
 
 

Up to date Glass-Ionomer Cements 
ผศ.ทพ.พรีพงศ ์กุประดษิฐ ์

ภาควชิาทนัตกรรมบูรณะ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
 

 
กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต์เป็นวสัดทุีม่มีานานแลว้ตัง้แต่

ปี  ค .ศ. 1972 โดย Wilson และ Kent  พัฒนามาจาก 
Silicate cement และ Polycarboxylate cement  กลาสไอ
โอโนเมอร์ซีเมนต์จดัเป็น “Smart” materials  in dentistry  
เนื่องจากมคีุณสมบตั ิ4 ประการคอื 1.ไม่ต้องใชส้ารยดึตดิ  
2. มคีวามเขา้กนัไดท้างชวีภาพ (biocompatibility) ทีด่ ี 3.
สามารถปลดปล่อยฟลูออไรด์และมีการคืนกลับของ
ฟลูออไรด์ในวสัดุได้  4. ใช้กนัอย่างแพร่หลายทางทนัต-
กรรมในหลายสาขา   

การแบง่ชนิดตามการใช้งาน 
 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 

เพ่ือความสะดวกการแบ่งชนิดตามการใช้งานอาจจะ
แบ่งเป็น 

 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 

การแบ่งชนิดตามส่วนประกอบของโครงสร้าง 
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 กลุ่มนี้พฒันามาจากกลาสไอ
โอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัง้เดิม จะมีความแขง็แรงเพิม่
มากขึ้น แข็งตัวเร็วขึ้น มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น 
ไดแ้ก่ 

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 เป็น self-cure ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็น 
light-cure 

การแบ่งชนิดตามผลิตภณัฑท่ี์มีจ าหน่าย 
1.ส่วนผงและส่วนเหลว (Powder-liquid) การผสมใน
อตัราส่วนที่ถูกต้อง (Aratani, 2005) จะท าให้วสัดุมคี่า 
Compressive strength ทีเ่พิม่ขึน้ 
2. แคปซูล (Capsule) ท าใหไ้ดอ้ตัราส่วนทีถู่กตอ้ง ชว่ย
ลดขอ้ผดิพลาดจากแบบชนิดส่วนผงและส่วนเหลวก่อน
การใช้แคปซูลต้องมีการ activate เพื่อให้ส่วนผงรวม
กับส่วนเหลวก่อนจากนั ้นน าไปปั ่นในเครื่ องปั ่น 
อ ะมัลกัม  ก า ร  activate มีสอ งวิธีข ึ้น อยู่ ก ับชนิด
ผลติภณัฑ ์คอื ใชอุ้ปกรณ์ activator ชว่ย หรอื activate 
ทีต่วัแคปซูลโดยตรง 

 
 

การใชอุ้ปกรณ์ activator ชว่ย 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
หรอื activate ทีต่วัแคปซูลโดยตรงทีส่่วนปลาย 

        
3. ตวัจ่ายแบบครีมข้นสองหลอด (Dispenser: paste-
paste) ใชร้่วมกบั centrix tube และ centrix syringe 

4. Mix capsule เป็น Single -unit- auto- mix คอื ตอน
ใช้งานจะใช้ร่วมกับ centrix syring จะผสมกันเอง
ภายในทีป่ลายหลอด วธินีี้ชว่ยลดรูพรุนจากการผสม 

 

ข้อดีและคุณสมบัติของกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต ์

1. การยึดอยู่กบัฟัน กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนตท์ุกชนิดจะ
มพีนัธะเคม ี(Chemical bond) กบัโครงสรา้งฟัน จงึจดัเป็น 

self-adhesive เนื่องจากไม่ต้องใชส้ารยดึตดิ ในส่วนเหลว
ของวสัดุจะประกอบด้วยหมู่ COO –     ซึ่งจะท าปฏิกิริยา
เคมีกบั PO4

3- , Ca2+ ในโครงสร้างของฟัน และบริเวณที่
วสัดุสัมผสักับฟันจะมีการแลกเปลี่ยนไอออนมากมาย       
(Ion enrich layer)  นอกจากนี้ วสัดุยังมีการยึดอยู่แบบ 
Micro-mechanical  interlocking กบัผวิฟัน   ในเรซนิมอดิ
ฟายดก์ลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนตน์อกจากจะมพีนัธะเคมกีบั
ฟันแล้วก็ยัง  micro-mechanical bonding  ในลักษณะ 
resin tag แต่ยงัไม่มขีอ้สรุปว่ามชี ัน้  hybrid layer เกดิขึน้
ร่วมดว้ย 

การน ากลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มาบูรณะคอฟันจะให้
การยึดอยู่ที่ดีกว่าเรซินคอมโพสิต เนื่องจากเหตุผลสอง
ประการคอื 1.กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มคี่า modulus of 
elasticity ที่ต ่ากว่าเรซินคอมโพสิต 2. Silica hydrogel ที่
อยู่ล้อมรอบอนุภาคแก้วจะช่วยท าหน้าที่ เ ป็น stress 
absorption ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาในทาง
คลินิกของ Sidhu ในปี ค.ศ 2010 ที่พบว่ากลาสไอโอโน
เมอรซ์เีมนต ์   ใหค้่า retention ทีด่มีากเมื่อเวลาผา่นไป 

2. การปลดปล่อยฟลูออไรด ์ฟลูออไรดม์บีทบาทป้องกนั
ฟันผุและท าให้เกิดการดูดกลบัของแร่ธาตุ ฟลูออไรด์จะ
แพร่ผ่านมาจากเมทรกิซ์ และอนุภาคแก้ว   ฟลูออไรด์ที่
ถูกปล่อยออกมาสามารถลด bacterial metabolism และ 
proliferation แต่ไม่มากพอที่จะไป  inhibit growth  ของ 
bacteria หรือฆ่าเชื้อ bacteriaในระยะยาวได้ ส าหรับ
บรเิวณที่ฟันสมัผสักบัวสัดุอุดโดยตรงวสัดุจะช่วยป้องกนั
การเกิด secondary caries ได้ แต่การไม่มี secondary 
caries  ของโพรงฟันที่บูรณะด้วยกลาสไอโอโนเมอร์
ซเีมนตไ์ม่ไดข้ ึน้กบัฟลูออไรดเ์พยีงอย่างเดยีว แต่ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัอื่นๆ อกีเช่น วธิกีารบูรณะ ต าแหน่งของฟันผุ  การ
ดูแลสุขภาพชอ่งปากของผูป่้วย ชนิดของวสัดุทีใ่ช ้ 

