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บทปริทัศน์
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์และสมบัติทางคลินิก
คมดาว เติมกลีบบุปผา, อวิรุทธ์ คล้ายศิริ

บทคัดย่อ
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ เป็นวัสดุที่เกิดจากการผสมระหว่างผงแก้วฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต และส่วนเหลวที่มีกรด
พอลิอัลคีโนอิกเป็นองค์ประกอบหลัก โดยก่อตัวด้วยปฏิกิริยากรด-ด่าง ข้อดีของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่แตกต่างจากวัสดุ
บูรณะชนิดอื่น ๆ คือ ให้การยึดติดที่ดีทั้งกับเคลือบฟันและเนื้อฟันด้วยพันธะเคมี สามารถปลดปล่อยและดูดสะสมฟลูออไรด์ มีความ
เข้ากันทางชีวภาพทีด่ ี และมีคา่ สัมประสิทธิก์ ารขยายตัวเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมทิ ใี่ กล้เคียงกับเนือ้ ฟัน กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์
สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการปรับสถานะของกรด หรือสารดัดแปร ขณะเดียวกันกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ยัง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และความสวยงามให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีการนำ�กลาสส์
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์มาใช้อย่างแพร่หลาย โดยสามารถนำ�มาใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันเดี่ยว ๆ หรือสามารถนำ�มาใช้ร่วมกับวัสดุบูรณะ
อื่น ๆ เช่น อะมัลกัม หรือ เรซินคอมโพสิตได้
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ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ Wilson และ McLean ได้
สร้างสรรค์วสั ดุบรู ณะฟันชนิดกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ขนึ้ เป็น
ครั้งแรกโดยพัฒนามาจากซิลิเกตซีเมนต์ (silicate cement)๑
โดยต้องการหาวัสดุบูรณะฟันที่มีสีเหมือนกับฟันธรรมชาติเพื่อ
ทดแทนซิลิเกตซีเมนต์ เนื่องจากวัสดุชนิดนี้ถึงแม้จะมีสีสวย
เหมือนฟันธรรมชาติกต็ าม แต่กลับมีขอ้ เสียหลายประการ ได้แก่
เกิดระคายเคืองต่อเนือ้ เยือ่ ใน (pulpal irritation) เนือ้ วัสดุมกี าร
ละลายตัวสูงส่งผลให้ผวิ หน้ากร่อนสลาย และยังเกิดการเปลีย่ น
สี ข องเนื้ อ วั ส ดุ หลังการใช้งาน กลาสส์ไอโอโนเมอร์ ซี เ มนต์
เป็นวัสดุบูรณะที่ก่อตัวด้วยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรด-ด่าง
จึงจัดเป็นซีเมนต์กลุ่มที่มีน�้ำเป็นองค์ประกอบ (water based
cement) เมื่อก่อตัวแล้วเนื้อวัสดุมีสีสวยงามซึ่งต่างจากซีเมนต์
ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีทึบ เช่น ซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ หรือ ซิงค์พอลิ
คาร์บอกซิเลตซีเมนต์ เป็นต้น อีกทัง้ กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์
ยังมีสมบัตใิ นด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และความสามารถ
เกิ ด พั น ธะเคมี กั บ ผิ ว ฟั น ธรรมชาติ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย ในยุ ค แรก ๆ
วัสดุชนิดนี้มีชื่อว่า อะลูมิโนซิลิเกตพอลิอะคริเลต (AluminoSilicate-Poly-Acrylate) หรือเรียกย่อว่า “เอเอสพีเอ” (ASPA)๒
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประกอบด้วย ๒ ส่วน๓, ๔
คือ ส่วนผงและส่วนเหลว ในยุคแรกของการพัฒนาวัสดุนั้น
ส่วนผงมีองค์ประกอบเป็นแก้วฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต และ
ส่วนเหลวเป็นพอลิเมอร์ของกรดอะคริลิก (polyacrylic acid)
แต่เนื่องด้วยความเป็นโฮโมพอลิเมอร์ ท�ำให้สายโซ่พอลิเมอร์
