ผลของทิศทางการฉายแสงที่มีต่อความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน
และตําแหน่งยึดติดล้มเหลวของแบร็กเกตจัดฟันโลหะ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของทิศทางการฉายแสงที่มีต่อความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน
และตําแหน่งการยึดติดล้มเหลว โดยนําฟันกรามน้อยมนุษย์ที่ถอนแล้ว 30 ซี่ กลุ่มละ 10 ซี่ ยึดแบร็กเกตโลหะด้วย
วัสดุยึดติดเรซินที่บ่มตัวด้วยแสง ฉายแสงใน 3 ลักษณะ คือ 1) ฉายจากด้านใกล้กลางและไกลกลาง 2) ด้านแก้ม
และ 3) ด้านบดเคี้ยวของผิวฟัน จากนั้นทดสอบความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนภายหลังการฉายแสง 24 ชั่วโมง
ด้วยเครื่องยูนิเวอร์แซลเทสติงแมชชีน หลังแบร็กเกตหลุดตรวจสอบตําแหน่งการยึดติดล้มเหลวด้วยกล้องจุลทรรศน์
สเตอริโอ ผลการศึกษาพบความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละทิศทาง
การฉายแสง และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางการฉายแสงกับตําแหน่งการยึดติดล้มเหลว จึงสรุปได้ว่า ทิศทาง
การฉายแสงไม่มีผลต่อความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนและตําแหน่งยึดติดล้มเหลว
คําสําคัญ: ทิศทางการฉายแสง, ความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน, ตําแหน่งยึดติดล้มเหลว