กลไกการปลดปล่อยฟลูออไรด์จะมีอยู่  2 ระยะ คือ 
ระยะแรกฟลูออไรด์จะปลดปล่อยออกมาจากเมทริกซ์ 
ออกมามากและรวดเรว็เรยีกว่า burst effect  ภายใน 1-2 
วนัแรก  ระยะต่อมาการปลดปล่อยฟลูออไรด์จะออกมา
จากอนุภาคแกว้แตจ่ะชา้และค่อนขา้งคงที ่ระยะนี้สามารถ 
recharge ฟลูออไรดไ์ดถ้า้หากไดร้บัฟลูออไรดจ์ากยาสฟัีน 



 
 

น ้ายาบ้วนปาก ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ความสามารถในการ 
recharge ฟลูออไรด์ จะเรยีกว่า reservoir effect ที่พบใน
วงจรฟลูออไรด ์(Fluoride cycle)  กล่าวคอื เมื่อบูรณะฟัน
ด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซเีมนต์ ฟลูออไรด์จากวสัดุจะแพร่
ผ่านไปผิวฟันที่ส ัมผัสอยู่ก ับวัสดุจนเกิดความสมดุล 
ฟลูออไรด์บางส่วนกจ็ะแพร่ผ่านจากวสัดุไปยงัน ้าลายและ
แผน่คราบจุลนิทรยี ์  เมื่อเวลาผา่นไปปรมิาณฟลูออไรด์ใน
วัสดุจะลดน้อยลง  ถ้าหากมีการ recharge ฟลูออไรด์ 
ฟลูออไรด์ในวสัดุกจ็ะเพิม่มากขึน้เกดิเป็นวงจรฟลูออไรด์
เชน่เดมิ     

ส าหรบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการปลดปล่อยฟลูออไรดไ์ดแ้ก่ 
1. ส่วนประกอบและปรมิาณฟลูออไรดใ์นวสัดุ 
2. การเกบ็ในสารละลายทีม่คีวามเป็นกรดจะท าให้

วสัดุมกีารปลดปล่อยฟลูออไรดอ์อกมามาก 
3. ค่าความเป็นกรดด่างของน ้าลายที่ต ่าจะท าให้

วสัดุมกีารปลดปล่อยฟลูออไรดอ์อกมามาก 
4. แผ่นคราบจุลนิทรีย์จะขดัขวางการปลดปล่อย

ฟลูออไรดส์ู่ในชอ่งปาก 
5. อัตราส่วนผงต่อส่วนเหลว มีการศึกษาของ 

Vermeersch และคณะในปี ค.ศ. 2001 เปรียบเทียบใน
วสัดุจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกนัพบว่า วสัดุที่มีความหนืด
มากจะมกีารปลดปล่อยฟลูออไรดท์ี่น้อยกว่าวสัดุทีม่คีวาม
หนืดทีน้่อยกวา่ 

6. ปริมาณพื้นที่ผวิของวสัดุที่มากจะท าให้มกีาร
ปลดปล่อยฟลูออไรดท์ีม่าก 

 เรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์นิยม
น ามาใช้ท าสารรองพื้นโพรงฟันมาก  มีการศึกษาของ      
พีรพงศ์และคณะในปี พ.ศ. 2556 พบว่าการปลดปล่อย
ฟลูออไรด์ของเรซินมอดฟิายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
ชนิดสารรองพื้นโพรงฟัน (Vitrebond®, Vivaglass® ) จะ
ปลดปล่อยฟลูออไรดม์ากกวา่คอมโพเมอร ์(Ionosit® ) และ

คอมโพสิตที่มีการเติมฟลูออไรด์ (Lime lite®) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  มีการศึกษาของ Neelakantan และ
คณะในปี ค.ศ. 2011 ในกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ใช้
บูรณะฟันพบว่าในระยะเวลา 3 วนัแรกกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้เดมิ (Fuji II® ) มกีารปลดปล่อยฟลูออไรด์
มากกว่าเรซินมอดฟิายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Fuji 
II® LC,  Ketac N-100®) อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ  แต่ใน
วนัที ่5-7พบวา่ Ketac N-100® มกีารปลดปล่อยฟูลออไรด์
มากกวา่อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

3. ความเข้ากนัได้ดีทางชีวภาพต่อเน้ือเย่ือในและ
เหงือก (Good biocompatibility to pulp tissue and 
gingival tissue) 

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ผสมเสรจ็ใหม่ๆ จะมี
ความเป็นพิษและเป็นสาเหตุท าให้เกิด mild transient  
inflammatory response ได้  ดังนัน้กลาสไอโอโนเมอร์
ซเีมนตท์ีม่กีารก่อตวัทีไ่ม่สมบูรณ์จะท าใหเ้กดิการเสยีวฟัน
ได้  เนื่องจาก Dentinal fluid จะมกีารแพร่ผ่านไปยงัวสัดุ 
และ hydrogen ions ในวสัดุที่ก่อตวัไม่สมบูรณ์กส็ามารถ
แพร่ผ่านไปยงั tubules ได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
Soares และคณะในปี 2016 หากเปรยีบเทยีบกนัระหวา่ง 
กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนตช์นิดดัง้เดมิและเรซนิมอดฟิายด์
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์พบว่า กลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้เดิมจะม ีbiocompatibility ดีกว่าเนื่องจาก 
เมื่อเกดิปฏิกริิยาจะเป็นกลางเร็วกว่า และคายความร้อน
น้อยกวา่ และในเรซนิมอดฟิายดก์ลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต์
ประกอบดว้ยฮมีา (HEMA) ซึ่งจะมคีวามเป็นพษิต่อ dental 
pulp และ osteoblast และยงัเป็นพษิต่อมนุษยด์ว้ย อาจท า
ให้เกิดอันตรายต่อทางเดินหายใจและก่อให้เกิด  eye 
irritation ได้  หากมวีสัดุเหลอืจากการผสมมากๆ แนะน า
ใหฉ้ายแสงให ้set ก่อนจะน าไปทิง้ถงัขยะ 

 
 
 
 
 



 
 