อยู่ใกล้ชิดกันและเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายโซ่ ส่งผลให้
ส่วนเหลวมีความหนืดสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายสภาพเป็นเจล๓, ๔
ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงได้สังเคราะห์กรดพอลิอัลคีโนอิกให้เป็น
เฮเทอโรพอลิเมอร์ (heteropolymer) ของกรดอะคริลิกกับ
กรดมาเลอิก (maleic acid) หรือ กรดอะคริลกิ กับกรดอิทาโคนิก
(itaconic acid) เป็นต้น เมื่อสายโซ่เป็นเฮเทอโรพอลิเมอร์
ปั ญ หาเรื่ อ งการเกิ ด สภาพเป็ น เจลก็ ห มดไป แต่ เ นื่ อ งด้ ว ย
ระยะเวลาการก่อตัวของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ยคุ ต้น ๆ ยังมี
ระยะเวลาที่นานเกินไป โดยปี ค.ศ. ๑๙๗๖ Wilson และคณะ๕
ได้ท�ำการศึกษาเรื่องระยะเวลาการก่อตัว โดยการเติมกรด
ทาร์ทาริก (tartaric acid) ลงไปในส่วนเหลว และพบว่า
การปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยวิ ธี นี้ ท�ำให้ ก ลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ ซี เ มนต์
มีระยะเวลาการท�ำงานที่นานขึ้นแต่ระยะการก่อตัวที่สั้นลง
โดยปกติส่วนเหลวของซีเมนต์ชนิดนี้ คือกรดพอลิอัลคีโนอิก
ซึ่งมีน�้ำหนักโมเลกุลสูง ดังนั้นเมื่อเปิดฝาขวดที่บรรจุส่วนเหลว
ทิ้งไว้นาน ๆ น�้ำจะระเหยออกจากขวดได้ ส่งผลให้ส่วนเหลว
มี ค วามข้ น หนื ด ขึ้ น และท�ำให้ ผู ้ ใช้ ง านไม่ ส ามารถก�ำหนด

อัตราส่วนทีแ่ น่นอนได้ขณะผสมส่วนผงและส่วนเหลวเข้าด้วยกัน
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับปรุงส่วนที่เป็นกรด โดยการน�ำกรด
พอลิอัลคีโนอิกที่อยู่ในสภาวะที่เป็นของเหลวไปท�ำให้เป็นของ
แข็งภายใต้อุณหภูมิต�่ำ แล้วท�ำให้แห้งและบดให้เป็นผงละเอียด
จากนั้นคลุกเคล้าเข้ากับส่วนผงแก้วฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกต
ดังนั้นส่วนเหลวที่บรรจุอยู่ในขวดจึงเป็นเพียงน�้ำกลั่นผสมกับ
กรดทาร์ทาริก๓ และเรียกกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ประเภท
นี้ว่า “ชนิดแอนไฮดรัส (anhydrous type)” ดังนั้นกลาสส์
ไอโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ จึ ง สามารถแบ่ ง ตามวิ ธี ข องการปรั บ
สถานะของกรดพอลิอัลคีโนอิกและการน�ำไปรวมอยู่ที่ส่วนผง
หรือส่วนเหลว ซึ่งแบ่งได้เป็น ชนิดไฮดรัส (hydrous type),
ชนิ ด แอนไฮดรั ส (anhydrous type) และชนิ ด กึ่ งไฮดรัส
(semihydrous type) โดยชนิดไฮดรัส หมายถึงการท�ำให้กรด
อยู่ในรูปสารละลายที่เป็นของเหลวและรวมอยู่ในส่วนเหลว
ส่วนชนิดกึ่งไฮดรัส หมายถึงการแปรสภาพให้กรดอยู่ในรูป
ของแข็งและสารละลายที่เป็นของเหลวที่รวมอยู่ในส่วนผงและ
ส่วนเหลวตามล�ำดับ
นอกจากนี้กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ยังสามารถ
แบ่งตามวิธีการดัดแปร (modify) ด้วยวัสดุต่างชนิด ได้เป็น
๓ ประเภท คือ ๑. กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัง้ เดิมทีอ่ าศัย
ปฏิกิริยาของกรด-ด่างระหว่างกรดพอลิอัลคีโนอิก และแก้ว
ฟลูออโรอะลูมิโนซิลิเกตในการก่อตัว๑, ๖ ซึ่งซีเมนต์ชนิดนี้ไม่ได้
ดัดแปรด้วยวัสดุต่างชนิด ๒. กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิด
ดัดแปรด้วยโลหะ เหตุที่มีการผสมผงโลหะในซีเมนต์เนื่องจาก
เนื้อของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ก่อตัวแล้วมีความเปราะ
ดังนั้นผงโลหะที่ผสมเข้าไปจะเสริมให้เนื้อซีเมนต์มีความแกร่ง
(toughness) มากขึ้น โดยการดัดแปรด้วยผงโลหะสามารถ
ท�ำได้สองวิธี ได้แก่ ก. คลุกเคล้าด้วยโลหะเงินเจือ (silver
alloy admix) ซึ่งเป็นการน�ำผงโลหะเงินเจือผสมคลุกเคล้าเข้า
