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ระบบสารยดึตดิทีน่ยิมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก ่ etch & rinse adhesive system, self-etch adhesive system และ 
glass-ionomer (ภาพที ่1) (Van Meerbeek et al., 2003)

ภาพที ่1 ระบบของสารยดึตดิทางทนัตกรรม (ภาพประกอบจาก Van Meerbeek et al. 2003) 
 

ในทีน่ี้จะกล่าวถงึเฉพาะสารยดึตดิที่ใชร้่วมกบัการ
บูรณะดว้ยคอมโพสติ (composite) ไดแ้ก่ สารยดึตดิใน
ระบบ etch & rinse และ self-etch ทีใ่ชย้ดึตดิบนผวิ
เคลอืบฟัน (enamel) และเนื้อฟัน (dentin) สารยดึตดิทาง
ทนัตกรรม (dental adhesive) ไดร้บัการศกึษาและพฒันา
ไปอย่างกวา้งขวางและรวดเรว็ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อให้
สารยดึตดิมคีวามแขง็แรงและยดึตดิกบัฟันไดน้านขึน้ 
บทความนี้จะกล่าวถงึการศกึษาสารยดึตดิในประเดน็  

 ประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดต่อฟัน 
(bonding effectiveness)  

 ก า ร เ สื่ อ ม ส ล า ย ข อ ง ส า ร ยึ ด ติ ด กับ ฟั น 
(degradation)  และการลดการเสื่ อมสลาย
บรเิวณยดึตดิ (interfacial area)  

 วิธีการศึกษาประสิทธิภาพของสารยึดติดใน
หอ้งปฏบิตักิาร (laboratory) และการศกึษาทาง
คลนิิก (clinical study)  

 ความสัมพันธ์ระหว่า งผลการศึกษาจาก
หอ้งปฏบิตักิารและการศกึษาทางคลนิิก 

 ข้อแนะน าการใช้งานสารยึดติดเพื่อความ
ทนทาน (durable) 

 



Etch-and-rinse adhesive 
การใชง้านสารยดึตดิระบบ etch & rinse แบ่งได้เป็น

แบบ 3 ข ัน้ตอน (3-step etch & rinse) และ 2 ข ัน้ตอน 
(2-step etch & rinse) (ภาพที่ 1) กลไกการยึดติดเป็น
แบบ micro-mechanical interlocking ทัง้บริเวณเคลือบ
ฟัน และเนื้อฟัน  

ประสิทธิภาพการยึดติดของสารยดึตดิ etch & rinse 
บนผวิเคลอืบฟันมปีระสทิธภิาพสูง การใชก้รดฟอสฟอรกิ 
(phosphoric acid) ความเข้มข้นร้อยละ 30-40 ละลาย 
hydroxyapatite crystals บริเวณผวิเคลอืบฟัน ตามด้วย
การแทรกซึมของเรซินไปบนผิวเคลือบฟันที่ผ่านการ
เตรียมด้วยกรดฟอสฟอริก เกิดเป็นลักษณะ resin 
interlock แบบ macro-tags และ micro-tags ล้อมรอบ
ส่วน enamel prisms โดยลักษณะ tags ที่เกิดขึ้นเป็น
ส่วนส าคญัในการยดึตดิบนผวิเคลอืบฟัน 

การยดึตดิบนผวิเนื้อฟัน เกดิจากการทีก่รดฟอสฟอรกิ
ละลาย hydroxyapatite เกือบทัง้หมดจากเนื้อฟัน เหลอื
ไว้แต่โครงสร้างที่เป็นร่างแหของคอลลาเจน (collagen 
network) ลึกประมาณ 5-10 ไมโครเมตร ประสิทธภิาพ
การยึดตดิขึน้กบัความสามารถในการแทรกซึมของสาร
ยึดติดลงไปในส่วนของร่างแหคอลลาเจนเกิดเป็นชัน้ 
hybrid layer ส า ห รับ ก า ร เ กิดก า รยึดติด ทา ง เคมี  
(chemical bonding) จากสารยึดติดระบบ etch & rinse 
เกิดขึ้นได้ยาก เนื่ องจากปริมาณ hydroxyapatite ที่
เหลอือยู่บนร่างแหคอลลาเจนมปีรมิาณที่น้อยมาก (Van 
Meerbeek et al., 2010) 

การเสื่อมสลายของการยดึติดบนเนื้อฟันของสารยดึ
ตดิระบบ etch & rinse เกดิจากการเสื่อมสลายของเสน้ใย
คอลลาเจน (collagen fibril) ที่ไม่ถูกห่อหุ้มและปกป้อง
ด้วยเรซินโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างชัน้ hybrid 
layer และเนื้อฟันที่ไม่ได้ถูกกรดฟอสฟอริกกดั ปัญหา
ของการเสื่อมสลาย เกดิจากการแทรกซึมของเรซนิลงไป
ไม่ถงึส่วนทีก่ดัดว้ยกรดฟอสฟอรกิ และหรอื มนี ้าขดัขวาง
การแทรกซมึของเรซนิลงไปในเนื้อฟัน การเสื่อมสลายจะ
เกิดโดยกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ ได้แก่ การ
เสื่อมสลายโดยน ้า (hydrolysis) และการย่อยสลายโดย