4. Thermal Compatibility 
 กลาสไอโอโนเมอร์ซเีมนต์มคี่าสมัประสทิธิก์ารขยายตวัเมื่อไดร้บัความรอ้น (CTE) ที่ใกล้เคยีงกบัฟัน  ดงันัน้ท า
ให้แนบสนิทบรเิวณขอบทีด่ ีม ีPolymerization shrinkage ประมาณ 3-4% ในเรซินมอดฟิายดก์ลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต์
ประกอบดว้ยฮมีา จะท าใหเ้กดิการดูดน ้าและมกีารขยายตวัได้ประมาณ 8% ซึ่งจะชดเชยการหดตวั จงึท าใหม้คีวามแนบ
สนิทไดด้กีวา่กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนตช์นิดดัง้เดมิ  

มีการศกึษาในห้องปฏิบตัิการของปัทมา พีรพงศ์และ
คณะ ในปี 2559 พบวา่ในการใช ้ liner และ adhesive เพื่อ
ป้องกนัการรัว่ซึมในฟันกรามน้อยที่ผ่านการรกัษาคลอง
รากฟันพบว่า เรซินมอดฟิายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 
((Vitrebond®) ให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้คอมโพเมอร์ 
( Ionosit®) ในการป้องกันการรัว่ซึม   แต่ระบบ total-
etched system จะให้ผลในการป้องกนั  dye penetration 
ดกีวา่ระบบ self-etched 

 
ข้อเสียของกลาสไอโอโนเมอรซี์เมนต์ 

1. มคีวามสวยงามน้อยกวา่เรซนิคอมโพสติ 
2. กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนตเ์ป็นวสัดุทีแ่ขง็แต่เปราะ มี

ความแขง็แรงต ่าไม่ควรน ามาบูรณะดา้นบดเคีย้ว   
    มีการศึกษาของ Khosla ในปี ค.ศ. 2015 ดูการ

เปลี่ยนแปลงของผวิกลาสไอโอโนเมอร์ซเีมนต์ชนิดดัง้เดมิ 
(Fuji II®) ภายหลงัจากใช้ 1.23% acidulated phosphate 
fluoride พบวา่ผวิมคีวามขรุขระเพิม่มากขึน้ 

3. เทคนิค sensitive แต่น้อยกวา่ใน เรซนิคอมโพสติ 
 
 
 
 
 
 

 

Antimicrobial properties ในกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต ์

 ในงานวจิยัมคีวามพยายามในการศกึษาผลของการเตมิ 
Antimicrobial agent ชนิดต่างๆ ลงไปในกลาสไอโอโน
เมอรซ์เีมนต ์ไดแ้ก่ 

1. 2.5% Triclosan พบวา่ ไม่มผีลต่อการรัว่ซมึของวสัดุ
และชว่ยใหคุ้ณสมบตั ิAntimicrobial properties ดขี ึน้ 

2.  ยาปฏชิวีนะ Ciprofloxacin, Minocycline, Cefaclor 
และ Metronidazole พบวา่ ชว่ยเพิม่ success rate ในการ
รกัษาเนื้อฟันผทุีต่ดิเชือ้ในฟันน ้านม 

3. Chlorhexidine ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ Antimicrobial 
properties ให้ดขี ึน้ต่อแบคทเีรยีทีท่ าใหเ้กดิฟันผุ แต่จะลด
ค่า compressive strength และ bond strength และเพิ่ม
ระยะเวลาการก่อตวัของวสัดุ 

4. Titanium dioxide nanoparticles ช่วยเพิ่มคุณสมบตัิ 
Antimicrobial properties ดขี ึน้ 

5.  Poly-quaternary ammonium salts (PQAS)  ช่วย
เพิ่ ม  antibacterial activity แต่ จ ะ ลดค่ า  compressive 
strength 

 
 
 



 
 

องคป์ระกอบพ้ืนฐาน 
วสัดุบูรณะกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มีส่วนประกอบ

พื้นฐาน 2 ส่วน คือ ว ัฏภาคของเหลว ( liquid phase) 
และวฏัภาคผง (powder phase) ส่วนประกอบของวฏัภาค
ของเหลว ได้แก่  กรดโพลิคาร์บอกซีลิก(Polycarboxylic 
acid) หรอืโพลอีลัคโีนอคิ (Polyalkenoic acid) เขม้ขน้รอ้ย
ละ 40-55% และน ้ า 30% จัดเป็น Water base material 
และมีคุณสมบัติเป็น Hydrophilic นอกจากนี้ก็ย ังมี กรด
อะครลิกิ (Acrylic acid)  กรดมาเลอกิ (Maleic acid) ช่วย
ลดเวลาการก่อตวั กรดอทิาโคนิก (Itaconic  acid) ชว่ยลด
ความหนืด กรดทาทาริค (Tartaric acid acid) ช่วยเพิ่ม
เวลาการก่อตวัที่เรว็ขึน้และช่วยเพิม่ระยะเวลาการท างาน 
ซึ่งกรดต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะมีสูตรโครงสร้างที่มี
หมู่คาร์บอกซิลเป็นหมู่ที่ท าหน้าที่ในการก่อตวัของวสัดุ
และการยดึตดิกบัโครงสรา้งฟัน 

แต่ในส่วนเหลวของเรซนิมอดฟิายดก์ลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์จะมกีารเตมิมอนอเมอร์ทีล่ะลายน ้าได้ คอืไฮดรอก
ซีเอท็ทลิเมทาไครเลต (hydroxyethyl methacrylate) หรอื
ที่เรียกกันโดยย่อว่า ฮีมา (HEMA) 4.5-6% เข้าไปใน
ส่วนวฏัภาคของเหลวเพื่อเพิม่เวลาในการท างาน เนื่องจาก
พบว่าฮมีาช่วยชะลอการเกดิปฏกิริยิากรด-ด่างนอกจากนี้
ย ังมีการเติมสารเริ่มปฏิกิริยารีดอกซ์ ( redox initiator) 
ได้แก่ แคมฟอร์ควโินน ซึ่งเป็นตวัเริม่ต้นในปฏกิิรยิาการ
เกิดพอลิเมอร์ (polymerization reaction) โดยการบ่มตวั
ดว้ยแสงเขา้ไปในวฏัภาคของเหลว ท าใหว้สัดุบูรณะของเร
ซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์สามารถก่อตัว
เริม่แรกไดด้ว้ยการฉายแสง ดงันัน้บรษิทัผูผ้ลติจงึตอ้งเกบ็
ส่วนวฏัภาคของเหลวในบรรจุภณัฑ์ที่ทบึแสงเพื่อป้องกนั
ไม่ให้เกดิปฏกิริยิาการเกดิพอลเิมอร์ที่ไม่พงึประสงค์จาก
แสงภายนอก 

