VOCO
Ionofil Molar AC Quick®, Riva Self Cure® HV เป็ นต้น

Mixing time

Working time

Finish and polish
after end of mixing

Fuji IX GP

10s

2 min

6 min

GC Fuji IX GP FAST

10s

1.15 min

3 min

Fuji IX GP EXTRA

10s

1.15 min

2.30 min

Riva Self Cure regular

10s

1.40 min

6 min

Riva Self Cure (HV)

10s

1.30 min

5 min

Riva Self Cure FAST

10s

1.05 min

4.30 min

Ketac Molar Quick Aplicap

10s

1.40 min

3.5 mim

ChemFil Molar Caps

10s

1.30 min

4 min

ตารางตัวอย่างของชนิดและผลิตภัณฑ์ซเี มนต์ในกลุ่มนี้ ระยะเวลาการผสม ระยะเวลาการทางานและ
ระยะเวลาทีร่ อภายหลังจากการผสมก่อนจะขัดแต่งได้

2.2 Metal-reinforced (Modified) glass ionomer
cement
2.2.1 เติ มผงอะมัลกัม AgSn (Arkar, 1999) เข้า
ไปในผงของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเ มนต์ วัส ดุ ใ นกลุ่มนี้มี
ความแข็งแรงเพิม่ มากขึน้ แต่มขี อ้ เสียคือสีเหมือนโลหะไม่
สวยงามและมีความไวต่อความชืน้ ในระยะแรกทีม่ กี ารผสม
ตัวอย่างเช่น Miracle Mix®
2.2.2 Cermet ionomer cement มีการทา Sintering
โลหะเงินเข้าไปที่ผวิ ของอนุ ภาคแก้ว มีค่าความแข็งแรง
มากกว่า ชนิ ด แรก การเติม Titanium dioxide ประมาณ
5% เพื่อลดสีของโลหะ ผิววัสดุสามารถ burnish ได้ ใช้ใน
การอุดชัวคราวหรื
่
อทา Core build up การทา Core build
up ด้วยวัสดุกลุ่มกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์จะต้องมีเนื้อ
ฟั นเดิมเหลืออย่างน้อย 60% กลุ่มนี้จะมีปริมาณฟลูออไรด์
น้ อ ย ก ว่ า ก ลา ส ไ อ โอ โน เม อ ร์ ซี เ ม น ต์ ช นิ ด ดั ้ง เ ดิ ม
ตัวอย่างเช่น Ketac silver®, Chelon-silver®, Riva silver®,
Aqua silver®, Alpha- silver®, Hi- dense® แ ล ะ Argion
Molar AC® แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์มีการเติมสังกะสีเข้าไป
(Zinc-reinforced glass ionomers) ตัวอย่างเช่น Chem Fil
Rock®
2.3 Resin-reinforced glass ionomer cement
กลุ่มนี้เป็ น Self-curing มีการเติมอะคริลคิ เรซินเข้าไป
ในส่ ว นเหลวของกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเ มนต์ มีค วาม
สวยงามและใสเพิม่ มากขึน้ ใช้ในการอุดฟั นหน้าคลาส III,
V (Khoroushi and Keshani, 2013) ตั ว อย่ า งเช่ น Fuji
VIII® มี Working time: 1นาที 30 วิน าที และ setting
time: 2 นาที 10 วินาที

นอกจากนี้ แ ล้ ว ยัง มีก ลุ่ ม Reinforced cements อีก
สองกลุ่มที่ไม่ได้มผี ลิตภัณฑ์ออกมาขายแต่มกี ารศึกษาใน
งานวิจยั