Abstract
This research aimed to study the effect of light curing direction on the shear bond
strength and the bond failure site. 30 extracted human premolar teeth, 10 teeth in each group,
were bonded to stainless steel brackets with a light-cured adhesive, cured by light in 3 different
directions, 1) mesial and distal direction 2) buccal direction and 3) occlusal direction. The samples
were tested for the shear bond strength by a universal testing machine at 24 hours after light
activation. After bracket debonding, the sample were tested for the bond failure site by a stereo
microscope. The results revealed that the shear bond strengths of all light direction testing groups
were not significantly different and the failure sites were not related to light curing directions. In
conclusion light curing direction has no effect on the shear bond strength and failure site.
Keywords: Light Curing Direction, Shear Bond Strength, Degree of Cure
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1. บทนํา
การเคลื่อนฟันไปยังทิศทางและตําแหน่งที่ต้องการในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยเครื่องมือจัดฟัน
ชนิดติดแน่น อาศัยการให้แรงผ่านลวดโค้งไปยังแบร็กเกต หรือท่อจัดฟันที่ยึดติดกับแถบรัดจัดฟันไร้สนิมซึ่งยึดติด
กับฟันด้วยซีเมนต์ หรือใช้วิธียึดติดกับผิวฟันโดยตรงด้วยวัสดุยึดติด แล้วจึงถ่ายทอดแรงสู่ฟัน ดังนั้น ความแข็งแรง
การยึดติดของเครื่องมือกับผิวฟันจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แรงดังกล่าวนี้กระทําต่อฟันและเคลื่อนฟันไปได้
ปัจจุบันวัสดุยึดติดเครื่องมือกับผิวฟันโดยตรง ได้รับการพัฒนาจนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
(Eliades, 2006) เนื่องจากช่วยให้การทํางานง่ายขึน้ มีการยึดอยู่ที่ดี มีความสวยงาม ผู้ป่วยรู้สึกสบาย สามารถดูแล
และทําความสะอาดได้ง่ายขึ้น จนปัจจุบันการยึดเครื่องมือให้แรงเคลื่อนฟันกับตัวฟันด้วยแถบรัดจัดฟันหลงเหลือ
ทําเฉพาะกรณีเท่านั้น จากการสํารวจการใช้แถบรัดจัดฟัน พบว่า เหลือเพียงฟันกรามบนและล่างซี่ที่หนึ่งที่ใช้เป็น
ประจํา และการใช้แถบรัดจัดฟันในฟันกรามและฟันกรามน้อยลดน้อยลงจากอดีต (Keim, Gottlieb et al., 2002)
วัสดุยึดติดที่นิยมใช้ ได้แก่ เรซิน ไดอะคริเลต (Diacrylate Resin) ชนิดบ่มตัวด้วยแสง ซึ่งแนะนําโดย Tavas และ
Watts (Tavas and Watts, 1979) โดยจากการสํารวจพบการใช้วัสดุยึดติดเรซินที่บ่มตัวด้วยแสง 75% ของทันตแพทย์
จัดฟันซึ่งมากกว่าการใช้ระบบวัสดุยึดติดที่บ่มตัวทางเคมี (Keim, Gottlieb et al., 2002) และจากการศึกษาความ
แข็งแรงการยึดติดพบว่าวัสดุดังกล่าวมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวัสดุที่บ่มตัวทางเคมีที่มีเริ่มใช้มาก่อน (Tavas and
Watts, 1984; O' Brien, Read et al., 1989)
อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยของการยึดติดแบร็กเกตหรือท่อจัดฟันโดยตรงกับผิวฟันที่เป็นปัญหาอยู่บ่อยบ่อยใน
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่ การหลุดของแบร็กเกต เป็นผลให้การรักษาล่าช้า จํานวนครั้งในการรักษา
เพิ่มขึ้น และสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ จากการศึกษาพบอัตราการยึดติดล้มเหลว 5% (Keim, Gottlieb et al., 2002)
6% (Millett, Hallgren et al., 1998) และพบฟันหลังมีอัตราการยึดติดล้มเหลวมากกว่าฟันหน้าอย่างมีนัยสําคัญ
(Keim, Gottlieb et al., 2002; Koupis, Eliades et al., 2008) เพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวนี้ความแข็งแรงการ
ยึดติดระหว่างแบร็กเกตกับผิวฟันต้องมีค่าเพียงพอที่จะส่งผ่านแรงจากลวดโค้งไปยังฟัน โดยที่แบร็กเกตไม่หลุดจาก
ผิวฟัน จากการศึกษาของความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนควรมีค่าอย่างน้อย 5.88-7.85 เมกกะปาสคาล
(Reynolds, 1975)
เนื่องจากการยึดติดแบร็กเกตโลหะมีข้อจํากัดในการทะลุทะลวงของแสง จึงมีข้อเสนอแนะให้ฉายแสงใน
ทิศทางต่าง ๆ เพื่อให้ความแข็งแรงยึดติดที่เพียงพอต่อการใช้งานในทางคลินิก Tavas และ Watts (Tavas and
Watts, 1979; Tavas and Watts, 1984) แนะนําวิธีการฉายแสงส่องผ่านฟัน โดยวางแนวนําแสง 45 องศาต่อด้าน
บดเคี้ยวของฟันแต่ละซี่ ซึ่งให้ค่าความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนเพียงพอต่อแรงทางทันตกรรมจัดฟัน Oesterle
และ Shellhart (Oesterle and Shellhart, 2001) แนะนําการฉายแสงทิศทางผ่านฟันทางด้านใกล้ลิ้น แต่ต้องเพิ่ม
ระยะเวลาการฉายแสงให้นานขึ้นเพื่อให้ค่าความแข็งแรงการยึดติดที่เหมาะสม บริษัทผู้ผลิตแนะนําการฉายแสงโดย
ให้แนวนําแสงอยู่ด้านข้างและตั้งฉากกับซี่ฟัน (ด้านใกล้กลางและไกลกลาง) สอดคล้องกับคําแนะนําและการวิจัยต่าง ๆ
ที่ใช้วิธีการฉายแสงดังกล่าว (Oesterle, Messersmith et al., 1995; Usumez, Buyukyilmaz et al., 2004;
Mavropoulos, Staudt et al., 2005; Nisalak, Jaochakarasiri et al., 2006) นอกจากนี้ ยังมีการแนะนําการ
ฉายแสงจากทั้ง 4 ด้าน (ด้านใกล้กลาง ไกลกลาง ด้านบดเคี้ยว และด้านใกล้เหงือก) (Wendl and Droschl, 2004)
ซึ่งในการปฏิบัติงานทางคลินิกจริงนั้น ลักษณะการฉายแสงที่แนะนําทําได้ค่อนข้างยาก เช่น การฉายแสงจากด้าน
ไกลกลางและใกล้เหงือกของฟันหลัง การฉายแสงจากทางด้านแก้มหรือทางด้านบดเคี้ยวทําได้ง่ายกว่า แต่อย่างไร
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ก็ตาม การฉายแสงลักษณะเช่นนี้ อาจมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของการยึดติดทนแรงเฉือน เนื่องจากความทึบแสง
ของแบร็กเกตโลหะ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของทิศทางการฉายแสงใน 3 ทิศทาง คือ ด้านใกล้กลางและไกลกลาง (ตามที่บริษัทผู้ผลิต
แนะนํา) ด้านบดเคี้ยว และด้านแก้ม (ที่สะดวกต่อการทํางานโดยเฉพาะที่ฟันหลัง) ที่มีต่อความแข็งแรงการยึดติดทน
แรงเฉือน และตําแหน่งการยึดติดล้มเหลว