ส าหรบัวฏัภาคผง (powder phase) ของกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์มสี่วนประกอบ คอื ฟลูออโรอะลูมโินซิลิเกต 
กลาส ซึ่งจะมีแคลเซียมและฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบ 
(Calcium fluoro-aluminosilicate glass) อยู่ด้วย ขนาด
ของวฏัภาคแกว้ (glass phase) ขึน้อยู่กบัว่าเป็นชนิดวสัดุ
บูรณะฟัน หรือชนิด luting ชนิดวสัดุบูรณะฟันต้องการ

ความแข็ง แรงก็จ ะมีขนาดใหญ่กว่ า  ว ัฏภาคแก้ว
ประกอบด้วย 1.ซิลิกา (SiO2)  2.อะลูมินา (Al2O3) 3.
แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2) 4.อะลูมิเนียมฟอสเฟต 
(AlPO4 ) 5.โซเดียมอะลูมิเนียมฟลูออไรด์ (Na2 AlF6 ) 6.
อะลูมเินียมฟลูออไรด์  (AIF3)  ซึ่งมคีวามสามารถในการ
ปลดปล่อยไอออนที่เป็นส่วนประกอบออกมาได้ โดยที่
โครงร่างแก้วประกอบด้วย [ALO4] tetrahedrons และ 
[SiO4] tetrahedrons โดยต้องมปีรมิาณอะลูมนิาต่อซิลิกา
อย่างน้อย 1 ต่อ 2 เนื่องจากมีการศกึษาพบว่าอะลูมินา 
เป็นปัจจยัหลกัที่มีผลต่อความแขง็แรงและความใสของ
วสัดุ ในสูตรปัจจุบนัพยายามลดปรมิาณแคลเซียมลงเพื่อ
ลดการละลายตวัในช่วงแรก (initial set) ส าหรบัปริมาณ
ฟลูออไรด์ มกีารศกึษาพบว่าสามารถมปีรมิาณได้มากถงึ
ร้อยละ 23 นอกจากฟลูออไรดม์บีทบาทช่วยป้องกนัฟันผุ
แล้ว ยงัช่วยลด melting point ในขัน้ตอนการผลติ   ส่วน
ไอออนแร่ธาตุอื่นๆ ในส่วนประกอบเช่น Ca2+, Na+  จะ
ช่วย Balance ประจุในผลกึ นอกจากนี้ยงัมสี่วนของเมด็สี
เป็นส่วนประกอบเพื่อท าใหว้สัดุมสีหีลายระดบัใกลเ้คยีงกบั
สีของฟันธรรมชาติ และมีการเติมสารที่ท า ให้ เกิด 
Radiopaque ไดแ้ก่ SrO, BaO, ZnO เป็นตน้ 

ต่อมาเมื่อเทคโนโลยกีารผลติวสัดุในระดบันาโนมีการ
พฒันาขึ้น บางบริษัทผู้ผลิตจึงท าการพฒันาวสัดุโดยน า
เทคโนโลยดีงักล่าวมาใชใ้นการผลตินาโนฟิลเลอรซ์ึ่งน ามา
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของวสัดุบูรณะเรซนิมอดฟิายดก์ลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์โดยใส่อนุภาคนาโน (nanoparticle) 
ของเซอร์โคเนียหรอื   ซิลกิาที่มขีนาด 5-100 นาโนเมตร 
ในรูปแบบนาโนเมอรร์กิ (nanomeric) หรอืนาโนคลสัเตอร์ 
(nanocluster) เข้าไปในส่วนของวัฏภาคผง เรียกวสัดุ
บูรณะเรซินมอดฟิายด์กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต์ชนิดนี้วา่
เป็น นาโนไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (nanoionomer cement) 
จากการศกึษาพบว่าการเติมนาโนฟิลเลอร์ดงักล่าวช่วย
พฒันาวสัดุในด้านความสวยงาม โดยสามารถขดัให้เกดิ
ความเงางามได้มากขึ้น  มีความต้านทานการขัดถู  
(abrasive resistance) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวสัดุ
บูรณะเรซินมอดฟิายด์กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต์ชนิดเดมิ



 
 

โดยที่ย ังคงความสามารถในการปลดปล่อยและการคืน
กลบัของฟลูออไรดใ์นวสัดุเหมอืนเดมิ 

 
ชนิดของกลาสไอโอโนเมอรซี์เมนตเ์ม่ือแบง่ตามส่วนประกอบของโครงสร้าง 

1. กลาสไอโอโนเมอรซี์เมนต์ชนิดดัง้เดิม 
 ใช้ในงานบูรณะฟันทัว่ไป (ดูในหวัขอ้การบ่งใช้)  เช่น 
Fuji II® , Ketac Fill®,  Alpha Fil® เป็นต้น บางชนิดเป็น  
Water-hardening GIC  คือ การน าส่วนเหลวของ GIC 
(ซึ่ งมีความหนืดสูงเนื่ องจากมี  Molecular weight สูง 
30,000-45,000)  น ามารวมกับส่วนผงแล้วท าให้เกิด 
Freeze dried ไดเ้ป็นส่วนผงใหม่ เวลาผสมใชน้ ้ากลัน่ผสม 
ตวัอย่างเชน่  Chemfil Superior ®  

 กลุ่มนี้ตอ้งรอแขง็ตวัอย่างน้อย  5-7 นาท ีแลว้จงึท าการ 
finishing คร่าวๆ ไม่ควรโดนน ้า ปิดดว้ยสารเคลอืบผวิเพื่อ
ป้องกนัความชืน้และการสูญเสยีน ้าแลว้จงึนดัมา polishing 
ใน visit ถดัไป 
Reinforcing concepts  
  คือ วิธีการท าให้วสัดุมีความแขง็แรง สามารถท าได้
หลายวธิ ีเชน่ ลดรูพรุน เพิม่ Particle Reinforcement หรอื 

เรซนิในวสัดุ และการท าเคลอืบผวิ (Resin Coating) ท าให้
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัง้เดมิพฒันามาเป็นกลุ่ม
ต่างๆ ต่อไปนี้ 

2. Reinforced cements 
2.1 Highly viscous glass ionomer cement  
 กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มคีวามหนืดสูง มอีตัราส่วน