2.4 Fiber-reinforced glasses
มีก ารเติม Reinforcing agent เข้า ไปในส่ ว นผงของ
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Kobayashi et al, 2000; Xu
et al, 2001 ) ได้แก่ Alumina fibers, Silicon nitride หรือ
E-glass fibers, silica fibers, carbon fibers จะท าให้ ค่ า
fracture toughness & flexural strength สูงขึน้ แต่มขี อ้ เสีย
คือผสมยาก และยังมีความต้านทานต่อการสึกต่า
2. 5 Hydroxyapatite reinforced glass ionomer
cements (HA-GIC)
มีการเติม Hydroxyapatite เข้าไปในส่วนผงของกลาส
ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ (Gu et al, 2005) ซึ่งจะไปทาปฏิกริ ยิ า
กับ carboxylate groups ในกรด ข้ อ ดี ค ื อ ท าให้ ว ัส ดุ ม ี
คุ ณ สมบัติท างกายภาพที่ดีข้ึน มีค วามเข้า กัน ได้ ท าง
ชีวภาพทีด่ ขี น้ึ
3. Resin-modified glass ionomer cement
กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ยงั มีขอ้ ด้อย คือ มีความ
แข็งแรงและการทนความเค้น (toughness) ต่ านอกจากนี้
ยังมีเวลาทางานที่จากัด เวลาในการก่อตัว (setting time)
ของวัส ดุในช่ว งแรกใช้เ วลานาน มีค วามไวต่อความชื้น
และมีการละลายตัวค่อนข้างมาก จึงมีการพัฒนามาเป็ น
วัส ดุ บู ร ณะเรซิน มอดิฟายด์ เ พื่อเพิ่มเวลาในการทางาน
สามารถก่อตัว เริ่ม แรกได้ด้ว ยการฉายแสง ความไวต่อ
ความชื้น และการละลายตัว ลดลง (Sidhu, 2011) และมี
คุ ณ สมบัติเ ชิง กลดีข้นึ โดยมีค วามแข็ง แรงดัด (flexural
strength) และความแข็งแรงอัด (compressive strength)
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงแรกหลังจากปฏิกริ ยิ าก่อ
ตัว วัสดุในกลุ่มนี้แรกเริม่ ผลิตออกมาในรูปของสารรองพื้น
และฉาบผิวโพรงฟั น ได้แก่ Vitrebond® ต่อมาก็ผลิตเป็ น
วั ส ดุ บู ร ณ ะ ฟั น ไ ด้ แ ก่ Riva light cure®, Fuji II LC®,
Photac Fil ®, Vitremer® เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต วัส ดุ ใ นระดับ นาโน (nanotechnology) ได้ มีค วาม
พยายามในการพัฒ นาวัส ดุ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยการน า
เทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้ในการผลิตนาโนฟิ ลเลอร์ซ่งึ นามา
เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของวัสดุบูรณะเรซิน มอดิฟายด์โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความสวยงาม สามารถขัดวัสดุให้
เกิดความเงางามได้มากขึน้ และทาให้คณ
ุ สมบัตเิ ชิงกลดีขน้ึ

โดยยังคงความสามารถในการปลดปล่อยและการคืนกลับ
ของฟลู อ อไรด์ ใ นวัส ดุ เ มื่อ มีก ารเปลี่ย นแปลงปริ ม าณ
ฟลูออไรด์ในสภาวะแวดล้อมได้เหมือนเดิม ตัวอย่างของ
วัสดุนาโนไอโอโนเมอร์ได้แก่ Ketac Nano® หรือ Ketac
N-100® ผลิตออกมาเป็ นครีมข้นสองหลอดส่วนประกอบก็
ค ง ยั ง เ ห มื อ น เ ดิ ม คื อ มี Fluoroaluminosilicate glass,
Polyalkenoic acid, น้ า, HEMA, Photoinitiator แต่ จ ะมี
ส่ ว นที่แ ตกต่ า งจากเรซิน มอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์
ซี เ ม น ต์ ช นิ ด อื่ น ๆ คื อ มี Nanocluster, Silica,
Zirconia ถึงแม้บริษัทผู้ผลิตแนะนาว่าเมื่ออุด เรซิน
มอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เสร็จ แล้วสามารถ
finishing และ polishing ได้ทนั ที มีบางการศึกษา (Sidhu
et al, 2004) แนะนาว่าควรคานึงถึง water balance ของ
วัสดุ อาจจะทาเพียงแค่ finishing ขอบทีเ่ กินโดยไม่ให้วสั ดุ
โดนน้ า แล้วค่อยนัดผูป้ ่ วยมาขัดใน visit ถัดไป