กับผงแก้ว (physical mix) ข. การเผาผนึก (sintering) ระหว่าง
ผงโลหะเจือกับผงแก้ว ซึ่งในขั้นตอนการผลิต วัสดุจะได้รับ
ความร้อนที่ต�่ำกว่าจุดหลอมละลายของผงแก้วและผงโลหะ
แต่อุณหภูมินี้ให้ความร้อนสูงพอที่จะท�ำให้ผิวของผงโลหะและ
ผิวของผงแก้วเชื่อมติดกัน ดังนั้นจึงเรียกซีเมนต์ประเภทนี้ว่า
“เซอร์เมตซีเมนต์ (cermet cement)” ถึงแม้วา่ กลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยผงโลหะเจือ จะส่งผลให้เนื้อวัสดุที่
ก่อตัวแล้วมีความแกร่งเพิ่มขึ้น แต่วัสดุกลับมีสีด�ำขาดความ
สวยงาม ดังนั้นจึงจ�ำกัดใช้ได้เฉพาะการก่อเป็นแกนฟัน หรือใช้
เป็นวัสดุอุดฟันหลังที่ไม่ต้องการความสวยงามเท่านั้น ปัจจุบัน
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยโลหะได้รับความ
นิยมลดลง เนื่องจากมีการพัฒนากลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
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ชนิ ด ดั้ ง เดิ ม ให้ มี ค ่ า ความทนแรงอั ด สู ง ขึ้ น โดยการปรั บ ให้
อัตราส่วนของส่วนผงต่อส่วนเหลว (powder/liquid ratio)
มีค่าสูงขึ้น ๓. กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วย
เรซิน (resin-modified glass-ionomer cement, RMGIC)
เป็นการเติมสารไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลท (Hydroxyethyl
methacrylate) หรือฮีมา (HEMA) ลงไปในส่วนเหลว หรือการ
สังเคราะห์สายโซ่ของกรดพอลิอลั คีโนอิกให้มหี มูฟ่ งั ก์ชนั ทีจ่ ะเกิด
การพอลิเมอไรเซชันได้ (polymeriable group) โดยการเกิด
ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน มี ๒ รูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของสาร
ริเริ่ม (initiator) ได้แก่ แบบบ่มตัวเอง (self-curing) และแบบ
บ่มตัวด้วยแสง (light-curing)๗ ข้อดีของกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซิน คือ ค่าการละลายตัวเมื่อแช่ในน�้ำ
มีคา่ ลดลง และกรณีทเี่ รซินนัน้ เป็นชนิดทีบ่ ม่ ด้วยแสง ทันตแพทย์
สามารถท�ำให้ซีเมนต์บ่มตัวได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ เป็นต้น
สมบัติเด่นของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์คือ การ
ยึดติดกับผิวฟันด้วยพันธะเคมี๘ ใช้เป็นวัสดุบูรณะในบริเวณ
ที่ไม่รองรับแรงจากการบดเคี้ยวได้๙ ปล่อยฟลูออไรด์จากวัสดุ
สู่เนื้อเยื่อบริเวณรอบ ๆ สามารถป้องกันการเกิดฟันผุซ�้ำใต้ต่อ
วัสดุบูรณะได้๙ - ๑๓ ในด้านการใช้งานทางคลินิก พบว่าความ
เป็นกรดในระยะเริ่มแรก มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อในน้อยกว่า
ซิลเิ กตซีเมนต์และซิงค์ฟอสเฟตซีเมนต์ สีของกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ที่มีความใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ และมีความแนบ
สนิ ท ของวั ส ดุ กั บ ตั ว ฟั น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การบู ร ณะด้ ว ยเรซิ น
คอมโพสิต แต่ข้อเสียของวัสดุคือ การไวต่อน�้ำและความชื้น
กล่าวคือช่วงต้นของการก่อตัววัสดุชอบดูดน�้ำและเมื่อก่อตัว
สมบูรณ์วสั ดุชอบคายน�ำ้ ดังนัน้ จึงต้องทาสารเคลือบผิว (surface
coating) เพื่อปกป้องผิวของวัสดุที่เพิ่งบูรณะเสร็จ๔, ๑๔ - ๑๖
นอกจากนี้กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ยังมีความเปราะ จึง
ไม่เหมาะสมทีจ่ ะใช้งานในบริเวณทีต่ อ้ งรับแรงมาก๖ แต่เนือ่ งด้วย
สมบัติที่ดีหลายประการของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ จึงน�ำ
วัสดุชนิดนี้มาใช้งานได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้เป็นวัสดุเคลือบ
หลุมร่องฟัน ใช้บูรณะด้านประชิดของฟันหน้ารวมทั้งบูรณะ
