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บทคัดย่ อ
เนืองด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการ
พบปั ญหาการเกิ ดการกัดกร่ อนของอุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียมทีผา่ น
การฆ่าเชื+ อด้วยรังสี แกมมาแล้ว เกิดการกัดกร่ อนบริ เวณผิวหน้าและเมือ
นํา ไปใช้ ง านเกิ ด การแตกหัก เสี ย หาย ในงานวิ จ ัย นี+ จึ ง ต้อ งการศึ ก ษา
ผลกระทบจากการฉายรั ง สี แกมมาลงบนอุ ป กรณ์ ร ากฟั น เที ย ม
เปรี ยบเทียบกับการผ่านหม้อนึ งฆ่าเชื+ อแรงดันสู งและชิ+ นงานตั+งต้น ด้วย
การทดสอบค่าความต้านทานการแตกหัก ความสามารถในการต้านทาน
การกัดกร่ อนและศึกษาโครงสร้างจุลภาคของชิ+นงานทีขอ้ กําหนดต่างๆ
จากการทดสอบ การฉายรั ง สี แ กมมาสํา หรั บ การฆ่ า เชื+ อ โรค อาจมี
ผลกระทบต่อการกระจายตัวของคาร์ ไบด์ภายในชิ+ น งานเพียงเล็กน้อย
และคาร์ ไบด์ทีเกิ ดขึ+นในชิ+ นงาน อาจเป็ นผลทําให้เกิดการกัดกร่ อนได้
เนืองจากเกิดความแตกต่างของความต่างศักย์ของเนื+อพื+นและคาร์ไบด์
คําสําคัญ : อุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียม, รังสี แกมมา, การกัดก่อน

Abstract
At the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, new
sets of drivers and tooling for dental implant were designed and
manufactured for clinical trials. These machined parts were sterilized
using gamma-ray irradiation prior to usages during the implant surgery.
Some drivers and tooling revealed corrosion hints on the surface. More
importantly some of these fractured accidentally at small torque load
when they were employed during the implant surgery. This research
focused on the effects of the gamma-ray treatment on 440F-Se stainless
steel parts as compared to other sterilizing procedures such as
autoclaving. Microstructures study, corrosion tests, compositional
investigation and mechanical tests such as micro Vickers hardness and
bending were completed on three sets of 440F-Se samples (asmachined, autoclaved, and gamma-ray irradiated). We found that
gamma-ray irradiation could enhance the carbide formations as well as

cause other atomic rearrangements as to ultimately reduce the
Chromium content in the matrix. The lower amount of Chromium
resulted in the deterioration in the corrosion resistance of the stainless
steel. Some sample showed severe case of pitting corrosion on the
surface and thereby could be prematurely fractured.
keywords : driver implant, gamma-ray, corrosion

1.บทนํา
เนืองจากปัจจุบนั นี+ มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรากฟันเทียม
อย่างมาก ทําให้มีการทดลองทีหลากหลายเกียวกับรากฟันเทียม งานวิจยั
เกี ย วกับ รากฟั น เที ย มของคณะทัน ตแพทยศาสตร์ ข องจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้พบปัญหาเกียวกับการฉายรังสี แกมมาลงบนรากฟันเทียม
และอุปกรณ์ประกอบรากฟั นเทียม ซึ งถื อเป็ นการฆ่าเชื+ อโรควิธีหนึ ง มี
ผลกระทบให้ รากฟันเทียมและอุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียมทีผา่ นการ
ฉายรังสี แกมมานั+น เมือเก็บไว้โดยยังไม่ได้ใช้งานเป็ นระยะเวลาหนึ งจะ
เกิดการกัดกร่ อนทีผิวและเมือนําไปใช้ทาํ ให้เกิดความเสี ยหาย คือเกิดการ
แตกหักระหว่างการใช้งาน
เมื อพบปั ญหาเช่ น นี+ แล้ว ในงานวิ จยั นี+ จึ งมี ค วามสนใจที จ ะ
ศึกษาความสัมพันธ์ของการฉายรังสี แกมมา ทีทาํ ให้เกิ ดผลกระทบบน
รากฟันเทียมและอุปกรณ์ประกอบรากฟั นเทียม โดยการวัดค่าแรงบิด,
ค่าความแข็ง, ความต้านทานการกัดกร่ อนและศึกษาโครงสร้างมหภาค
และจุลภาคโดยเบื+องต้นว่าโครงสร้างได้เปลียนแปลงไปจากเดิมหรื อไม่
โดยเปรี ยบเทียบชิ+นงานทีผ่านการฉายรังสี แกมมา, ผ่านหม้อนึ งฆ่าเชื+ อ
แรงดันสูงและชิ+นงานตั+งต้น