ผงต่อส่วนเหลวที่เพิ่มมากขึ้นรู้สึกว่ากดได้  แข็งตัวเร็วมี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีข ึ้น ละลายตัวลดลง ไวต่อ
ความชื้นในระยะแรกเริ่มลดลง มีขนาดของสารอดัแทรก
ลดลง มกีารลดปรมิาณของแคลเซียมท าให้แขง็ตวัเร็วขึ้น 
ใชใ้นงานบูรณะฟัน (ดูในขอ้บ่งใช)้  Atraumatic restorative 
treatment (ART) technique, Open sandwich technique 
ตัว 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 เป็นตน้  

ตารางตวัอย่างของชนิดและผลติภณัฑซ์เีมนตใ์นกลุ่มนี้  ระยะเวลาการผสม ระยะเวลาการท างานและ 
ระยะเวลาทีร่อภายหลงัจากการผสมก่อนจะขดัแต่งได ้

 
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  
 



 
 

2.2 Metal-reinforced (Modified)   glass ionomer  
cement 

2.2.1 เติมผงอะมลักมั AgSn (Arkar, 1999) เขา้
ไปในผงของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ วสัดุในกลุ่มนี้มี
ความแขง็แรงเพิม่มากขึน้ แต่มขีอ้เสยีคอืสเีหมอืนโลหะไม่
สวยงามและมคีวามไวต่อความชืน้ในระยะแรกทีม่กีารผสม 
ตวัอย่างเชน่ Miracle Mix®  

2.2.2 Cermet ionomer cement  มกีารท า Sintering 
โลหะเงินเข้าไปที่ผวิของอนุภาคแก้ว มีค่าความแขง็แรง
มากกว่าชนิดแรก การเติม Titanium dioxide ประมาณ 
5% เพื่อลดสขีองโลหะ ผวิวสัดุสามารถ burnish ได้ ใชใ้น
การอุดชัว่คราวหรอืท า Core build up การท า Core build 
up ด้วยวสัดุกลุ่มกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์จะต้องมเีนื้อ
ฟันเดมิเหลอือย่างน้อย 60% กลุ่มนี้จะมปีรมิาณฟลูออไรด์
น้ อยกว่ า กลาสไอ โอ โน เมอร์ซี เ มนต์ชนิ ดดั ้ง เ ดิม 
ตวัอย่างเชน่ Ketac silver®, Chelon-silver®, Riva silver®, 
Aqua silver®, Alpha- silver®, Hi- dense® แ ล ะ  Argion 
Molar AC® แต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์มีการเติมสงักะสเีขา้ไป 
(Zinc-reinforced glass ionomers) ตวัอย่างเชน่ Chem Fil 
Rock® 

2.3 Resin-reinforced glass ionomer cement  
กลุ่มนี้เป็น Self-curing มกีารเตมิอะครลิคิเรซินเขา้ไป

ในส่วนเหลวของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์   มีความ
สวยงามและใสเพิม่มากขึน้ ใชใ้นการอุดฟันหน้าคลาส III, 
V (Khoroushi and Keshani, 2013)  ตัวอย่ า ง เช่น  Fuji 
VIII®  มี Working time: 1นาที 30 วินาที   และ  setting 
time: 2 นาท ี10 วนิาท ี 

 
นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่ม  Reinforced cements อีก 

สองกลุ่มที่ไม่ได้มผีลติภณัฑ์ออกมาขายแต่มกีารศกึษาใน
งานวจิยั 

2.4 Fiber-reinforced glasses  
  มีการเติม Reinforcing agent เข้าไปในส่วนผงของ

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Kobayashi  et al, 2000; Xu 
et al, 2001 )  ไดแ้ก่  Alumina fibers, Silicon nitride หรอื 
E-glass fibers, silica fibers, carbon fibers จะท าให้ค่ า 
fracture toughness & flexural strength สูงขึน้ แต่มขีอ้เสยี
คอืผสมยาก และยงัมคีวามตา้นทานต่อการสกึต ่า 

2. 5 Hydroxyapatite reinforced glass ionomer 
cements (HA-GIC)  

มกีารเตมิ Hydroxyapatite เขา้ไปในส่วนผงของกลาส
ไอโอโนเมอรซ์เีมนต์ (Gu et al, 2005) ซึ่งจะไปท าปฏกิริยิา
กับ carboxylate groups ในกรด ข้อดีคือ  ท าให้ว ัสดุมี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ดีข ึ้น มีความเข้ากันได้ทาง
ชวีภาพทีด่ขี ึน้ 

3. Resin-modified glass ionomer cement  
กลาสไอโอโนเมอร์ซเีมนต์ยงัมขีอ้ดอ้ย คอืมคีวาม

แขง็แรงและการทนความเค้น (toughness) ต ่านอกจากนี้
ยงัมเีวลาท างานที่จ ากดั เวลาในการก่อตวั (setting time) 
ของวสัดุในช่วงแรกใช้เวลานาน มีความไวต่อความชื้น 
และมีการละลายตวัค่อนข้างมาก จึงมีการพฒันามาเป็น
วสัดุบูรณะเรซินมอดิฟายด์เพื่อเพิ่มเวลาในการท างาน 
สามารถก่อตัวเริ่มแรกได้ด้วยการฉายแสง ความไวต่อ
ความชื้นและการละลายตัวลดลง (Sidhu, 2011) และมี
คุณสมบัติเชิงกลดีขึ้นโดยมีความแข็งแรงดัด ( flexural 
strength) และความแขง็แรงอดั (compressive strength) 
เพิม่ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงแรกหลงัจากปฏกิริยิาก่อ
ตวั วสัดุในกลุ่มนี้แรกเริม่ผลติออกมาในรูปของสารรองพื้น
และฉาบผวิโพรงฟัน ได้แก่ Vitrebond® ต่อมากผ็ลติเป็น
วัส ดุ บู รณะ ฟั น  ไ ด้ แ ก่  Riva light cure®, Fuji II  LC®, 
Photac Fil ®, Vitremer® เมื่อมีการพฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลิตวัสดุในระดับนาโน (nanotechnology) ได้มีความ
พยายามในการพัฒนาวัสดุอย่างต่อเนื่ องโดยการน า
เทคโนโลยดีงักล่าวมาใชใ้นการผลตินาโนฟิลเลอรซ์ึ่งน ามา
เป็นองคป์ระกอบหนึ่งของวสัดุบูรณะเรซนิ มอดฟิายดโ์ดย
มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ความสวยงาม สามารถขดัวสัดุให้
เกดิความเงางามไดม้ากขึน้และท าใหค้ณุสมบตัเิชงิกลดขีึน้ 