เอนไซม์ MMPs (matrix metalloproteinases) ผลของ
การเสื่อมสลายทีเ่กดิขึน้ที่เส้นใยคอลลาเจนในชัน้ hybrid 
layer จากการศกึษาผา่นกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบ
ส่องผา่น (TEM) พบลกัษณะชอ่งวา่งเกดิขึน้ในชัน้ hybrid 
layer ทัง้ในห้องปฏิบตักิารและจากฟันที่ถอนจากผูป่้วย 
(De Munck et al. , 2013b; Hashimoto et al. , 2000) 
นอกจากนี้ประสทิธภิาพการยดึตดิของสารยดึตดิบนเนื้อ
ฟั นหลัง จ าก เ ก็บ ไ ว้ ใ นน ้ า เ ป็ น เ ว ล า  1  ปี  พบว่ า
ประสทิธภิาพการยดึตดิลดลงอย่างต่อเนื่อง (De Munck 
et al., 2011; Sadek et al., 2010) การเสื่อมสลายของ
การสารยึดติดระบบ etch & rinse ที่กล่าวมาข้างต้น 
นักวจิยัได้พยายามศกึษาหาวธิีการต่างๆ เพื่อป้องกัน 
ชะลอ และหยุดการเสื่อมสลายนี้ โดยวธิทีี่นิยมศกึษาและ
เป็นที่ยอมรบัในปัจจุบนั ได้แก่ วธิ ีethanol wet-bonding 
technique, การใช้สารยับยัง้การท างานของเอ็มไซด์ 
MMPs (MMP-inhibitors) และ การซ่อมแซมบรเิวณที่จะ
เสื่อมสลายดว้ยวธิ ีBiomimetic remineralization 

1. Ethanol-wet bonding technique 
หลักการส าคัญของวิธีนี้มาจากทฤษฎีที่ว่า น ้ า

เป็นตวัการส าคญัของการเสื่อมสลายของเส้นใยคอลลา
เจน (hydrolysis) โดยเฉพาะในชัน้ hybrid layer จึงเชื่อ
ว่าหากสามารถก าจดัน ้าที่แทรกอยู่ในชัน้ร่างแหคอลลา
เจนออกหมด ก่อนการแทรกซึมด้วยเรซินเข้าไปใน
ร่างแหคอลลาเจนเพื่อห่อหุ้มและป้องกนัเส้นใยคอลลา
เจนไวไ้ด้ทัง้หมด จะช่วยป้องกนัการเสื่อมสลายของเสน้
ใยคอลลาเจนได้ วิธีการที่ใช้ก าจัดน ้ าออกจากร่างแห
คอลลาเจนท าได้โดยใช้วิธีการเดียวกับการเตรียมชิ้น
ทดสอบ (specimens) เพื่อศกึษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
อเิลก็ตรอน (electron microscope) คอื ภายหลงัจากท า
การเตรียมผิวเนื้อฟันด้วยกรดฟอสฟอริก ใช้เอ็ททิล
แอลกอฮอล์ (ethanol) โดยเพิม่ความเขม้ขน้จาก ร้อยละ 
50, 70, 80, 95 และ 100 ทาไปที่ผวิเนื้อฟัน ครัง้ละ 30 
วินาที ตามด้วยสารยึดติด  etch & rinse adhesive 
(Sadek et al., 2010) ผลการศกึษาพบว่า วธิีนี้สามารถ
คงค่ า แร งยึด ไมโค ร เทนไซด์  (micro- tensile bond 
strength) ไดน้านถงึ 18 เดอืน เมื่อเทยีบกบัการใชส้ารยดึ
ติดแบบ 3-step etch & rinse และ 2-step etch & rinse 



ทีม่คี่าแรงยดึไมโครเทนไซดล์ดลงตัง้แต่เดอืนที ่9 อย่างไร
กต็ามวธิ ีethanol-wet bonding technique ไม่ไดร้บัความ
นิยมและไม่เหมาะในการน าไปใช้ทางคลินิก เนื่องจาก
ขัน้ตอนการก าจดัน ้าออกจากร่างแหคอลลาเจนนัน้ ต้อง
ใช ้ethanol ที่มคีวามเขม้ขน้ต่างกนัเป็นจ านวนมาก และ
ใชร้ะยะเวลานานในการก าจดัน ้าออกจากร่างแหคอลลา
เจน 