1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
การวิจยั ครั+งนี+เพือศึกษาหาสาเหตุของผลกระทบจากการฉายรังสี
แกมมาลงบนอุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียม ซึงอาจมีผลทําให้สมบัติทาง
กลและสมบัติการต้านทานการกัดกร่ อนลดลง

1.2 ขอบเขตของโครงงาน
ศึกษารากฟันเทียมและอุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียมทีผา่ น
กระบวนการฆ่าเชื+อแตกต่างกัน 3 ประเภท คือ ผ่านการฉายรังสี แกมมา ,
ผ่านหม้อนึงฆ่าเชื+อแรงดันสู งและชิ+นงานตั+งต้น โดยจะทําการวัดแรงบิด ,
ความแข็ง, ทดสอบความเสถียรของฟิ ล์มต้านด้วยวิธี Potentiodynamic
และศึกษาโครงสร้างเบื+องต้นด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
(Scanning electron microscopy, SEM), กล้องจุลทรรศน์แบบแสง
(Optical microscope, OM)

2.ทฤษฎีทเี กีย วข้ อง
เนืองจากคณะทันตแพทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการ
พบปัญหาของอุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียมทีผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม
440F Se (Stainless steel 440F Se) ว่า หลังจากผ่านการฆ่าเชื+อด้วยรังสี
แกมมา แล้วเก็บไว้โดยยังไม่ได้นาํ มาใช้งาน พบว่าเกิดสนิมขึ+นและเมือ
นําไปใช้งานทําให้เกิดการแตกหักเสี ยหาย ดังรู ป

รู ปที 1 ความเสี ยหายของอุปกรณ์ประกอบรากฟันเทียมทีผา่ นรังสี แกมมา
ทีเกิดขึ+น
โครงงานวิจยั นี+ จึงมีการค้นคว้าหาข้อมูลเชิ งทฤษฏี เพือใช้ใน
การวางแผนการทดลองเพือสร้างสมมุติฐาน หาเหตุผลเพืออธิ บายปั ญหา
ทีเกิดขึ+น และการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการทําการทดลองเสร็ จสิ+ นแล้ว
จากการศึกษาพบว่าเหล็กกล้าไร้สนิ มมีความสามารถในการต้านทานการ
กัดกร่ อนด้วยการสร้างฟิ ล์มต้านได้
ฟิ ล์มต้าน (Passive film) เป็ นฟิ ล์มทีเกิดขึ+นจากธาตุผสมทีเติมใน
เหล็กกล้า โดยเฉพาะโครเมียม จะเกิ ดการกัดกร่ อนก่อนเหล็ก ทีผิวของ
เหล็กกล้าไร้สนิมจะเกิดเป็ นอิออน Cr3+ อยูโ่ ดยทัว ไป และจะเกิดปฏิกิริยา
ต่อไปกับ นํ+าและออกซิ เ จนในบรรยากาศ ฟิ ล์ม ต้า นที เ กิ ด ขึ+ น สามารถ
ห่อหุ้มผิวของเหล็กกล้าไร้สนิ มไว้ได้หมด โดยมีความหนาราว 10 นาโน
เมตร ส่ งผลให้ไม่เกิ ดการกัดกร่ อน หรื อเกิดในอัตราทีช้ามาก เรี ยกว่าอยู่
ในสภาวะเฉื อยหรื อ Passive (ศิริลกั ษณ์, 2549)[1] จากการศึกษาพบว่า
ความสามารถในการสร้ างฟิ ล์มต้านของเหล็กกล้าไร้ สนิ มจะลดลงเมื อ