บริเวณคอฟันที่เกิดจากฟันผุและไม่ได้เกิดจากฟันผุ ใช้เป็นกาว
ยึดชิ้นงานบนฟันหลัก๖, ๙ เป็นต้น

แต่ เ นื่ อ งจากกรดพอลิ อั ล คี โ นอิ ก ที่ ใช้ เ ป็ น กรดอ่ อ น และ
มี ไ ฮดรอกซี อ ะพาไทต์ ที่ ผิ ว ฟั น ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น บั พ เฟอร์ ๑๗
จึงเกิดการสูญเสียแร่ธาตุเพียงเล็กน้อย และพบว่าผิวระหว่าง
รอยต่อของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์กับผิวฟันจะเกิดการ
แลกเปลี่ยนประจุซึ่งกันและกัน เรียกว่า ชั้นแลกเปลี่ยนประจุ
(ion exchange layer)๑๘ โดยชั้นดังกล่าวมีความหนาเพียงแค่
ระดับไมโครเมตร๑๙, ๒๐ แต่สามารถทนทานต่อความเป็นกรด
และด่างได้ดี (acid-base resistance layer) และเชื่อว่าเป็น
ชั้นที่ท�ำให้เกิดแรงยึดเกาะของวัสดุกับผิวฟัน ซึ่งค่าแรงยึดเกาะ
นี้ไม่สามารถวัดได้๑๗ เพราะเมื่อทดสอบค่าแรงยึดเกาะ ความ
ล้มเหลว (mode of failure) จะเกิดขึน้ ในชัน้ ของเนือ้ วัสดุเสมอ
(cohesive failure)๘, ๒๑ ซึ่งมีการประมาณค่าแรงยึดเกาะของ
วัสดุกับผิวฟันไว้ที่ ๓ - ๑๐ เมกะพาสคาล๒๒
มีงานวิจัยแนะน�ำวิธีการเพิ่มค่าแรงยึดเกาะ โดยการ
ปรับสภาพผิวฟันด้วยกรดพอลิอะคริลิก๒๓ ด้วยความเข้มข้น
ร้อยละ ๑๐ เป็นเวลา ๑๐ วินาที แล้วล้างน�้ำออก โดยการปรับ
สภาพผิวฟันด้วยกรดชนิดนี้จะช่วยก�ำจัดชั้นสเมียร์ แต่ไม่ท�ำให้
ท่อเนื้อฟันเปิด เพิ่มพลังงานพื้นผิวท�ำให้วัสดุยึดติดกับผิวฟัน
ได้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ผิวฟันพร้อมส�ำหรับการแลกเปลี่ยนไอออน
ในกรณี ข องกลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ ช นิ ด ดั ด
แปรด้วยเรซิน มีกลไกในการยึดติดกับผิวฟันที่แตกต่างจาก
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัง้ เดิม เนือ่ งจากมีสว่ นผสมของ
มอนอเมอร์ จึงท�ำให้เกิดรูปแบบการยึดติดคล้ายกับสารยึดติด
ที่ใช้ในระบบวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต โดยกรดพอลิอะคริลิก
ที่ใช้ปรับสภาพผิวฟันจะก�ำจัดชั้นสเมียร์และละลายแร่ธาตุออก
บางส่วน ท�ำให้มอนอเมอร์สามารถแทรกซึมไปในผิวฟันและ
เมือ่ บ่มตัวเสร็จ จึงเกิดเรซินแท็กขึน้ ในชัน้ เคลือบฟันและเกิดชัน้
ไฮบริดในเนื้อฟันได้ ช่วยเพิ่มการยึดติดกับผิวฟัน ซึ่งมีรายงาน
ว่าค่าก�ำลังแรงยึดของเนื้อฟันที่เกิดจากกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินมีค่ามากกว่ากลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม๒๒ แต่บางการศึกษาที่รายงานว่าค่าก�ำลัง
แรงยึดของวัสดุทั้งสองชนิดมีค่าไม่แตกต่างกัน๒๔ นอกจากนี้
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินยังสามารถ
น�ำมาใช้แทนระบบสารยึดติดที่ใช้คู่กับเรซินคอมโพสิต เช่น ฟูจิ
บอนด์แอลซี (Fuji Bond LC) ซึง่ มีรายงานว่าวัสดุบรู ณะสามารถ
ยึดติดอยูไ่ ด้ถงึ ร้อยละ ๑๐๐ เมือ่ ผ่านไป ๕ ปี๒๕, ๒๖ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๖
Matis และคณะ๒๗ ได้ศึกษาการคงอยู่ของกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ชนิดดัง้ เดิมในรอยวิการบริเวณคอฟันทีไ่ ม่ได้เกิดจากฟันผุ
พบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป ๑๐ ปี กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
ชนิดดั้งเดิมยังคงยึดติดกับผิวฟันได้ร้อยละ ๙๐ ของรอยวิการ
ทั้งหมด

การยึดติดและกลไกการยึดติด
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์สามารถยึดติดกับผิวฟัน
ด้วยพันธะเคมี๘ ซึ่งกระบวนการสร้างพันธะเคมีกับโครงสร้าง
ฟันนั้นค่อนข้างซับซ้อน เมื่อวัสดุผสมเสร็จใหม่ ๆ สัมผัสกับ
ผิวฟัน หมู่คาร์บอกซิล (carboxyl ,COO-) ของกรดพอลิอัล