2. MMPs inhibitors 
หลักการส าคัญของวิธีการนี้มาจาก การย่อย

สลายของเส้นใยคอลลาเจนโดยเอ็มไซม์ ภายหลงัจาก
การเตรยีมผวิเนื้อฟันดว้ยกรดฟอสฟอรกิ ซึ่งกรดฟอสฟอ
รกิจะกระตุน้เนื้อฟันบรเิวณนัน้ใหส้รา้งเอม็ไซม ์MMPs ที่
มีหน้าที่ย่อยสลายเส้นใยคอลลาเจนที่เนื้อฟันขึน้ ดงันัน้
การยบัยัง้การย่อยสลายของเสน้ใยคอลลาเจน จ าเป็นตอ้ง
ใช้สารที่มีฤทธิย์ ับยัง้การท างานของเอ็มไซม์ MMPs 
(MMPs inhibitors)  ซึ่ งสารที่มีฤทธิ ใ์นการยับยัง้การ
ท างานของเอม็ไซม์ดงักล่าวมหีลายชนิด แต่สารที่นิยม
น ามาใช้ศกึษาและได้รบัการยอมรบัว่ามฤีทธิย์บัยัง้การ
ท างานของเอ็มไซม์ MMPs ได้แก่ chlorhexidine จาก
การศกึษาพบวา่ การใช ้chlorhexidine ปรบัสภาพผวิเนื้อ
ฟัน หลงัการเตรยีมผวิเนื้อฟันด้วยกรดฟอสฟอริก ช่วย
ชะลอการเสื่อมสลายของเสน้ใยคอลลาเจนในเนื้อฟัน และ
คงค่าแรงยึดติดไมโครเทนไซด์ไว้ได้ 6 เดือน จากนัน้
ค่าแรงยดึจะลดลงใกลเ้คยีงกบัการไม่ใช ้chlorhexidine ที ่
12 เดอืน (De Munck et al., 2009; Sadek et al., 2010) 
จากผลการศกึษาสรุปวา่ การใช ้chlorhexidine ชว่ยชะลอ
การท างานของเอม็ไซม ์MMPs ได้ อย่างไรกต็ามการใช ้
chlorhexidine ไม่สามารถยับยัง้การย่อยสลายเส้นใย
คอลลาเจนในชัน้ hybrid layer 

3. Biomimetic remineralization 
หลกัการของแนวคิดนี้ คือสนับสนุนให้เกิดการ

คืนกลับแร่ธาตุ (remineralization) ที่ถูกก าจดัออกโดย
กรดฟอสฟอรกิ โดยพยายามเลยีนแบบธรรมชาตขิองเสน้
ใยคอลลาเจนในเนื้อฟันที่มแีร่ธาตุห่อหุ้มและปกป้องเสน้
ใยคอลลาเจน การศกึษาได้ผลเป็นที่น่าพงึพอใจมากใน
หอ้งปฏบิตักิาร นกัวจิยัพบการคนืกลบัของแร่ธาตุบนเส้น
ใยคอลลาเจน และพบการคงค่าแรงยดึไมโครเทนไซด์ได้

ในระยะยาว อย่างไรกต็ามวธิกีารในห้องปฏบิตักิารยงัมี
ความยุ่งยากจ าเป็นต้องใชส้ารหลายชนิด และต้องอาศยั
ระยะเวลาเพื่อกระตุ้นให้เกดิการคนืกลบัของแร่ธาตุบน
เ ส้ น ใ ย ค อลล า เ จน  (Sauro et al. , 2 0 1 5 ; Tay and 
Pashley, 2008; 2009) การศกึษาวธิกีารคนืกลบัแร่ธาตุนี้
ยงัจ าเป็นตอ้งท าการศกึษาต่อไป เพื่อใหส้ามารถน ามาใช้
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเหน็ผลชดัเจนในการใชง้าน
ทางคลนิิก 
 

Self-etch adhesive 
สารยดึตดิระบบ self-etch สามารถจ าแนกไดต้ามความ
เป็นกรดของสารยดึตดิ (ภาพที ่2)  

ภาพที ่2 การจ าแนกสารยดึตดิระบบ self-etch ตามพเีอช 
(ภาพประกอบจาก Yoshihara 2014) 
 

ช่วงแรกนักวจิยัพยายามท าใหส้ารยดึตดิระบบนี้ มคี่า
พเีอช (pH) ต ่าๆ เพื่อใหส้ามารถกดัผวิเนื้อฟันและเคลอืบ
ฟันได้เหมือนการใช้กรดฟอสฟอริก แต่จากการศึกษา
พบว่าการใชส้ารยดึติดที่มีค่าพเีอชต ่าเกนิไป ท าให้เกดิ
การละลายของ hydroxyapatite มากเกนิไปและท าใหเ้กดิ
การย่อยสลายทีเ่สน้ใยคอลลาเจนตามมา นอกจากนี้การ
ใช ้monomer ทีม่คีวามเป็นกรดสูง (acidic monomer) จะ
เกดิการย่อยสลาย monomer อื่นในส่วนประกอบ ท าให้
อายุการใช้งานของสารยดึตดิลดลง (Salz et al., 2005) 
ค่าพเีอชทีต่ ่าเกนิไปยงัลดประสทิธภิาพของปฏกิริยิาการ
ก่อตวั (polymerization) เนื่องจาก camphorquinone ซึ่ง
เป็น photo-initiator ทีน่ิยมใช ้ท างานไดด้ใีนสภาวะทีเ่ป็น



ด่าง รวมถึง co-initiator ที่ส่วนมากมีฤทธิเ์ป็นด่าง เมื่อ
รวมกบั acidic monomer ที่มพีเีอชต ่า จะเกดิปฏกิรยิาที่
ท าให้เป็นกลาง (Neutralization) ส่งผลให้ปฏิกิริยาการ
ก่อตัวที่ เ กิดขึ้น ไม่ สมบู ร ณ์  (Moszner et al. , 2005) 
ปัจจุบนัสารยดึตดิในกลุ่มนี้นิยมใชส้ารยดึตดิทีม่คี่าพเีอช
ประมาณ 2 เรยีกวา่ “mild self-etch adhesive” และ สาร
ยดึตดิที่มคี่าพเีอชมากกว่า 2.5 เรยีกว่า “ultra-mild self-
etch adhesive”  