โครเมียมเกิ ดดการฟอร์ มตัวเป็ นคาร์ ไบด์ข+ ึนในเนื+ อของวัสดุ เป็ นผลให้
ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่ อนลดลงอีกด้วย ซึ งคาร์ ไบด์ที
เกิดขึ+นได้โดยทัว ไปมีอยูห่ ลายชนิด
เมือเหล็กกล้าไร้ สนิ มได้รับความร้อนสู ง ซึ งอยูใ่ นช่วงอุณหภูมิ
วิกฤติประมาณ 500 - 800 องศาเซลเซี ยสและปล่อยให้เย็นตัวผ่านช่วง
วิก ฤตอย่า งช้าๆ จะเกิ ด การตกผลึ ก ของโครเมี ยมคาร์ ไบด์(Chromium
Carbide Precipitation) โดยคาร์ บอนในเหล็กกล้าไร้สนิ มจะตกผลึกออก
จากสารละลายของแข็งรวมตัวกับโครเมียม กลายเป็ นโครเมียมคาร์ ไบด์
[2] ดังนั+นปริ มาณโครเมียมในเนื+ อโลหะจะลดลงและส่ งผลให้ปริ มาณ
ของโครเมี ยม มี ไม่เ พียงพอที จะสร้ างฟิ ล์ม ต้าน ความต้านทานการกัด
กร่ อนของเหล็กกล้าไร้สนิมจึงลดลงอย่างมาก (อนุชา, 2547) [3]
และในการวิจยั ครั+งนี+ ตอ้ งการศึกษาผลกระทบของกระบวนการ
ฆ่าเชื อด้วยรังสี แกมมาและการใช้หม้อนึ งฆ่าเชื+ อทีมีต่ออุปกรณ์ประกอบ
รากฟั น เทียม ซึ งกระบวนการฆ่าเชื+ อ (Sterilization) นั+นมีความสําคัญ
อย่ า งยิ ง กั บ การใช้ ง านทางการแพทย์ มี อ ยู่ ห ลายวิ ธี เช่ น การใช้
กัมมันตภาพรังสี (Ionizing radiation) โดยรังสี ทีใช้คื อรังสี แ กมมาซึ ง
กําเนิ ดจากไอโซโทปของธาตุโคบอลต์ (Co60) มัก นิ ยมใช้ก นั มากใน
อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ เนื อ งจากรั ง สี ช นิ ด นี+ มี อ นุ ภ าพในการทะลุ
ทะลวงสู ง และไม่ มี รั ง สี ต กค้า ง แต่ รั ง สี แ กมมาอาจก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เสื อมสภาพของพลาสติกทีมีส่วนผสมของคลอไรด์ (Chlorinated rubber)
และวิธีการใช้หม้อนึ งฆ่าเชื+ อแรงดันสู ง (Autoclave) ในการนึ งฆ่าเชื+ อ จะ
ใช้ไ อนํ+าร้ อนและแรงดัน สู ง ทําให้ข องที ผ่า นการนึ ง แล้วอยู่ใ นสภาพ
ปราศจากเชื+ อ การนึ งฆ่าเชื+ อโดยทัว ไปจะใช้สภาวะที อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซี ยส แรงดันไอนํ+า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ+ว โดยใช้ระยะเวลานึ ง 15
นาที (สุวณี และ มาลัย, 2536) [2]
สําหรั บ การใช้ห ม้อนึ งฆ่า เชื+ อแรงดัน สู งนั+น จากการศึ ก ษา
สมบัติของเหล็กกล้าไร้ สนิ มหลังจากผ่านการฆ่าเชื+ อด้วยหม้อนึ งฆ่าเชื+ อ
แรงดันสู งของ (Bruce R. Hilt และคณะ, 2543) พบว่าอุณหภูมิของหม้อ
นึ งจะยังไม่เพียงพอทีจะทําการให้เหล็กกล้าไร้สนิ มเกิดการเปลียนแปลง
เฟสได้ใ นผ่านการฆ่าเชื+ อเพียงครั+งเดี ยว แต่มี แ นวโน้มที จะสู งขึ+ นตาม
จํานวนรอบการนําไปผ่านหม้อนึงฆ่าเชื+อแรงดันสูง [5]
จากการศึกษาผลกระทบของอัตราการกัดกร่ อนจากการฉายรังสี
แกมมาลงบนเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยการต้มในกรดไนตริ ก (Yamamoto
Takao และคณะ, 2539) พบว่าชิ+นงานทีผา่ นการฉายรังสี แกมมานั+นจะมี
อัตราการกัดกร่ อนทีสูงกว่าชิ+นงานทีไม่ได้ผา่ นการฉายรังสี แกมมา [6]
และจากการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้ าเคมี (Chae-Heon Chung และ
คณะ, 2552) พบว่าเมือเปรี ยบเทียบกันระหว่างรากฟันเทียมทีผา่ นการใช้
งานแล้วและยังไม่ผ่านการใช้งานโดยใช้วิธี Potentiodynamic ในการ
ตรวจสอบ พบว่าวัส ดุชิ+น ทีผ่านการใช้งานแล้วจะใช้กระแสไฟฟ้ าและ
ศักย์ไฟฟ้ ามากกว่าชิ+นทียงั ไม่เกิดการกัดกร่ อน เนื องจากตัวชิ+นงานทีผา่ น