 
 

โดยยงัคงความสามารถในการปลดปล่อยและการคนืกลบั
ของฟลูออไรด์ในวัสดุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ฟลูออไรด์ในสภาวะแวดล้อมได้เหมอืนเดมิ ตวัอย่างของ
วสัดุนาโนไอโอโนเมอร์ได้แก่ Ketac Nano® หรือ Ketac 
N-100® ผลติออกมาเป็นครมีขน้สองหลอดส่วนประกอบก็
ค ง ยั ง เ หมื อ น เ ดิ ม คื อ มี  Fluoroaluminosilicate glass, 
Polyalkenoic acid, น ้ า , HEMA, Photoinitiator แต่ จะมี
ส่วนที่แตกต่างจากเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์
ซี เ ม น ต์ ช นิ ด อื่ น ๆ  คื อ มี  Nanocluster, Si l ica,  
Zirconia     ถึงแม้บริษัทผู้ผลิตแนะน าว่าเมื่ออุดเรซิน 
มอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์เสร็จแล้วสามารถ 
finishing และ polishing ได้ทนัท ีมบีางการศกึษา (Sidhu 
et al, 2004) แนะน าว่าควรค านึงถึง water balance ของ
วสัดุ อาจจะท าเพยีงแค่ finishing ขอบทีเ่กนิโดยไม่ใหว้สัดุ
โดนน ้า แลว้ค่อยนดัผูป่้วยมาขดัใน visit ถดัไป  
 

ปฏิกิริยาการก่อตวั 
ปฏิกิริยาการก่อตวัของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์คอื 

ปฏกิริยิากรด-ด่าง (Acid-base reaction) ซึ่ง โดยปฏกิริยิา
กรด-ด่างจะเกดิขึน้ทนัททีี่ผสมส่วนของวฏัภาคผงและวฏั
ภาคของเหลวเขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน 
 1. Dissolution phase 

เริ่มจากกรดโพลิคาร์บอกซีลิกแตกตวัในน ้าเกิดเป็น
ไฮโดรเจนไอออน โดยบางส่วนรวมกบัน ้าได้ไฮโดรเนียม
ไอออนและหมู่คารบ์อกซลิ 

H+ และ H30+ จะไปท าปฏกิริยิาทีผ่วิของส่วนผง ท าใหม้ี
การปล่อยไอออนโลหะออกมาไดแ้ก่ Ca2+, Al3+, Na+,  F-  

2. Hydrogel phase 

พืน้ผวิของฟลูออโรอลูมโินซลิเิกตกลาสจะถูกเปลีย่นสภาพ
เป็นเจลซลิกิา โดยที ่Si ในส่วนผงจะรวมกบั H30+ ท าใหม้ี

การสร้าง Silicic acid (Si(OH)4) และกลายเป็น Silica 
hydrogel  20-30% เกดิรอบๆ core material  
3. Polysalt gel phase 

เกลือพอลิคาร์บอกซีเลต ท าหน้าที่เป็นโครงข่าย
ในการก่อตัวของวัสดุซึ่ งปฏิกิริยาจะด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องพรอ้มกบัการปลดปล่อยฟลูออไรดไ์อออน โดยเริม่
จากหมู่คาร์บอกซิลบนสายพอลิคาร์บอกซีเลตจะไปรวม
กบัไอออนโลหะแคลเซียมไอออนและอะลูมเินียมไอออน
เกดิเป็นการตกตะกอนของเกลอืพอลคิารบ์อกซเีลต ไดแ้ก่ 
Calcium polycarboxylate เกิดก่อนในช่วงแรก 3-6 นาที
แรก เกลอืชนิดนี้จะมกีารละลายตวัง่ายต้องป้องกนัไม่ให้
โดนน ้าและเกดิเกลอื Aluminium polycarboxylate ตามมา
ในช่วง 24 ชัว่โมงแรก ค่าความเป็นกรดด่างจะค่อยๆ 
เพิม่ขึน้จนเป็นกลาง 6.7-7 และค่า Compressive strength 
ค่อยๆ สูงขึน้เรื่อยๆ    

 

ภาพแสดงการเกดิปฏกิริยิากรด-ด่าง 
 
 

  

COOH + H2O  H++ COO-+ H2O 
H++ COO-+ H2O  H30++ COO- 



 
 

ในส่วนกรดพอลิคาร์บอกซีลิกที่ยงัไม่เกิดปฏิกิริยาเมื่อมี
การสมัผสักบัโครงสร้างฟันจะเกดิการเชือ่มกนัของหมู่คาร์
บอกซลิบนสายพอลคิาร์บอกซเีลตกบัแคลเซยีมไอออนบน
โครงสร้างฟันในส่วนที่เป็นอะพาไทต์ หรอืเกดิการแทนที่
แคลเซยีมหรอืฟอสเฟตไอออนทีเ่คลื่อนทีอ่อกมาท าให้เกดิ
การยดึตดิกบัส่วนโครงสรา้งฟัน และในทีสุ่ดจะเกดิเป็นชัน้
ไอออนเอนริช ( ion-enriched layer)  ที่บริเวณพื้นผิว
รอยต่อของวสัดุบูรณะกบัโครงสร้างฟัน จากการศกึษา
พบว่าปฏิกิริยากรด-ด่างจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
ประมาณ 24 ชัว่โมง 

ปฏกิริยิาของเรซนิมอดฟิายด์กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต์
เกดิ 3 ชนิด คอื 

1. ปฏิกิริยากรด-ด่าง จะเกิดช้ากว่า กลาสไอโอโนเมอร์
ซเีมนตช์นิดดัง้เดมิ 

2. ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการ
กระตุน้ดว้ยแสง (Photo polymerization)   