คี โ นอิ ก จะละลายชั้ น สเมี ย ร์ แ ละสารอนิ น ทรี ย ์ ที่ ผิ ว ฟั น
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การปล่อยฟลูออไรด์และการป้องกันการเกิดฟันผุ

กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัง้ เดิมมีปฏิกริ ยิ าการ
ก่อตัวที่ค่อนข้างซับซ้อนระหว่างส่วนเหลวที่เป็นกรดอ่อนกับ
ส่วนผงที่เป็นด่าง เมื่อเริ่มผสมส่วนผงและส่วนเหลวเข้าด้วยกัน
ส่วนเหลวทีเ่ ป็นกรดอ่อนจะกัดกร่อนผิวของแก้วและปลดปล่อย
แคลเซียมไอออน อะลูมิเนียมไอออน และฟลูออไรด์ไอออน
ออกมา โดยไอออนของโลหะจะเข้าท�ำปฏิกริ ยิ ากับหมูค่ าร์บอกซิล
บนสายโซ่โมเลกุลของกรดและเกิดการเชื่อมขวาง กลายเป็น
ส่วนของซีเมนต์เมทริกซ์ ส่วนผิวของแก้วทีถ่ กู กัดกร่อนจะกลาย
เป็นชัน้ ซิลกิ าไฮโดรเจล โดยอนุภาคของแก้วจะกระจายตัวอยูใ่ น
เมทริกซ์และท�ำหน้าเป็นวัสดุอัดแทรก (filler)
แม้ว่าปฏิกิริยาการก่อตัวในทางคลินิกจะเสร็จภายใน
เวลาไม่กนี่ าที แต่แท้จริงแล้วการก่อตัวของกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ยงั คงด�ำเนินต่อไปอย่างช้า ๆ โดยใช้เวลาหลายเดือน เหตุ
เพราะอะลูมเิ นียมไอออนทีถ่ กู ปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ และ
ค่อย ๆ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับหมูค่ าร์บอกซิล๑๘ ในช่วงแรกวัสดุมคี วาม
ไวต่อการสูญเสียและดูดนำ�้ จึงควรป้องกันไม่ให้สมั ผัสนำ�้ นำ�้ ลาย
หรือความชื้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนึ่งชั่วโมงแรก๒, ๒๘
หากไม่มีการปกป้องผิวเมื่อสัมผัสน�้ำ น�้ำลาย หรือความชื้น
ต่าง ๆ จะท�ำให้เกิดการสูญเสียไอออน ส่งผลให้พื้นผิวของวัสดุ
จะอ่อนแอ มีสีขุ่น และเกิดการสูญเสียน�้ำออกจากวัสดุในเวลา
ต่อมา ท�ำให้เกิดการหดตัว มีรอยร้าว จนอาจท�ำให้วสั ดุหลุดออก
จากโพรงฟันได้๑๘ ดังนั้นจึงทาสารเคลือบผิววัสดุเพื่อปกป้องผิว
วัสดุจากสภาพแวดล้อมในช่องปาก ประมาณ ๒๔ ชั่วโมงแรก
หลังการบูรณะ๒, ๒๘, ๒๙
ส�ำหรับกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วย
เรซิ น ยั ง คงมี ป ฏิ กิ ริ ย าของกรดและด่ า งอยู ่ และมี ก ารเกิ ด
พอลิเมอร์ของเรซินร่วมด้วย ทั้งนี้การเกิดพอลิเมอร์จะเป็น
แบบใดขึ้นอยู่กับชนิดของสารริเริ่ม ซึ่งอาจเป็นชนิดที่บ่มตัวเอง
ชนิดที่บ่มตัวด้วยแสง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน โดยขณะที่ผสม
จะเกิดปฏิกิริยากรด-ด่าง และตามด้วยการเกิดพอลิเมอร์ของ
มอนอเมอร์๒, ๓๐ โดยทั่วไปวัสดุที่น�ำมาใช้เป็นวัสดุบูรณะมักจะ
อยูใ่ นรูปของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินที่
บ่มตัวด้วยแสง ซึ่งสามารถควบคุมระยะเวลาการบ่มตัวของ
วัสดุได้ การบ่มตัวและการเกิดสายโซ่พอลิเมอร์จะช่วยเพิ่ม
ความแข็ ง แรงและลดความไวต่ อ น�้ ำ ของวั ส ดุ ไ ด้ ๓๐, ๓๑
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ วั ส ดุ จ ะบ่ ม ตั ว แล้ ว แต่ ก ารก่ อ ตั ว จาก
ปฏิกริ ยิ ากรด-ด่างยังคงด�ำเนินต่อไปอย่างช้า ๆ ในทางปฏิบตั กิ าร
ขั ด แต่ ง วั ส ดุ โ ดยใช้ น�้ ำ อาจท�ำได้ ทั น ที ห ลั ง จากการฉายแสง
แต่ ใ นทางทฤษฎี นั้ น หากไม่ จ�ำเป็ น ก็ ยั ง ไม่ ค วรขั ด เพราะ
ปัญหาเรื่องการสูญเสียน�้ำออกจากวัสดุยังคงพบได้อยู๓๒
่

ในกระบวนการผลิตผงแก้ว มีการใส่ฟลูออไรด์ลงใน
วัตถุดบิ เพือ่ ลดจุดหลอมเหลวของการหลอมละลายแร่ธาตุตา่ ง ๆ
เข้ า ด้ ว ยกั น จากนั้ น ท�ำให้ เ ย็ น ตั ว และบดเป็ น ผงแก้ ว
ฟลูออโรอะลูมโิ นซิลเิ กต ฟลูออไรด์จะถูกปล่อยออกมาเมือ่ ผงแก้ว
สัมผัสกับกรดพอลิอัลคีโนอิก กลไกในการปล่อยฟลูออไรด์
ค่อนข้างซับซ้อน โดยจะมีการปล่อยฟลูออไรด์ออกมามากที่สุด