การยึดติดของ  mild self-etch adhesive กับ
เคลอืบฟันท าไดไ้ม่ดนีกั แต่ส าหรบัการยดึตดิของสารยดึ
ตดิกลุ่มนี้กบัเนื้อฟันท าไดด้ ีพบความหนาของชัน้ hybrid 
layer ประมาณ 1 ไมโครเมตร ซึ่งมีความหนาน้อยกว่า
การยดึตดิของสารยดึตดิระบบ etch & rinse ทว่าการยดึ
ติดของสารยึดติดทัง้สองระบบมคีวามแตกต่างกนั โดย
การยดึตดิของสารยดึตดิระบบ mild self-etch จะเน้นไป
ที่การยดึตดิกบั hydroxyapatite ซึ่งปกคลุมอยู่บนเส้นใย
คอลลาเจนในเนื้อฟัน โดยอาศยัการยดึติดทางเคมีของ 
functional monomer โดยที่ functional monomer แต่ละ
ชนิดมคีวามสามารถในการยดึตดิกบั hydroxyapatite ได้
แตกต่างขึ้นกับการคงอยู่  (stability) ของ functional 
monomer นัน้ๆ เช่นการศกึษาเปรยีบเทยีบการเกดิการ
ยดึตดิทางเคมขีอง functional monomer 2 ชนิด (Phenyl-
P และ 10-MDP) ต่อ hydroxyapatite พบวา่ ทัง้ Phenyl-
P และ 10-MDP สามารถเกิดการยึดติดทางเคมีต่อ 
hydroxyapatite ได้ แต่การยดึตดิของ 10-MDP มกีารคง
อยู่มากกว่า Phenyl-P (Inoue et al., 2005; Yoshida et 
al., 2004) 

การยึดติดทางเคมีของ functional monomer 
และ hydroxyapatite นี้เป็นส่วนส าคญัในการศกึษาเรื่อง
สารยดึตดิในปัจจุบนั เนื่องจากการยดึตดิทางเคมมีสี่วน
ช่วยในเรื่องของคุณภาพการยึดติด การยึดติดที่คงทน 
และการป้องกนัการย่อยสลายของเส้นใยคอลลาเจนใน
เนื้อฟัน การยึดติดทางเคมีของ functional monomer 
โดยเฉพาะ 10-MDP กบั hydroxyapatite ไดร้บัการยนืยนั 
จากการศกึษาผ่านจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 
(TEM) ร่วมกบัการวเิคราะหก์ารเกดิพนัธะทางเคม ีX-ray 
diffraction (XRD)  และ  Nuclear magnetic resonance 

spectroscopy (NMR) โดยพบลกัษณะที่เรียกว่า nano-
layering โดยลกัษณะทีพ่บจะเป็นแถบเขม้สลบักนั แต่ละ
แถบมีความหนาเท่าๆกนัที่ประมาณ 4 นาโนเมตร ซึ่ง
สัมพันธ์กับความยาวของ  10-MDP สองตัวต่อกัน 
(Yoshihara et al., 2010) และการศกึษาต่อมายงัพบว่า
การเกิด nano- layering สามารถเกิดขึ้นได้ทัง้บนผิว
เคลอืบฟันและเนื้อฟันแต่จะพบได้มากกว่าบนผวิเนื้อฟัน 
การถูไปมา (rubbing) เป็นเวลา 20 วนิาท ีบนเนื้อฟัน จะ
เกดิปฏกิริยิาเคมมีากกว่าการแช่ทิง้ไวเ้ป็นเวลา 30 นาท ี
(Yoshihara et al. , 2011) การศึกษานี้ เ ป็นที่มาของ
ค าแนะน าการใชส้ารยดึตดิกลุ่มนี้ทีจ่ าเป็นตอ้งถูไปมาเป็น
เ ว ล า อ ย่ า ง น้ อ ย  2 0  วิน า ที  ท ว่ า ก า ร ศึก ษ า ใน
ห้องปฏิบัติการโดยผสม 10-MDP กับ HEMA ซึ่งเป็น 
hydrophilic monomer ทีใ่ชใ้นสารยดึตดิเพื่อใหส้ารยดึตดิ
รวมกับน ้ าและแทรกซึมลงไปในร่างแหคอลลาเจนได้ 
พบวา่ HEMA จะไปแย่งจบั hydroxyapatite กบั 10-MDP 
ในช่วงแรก แต่พันธะที่ เกิดขึ้นระหว่าง HEMA และ 
hydroxyapatite ไม่แขง็แรง เมื่อมีการถูไปมา HEMA ก็
จะหลุดออกจาก hydroxyapatite ท าให ้10-MDP มโีอกาส
เขา้ไปเกดิพนัธะกบั hydroxyapatite ไดม้ากขึน้ (Yoshida 
et al. , 2012a)  นอกจากนี้ การศึกษาสารยึดติดที่มี
ส่วนผสมของ 10-MDP ในท้องตลาด ก็สามารถพบ
ลักษณะ nano- layering ได้เช่นกันแต่ในลักษณะและ
ปรมิาณทีต่่างกนัไป (Yoshida et al., 2012b)  

 
  



การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดในห้องปฏิบติัการ 

การทดสอบประสทิธภิาพการยดึตดิ (bonding effectiveness) ของสารยดึตดิในหอ้งปฏบิตักิาร (ภาพที ่3) 

ภาพที ่3 แสดงลกัษณะเปรยีบเทยีบการทดสอบดว้ยวธิไีมโครเทนไซดแ์ละวธิ ีinterfacial fracture toughness 
 