การกัดกร่ อนแล้วจะเสี ยอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า ทําให้ถูกกัดกร่ อนได้ง่าย
กว่า [4]

3.ผลการทดสอบ
3.1 ผลการทดสอบการดัดงอแบบ 3 จุด

รู ปที 6 ค่าเฉลียของ Stress fracture
จากผลการทดสอบการดัดงอแบบ 3 จุด เพือดูค่าความต้านทาน
การแตกหักของอุปกรณ์ประกอบรากฟั นเทียม ค่าทีได้จากชิ+ นงานทั+ง 3
ชนิ ด มีค่าใกล้เคียงกัน ไม่มีค่าไหนสู งกว่ากันอย่างมีนยั สําคัญ ซึ งอาจหา
สาเหตุได้จากการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคในลําดับต่อไป

3.2 ผลการทดสอบทางไฟฟ้าเคมี
ตารางที 1 ผลการทดสอบทางไฟฟ้ าเคมี
Sample
1.AS-machined
2.Gramma-ray treated
3.Autoclaved
4.AS-machined (Ground)
5.Gramma-ray treated (Ground)
6.Autoclaved (Ground)
7.Sample 1*

Ecorr (V)
-0.196
-0.091
-0.136
-0.298
-0.301
-0.294
-0.069

Icorr (µA/cm2)
0.082
0.037
0.036
0.328
0.389
0.338
0.031

รู ปที 7 กราฟระหว่างความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้ า
จากผลการทดลองในกราฟข้างต้นพบว่า ชิ+นงานในกลุ่มทีมีการ
ขัดชิ+ นงานก่อนนํามาทดสอบ มี ความสามารถในการสร้ างฟิ ล์ม ทีดี แต่
สามารถเกิดการกัดกร่ อนได้งา่ ยกว่าชิ+นงานกลุ่มทีไม่มีการขัดชิ+นงานก่อน