3. ระเบียบวิธวี ิจัย
3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ฟันของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจัดฟันแบบติดแน่นด้วยแบร็กเกตโลหะ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ฟันกรามน้อย 30 ซี่ที่ถอนจากผู้ป่วยเพื่อการจัดฟัน เป็นฟันที่ไม่มีพยาธิสภาพและ
ไม่เคยได้รับการเตรียมผิวฟันใด ๆ มาก่อน เก็บในสารละลายไทมอลในน้ํากลั่น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาไม่เกิน
6 เดือน ซึ่งการศึกษาในฟันมนุษย์ภายหลังการถอนผ่านการพิจารณาจาก Ethical Committee แล้ว
3.2 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ขั้นตอนการเตรียมฟันและการทดสอบความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน
ทําความสะอาดฟันกรามน้อยตัวอย่าง 30 ซี่ ตัดรากฟันออกให้เหลือส่วนของรากฟันติดอยู่กับตัวฟัน
3 มิลลิเมตร จากรอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน แบ่งฟันโดยการสุ่มฟันออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 ซี่
ฝังฟันกรามน้อยในท่อพลาสติกพีวีซีด้วยอะคริลิกชนิดบ่มตัวเอง โดยให้ครึ่งหนึ่งทางด้านเพดานของฟันฝังลงใน
อะคริลิก
ขั้นตอนการติดแบร็กเกต ขัดฟันด้วยผงขัดพัมมิซ 10 วินาที ล้างและเป่าแห้ง ทากรดฟอสฟอริกความเข้มข้น
ร้อยละ 35 (Gluma, Heraeus Kulzer GmbH, Germany) ที่ด้านแก้มของผิวฟัน 15 วินาที ล้าง 10 วินาที เป่าแห้ง
จนผิวเคลือบฟันขาวขุ่น ทาบอนดิงเรซินที่ผิวเคลือบฟัน (Transbond XT, 3M/Unitek, USA) ยึดแบร็กเกตโลหะ
สําหรับฟันกรามน้อย ขนาดร่อง 0.018 นิ้ว พื้นที่ฐานเฉลี่ย 15.25 ตารางมิลลิเมตร (Dyna-LockTM Standard
Edgewise, 3M/Unitek, USA) ด้วยวัสดุยึดติดเรซินที่บ่มตัวด้วยแสง (Transbond XT, 3M/Unitek, USA) ใน
ปริมาณที่เท่า ๆ กันในแต่ละชิ้นงาน ฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสง LED (Elipar S10, 3M/ESPE, USA) ที่มีความเข้มแสง
750 มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร วัดด้วยเครื่องวัดความเข้มแสง (100 Curing Radiometer, SdsKerr, USA) โดย
กลุ่ม 1 หน้าตัดของแนวนําแสงตั้งฉากระนาบแบร็กเกตด้านใกล้กลางและไกลกลางของผิวฟัน ห่างจากฐาน
แบร็กเกต 3 มม. ฉายแสงด้านละ 10 วินาที
กลุ่ม 2 หน้าตัดของแนวนําแสงตั้งฉากระนาบแบร็กเกตด้านแก้มของผิวฟัน ห่างจากฐานแบร็กเกต 3 มม.
ฉายแสง 20 วินาที
กลุ่ม 3 หน้าตัดของแนวนําแสงตั้งฉากระนาบแบร็กเกตด้านบดเคี้ยวของผิวฟัน ห่างจากฐานแบร็กเกต
3 มม. ฉายแสง 20 วินาที ดังแสดงในภาพที่ 1
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ก.)

ข.)

ค.)