ปัจจุบันนิยมใช้วิธีไมโครเทนไซด์ (micro- tensile 
Bond Strength) วธิีการนี้ถูกน าเสนอครัง้แรกในปี ค.ศ. 
1994 และได้รบัความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรบั
ในการศกึษาประสิทธิภาพการยดึติดของวสัดุทางทนัต 
ก ร รม  (Sano et al. , 1 9 9 4 )  วิธี ก า รทดสอ บนี้ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าระบบการทดสอบแบบเดิมเช่น 
macro- shear bond strength, macro- tensile bond 
strength นอกจากนี้วธิไีมโครเทนไซดย์งัง่ายในการน าไป
ปรบัใช้กบัการทดสอบรูปแบบต่างๆ ทว่าวธิีไมโครเทน
ไซด์มีข้อจ ากัดบางประการ คือ การทดสอบมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละห้องปฏิบตักิาร ท าให้ผลการศกึษา
แตกต่างกนัมาก ทีส่ าคญัคอื วสัดุทีม่ปีระสทิธภิาพการยดึ
ตดิสูง การแตกหกัเกดิขึน้ในเนื้อวสัดุ (cohesive failure) 
มากกว่าบรเิวณรอยต่อของวสัดุ (interfacial failure) ซึ่ง
การแตกหกัในเนื้อวสัดุนี้ ไม่ใชค่่าประสทิธภิาพการยดึตดิ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ส า รยึ ด ติด  (Scherrer et al. , 2010; 
Soderholm, 2010) สาเหตุทีว่สัดุมกัจะแตกหกัในเนื้อของ

วสัดุนัน้เนื่องจาก แรงทีเ่กดิขึน้มกัจะเกดิในเนื้อสารยดึตดิ
หรอืส่วนของฟันมากกวา่บรเิวณรอยต่อของสารยดึตดิกบั
เนื้อฟัน (Neves Ade et al., 2008; Phrukkanon et al., 
1998; Soderholm et al., 2012) นอกจากนี้มกีารศกึษาที่
พบรอยร้าวเล็กๆ (micro-crack) หรือจุดบกพร่องเลก็ๆ 
(defect) ในชิ้นตัวอย่างก่อนการทดสอบด้วยวิธีไมโค
รเทนไซดเ์สมอ ซึ่งรอยรา้วเลก็ๆ หรอืจุดบกพร่องเหล่านี้
เป็นจุดที่มีแรงมากระท ามากและเป็นจุดเริ่มต้นของ
แตกหกัของชิน้ตวัอย่าง (Ferrari et al., 2002) 

นักวจิยัได้เสนอทางเลอืกในการทดสอบประสทิธภิาพ
การยึดติดของสารยึดติดด้วยวิธี interfacial fracture 
toughness โดยน าเสนอครัง้แรกในปี 1993 และมีการ
น าเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆ (ภาพที่ 3) เช่น short 
rod chevron notch (Tam and Pilliar, 1993) , chevron-
notched short bar (Lin and Douglas, 1994) , plane-



strain chevron-notched short bar (Armstrong et al. , 
1998) , interfacial fracture toughness related to the 
energy release rate (Cheng et al. , 1999) , notchless 
triangular prism (Far and Ruse, 2003)  และ  chevron 
notch beam ( De Munck et al. , 2013a)  โ ด ย วิ ธี  
interfacial fracture toughness ที่ ก ล่ า ว ม า  มี ค ว า ม
เหมือนกนัคอื ผลที่ได้แสดงถึงประสทิธภิาพของแรงยดึ
ติดบริเวณรอยต่อของสารยึดติดเสมอ เนื่ องจากการ
แตกหกัจะเกดิบรเิวณรอยต่อของสารยดึตดิ ท าใหผ้ลการ
ทดสอบที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ ไ ด้มีค่ า น้ อยกว่ า วิธี ไ ม โค ร เ ทน ไซด์
เปรียบเทียบจากสารยึดติดตัวเดียวกัน รูปแบบการ
ทดสอบไม่มผีลต่อการทดสอบประสิทธภิาพของสารยดึ
ติ ด  ( Scherrer et al. , 2 0 1 0 ; Soderholm, 2 0 1 0 ) 
นอกจากนี้ ย ังพบว่าวิธีทดสอบ interfacial fracture 
toughness และไมโครเทนไซด์ มีความสัมพันธ์กัน
โ ด ย ต ร ง  ( direct correlation)  โ ด ย ส า ร ยึ ด ติ ด ที่ มี
ประสทิธภิาพสูงจะใหค้่าทีสู่งในทัง้สองวธิทีดสอบ สารยดึ
ตดิที่มปีระสทิธภิาพการยดึตดิต ่ากว่ากจ็ะได้ค่าที่ต ่ากวา่
เช่นกัน (De Munck et al. , 2013a; De Munck et al. , 
2015) อย่างไรก็ตามวธิี interfacial fracture toughness 
ยงัไม่ไดร้บัความนิยมในการน ามาใชศ้กึษาประสทิธภิาพ
การยึดติดมากนัก เนื่ องจากการเตรียมชิ้นตัวอย่าง
ทดสอบมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน และต้องใช้ว ัสดุ
ปริมาณมาก (De Munck et al., 2013a; De Munck et 
al., 2015; Scherrer et al., 2010; Soderholm, 2010)  