โดยแคมฟอร์ควโินนซึ่งเป็นสารที่ท าใหเ้กดิการเริม่ตน้
ปฏกิริยิาการเกดิพอลเิมอร์ด้วยแสงจะถูกกระตุ้นและเกิด
เป็นอนุมูลอสิระไปกระตุ้นหมู่เมทาไครเลตใน HEMA ท า
ให้เกดิการเชื่อมโยงเป็นโครงขา่ยพอลเิมอร์จากนัน้จงึเกดิ
พันธะไฮโดรเจนโดยเชื่อมโยงระหว่างพอลิเมอร์ของ 
HEMA กบัสายพอลคิาร์บอกซีเลต ภายหลงัจากการฉาย
แสงพบวา่ปฏกิริยิากรด-ด่างจะเกดิขึน้ชา้ลง เนื่องจากวสัดุ
มีการก่อตวัเป็นโครงข่ายพอลิเมอร์ ท าให้ไอออนต่างๆ 
จากกรดพอลิคาร์บอกซีลิกและฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต 
กลาสใชเ้วลาในการแพร่ผ่านนานขึน้ และ HEMA ที่ได้รบั
การกระตุ้นจากแสงจนเกดิกระบวนการเกดิพอลเิมอร์ จะ
ลดความไวต่อการไดร้บัน ้า โดยพบว่าเมื่อเกดิปฏกิริยิาก่อ
ตวัสมบูรณ์จะม ีHEMA เหลอือยู่ในส่วนประกอบประมาณ
รอ้ยละ 5 ส่วนปฏกิริยิาการเกดิพอลเิมอรจ์ะเริม่เกดิขึน้เมื่อ
ถูกกระตุน้ดว้ยแสง  

3.  ป ฏิ กิ ริ ย า ก า ร แ ข็ ง ตั ว ท า ง เ ค มี  ( Chemical 
polymerization)  

บางบริษัทผู้ผลิตมีการเติมสารเริ่มต้นปฏิกิริยาเคมี 
(chemical initiators) ซึ่งส าหรับ HEMA คือ เบนโซอิล

เพอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide) เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อ
เป็นส่วนประกอบหนึ่ งในวัสดุซึ่งท าให้ว ัสดุมีการเริ่ม
ปฏกิริยิาการเกดิพอลเิมอรแ์บบไม่ใชแ้สงทนัทเีมื่อเริม่ผสม
และสามารถก่อตวัเป็นพอลเิมอร์ได้ในบรเิวณที่ได้รบัแสง
ไม่เพยีงพอ 

ถ้ามีครบทัง้ สามปฏิกิริยาจะเรียกว่า Tri cure  ถ้ามี
เฉพาะปฏกิริยิา 1 และ 2 เรยีกวา่ Dual cure 

ไบโอแอคทีฟกลาส (Bioactive glass (BAG)) เป็น
วสัดุชีวภาพ (biomaterial) ไม่ท าให้เกิดพิษต่อร่างกาย 
เป็นกลุ่มของเซรามิกกลาสที่สามารถเกิดปฏิกิริยาที่
บรเิวณพืน้ผวิซึ่งเหนี่ยวน าใหเ้กดิการออกฤทธิท์างชวีภาพ
ได้ ไบโอแอคทฟีกลาสที่ถูกค้นพบเป็นครัง้แรกโดย Larry 
Hench สามารถมีการยึดติดด้วยพันธะเคมีกับกระดูก 
BAG ปร ะกอบด้ ว ย  silicon (SiO2) , sodium (Na2O) , 
calcium oxides (CaO) and   phosphorus oxides (P2O5) 
ตวัอย่างผลติภณัฑเ์ชน่ Bioglass®, Perioglass® ไบโอแอค
ทีฟกลาสน ามาใช้ในทางการแพทย์ โดยใช้เป็นวัสดุ
ซ่อมแซมและทดแทนเนื้อเยื่อกระดูกที่สูญเสียไปในงาน 
Hard tissue replacement, Otological, oralmaxillofacial 
และ orthopedic surgery เป็นต้น การมีคุณสมบัติไบโอ
แอคทีฟของวสัดุท าให้เกิดพนัธะที่แขง็แรงกบัโครงสร้าง
กระดูกและคอลลาเจนผ่านทางการเกิดไฮดรอกซีอะพา
ไทต ์(hydroxyapatite) โดยทีไ่ม่มปีฏกิริยิาต่อตา้น (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 ขบวนการเกดิคอื โครงสร้างแกว้จะปล่อย 
alkaline agents ออกมา เกิดการสร้าง  aqueous silica 
(SiOH) ที่ผวิ และมกีารสร้างชัน้ calcium และ phosphate 
และสุดท้ายจะมีการตกผลึกของ hydroxyl carbonate 
apatite (HCA) เกดิเป็นชัน้  hydroxycarbonapatite layer 
ไบโอแอคทีฟกลาสจะช่วยเพิ่ม  tooth bioactivity  และ  
tooth regeneration capacity มีการน าเอาไบโอแอคทีฟ 
กลาสไปใส่ในกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ท าให้ช่วยในการ
เกิด  remineralization เพิ่มขึ้นและ  ช่วย ปิด  dentinal 
tubule จงึท าใหล้ดอาการเสยีวฟันได ้



 
 

ข้อบง่ใช้ของกลาสไอโอโนเมอรซี์เมนต ์
1. ใชส้ าหรบับูรณะโพรงฟันคลาส I, II  เฉพาะในฟัน

น ้านม 
2. โพรงฟันที่กรอเขา้ทางด้านประชดิ (Approximal) 

โดยตรงโดยทีม่ ีmarginal ridge เหลอือยู่ 
3. ใ ช้บู รณะ โพ ร ง ฟั นค ล า ส  III,  V  (erosion, 

abrasion, abfraction) 
4. Root caries โดยอาจอุดด้วยกลาสไอโอโนเมอร์

ซีเมนต์ทัง้หมดหรืออาจท าเป็น open sandwich 
technique ก่อนแลว้อุดปิดทบัดว้ยเรซนิคอมโพสติ 

5. ปิดผิว (Surface protection) บริเวณรากฟันที่
เหงอืกร่น 

6. ใช้เป็นวัสดุยึดชัว่คราวในการซ่อมฟันที่มีการ
แตกหกั  (Temporary repair for fractured tooth)  

7.  ใชบู้รณะ Distal Caries ของฟันซี่ที่ตดิกบัฟันคุด 
ภายหลงัจากถอนฟันคุดออกแลว้   

8. ใ ช้ เ ป็ น วัส ดุ บู รณะชั ว่ ค ร า วบ า บัด ฉุ ก เ ฉิ น 
(Emergency tooth restoration) 

9. ใชเ้ป็น base and liner  
10. ใช ้Block out undercut เวลาท า inlay หรอื onlay 
11. ใชเ้ป็น core material 
12. Repair บรเิวณขอบของครอบฟันหรอือะมลักมัที่เกดิ 

secondary caries โดยทีม่กีารลุกลามยงัไม่มาก 
13. ใชท้ า caries control ในผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งสูงใน