นํามาทดสอบ โดยสามารถดูได้จากค่า Icorr ทีมีค่าสู งกว่า การทีเป็ นเช่นนี+
เพราะว่าฟิ ล์มต้านทีเกิดขึ+น เกิดขึ+นได้ชา้ กว่าฟิ ล์มต้านทีมีอยูแ่ ล้วทําให้เกิด
การกัดกร่ อนทีเร็ วกว่า แต่ในผลการทดสอบในกลุ่มชิ+นงานทีไม่มีการขัด
ก่อนนําไปทดสอบพบว่า ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่ อนของ
ชิ+นงานทีผ่านรังสี แกมมา สู งกว่าชิ+ นงานทีผ่านหม้อนึ งฆ่าเชื+ อแรงดันสู ง
และชิ+ นงานตั+งต้น ทําให้เห็ น ว่าการฉายรั งสี แ กมมาและหม้อนึ งฆ่าเชื+ อ
แรงดันสู งอาจมีผลต่อการสร้างฟิ ล์มต้านของชิ+นงาน ทําให้ฟิล์มต้านทีมี
อยูห่ นาขึ+นได้ และชิ+นงาน Sample1 เป็ นชิ+นงานทีเห็นรอยการเกิดสนิ ม
ชัดเจนจึงนํามาทดสอบอีกครั+ง จากกราฟข้างต้นทําให้เห็นว่าเกิดการกัด
กร่ อนแบบรู เข็มขึ+น (Pitting corrosion) ซึ งอาจเกิ ดจากการทีโครงสร้าง
จุลภาคของชิ+ นงานเปลียนแปลงไป เกิดการรวมตัวกันเป็ นคาร์ ไบด์มาก
ขึ+น ทําให้เกิดความแตกต่างของความต่างศักย์ของเนื+อพื+นและคาร์ไบด์ ทํา
ให้เกิดการกัดกร่ อนแบบรู เข็มได้

3.3 ผลการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาคด้ วยกล้ องจุลทรรศน์
แบบแสงและแบบส่ องกราด
จากภาพถ่ ายโครงสร้ างจุล ภาคด้วยด้วยกล้องจุล ทรรศน์แ บบ
แสง และภาพถ่าย Back scattered electrons จากกล้องจุลทรรศน์แบบ
ส่องกราด จะเห็นคาร์ไบด์กระจายอยูท่ ีเนื+ อพื+นของชิ+นงาน ซึ งในเนื+ อพื+น
ของชิ+นงานทั+ง 3 เงือนไข มีคาร์ไบด์อยูใ่ นปริ มาณทีใกล้เคียงกัน และจาก
ภาพถ่าย Secondary electrons จากกล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด จะ
เห็นถึงหลุมเกินขึ+นทีพ+นื ผิวอย่างชัดเจน ซึ งอาจเกิดจากคาร์ ไบด์ทีเกิดขึ+น
เป็ น Hard precipitate และอาจหลุดออกหลังจากโดนการขัดพื+นผิวได้
และเมือวิเคราะห์ปริ มาณคาร์ ไบด์ดว้ ยโปรแกรม ImagJ พบว่าปริ มาณคาร์
ไบด์ในชิ+ นงาน As-machined น่ าจะมีค่าน้อยกว่าชิ+ นงาน Autoclaved
และ Gamma-ray treated ซึ งอาจเกิดจากผลกระทบจากการฆ่าเชื+ อด้วย
หม้อนึงฆ่าเชื+อแรงดันสูงและการฉายรังสี แกมมา

3.4 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบธาตุ

รู ปที 8 %Atomic ของคาร์ไบด์ขนาดเล็กและใหญ่ภายในแต่ละชิ+นงาน

จากการวิเ คราะห์องค์ประกอบธาตุ จากการวิเคราะห์คาร์ ไบด์
ขนาดใหญ่ เห็ น ได้ว่ า มี อ ัต ราส่ ว นที ค่ อ นข้า งเท่ า กัน ในชิ+ น งานทั+ง 3
เงือนไข และในคาร์ ไบด์ขนาดเล็ก เนื องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ธาตุมีเนื+อทีเกินกว่าขนาดของคาร์ ไบด์ ทําให้ค่าทีได้มีค่าคลาดเคลือน แต่
อัตราส่ วนก็เพิมในปริ มาณทีค่อนข้างเท่ากัน ซึ งคิดว่าเกิ ดจากคาร์ ไบด์ที
เกิดขึ+นนั+น น่าจะเป็ นคาร์ไบด์ชนิดเดียวกัน