จากขอ้จ ากดัดงักล่าว มกีารน าเสนอวธิกีาร
ทดสอบประสทิธภิาพการยดึตดิแบบใหม่เรยีกวา่ “mini-
interfacial fracture toughness” วธิกีารดงักล่าวได้
ปรบัเปลีย่นรูปแบบและวธิกีารเตรยีมชิน้ทดสอบใหง้่าย
ขึน้ และมขีนาดเลก็ลง (Pongprueksa et al., 2016b; c) 
ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบ mini-interfacial fracture 
toughness กบัวธิไีมโครเทนไซด ์(ภาพที ่4)  

 
 
 
 

ภาพที ่ 4 ข ัน้ตอนการเตรยีมชิน้ตวัอยา่งเปรยีบเทยีบสาร
ยดึตดิบนผวิเนื้อฟันดว้ยวธิ ี mini-interfacial fracture 
toughness และวธิไีมโครเทนไซด ์ จากฟันซีเ่ดยีวกนั 
(ภาพประกอบจาก Pongprueksa et al. 2016b) 
 

พบวา่ ทัง้วธิ ีmini-interfacial fracture toughness และ 
ไมโครเทนไซด ์มคีวามสมัพนัธก์นัโดยตรง (ภาพที ่5)  

ภาพที ่ 5 ความสมัพนัธข์องการทดสอบประสทิธภิาพสาร
ยดึตดิบนผวิเนื้อฟัน ระหวา่งวธิไีมโครเทนไซดแ์ละ mini-
interfacial fracture toughness (ภาพประกอบจาก 
Pongprueksa et al. 2016b) 

 

 



โดยวิธี mini-interfacial fracture toughness สามารถแยกความแตกต่างของสารยึดติดได้ดีกว่า เนื่องจาก
สามารถแยกความแตกต่างของสารยดึตดิที่มปีระสทิธภิาพการยดึตดิสูงได ้ในขณะที่ วธิไีมโครเทนไซด์ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างของสารยดึตดิทีม่ปีระสทิธภิาพสูง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบดว้ยวธิ ีmini-interfacial fracture 
toughness มคี่าต ่ากวา่วธิไีมโครเทนไซด์ ซึ่งหมายถงึวธิ ีmini-interfacial fracture toughness มคีวามน่าเชือ่ถอืมากกว่า 
(ภาพที ่6)  

ภาพที ่6 ผลการศกึษาประสทิธภิาพสารยดึตดิบนผวิเนื้อฟันระหวา่งวธิ ีmini-interfacial fracture toughness และวธิไีมโคร 
เทนไซด ์(ขอ้มูลจากผลการศกึษา Pongprueksa et al. 2016b) 

นอกจากนี้ รอยแตกหักที่พบจากวิธี  mini-
interfacial fracture toughness พบที่รอยต่อระหว่างสาร
ยดึตดิและเนื้อฟันเสมอ เมื่อเทยีบกบัวธิไีมโครเทนไซดท์ี่
จะพบการแตกหักในชัน้ว ัสดุมากขึ้นเมื่อสารยึดติดมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น งานวิจัยดงักล่าวสรุปว่า วิธีการ 
mini- interfacial fracture toughness สามารถน ามาใช้
เป็นทางเลือกแทนวิธีไมโครเทนไซด์ในการทดสอบ

ประสทิธภิาพของสารยดึตดิได ้การศกึษาต่อมายงัพบวา่
วธิ ีmini-interfacial fracture toughness สามารถน ามาใช้
ทดสอบประสทิธภิาพการยดึตดิของสารยดึตดิต่อเคลอืบ
ฟันได้ด้วย และยงัเป็นการศกึษาแรกที่ใช้วธิี interfacial 
fracture toughness มาทดสอบประสิทธิภาพแรงยดึตดิ
ของสา รยึดติดต่ อ เคลือบ ฟันม นุษย์  ( ภ าพที่  7 ) 
(Pongprueksa et al., 2016a) 

ภาพที ่7 ผลการศกึษาประสทิธภิาพสารยดึตดิ
บน ผิ ว เ ค ลื อ บ ฟั น ด้ ว ย วิ ธี  mini- interfacial 
fracture toughness (ข้อมูลจากผลการศึกษา 
Pongprueksa et al. 2016a) 

 



การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดทางคลินิก 
การศึกษาทางคลินิกเป็นการศึกษาที่มีความ

ยุ่งยากและใชเ้วลาในการศกึษานาน บางครัง้กวา่จะไดผ้ล
การศึกษา วัสดุหรือสารยึดติดนัน้ๆ ก็เลิกใช้ไปแล้ว 
การศกึษาทางคลนิิกแสดงถงึผลความส าเรจ็ในการพฒันา
และใช้งานวัสดุทางทันตกรรมที่มีคุณค่า การศึกษา
ประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดทางคลินิกนิยม
ศกึษาจากการบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 (class V 
cavity classification) เนื่ องจากการยึดติดของวัสดุต่อ
โพรงฟันแบบที่ 5 เป็นการยดึตดิโดยสารยดึตดิเป็นหลกั 
เทยีบกบัโพรงฟันแบบอื่นทีม่ลีกัษณะของโพรงฟันชว่ยใน
การยดึตดิ ปัจจุบนัมรีายงานการศกึษาประสทิธภิาพการ
ยดึตดิและความส าเรจ็ของการใชส้ารยดึตดิในระบบต่างๆ 
ที่ระยะเวลาต่างๆ กนั โดยจะยกตวัอย่างผลการศกึษา
บางส่วนทีน่่าสนใจดงันี้ 