การเกดิฟันผ ุ
14. ใชเ้ป็น intermediate restoration 
15. ใชบู้รณะฟันในคนไขท้ีไ่ดร้บัการฉายรงัสรีกัษา 
16. ใช้อุ ดคอฟันในผู้สู งอายุที่ เหงือกร่น เยอะๆ 

เนื่องจากผูป่้วยสูงอายุมฟัีนผุง่ายสาเหตุมาจากมี
การดูแลสุขภาพชอ่งปากไดไ้ม่ด ี 

Contraindication ของกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต ์

1. โพรงฟันคลาส I, II, IV เนื่องจากจะท าให้วสัดุมี
การสกึมากหรอืแตกหกั 

2.  ใชท้ า Pulp capping 
3. บรเิวณทีต่อ้งการความสวยงาม 

4. ผูป่้วยทีม่ปีระวตัแิพ ้GI 
5. ในบางกรณีที่ผู้ป่วยหายใจทางปากอาจจะส่งผล

ท าใหผ้วิวสัดุแหง้ได ้ 
 

การเตรียมผิวฟัน (Tooth surface treatment) ก่อน
การบูรณะด้วยกลาสไอโอโนเมอรซี์เมนต์ 

อาจท าได ้3 วธิ ีไดแ้ก ่

1. ใ ช้  conditioning agent เ ช่ น  ท า ด้ ว ย  10- 25% 
polyacrylic acid นาน 10-20 วินาที แล้วล้างออก 
จากนัน้เป่าลมเบาๆ ท าให้เกดิเป็น moist dentin วธินีี้
จะเป็นการก าจดัชัน้ smear layer แต่ยงัคงมี smear 
plug หลงเหลืออยู่ใน dentinal tubule วิธีนี้มีข้อดีคือ 
1)  มี  microporosities เ กิดขึ้นซึ่ ง  ช่ วย ให้ ว ัสดุมี  
mechanical interlocking กบัเนื้อฟัน  

2) ท าใหค้่าการยดึอยู่ระหวา่งวสัดุกบัฟันสูงขึน้  

3) ท าให้เพิม่ปฏกิริยิาเคมรีะหว่างกรดโพลอีลัคโีนอคิ
กับ Hydroxyapatite ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้ อาจจะ
เ รี ย ก ว่ า  conditioning agent, dentine conditioner, 
tooth cleanser กลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนตส์่วนใหญ่จะ
ใชว้ธินีี้ 

2. วิธีทา primer  ซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นกรด เช่น 
diluted polycarboxylic acid ทาแล้วไม่ต้องล้างออก  
เป็นการ modify smear layer  หลงัจากทาแล้วต้องมี
ก า ร ฉ า ย แ ส ง ทุ ก ค รั ้ง เ นื่ อ ง จ า ก ผ ลิ ต ภัณฑ์ มี
ส่วนประกอบของ photoinitiator, HEMA 

ตวัอย่างผลติภณัฑท์ีใ่ชว้ธินีี้มสีองชนดิ คอื  

2.1. Vitremer ®  
Vitremer primer ประกอบดว้ย Vitrebond 
copolymer, HEMA, ethanol, photoinitiators  
2. 2.  Ketac N100 ®  
 Nano Primer ประกอบดว้ย water, HEMA, 
polyalkenoic acid copolymer, photoinitiators  

3. No treatment  มีบางผลิตภัณฑ์ได้แก่  Photac Fil® 
และ Ketac Universal®  ข้อมูลบริษัทผู้ผลิตอ้างว่า
สามารถน ามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้อง treatment ที่ผิว 



 
 

เ นื่ อ ง จ า ก ว่ า  Copolymer acids ส าม า รถยึดกับ  
calcium ions ของ hydroxyl apatites ของฟันได้เป็น
อย่างด ีแต่จากการศกึษาที่ผ่านมากบัวสัดุผลิตภัณฑ์
ชนิดอื่นๆ นอกจากสองชนิดนี้ ข้างต้นพบว่าการ 
treatment ทีผ่วิจะใหค้่าการยดึระหวา่งวสัดุกบัฟันทีสู่ง
กวา่การทีไ่ม่ treatment ทีผ่วิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 

การป้องกนัผิว (surface protection) หลงัจากบูรณะ
ด้วยกลาสไอโอโนเมอรซี์เมนต์ 

 ในช่วงแรกที่ GI เกิดปฏิกิริยาการก่อตวั (maturation 
stages)  หากได้รบัน ้าจะท าให้สูญเสียความใส แต่หาก
สูญเสยีน ้าจะท าให้วสัดุเกดิรอยร้าวได้ ดงันัน้การป้องกนั
ผิวด้ วย  hydrophobic agent หรือ  bonding resin จึงมี
ความจ าเป็น การป้องกนัผวิหรอืการเคลอืบผวิ หรอืการท า 
Resin coating มบีทบาทส าคญัอยู่ 3 ประการคอื 1. ช่วย
ป้องกนัการเปลี่ยนสีของวสัดุเนื่องจากจะไปช่วยเคลอืบ 
void หรอืขอ้บกพร่องต่างๆ ของผวิวสัดุ  2.ช่วยเพิม่ความ
สวยงามเนื่องจากสารเคลอืบผวิจะมคีวามมนัเงา  3. เพิม่
ความแขง็แรงของวสัดุ    

แต่ ก็มีบ า งผลิตภัณฑ์ ไ ด้ แก่  Ketac Universal® ที่
บ ริษัท ผู้ ผ ลิต อ้ า ง ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง เ ค ลื อ บผิว เ นื่ อ ง จ า ก
ส่วนประกอบมี special filler และ co-polymeric acid ที่
ช่วย เร่ งปฏิกิริย าท า ให้ว ัสดุมีค่ า  surface hardness, 
compressive และ  flexural strength ที่สูงตัง้แต่ในช่วง
เริม่แรกของการเกดิปฏกิริยิาการก่อตวั  

 ชนิดของ Resin coating ม ี2 ชนิดคอื  
1. Self cure   

  
2. Light cure 
       

    

 
 

 

บทสรปุ 

 กลาสไอโอโนเมอรซ์ีเมนต์เป็นวสัดุที่มคีวามเหมาะสมมากที่สุดในงาน preventive และ conservative  ขอ้ดคีอืมี
การยดึตดิกบัฟันดว้ยพนัธะเคมแีละมฟีลูออไรด ์ขอ้ดอ้ยคอืในเรื่องความสวยงามและมคีวามแขง็แรงน้อยกวา่เรซนิคอมโพสติ 
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