ภาพที่ 1: ทิศทางการฉายแสง ก.) ด้านใกล้กลางและไกลกลาง ข.) ด้านแก้ม ค.) ด้านบดเคี้ยว
ทดสอบความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนด้วยเครื่องยูนิเวอร์แซลเทสติงแมชชีน (Shimadzu, EZTest
EZ-L/EZ-s Series) ตุ้มน้ําหนักขนาด 500 นิวตัน ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตร/นาที ภายหลังการฉายแสง 24 ชั่วโมง
โดยเก็บฟันตัวอย่างที่ติดแบร็กเกตก่อนทดสอบในน้ํากลั่น ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ขั้นตอนการศึกษาตําแหน่งการยึดติดล้มเหลว
หลังจากแบร็กเกตหลุดในการศึกษาก่อนหน้า นําผิวเคลือบฟันและฐานแบร็กเกตมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
สเตอริโอ (ML 9300, MEIJI, Japan) ที่กําลังขยาย 10 เท่า เพื่อศึกษาตําแหน่งการยึดติดล้มเหลว ตามการประเมิน
ดัชนีส่วนที่เหลือของวัสดุยึดติด (Adhesive Remnant Index; ARI Score) (Olsen, Bishara et al., 1997) ได้แก่
คะแนน 1 = วัสดุยึดติดทั้งหมดอยู่บนผิวฟัน (ปรากฏรอยพิมพ์ของฐานแบร็กเกต) คะแนน 2 = วัสดุยึดติดมากกว่า
90 เปอร์เซ็นต์อยู่บนผิวฟัน คะแนน 3 = วัสดุยึดติดมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แต่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์อยู่บนผิวฟัน
คะแนน 4 = วัสดุยึดติดน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ อยู่บนผิวฟัน คะแนน 5 = ไม่มีวัสดุยึดติดหลงเหลืออยู่บนผิวฟัน
3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS, Version 17 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มของค่าความแข็งแรง
การยึดอยู่ทนแรงเฉือนด้วยสถิติ One-way ANOVA และ ARI Score ด้วยสถิติ Chi-Square ทุกการวิเคราะห์
พิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

4. ผลการวิจัย
4.1 ความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน
จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนเมื่อฉาย
แสงในทิศทางต่าง ๆ และจากการศึกษาผลของทิศทางการฉายแสงด้วยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของค่าความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนระหว่างแต่ละ
ทิศทางการฉายแสง
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ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน (เมกะปาสคาล)
ทิศทางการฉายแสง
Mean ± SD
ด้านใกล้กลาง และ ไกลกลาง (n=10)
21.90a ± 2.29
ด้านแก้ม
(n=10)
21.62a ± 1.73
ด้านบดเคี้ยว
(n=10)
20.06a ± 2.82
ตัวอักษรที่เหมือนกันแสดงค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (p > 0.05)
4.2 ตําแหน่งการยึดติดล้มเหลว
จากการศึกษาตําแหน่งการยึดติดล้มเหลวโดยพิจารณาจากค่า ARI Score พบว่า มีความถี่ของค่า ARI
Score ดังแสดงในตารางที่ 2 และจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Chi-Square ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า
ทิศทางการฉายแสงและระยะเวลาทดสอบหลังการฉายแสงไม่มีความสัมพันธ์กับค่า ARI Score อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
ตารางที่ 2: แสดงการแจกแจงความถี่ของค่า ARI Score
Light Direction
ด้านใกล้กลาง และ ไกลกลาง (n=10)

1
0

2
1

ARI Score
3
6

4
3

5
0

ด้านแก้ม

(n=10)

0

0

5

5

0

ด้านบดเคี้ยว

(n=10)