การศกึษาประสทิธภิาพการยดึตดิทางคลนิิกของ
สารยดึตดิระบบ 3-step etch & rinse ในระยะเวลา 13 ปี 
(Peumans et al., 2012) โดยศกึษาสารยดึตดิ 3-step  

etch & rinse สองชนิด ร่วมกบัการบูรณะดว้ยคอมโพสติ
ชนิด hybrid และชนิด micro-filled ผลการศกึษาพบว่า
ประสทิธภิาพการยดึอยู่ (retention rate) หลงัจาก 13 ปี 
อยู่ที่ร้อยละ 85-94 (ภาพที่ 8) โดยพบจุดบกพร่องทีข่อบ
โพรงฟันดา้นเคลอืบฟัน (enamel margin defects) ทีร่อ้ย
ละ 18-26 ในระยะเวลา 5 ปี และเพิม่เป็นร้อยละ 61-66 
ในปีที่ 13 ขณะที่พบจุดบกพร่องที่ขอบโพรงฟันดา้นเนื้อ
ฟัน (dentin margin defect) ร้อยละ 32-56 ในช่วง 5 ปี
แรก และพบเพิม่เป็นร้อยละ 58-70 ในปีที่ 13 การศกึษา
ความส าเร็จของการบูรณะโดยรวม (overall clinical 
success rate) อยู่ที ่รอ้ยละ 74-88 ที ่13 ปี จากการศกึษา
สรุปว่า ความส าเรจ็ในการใชง้านสารยดึตดิระบบ 3-step 
etch & rinse ทัง้สองชนิดไม่แตกต่างกัน ผลส า เร็จ
หลงัจากการบูรณะไปแล้ว 13 ปี เป็นที่ยอมรบัสูง และไม่
พบความแตกต่างกนัทางสถิตริะหว่างการใช้คอมโพสิต
ชนิด hybrid และ micro-filled  

  
ภาพที ่8 ผลการศกึษาทางคลนิกิของสารยดึตดิระบบ 3-step etch & rinse ทีร่ะยะเวลา 13 ปี 

(ขอ้มูลจากผลการศกึษา Peumans et al. 2012) 



 
การศกึษาประสทิธภิาพการยดึตดิทางคลนิิกของสาร

ยึดติด ร ะบบ  2-step self-etch ที่ ร ะย ะ เ วลา  13  ปี  
(Peumans et al., 2015) โดยศึกษาสารยึดติด 2-step 
self-etch ร่วมกับการใช้กรดฟอสฟอริกหรือไม่ใช้กรด
ฟอสฟอริก บริเวณขอบโพรงฟันด้านเคลือบฟัน ผล
การศกึษาพบว่าประสทิธภิาพการยดึอยู่ หลงัจาก 13 ปี 
อยู่ทีร่อ้ยละ 96 (ภาพที ่9) พบจุดบกพร่องทีข่อบโพรงฟัน
ด้านเคลอืบฟันในกลุ่มที่ไม่ไดใ้ชก้รดฟอสฟอรกิมากกวา่
กลุ่มที่ใช้กรดฟอสฟอริกกัดบริเวณขอบโพรงฟันด้าน
เคลอืบฟัน ขณะทีจุ่ดบกพร่องทีข่อบโพรงฟันดา้นเนื้อฟัน
ไม่แตกต่างกัน  ความส าเร็จของการบูรณะโดยรวม
หลงัจาก 13 ปี อยู่ที่ร้อยละ 86-93 จากการศกึษาสรุปวา่ 
ประสิทธิภาพสารยึดติดระบบ 2-step self-etch ทัง้สอง
ชนิดทางคลินิกมปีระสิทธภิาพสูงไม่แตกต่างกนั การใช้
สารยึดติดร่วมกบัการกรดฟอสฟอริกบริเวณผวิเคลือบ
ฟันจะไดผ้ลทีด่ตี่อขอบโพรงฟันดา้นเคลอืบฟัน 

ภาพที ่9 ผลการศกึษาทางคลนิิกของสารยดึตดิระบบ 2-
step self-etch ทีร่ะยะเวลา 13 ปี (ขอ้มูลจากผลการศกึษา 
Peumans et al. 2015) 
 

ส าหรบัวสัดุกลุ่ม 1-step self-etch มกีารน ามาใช้
งานไม่นานนัก มกีารศกึษาประสทิธภิาพการยดึติดทาง
คลินิกของสารยึดติดระบบ 1-step self-etch ที่ไม่มี 
HEMA เป็นองคป์ระกอบ ทีร่ะยะเวลา 5 ปี (Van Landuyt 
et al., 2014) เปรียบเทียบกับสารยึดติดระบบ 3-step 
etch & rinse ผลการศกึษาพบว่ามปีระสิทธภิาพการยดึ
อยู่ ร้อยละ 92-93 (ภาพที่ 10) พบจุดบกพร่องที่ขอบ

โพรงฟันด้านเคลือบฟัน ร้อยละ 73 เมื่อใช้สารยึดติด
ระบบ 1-step self-etch ในขณะทีพ่บเพยีงรอ้ยละ 36 เมื่อ
ใช้สารยึดติดระบบ 3-step etch & rinse จุดบกพร่องที่
ขอบโพรงฟันดา้นเนื้อฟันมคี่าไม่ต่างกนั ที่ร้อยละ 38-40 
ความส าเร็จของการบูรณะโดยรวมอยู่ที่ ร้อยละ 87-91 
จากการศกึษาสรุปว่า การใชง้านสารยดึตดิระบบ 1-step 
self-etch ที่ไม่มี HEMA เป็นองค์ประกอบ ที่เวลา 5 ปี 
ไดผ้ลทีน่่าพงึพอใจทางคลนิิก  