ใน ๒ - ๓ วันแรก๓๓ และลดระดับต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์
แรก หลังจากนัน้ จะคงระดับความสามารถในการปล่อยฟลูออไรด์
ปริมาณตำ�่ ๆ ต่อไปได้อกี หลายเดือนจนถึงปี๓๓, ๓๔ อย่างไรก็ตาม
กลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ ส ามารถเก็ บ สะสมฟลู อ อไรด์
ใหม่ ไ ด้ และปลดปล่ อ ยฟลู อ อไรด์ ป ริ ม าณสู ง ในระยะเวลา
สั้น ๆ (burst effect) ได้อีกครั้ง๓๕, ๓๖ โดยฟลูออไรด์ที่ปล่อย
ออกมาจะไม่ท�ำปฏิกิริยากับซีเมนต์ และไม่ท�ำให้วัสดุอ่อนแอ
ลง๓๗ ส�ำหรับกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซิน
พบว่ามีลักษณะการปล่อยฟลูออไรด์ออกจากวัสดุเหมือนกับ
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิม๓๘
แม้ ว ่ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณฟลู อ อไรด์ ที่
ปลดปล่อยออกมาจากวัสดุจะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่การ
ศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าปริมาณที่ปล่อยออกมาสามารถ
ป้องกันการเกิดฟันผุซ�้ำใต้วัสดุบูรณะได้๓๙ - ๔๑ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาทางคลินกิ ทีพ่ บว่าการบูรณะด้วยกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์มโี อกาสการเกิดฟันผุซำ�้ ทีต่ ำ�่ เนือ่ งจากฟลูออไรด์ทปี่ ล่อย
ออกมามีผลต่อระดับของฟลูออไรด์ในน�้ำลาย ๔๒ แบคทีเรีย
ทีส่ ามารถผลิตกรด๔๓ และเนือ้ ฟันทีส่ ญ
ู เสียแร่ธาตุ๔๔ นอกจากนัน้
ยังสามารถป้องกันฟันผุซี่ข้างเคียงได้ โดยความสามารถของ
ฟลูออไรด์ในการป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุของฟันจะมีรัศมี
ประมาณ ๓ มิลลิเมตรโดยรอบวัสดุ๔
ส�ำหรับผลต่อฟันผุในชั้นเนื้อฟัน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
๒ ชั้น ชั้นแรกอยู่ใกล้กับโพรงเนื้อเยื่อใน เรียกว่าฟันผุชั้นใน
หรือชั้นเนื้อฟันผุที่ไม่ติดเชื้อ (affected dentin) ส่วนชั้นที่
สองจะใกล้กับช่องปากมากกว่า เรียกว่าฟันผุชั้นนอก หรือชั้น
เนื้อฟันผุที่ติดเชื้อ (infected dentin) ซึ่งทั้ง ๒ ชั้นมีลักษณะที่
แตกต่ า งกั น โดยชั้ น เนื้ อ ฟั น ผุ ที่ ไ ม่ ติ ด เชื้ อ จะไม่ มี แ บคที เรี ย
มีสีน�้ำตาลเข้มจนถึงด�ำ แห้ง และคอลลาเจนที่ยังมีโครงสร้าง
ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่สะสมของไฮดรอกซีอะพาไทต์ ในทาง
กลับกันชั้นเนื้อฟันผุที่ติดเชื้อจะมีปริมาณแบคทีเรียมาก มีการ
ท�ำลายคอลลาเจน มีสีเหลืองจนถึงน�้ำตาล ค่อนข้างเปียกชื้น
ไม่สามารถคืนกลับแร่ธาตุได้ จึงเกิดเป็นหลักการการกรอฟันให้
น้อยที่สุดโดยสามารถเหลือชั้นฟันผุที่ไม่ติดเชื้อไว้ได้๑๘, ๑๙ แล้ว
บูรณะด้วยกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ โดยอาศัยการคืนกลับ
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แร่ธาตุจากกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ โดยมีหลายการศึกษาที่
ยอมรับว่ากลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์สง่ เสริมให้เกิดการคืนกลับ
แร่ธาตุสู่เนื้อฟันผุชั้นที่ไม่ติดเชื้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ
รักษาเชิงการบูรณะแบบไม่บาดเจ็บ หรือเออาร์ที (Atraumatic
restorative treatment, ART)๔๕

สมบัติทางชีวภาพ
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ หมายถึง ความสามารถของ
วัสดุที่สามารถกระตุ้นการตอบสนองทางชีวภาพได้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึง่ ในกรณีของกลาสส์ไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์นนั้ มีความเข้ากันทางชีวภาพทีด่ ๒,ี ๓๐ และมีคา่ สัมประสิทธิ์