0

0

6

4

0

5. อภิปรายผล
การวิจัยนี้เลือกศึกษาในฟันที่ถูกถอนออกมาแล้วและทดสอบในห้องทดลอง (In Vitro Study) เพื่อความ
สะดวกในการทดลอง สามารถออกแบบเซตการทดลองให้ฉายแสงในทิศทางต่าง ๆ ในระยะทางที่เท่ากันได้ในฟัน
ทุกซี่ แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองภายนอกช่องปากมีข้อจํากัด คือ ไม่สามารถเลียนแบบกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในช่องปากได้ทั้งหมด จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า ค่าความแข็งแรงการยึดติดในสิ่งมีชีวิต (In Vivo Study)
มีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการทดลอง เนื่องจากการเสื่อมสลายทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในช่องปาก (Pickett, Sadowsky
et al., 2001; Murray and Hobson, 2003) และนอกจากนี้ ในช่องปากยังมีอัตราเร็วของแรงบดเคี้ยวมากกว่า
อัตราเร็วของการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบสากลที่มักตั้งความเร็ว Crosshead Speed ที่ 0.5 มิลลิเมตร/นาที
(Eliades and Brantley, 2000)
การใช้ฟันกรามน้อยในการทดลองมีข้อดีเนื่องจากเป็นฟันซี่ที่หาได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันที่มีการถอนฟันร่วมการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟันที่ไม่มีพยาธิสภาพ ไม่มีวัสดุบูรณะและ
ไม่เคยได้รับการเตรียมผิวฟันใด ๆ มาก่อน และเก็บฟันมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งมีการศึกษาพบไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญของความแข็งแรงการยึดติดระหว่างผิวฟันและคอมโพสิต ของฟันที่ถูกเก็บเป็นระยะเวลา 3 เดือนถึง 5 ปี
ภายหลังการถอน (Williams and Svare, 1985) และก่อนการทดลองฟันกรามน้อยถูกแช่ในสารละลายไทมอล
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เพื่อให้ผิวฟันมีความชุ่มชื้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ซึ่ง Aquilino และคณะ ศึกษาพบไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญของค่าความแข็งแรงการยึดติดระหว่างกลุ่มที่เก็บฟันใน 0.9% NaCl, 0.05% สารละลาย
ไทมอลในน้ํากลั่น และน้ํากลั่นอย่างเดียว (Aquilino, Williams et al., 1987)
การศึกษาความแข็งแรงการยึดติด สามารถทดสอบได้ด้วยหลายแนวแรงกระทํา การวิจัยนี้เลือกใช้การ
ทดสอบด้วยแรงเฉือน เนื่องจากเป็นแรงที่คล้ายคลึงกับแรงบดเคี้ยวที่เกิดขึ้นในช่องปากที่มีแนวโน้มทําให้เกิดความ
ล้มเหลวของการยึดอยู่ของแบร็กเกต เช่นเดียวกับหลายการศึกษาก่อนหน้านี้ (Eliades and Brantley, 2000;
Wendl and Droschl, 2004; Dall'Igna, Marchioro et al., 2011) โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงแรงอัดยูนิเวอร์แซล
เทสติงแมชชีนที่ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตร/นาที ซึ่งเป็นความเร็วส่วนใหญ่จากการศึกษาวิเคราะห์อภิมาน (Finnema,
Ozcan et al., 2000) แต่หากเพิ่มความเร็วเครื่องทดสอบมากกว่านี้ ค่าความแข็งแรงการยึดติดที่ได้อาจลดลง
ดังการศึกษาก่อนหน้าที่พบว่า เมื่อเพิ่มความเร็วเครื่องทดสอบจาก 0.5 ถึง 5.0 มิลลิเมตร/นาที และ 1 ถึง 200
มิลลิเมตร/นาที ค่าความแข็งแรงการยึดติดลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (Eliades, Katsavrias et al., 2004; Bishara,
Soliman et al., 2005)
เนื่องจากแบร็กเกตจัดฟันโลหะเป็นตัวขัดขวางแสงที่ใช้บ่มปฏิกิริยาของวัสดุยึดติดที่บ่มตัวด้วยแสง ดังนั้น
โดยทั่วไปจึงแนะนําการฉายแสงทางด้านข้างของแบร็กเกต แต่จากผลการวิจัยนี้พบว่า ค่าความแข็งแรงการยึดติดทน
แรงเฉือนมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญระหว่างการฉายแสงทางด้านใกล้กลางและไกลกลาง ด้านแก้ม และด้าน
บดเคี้ยว ซึ่งจากการศึกษาของ Dall’lgna และคณะ (Dall'Igna, Marchioro et al., 2011) ที่ศึกษาผลของระยะเวลา
การฉายแสงต่อความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือน ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อฉายแสงจาก
ด้านปลายฟัน 5 วินาที ด้านใกล้และไกลกลางด้านละ 5 วินาที และจากทั้งสามด้าน ด้านละ 5 วินาที นอกจากนี้
จากผลการวิจัยยังพบทุกกลุ่มการฉายแสงมีค่าความแข็งแรงการยึดติดเพียงพอกับแรงทางทันตกรรมจัดฟันที่แนะนํา
โดย Reynolds (Reynolds, 1975) ซึ่งค่าความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนที่น้อยที่สุดของการวิจัยนี้ คือ 13.59
เมกะปาสคาล
แม้ว่าวัสดุยึดติดจะไม่ได้รับแสงหลักจากเครื่องฉายแสงโดยตรงเนื่องจากมีแบร็กเกตโลหะขัดขวางแสง
แต่ก็ได้รับแสงรองจากการกระจายแสงของพื้นผิวเคลือบฟัน ดังนั้น จึงอาจใช้อธิบายการบ่มปฏิกิริยาของวัสดุยึดติด
ด้านฐานของแบร็กเกตที่ไม่โดนแสงโดยตรงได้ เป็นผลให้ค่าความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนมีค่าไม่แตกต่างกัน
ระหว่างแต่ละทิศทางการฉายแสงตามผลการวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ทําการศึกษาภายหลังฉายแสง 24 ชั่วโมง
ซึ่งในการปฏิบิติงานในคลินิกนั้น ต้องการความแข็งแรงการยึดติดที่เพียงพอเพื่อต้านแรงที่จะทําให้เกิดการหลุดของ
แบร็กเกตตั้งแต่ช่วงแรก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาต่อไป เช่น ศึกษาความแข็งแรงการยึดติดภายหลังการฉายแสง
5 นาที นอกจากนี้ การศึกษานี้ใช้วัสดุยึดติดที่บ่มตัวด้วยแสงในการทดลองเพียงชนิดเดียว ดังนั้นอาจมีการศึกษาใน
วัสดุยึดติดชนิดอื่น ๆ ต่อไป
ในส่วนของการศึกษาตําแหน่งการยึดติดล้มเหลวจาก ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางการฉายแสงไม่มีความสัมพันธ์
กับค่า ARI Score อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า (Nisalak, Jaochakarasiri et al.,
2006; Dall'Igna, Marchioro et al., 2011) และเนื่องจากค่า ARI Score ถูกกําหนดโดยหลายปัจจัย เช่น ลักษณะ
ฐานแบร็กเกตและลักษณะผิวฟัน (O'Brien, Watts et al., 1988) ในการศึกษานี้ส่วนใหญ่พบการยึดติดล้มเหลวมาก
ที่ ARI score ระดับ 3 และ 4 หมายถึง มีวัสดุยึดติดที่ฟัน 10-90% หรือน้อยกว่า 10% นั่นหมายถึง มีการยึดติดที่
แข็งแรงกว่าที่ระหว่างฐานแบร็กเกตและวัสดุยึดติด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจมาจากแบร็กเกตที่ใช้ในการทดลองมี
ลักษณะฐานที่ทําให้เกิดการยึดอยู่ของวัสดุยึดติดสูง
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จากผลการวิจัยที่พบว่า กลุ่มการฉายแสงด้านใกล้แก้มและกลุ่มการฉายแสงด้านบดเคี้ยวก็สามารถให้ค่า
ความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มการฉายแสงด้านข้างของแบร็กเกตที่บริษัทผู้ผลิตแนะนํา
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเราสามารถฉายแสงจากด้านแก้มหรือด้านบดเคี้ยวก็ได้ ซึ่งจะทําให้เข้าทํางานง่ายขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟันหลัง

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. ทิศทางการฉายแสงไม่มีผลต่อค่าเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดทนแรงเฉือนของแบร็กเกตจัดฟันโลหะ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ทิศทางการฉายแสงไม่มีความสัมพันธ์กับตําแหน่งการยึดติดล้มเหลวหรือค่า ARI Score อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
3. ควรมีการศึกษาผลของทิศทางการฉายแสง ที่มีต่อความแข็งแรงการยึดติดในช่วงแรกหลังการฉายแสง
ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําไปปรับใช้ทางคลินิก
4. ควรศึกษาในวัสดุยึดติดที่บ่มตัวด้วยแสงชนิดอื่น ๆ เพื่อนําผลไปใช้กับวัสดุนั้น ๆ ได้

7. กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ซึ่งผู้เขียนใคร่
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ส่วนช่วยให้งานวิจัยดังกล่าวนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี

8. เอกสารอ้างอิง
Aquilino, S.A., V.D. Williams, et al. (1987). "The effect of storage solutions and mounting media
on the bond strengths of a dentinal adhesive to dentin." Dent Mater 3(3): 131-5.
Bishara, S.E., M. Soliman, et al. (2005). "Effect of changing a test parameter on the shear bond
strength of orthodontic brackets." Angle Orthod 75(5): 832-5.
Dall'Igna, C.M., E.M. Marchioro, et al. (2011). "Effect of curing time on the bond strength of a
bracket-bonding system cured with a light-emitting diode or plasma arc light." Eur J
Orthod 33(1): 55-9.
Eliades, T. (2006). "Orthodontic materials research and applications: part 1. Current status and
projected future developments in bonding and adhesives." Am J Orthod Dentofacial
Orthop 130(4): 445-51.
Eliades, T. and W. A. Brantley (2000). "The inappropriateness of conventional orthodontic bond
strength assessment protocols." Eur J Orthod 22(1): 13-23.