การสร้ า ง Silicic acid (Si(OH) 4) และกลายเป็ น Silica
hydrogel 20-30% เกิดรอบๆ core material
3. Polysalt gel phase
เกลือพอลิคาร์บอกซีเลต ทาหน้ าที่เป็ นโครงข่าย
ในการก่ อ ตัว ของวัส ดุ ซ่ึ ง ปฏิ กิริ ย าจะด าเนิ น ไปอย่ า ง
ต่อเนื่องพร้อมกับการปลดปล่อยฟลูออไรด์ไอออน โดยเริม่
จากหมู่ค าร์บอกซิลบนสายพอลิค าร์ บอกซีเลตจะไปรวม
กับไอออนโลหะแคลเซียมไอออนและอะลูมเิ นียมไอออน
เกิดเป็ นการตกตะกอนของเกลือพอลิคาร์บอกซีเลต ได้แก่
Calcium polycarboxylate เกิดก่อนในช่วงแรก 3-6 นาที
แรก เกลือชนิดนี้จะมีการละลายตัวง่ายต้องป้ องกันไม่ ให้
โดนน้ าและเกิดเกลือ Aluminium polycarboxylate ตามมา
ในช่ ว ง 24 ชัวโมงแรก
่
ค่ า ความเป็ น กรดด่ า งจะค่ อ ยๆ
เพิม่ ขึน้ จนเป็ นกลาง 6.7-7 และค่า Compressive strength
ค่อยๆ สูงขึน้ เรื่อยๆ

ปฏิกิริยาการก่อตัว
ปฏิกิริยาการก่อตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์คอื
ปฏิกริ ยิ ากรด-ด่าง (Acid-base reaction) ซึ่ง โดยปฏิกริ ยิ า
กรด-ด่างจะเกิดขึน้ ทันทีท่ผี สมส่วนของวัฏภาคผงและวัฏ
ภาคของเหลวเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน
1. Dissolution phase
เริ่ม จากกรดโพลิคาร์บ อกซีลิกแตกตัว ในน้ า เกิดเป็ น
ไฮโดรเจนไอออน โดยบางส่วนรวมกับน้ าได้ไฮโดรเนียม
ไอออนและหมู่คาร์บอกซิล

COOH + H2O  H++ COO-+ H2O
H++ COO-+ H2O  H30++ COOH+ และ H30+ จะไปทาปฏิกริ ยิ าทีผ่ วิ ของส่วนผง ทาให้มี
การปล่อยไอออนโลหะออกมาได้แก่ Ca2+, Al3+, Na+, F2. Hydrogel phase
พืน้ ผิวของฟลูออโรอลูมโิ นซิลเิ กตกลาสจะถูกเปลีย่ นสภาพ
เป็ นเจลซิลกิ า โดยที่ Si ในส่วนผงจะรวมกับ H30+ ทาให้มี

ภาพแสดงการเกิดปฏิกริ ยิ ากรด-ด่าง

ในส่วนกรดพอลิค าร์บอกซีลิกที่ยงั ไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อมี
การสัมผัสกับโครงสร้างฟั นจะเกิดการเชือ่ มกันของหมู่คาร์
บอกซิลบนสายพอลิคาร์บอกซีเลตกับแคลเซียมไอออนบน
โครงสร้างฟั นในส่วนที่เป็ นอะพาไทต์ หรือเกิดการแทนที่
แคลเซียมหรือฟอสเฟตไอออนทีเ่ คลื่อนทีอ่ อกมาทาให้เกิด
การยึดติดกับส่วนโครงสร้างฟั น และในทีส่ ุดจะเกิดเป็ นชัน้
ไอออนเอนริ ช (ion-enriched layer) ที่ บ ริ เ วณพื้ น ผิ ว
รอยต่ อ ของวัสดุบู ร ณะกับ โครงสร้างฟั น จากการศึกษา
พบว่า ปฏิกิริย ากรด-ด่ า งจะเกิด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนถึง
ประมาณ 24 ชัวโมง
่
ปฏิกริ ยิ าของเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์
เกิด 3 ชนิด คือ
1. ปฏิกิริยากรด-ด่าง จะเกิดช้ากว่า กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิม
2. ปฏิกิริย าการเกิด พอลิเ มอร์ จ ะเริ่ ม เกิด ขึ้น เมื่อ มีก าร
กระตุน้ ด้วยแสง (Photo polymerization)
โดยแคมฟอร์ควิโนนซึ่งเป็ นสารที่ทาให้เกิดการเริม่ ต้น
ปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์ด้วยแสงจะถูกกระตุ้นและเกิด
เป็ นอนุ มูลอิสระไปกระตุ้นหมู่เมทาไครเลตใน HEMA ทา
ให้เกิดการเชื่อมโยงเป็ นโครงข่ายพอลิเมอร์จากนัน้ จึงเกิด
พัน ธะไฮโดรเจนโดยเชื่อ มโยงระหว่ า งพอลิเ มอร์ข อง
HEMA กับสายพอลิคาร์บอกซีเลต ภายหลังจากการฉาย
แสงพบว่าปฏิกริ ยิ ากรด-ด่างจะเกิดขึน้ ช้าลง เนื่องจากวัสดุ
มีการก่อตัวเป็ นโครงข่ายพอลิเมอร์ ทาให้ไอออนต่างๆ
จากกรดพอลิค าร์บอกซีลิกและฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเ กต
กลาสใช้เวลาในการแพร่ผ่านนานขึน้ และ HEMA ที่ได้รบั
การกระตุ้นจากแสงจนเกิดกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ จะ
ลดความไวต่อการได้รบั น้ า โดยพบว่าเมื่อเกิดปฏิกริ ยิ าก่อ
ตัวสมบูรณ์จะมี HEMA เหลืออยู่ในส่วนประกอบประมาณ
ร้อยละ 5 ส่วนปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์จะเริม่ เกิดขึน้ เมื่อ
ถูกกระตุน้ ด้วยแสง
3. ป ฏิ กิ ริ ย า ก า ร แ ข็ ง ตั ว ท า ง เ ค มี ( Chemical
polymerization)
บางบริษัท ผู้ผ ลิต มีก ารเติม สารเริ่ม ต้น ปฏิกิริย าเคมี
(chemical initiators) ซึ่ ง ส าหรับ HEMA คือ เบนโซอิ ล