3.5 ผลการวัดค่ าความแข็งด้ วยเครืองไมโครวิกเกอร์

รู ปที 9 กราฟค่าความแข็งของคาร์ ไบด์ในแต่ละชิ+นงาน
จากผลการวัดค่าความแข็งของคาร์ไบด์ของชิ+นงานทั+ง 3 ชนิด
พบว่ามีความแข็งเฉลียใกล้เคียงกัน โดยไม่มีคา่ ไหนมีคา่ สูงกว่าอย่างมี
นัยสําคัญ เนืองจากคาร์ไบด์ทีมีอยูใ่ นทั+ง 3 ชิ+นงาน น่าจะเป็ นคาร์ไบด์ชนิด
เดียวกัน จึงมีคา่ ความแข็งทีใกล้เคียงกัน

4.สรุปผลการทดสอบ
จากการทดสอบชิ+นงานพบว่า การฉายรังสี รังสี แกมมาลงบนตัว
ประกอบรากฟั น เที ย มเพื อ ทํา การฆ่ า เชื+ อ โรคนั+น อาจมี ผ ลให้ เ กิ ด การ
เปลี ย นแปลงทางโครงสร้ า งจุ ล ภาคเล็ ก น้ อ ย ซึ งสามารถเห็ น ได้ใ น
ระดับมหภาค แม้วา่ การใช้รังสี แกมมาในการฆ่าเชื+ อจะใช้พลังงานทีอาจ
ไม่สูงพอทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงได้ แต่การทําซํ+าหลายครั+งอาจเกิด
พลังงานสะสมทําให้เกิดการเปลียนแปลงได้ หรื อหลังจากการใช้งาน อาจ
ทําให้ เ กิ ด ความเสี ย หายของฟิ ล์ม ต้าน ซึ งเป็ นสาเหตุท าํ ให้เ กิ ด การกัด
กร่ อนได้เช่นกัน
จากผลการทดสอบทางไฟฟ้ าเคมี โดยชิ+นงานในกลุ่มทีมีการขัด
ชิ+ น งานก่ อ นนํา มาทดสอบ มี ค วามสามารถในการสร้ า งฟิ ล์ม ที ดี แต่
สามารถเกิดการกัดกร่ อนได้งา่ ยกว่าชิ+นงานกลุ่มทีไม่มีการขัดชิ+นงานก่อน
นํามาทดสอบ โดยสามารถดูได้จากค่า Icorr ทีมีค่าสู งกว่า การทีเป็ นเช่นนี+
เพราะว่าฟิ ล์มต้านทีเกิดขึ+น เกิดขึ+นได้ชา้ กว่าฟิ ล์มต้านทีมีอยูแ่ ล้วทําให้เกิด
การกัดกร่ อนทีเร็ วกว่า และชิ+นงาน Sample1 เป็ นชิ+นงานทีเห็นเป็ นรอย
การเกิดสนิมชัดเจนจึงนํามาทดสอบอีกครั+ง จากกราฟข้างต้นทําให้เห็นว่า
เกิดการกัดกร่ อนแบบรู เข็มเกิดขึ+น (Pitting corrosion) ซึ งน่าจะเกิ ดจาก

การที โครงสร้ างจุล ภาคของชิ+ น งานมี ค าร์ ไบด์อยู่ใ นเนื+ อพื+น ทําให้เ กิ ด
ความแตกต่างของความต่างศักย์ของเนื+อพื+นและคาร์ไบด์
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