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

9

Eliades, T., E. Katsavrias, et al. (2004). "Effect of loading rate on bond strength." J Orofac Orthop
65(4): 336-42.
Finnema, K.J., M. Ozcan, et al. (2000). "In-vitro orthodontic bond strength testing: a systematic
review and meta-analysis." Am J Orthod Dentofacial Orthop 137(5): 615-622 e3.
Keim, R.G., E.L. Gottlieb, et al. (2002). "2002 JCO study of orthodontic diagnosis and treatment
procedures. Part 1. Results and trends." J Clin Orthod 36(10): 553-68.
Koupis, N.S., T. Eliades, et al. (2008). "Clinical evaluation of bracket bonding using two different
polymerization sources." Angle Orthod 78(5): 922-5.
Mavropoulos, A., C.B. Staudt, et al. (2005). "Light curing time reduction: in vitro evaluation of new
intensive light-emitting diode curing units." Eur J Orthod 27(4): 408-12.
Millett, D.T., A. Hallgren, et al. (1998). "A 5-year clinical review of bond failure with a light-cured
resin adhesive." Angle Orthod 68(4): 351-6.
Murray, S.D. and R.S. Hobson (2003). "Comparison of in vivo and in vitro shear bond strength."
Am J Orthod Dentofacial Orthop 123(1): 2-9.
Nisalak, P., P. Jaochakarasiri, et al. (2006). "Initial tensile bond strength among various types of
ortodontic adhesives." วทันต. 56(5): 301-309.
O'Brien, K.D., D.C. Watts, et al. (1988). "Residual debris and bond strength--is there a
relationship?" Am J Orthod Dentofacial Orthop 94(3): 222-30.
O'Brien, K. D., M. J. Read, et al. (1989). "A visible light-activated direct-bonding material: an in vivo
comparative study." Am J Orthod Dentofacial Orthop 95(4): 348-51.
Oesterle, L. J. and W. C. Shellhart (2001). "Bracket bond strength with transillumination of a lightactivated orthodontic adhesive." Angle Orthod 71(4): 307-11.
Oesterle, L.J., M.L. Messersmith, et al. (1995). "Light and setting times of visible-light-cured
orthodontic adhesives." J Clin Orthod 29(1): 31-6.
Olsen, M.E., S.E. Bishara, et al. (1997). "Evaluation of Scotchbond Multipurpose and maleic acid
as alternative methods of bonding orthodontic brackets." Am J Orthod Dentofacial
Orthop 111(5): 498-501.
Pickett, K.L., P.L. Sadowsky, et al. (2001). "Orthodontic in vivo bond strength: comparison with in
vitro results." Angle Orthod 71(2): 141-8.
Reynolds, I.R. (1975). "A review of direct orthodontic bonding." Br J Orthod 2: 171-178.
Tavas, M.A. and D.C. Watts (1979). "Bonding of orthodontic brackets by transillumination of a light
activated composite: an in vitro study." Br J Orthod 6(4): 207-8.
Tavas, M.A. and D.C. Watts (1984). "A visible light-activated direct bonding material: an in vitro
comparative study." Br J Orthod 11(1): 33-7.

10

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

Usumez, S., T. Buyukyilmaz, et al. (2004). "Effect of light-emitting diode on bond strength of
orthodontic brackets." Angle Orthod 74(2): 259-63.
Wendl, B. and H. Droschl (2004). "A comparative in vitro study of the strength of directly bonded
brackets using different curing techniques." Eur J Orthod 26(5): 535-44.
Williams, V.D. and C.W. Svare (1985). "The effect of five-year storage prior to bonding on
enamel/composite bond strength." J Dent Res 64(2): 151-4.

การประชุ ม วิ ช าการมหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพ
BANGKOK UNIVERSITY RESEARCH CONFERENCE

11