การขยายตั ว เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
เนื้อฟัน ส�ำหรับกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วย
เรซินจะมีการปล่อยสารฮีมาที่หลงเหลือจากการเกิดพอลิเมอร์
(residual monomer) ออกมา จากการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร
พบว่าสารมอนอเมอร์นี้สามารถแพร่กระจายไปสู่ชั้นเนื้อฟันได้
ถึงแม้สารฮีมาจะสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการแพ้ได้ แต่ในทาง
คลินิกนั้นยังไม่มีรายงาน๔๖
ค่าความเป็นกรด-ด่างของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์
จะเพิ่มขึ้นเมื่อวัสดุเริ่มก่อตัว๑๘ ดังนั้นความเป็นกรดของวัสดุใน
ช่วงแรกทีย่ งั ไม่กอ่ ตัวนัน้ อาจท�ำให้เกิดอาการเสียวฟันภายหลัง
การบูรณะได้๔๗ แต่การศึกษาในห้องปฏิบตั กิ ารพบว่า โครงสร้าง
ของฟันมีแคลเซียมและฟอสเฟตเป็นระบบบัฟเฟอร์ จึงท�ำให้การ
บูรณะด้วยกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์มกั ไม่คอ่ ยพบอาการเสียว
ฟันหลังการอุด๔๘, ๔๙

ความสวยงาม
วั ส ดุ บู ร ณะชนิ ด กลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ ทุ ก
ชนิดภายหลังการบูรณะ ๒๔ ชั่วโมงแรกจะมีสีที่ค่อนข้างขุ่น
เนื่องจากปฏิกิริยาการก่อตัวของวัสดุยังด�ำเนินไปไม่สมบูรณ์
เมือ่ เวลาผ่านไปประมาณ ๑ สัปดาห์วสั ดุจะค่อย ๆ มีความใสขึน้
มีความสวยงามมากขึ้น และจะยิ่งใสในวัสดุบูรณะที่บูรณะ
มานาน อย่ า งไรก็ ต ามระดั บ ของความโปร่ ง ใสของกลาสส์
ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ขนึ้ อยูก่ บั ขนาดของวัสดุอดั แทรก ในกรณีของ
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปรด้วยเรซินจะมีความใส
และสวยงามกว่าชนิดดั้งเดิม๙ ส�ำหรับการติดสีที่ผิววัสดุขึ้นกับ
การขัดแต่งผิวให้เรียบ แต่กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์มแี นวโน้ม
ในการติดสีที่มากกว่าเรซินคอมโพสิต๔
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ความแข็งแรงและการเปลี่ยนแปลงมิติ
ข้ อ จ�ำกั ด ที่ ส�ำคั ญของกลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ซีเมนต์
เมื่อเทียบกับเรซินคอมโพสิตและอะมัลกัม คือความเปราะของ
วัสดุ มีโอกาสเกิดรอยร้าวในเนือ้ วัสดุได้๔ ดังนัน้ จึงไม่แนะน�ำให้ใช้
เป็นวัสดุบรู ณะฟันแบบถาวรในบริเวณทีร่ บั แรงจากการบดเคีย้ ว
การผสมวั ส ดุ ต ามอั ต ราส่ ว นอย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
การเคลือบผิววัสดุหลังบูรณะจะท�ำให้เกิดการหดตัวได้ประมาณ
ร้อยละ ๓ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาที่ความชื้นสูง พบว่าวัสดุ
มีแนวโน้มที่จะดูดน�้ำ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมิติสุทธิจะพบว่า
มี ก ารขยายตั ว ของวั ส ดุ ในทางกลั บ กั น ที่ ค วามชื้ น ต�่ ำ การ
เปลี่ยนแปลงมิติสุทธิพบว่าวัสดุจะมีการหดตัว๔

การละลายตัวและการสลายตัว
การสู ญ เสี ย ส่ ว นประกอบของวั ส ดุ ที่ ล ะลายน�้ ำ ได้
จะน�ำไปสู่การสลายตัวของวัสดุ โดยอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปนเปือ้ นของนำ�้ ในช่วงแรกของการก่อตัว การทีว่ สั ดุถกู กัดกร่อน
ด้ ว ยสารเคมี เช่ น กรดจากคราบจุ ลิ น ทรี ย ์ หรื อ การได้รับ
ฟลูออไรด์ที่เป็นกรด และการสึกกร่อนของวัสดุจากแรงกล จึง
มีข้อแนะน�ำในการปกป้องวัสดุอย่างเคร่งครัดในครึ่งชั่วโมงแรก
หลังบูรณะ๔, ๑๔ - ๑๖

บทสรุป
กลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ เ ป็ น วั ส ดุ บู ร ณะฟั น สี
เหมือนฟันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทนซิลิเกตซีเมนต์ สมบัติ