เพอร์อ อกไซด์ (Benzoyl peroxide) เพิ่ม เติม เข้า ไปเพื่อ
เป็ นส่ ว นประกอบหนึ่ ง ในวัส ดุ ซ่ึ ง ท าให้ ว ัส ดุ มีก ารเริ่ม
ปฏิกริ ยิ าการเกิดพอลิเมอร์แบบไม่ใช้แสงทันทีเมื่อเริม่ ผสม
และสามารถก่อตัวเป็ นพอลิเมอร์ได้ในบริเวณที่ได้รบั แสง
ไม่เพียงพอ
ถ้า มีค รบทัง้ สามปฏิกิริย าจะเรีย กว่า Tri cure ถ้า มี
เฉพาะปฏิกริ ยิ า 1 และ 2 เรียกว่า Dual cure
ไบโอแอคที ฟ กลาส (Bioactive glass (BAG)) เป็ น
วัส ดุ ช ีว ภาพ (biomaterial) ไม่ ท าให้เ กิด พิษ ต่ อ ร่ า งกาย
เป็ น กลุ่ ม ของเซรามิก กลาสที่ส ามารถเกิด ปฏิกิ ริ ย าที่
บริเวณพืน้ ผิวซึ่งเหนี่ยวนาให้เกิดการออกฤทธิทางชี
์ วภาพ
ได้ ไบโอแอคทีฟกลาสที่ถูกค้นพบเป็ นครัง้ แรกโดย Larry
Hench สามารถมีก ารยึด ติด ด้ว ยพัน ธะเคมีก ับ กระดู ก
BAG ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย silicon ( SiO2) , sodium ( Na2O) ,
calcium oxides (CaO) and phosphorus oxides (P2O5)
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น Bioglass®, Perioglass® ไบโอแอค
ที ฟ กลาสน ามาใช้ ใ นทางการแพทย์ โ ดยใช้ เ ป็ นวั ส ดุ
ซ่ อมแซมและทดแทนเนื้อเยื่อกระดูกที่สูญเสียไปในงาน
Hard tissue replacement, Otological, oralmaxillofacial
และ orthopedic surgery เป็ น ต้น การมีคุ ณ สมบัติไ บโอ
แอคทีฟของวัสดุทาให้เกิดพันธะที่แข็งแรงกับโครงสร้าง
กระดูกและคอลลาเจนผ่านทางการเกิดไฮดรอกซีอะพา
ไทต์ (hydroxyapatite) โดยทีไ่ ม่มปี ฏิกริ ยิ าต่อต้าน (reject)
จากร่างกาย
มี ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ที่ แ ข็ ง แ ร ง กั บ collagen แ ล ะ
hydroxyapatite ขบวนการเกิดคือ โครงสร้างแก้วจะปล่อย
alkaline agents ออกมา เกิ ด การสร้ า ง aqueous silica
(SiOH) ที่ผวิ และมีการสร้างชัน้ calcium และ phosphate
และสุ ด ท้ า ยจะมี ก ารตกผลึ ก ของ hydroxyl carbonate
apatite (HCA) เกิดเป็ นชัน้ hydroxycarbonapatite layer
ไบโอแอคทีฟ กลาสจะช่ ว ยเพิ่ม tooth bioactivity และ
tooth regeneration capacity มีก ารน าเอาไบโอแอคทีฟ
กลาสไปใส่ในกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ทาให้ช่วยในการ
เกิ ด remineralization เพิ่ ม ขึ้ น และ ช่ ว ยปิ ด dentinal
tubule จึงทาให้ลดอาการเสียวฟั นได้