เด่นของซีเมนต์ชนิดนี้คือ สามารถเกิดพันธะเคมีกับผิวฟัน โดย
ส่วนต่อประสานระหว่างวัสดุกับผิวฟันเกิดเป็นชั้นแลกเปลี่ยน
ไอออน ซึ่งชั้นนี้มีสมบัติที่ต้านทานความเป็นกรด-ด่าง และให้
แรงยึดเกาะกับผิวฟัน เนือ่ งจากกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์กอ่ ตัว
ด้วย ปฏิกิริยากรด-ด่าง คือต้องมีน�้ำและกรดเพื่อเกิดปฏิกิริยา
ดังนั้นสามารถแบ่งชนิดของซีเมนต์ชนิดนี้ตามสถานะของกรด
ที่ผสมอยู่ที่ส่วนเหลวหรืออยู่ที่ส่วนผง โดยแบ่งเป็น ชนิดไฮดรัส
ชนิดแอนไฮดรัส และชนิดกึ่งไฮดรัส นอกจากนี้ยังสามารถแบ่ง
ตามการดัดแปรด้วยวัสดุตา่ งชนิด ได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ
๑. ชนิดดั้งเดิมที่ไม่ได้ดัดแปรด้วยสารใด ๆ ๒. ชนิดดัดแปรด้วย
โลหะผสม ๓. ชนิดดัดแปรด้วยเรซิน ซึ่งแต่ละชนิดต่างมีสมบัติ
ที่แตกต่างกันออกไป
นอกจากนี้ ก ลาสส์ ไ อโอโนเมอร์ ซี เ มนต์ ส ามารถ
ปลดปล่อยและดูดสะสมฟลูออไรด์เป็นวงจรได้ โดยพบว่าหลัง
การบูรณะใหม่ ๆ การปล่อยฟลูออไรด์ออกมามากที่สุดใน
๒ - ๓ วันแรก และลดระดับลงต�ำ่ อย่างรวดเร็วภายในสัปดาห์แรก
หลังจากนั้นจะคงระดับความสามารถในการปล่อยฟลูออไรด์

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐
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ขนาดต�่ำ ๆ ต่อไปได้อีกหลายเดือนจนถึงปี ขณะเดียวกันวัสดุ
ชนิดนีย้ งั สามารถเก็บสะสมฟลูออไรด์ใหม่ได้ จึงสามารถกลับมา
ปล่อยฟลูออไรด์ปริมาณสูงในระยะเวลาสั้น ๆ ได้อีกครั้ง
กลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์มคี วามเข้ากันทางชีวภาพ
ที่ดี ไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในเหมือนซีเมนต์กลุ่มที่มีกรด
ฟอสฟอริกเป็นองค์ประกอบ นอกจากนีย้ งั มีคา่ สัมประสิทธิก์ าร
ขยายตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับเนื้อฟัน
และพบว่าภายหลังการบูรณะ ๒๔ ชัว่ โมงแรกจะมีสที คี่ อ่ นข้างขุน่
หลังจากนัน้ วัสดุจะค่อย ๆ มีความใสขึน้ มีความสวยงามมากขึน้
ด้วยสมบัตทิ เี่ ด่นของกลาสส์ไอโอโนเมอร์ซเี มนต์หลาย
ประการ จึงได้น�ำมาใช้งานทางคลินิกหลายรูปแบบ ได้แก่ ใช้
เป็นวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน ใช้บูรณะด้านประชิดของฟันหน้า
ใช้บูรณะบริเวณคอฟันที่เกิดจากฟันผุและไม่ได้เกิดจากฟันผุ
ใช้บูรณะบริเวณฟันที่ไม่ต้องรับแรง ใช้บูรณะรอยผุที่รากฟัน
ใช้เป็นกาวยึดชิ้นงานกับฟันหลัก เป็นต้น
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Glass-ionomer cement is a result of combining of fluoroaluminosilicate glass as powder and the
polyalkenoic acid as liquid which set by acid-base reaction. Advantages of glass-ionomer cement which are
different from other types of direct restorative materials; providing good adhesion to both enamel and dentin by
chemical bond, fluoride release and uptake abilities, good biological compatibility and the coefficient of thermal
expansion similar to dentin. Glass-ionomer cement can be classified into different types according to modification
of acid or type of reinforcement materials. Meanwhile, glass-ionomer cement is continuously developed in
terms of improved physical properties, biological properties and esthetic consideration. At present, this cement
is widely used as a single restorative material or used with other materials such as amalgam or resin composite.
Key words: Polyalkenoic acid, Glass-ionomer cement, Fluoroaluminosilicate glass