ข้อบ่งใช้ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
1. ใช้สาหรับบูรณะโพรงฟั นคลาส I, II เฉพาะในฟั น
น้ านม
2. โพรงฟั นที่กรอเข้า ทางด้านประชิด (Approximal)
โดยตรงโดยทีม่ ี marginal ridge เหลืออยู่
3. ใ ช้ บู ร ณ ะ โ พ ร ง ฟั น ค ล า ส III, V ( erosion,
abrasion, abfraction)
4. Root caries โดยอาจอุดด้วยกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ทงั ้ หมดหรืออาจทาเป็ น open sandwich
technique ก่อนแล้วอุดปิ ดทับด้วยเรซินคอมโพสิต
5. ปิ ดผิว (Surface protection) บริ เ วณรากฟั นที่
เหงือกร่น
6. ใช้เ ป็ นวัส ดุ ยึด ชัว่ คราวในการซ่ อ มฟั น ที่มีก าร
แตกหัก (Temporary repair for fractured tooth)
7. ใช้บูรณะ Distal Caries ของฟั นซี่ท่ตี ดิ กับฟั นคุด
ภายหลังจากถอนฟั นคุดออกแล้ว
8. ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ บู ร ณ ะ ชั ว่ ค ร า ว บ า บั ด ฉุ ก เ ฉิ น
(Emergency tooth restoration)
9. ใช้เป็ น base and liner
10. ใช้ Block out undercut เวลาทา inlay หรือ onlay
11. ใช้เป็ น core material
12. Repair บริเวณขอบของครอบฟั นหรืออะมัลกัมที่เกิด
secondary caries โดยทีม่ กี ารลุกลามยังไม่มาก
13. ใช้ทา caries control ในผูป้ ่ วยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงใน
การเกิดฟั นผุ
14. ใช้เป็ น intermediate restoration
15. ใช้บูรณะฟั นในคนไข้ทไ่ี ด้รบั การฉายรังสีรกั ษา
16. ใช้ อุ ด คอฟั นในผู้ สู ง อายุ ท่ี เ หงื อ กร่ น เยอะๆ
เนื่องจากผูป้ ่ วยสูงอายุมฟี ั นผุง่ายสาเหตุมาจากมี
การดูแลสุขภาพช่องปากได้ไม่ดี

Contraindication ของกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์
1. โพรงฟั นคลาส I, II, IV เนื่ อ งจากจะทาให้วสั ดุมี
การสึกมากหรือแตกหัก
2. ใช้ทา Pulp capping
3. บริเวณทีต่ อ้ งการความสวยงาม

4. ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตแิ พ้ GI
5. ในบางกรณีท่ผี ู้ป่วยหายใจทางปากอาจจะส่งผล
ทาให้ผวิ วัสดุแห้งได้
การเตรียมผิวฟั น (Tooth surface treatment) ก่อน
การบูรณะด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
อาจทาได้ 3 วิธี ได้แก่
1. ใ ช้ conditioning agent เ ช่ น ท า ด้ ว ย 10- 25%
polyacrylic acid นาน 10-20 วิ น าที แล้ ว ล้ า งออก
จากนัน้ เป่ าลมเบาๆ ทาให้เกิดเป็ น moist dentin วิธนี ้ี
จะเป็ นการกาจัดชัน้ smear layer แต่ยงั คงมี smear
plug หลงเหลืออยู่ใน dentinal tubule วิธีน้ี มีข้อดีค ือ
1) มี microporosities เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ช่ ว ย ใ ห้ ว ั ส ดุ มี
mechanical interlocking กับเนื้อฟั น
2) ทาให้ค่าการยึดอยู่ระหว่างวัสดุกบั ฟั นสูงขึน้
3) ทาให้เพิม่ ปฏิกริ ยิ าเคมีระหว่างกรดโพลีอลั คีโนอิค
กับ Hydroxyapatite ตัว อย่ า งสารในกลุ่ ม นี้ อ าจจะ
เ รี ย ก ว่ า conditioning agent, dentine conditioner,
tooth cleanser กลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ส่วนใหญ่จะ
ใช้วธิ นี ้ี
2. วิธีท า primer ซึ่ ง เป็ น สารที่มีค วามเป็ น กรด เช่ น
diluted polycarboxylic acid ทาแล้ ว ไม่ ต้ อ งล้า งออก
เป็ นการ modify smear layer หลังจากทาแล้วต้องมี
ก า ร ฉ า ย แ ส ง ทุ ก ค รั ้ ง เ นื่ อ ง จ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
ส่วนประกอบของ photoinitiator, HEMA
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้วธิ นี ้มี สี องชนิด คือ
2.1. Vitremer ®
Vitremer primer ประกอบด้วย Vitrebond
copolymer, HEMA, ethanol, photoinitiators
2. 2. Ketac N100 ®
Nano Primer ประกอบด้วย water, HEMA,
polyalkenoic acid copolymer, photoinitiators
3. No treatment มี บ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ แ ก่ Photac Fil®
และ Ketac Universal® ข้อ มู ล บริษัท ผู้ผ ลิต อ้ า งว่ า
สามารถน ามาใช้ไ ด้เ ลยโดยไม่ ต้อ ง treatment ที่ผ ิว

เ นื่ อ ง จ า ก ว่ า Copolymer acids ส า ม า ร ถ ยึ ด กั บ
calcium ions ของ hydroxyl apatites ของฟั นได้เป็ น
อย่างดี แต่จากการศึกษาที่ผ่านมากับวัสดุผลิตภัณฑ์
ชนิ ด อื่ น ๆ นอกจากสองชนิ ด นี้ ข้ า งต้ น พบว่ า การ
treatment ทีผ่ วิ จะให้ค่าการยึดระหว่างวัสดุกบั ฟั นทีส่ ูง
กว่าการทีไ่ ม่ treatment ทีผ่ วิ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การป้ องกันผิว (surface protection) หลังจากบูรณะ
ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์

ชนิดของ Resin coating มี 2 ชนิดคือ
1. Self cure

2. Light cure

ในช่วงแรกที่ GI เกิดปฏิกิริยาการก่อตัว (maturation
stages) หากได้รบั น้ าจะทาให้สูญเสียความใส แต่หาก
สูญเสียน้ าจะทาให้วสั ดุเกิดรอยร้าวได้ ดังนัน้ การป้ องกัน
ผิ ว ด้ ว ย hydrophobic agent ห รื อ bonding resin จึ ง มี
ความจาเป็ น การป้ องกันผิวหรือการเคลือบผิว หรือการทา
Resin coating มีบทบาทสาคัญอยู่ 3 ประการคือ 1. ช่วย
ป้ องกันการเปลี่ยนสีของวัสดุเนื่องจากจะไปช่วยเคลือบ
void หรือข้อบกพร่องต่างๆ ของผิววัสดุ 2.ช่วยเพิม่ ความ
สวยงามเนื่องจากสารเคลือบผิวจะมีความมันเงา 3. เพิม่
ความแข็งแรงของวัสดุ
แต่ ก็ มี บ า ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ แ ก่ Ketac Universal® ที่
บ ริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต อ้ า ง ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง เ ค ลื อ บ ผิ ว เ นื่ อ ง จ า ก
ส่ ว นประกอบมี special filler และ co-polymeric acid ที่
ช่ ว ยเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าท าให้ ว ั ส ดุ มี ค่ า surface hardness,
compressive และ flexural strength ที่ สู ง ตัง้ แต่ ใ นช่ ว ง
เริม่ แรกของการเกิดปฏิกริ ยิ าการก่อตัว

บทสรุป
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เป็ นวัส ดุท่มี คี วามเหมาะสมมากที่สุดในงาน preventive และ conservative ข้อดีคอื มี
การยึดติดกับฟั นด้วยพันธะเคมีและมีฟลูออไรด์ ข้อด้อยคือในเรื่องความสวยงามและมีความแข็งแรงน้อยกว่าเรซินคอมโพสิต
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