ภาพที ่10 ผลการศกึษาทางคลนิิกของสารยดึตดิระบบ 1-
step self-etch ที ่ไ ม่ มี  HEMA เ ป็นส่ วนประกอบ  ที ่
ระยะเวลา 5 ปี (ขอ้มูลจากผลการศกึษา Van Landuyt et 
al. 2014) 

จากการทบทวนวรรณกรรมถงึประสทิธภิาพของ
สารยดึตดิระบบต่างๆ ในโพรงฟันบรเิวณคอฟันทีไ่มม่ี
รอยผทุางคลนิิก (Peumans et al., 2014) ศกึษาอตัรา
ความลม้เหลวต่อปี (annual failure rate) พบวา่ อตัรา
ความลม้เหลวต่อปีน้อยทีสุ่ดคอืการบูรณะดว้ย กลาสไอ
โอโนเมอร ์ (glass ionomer) ตามดว้ยสารยดึตดิ mild 2-
step self-etch adhesive, 3-step etch & rinse adhesive 
และ mild 1-step self-etch adhesive ตามล าดบั โดยกลุ่ม
ทีม่อีตัราความลม้เหลวต่อปีสูงอย่างมนียัส าคญั ไดแ้ก ่
สารยดึตดิ strong 1-step self-etch adhesive, 2-step 
etch & rinse adhesive และ strong 2-step self-etch 
adhesive ตามล าดบั (ภาพที ่11) 
 
 



ภาพที ่11 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเรือ่งประสทิธภิาพสารยดึตดิทางคลนิกิของสารยดึตดิชนิดต่างๆ 
(ภาพประกอบจาก Peumans et al. 2014) 

ความสมัพนัธข์องการศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดใน
ห้องปฏิบติัการและผลทางคลินิก 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลจากห้องปฏบิตักิาร
และผลทางคลินิกนี้ สืบเนื่องจากนักวจิยับางกลุ่มเชื่อว่า
การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดในห้องปฏิบัติการไม่
สามารถท านายผลการยึดติดทางคลินิกได้ เนื่องจากผล
การทดสอบค่าแรงยดึตดิของสารยดึตดิจากหอ้งปฏบิตักิาร
ต่างๆ ทัว่โลก มีค่าแตกต่างกันมาก และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่สูง ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการทดสอบจาก
ห้องปฏิบตัิการต่างๆ มีความแตกต่างกนัในขัน้ตอนการ
ทดสอบ ท าใหผ้ลการทดสอบทีไ่ดแ้ตกต่างกนั  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบ
ประสิทธิภาพการยึดติดด้วยวิธีไมโครเทนไซด์และผล
การศกึษาทางคลินิก (Van Meerbeek et al., 2010) พบ
ความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพ
การยึดติดด้วยวิธีไมโครเทนไซด์กับอัตราการยึดติด 
( retention rate)  เมื่ อชิ้นตัวอย่าง  (specimens)  มีการ
ทดสอบร่วมกบัการทดสอบความทนทาน (durability, age)  
 

เชน่ การเกบ็ชิน้ตวัอย่างไวใ้นน ้าเป็นเวลานาน การทดสอบ
การเปลีย่นแปลงอุณหภูม ิ(thermo-cycling) การใหแ้รงบน
ชิน้ทดสอบ (mechanical loading) การเกบ็ตวัอย่างในเอม็
ไซม์ การเกบ็ตวัอย่างในสารเคมเีพื่อเร่งปฏกิริยิาการย่อย
สลาย จะพบความสัมพันธ์กับอัตราการยึดติดของวสัดุ
บูรณะทางคลนิิก (retention rate) ทีร่ะยะเวลา 5 ปี (ภาพที ่
12) จากการศกึษาดงักล่าว ไดแ้นะน าใหท้ดสอบสารยดึตดิ
ร่วมกบัการทดสอบความทนทานด้วย แทนที่จะทดสอบ
แรงยดึตดิทนัทีหลงัเตรยีมชิน้ตวัอย่าง (immediate) เพยีง
อย่างเดยีว การศกึษาดงักล่าวยงัแนะน าการใชง้านสารยดึ
ตดิ โดยแนะน าให้ใชส้ารยดึตดิชนิด conventional 3-step 
etch & rinse adhesives แ ล ะ  mild 2- step self- etch 
adhesives ในการบูรณะฟันในปัจจุบนั เมื่อตอ้งการการยดึ
ติดบริเวณเคลือบฟันควรเลือกใช้สารยึดติดชนิด etch & 
rinse เพื่อให้เกดิการยดึตดิที่ทนทาน และเมื่อต้องการการ
ยดึตดิบรเิวณเนื้อฟัน การใชส้ารยดึตดิชนิด mild self-etch 
จะให้ประสิทธิภาพที่ดีร่วมกบัการเกดิ ionic bonding กบั 
hydroxyapatite  

 



 

 
ภาพที ่12 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารและผลการศกึษาทางคลนิิก  

(ภาพประกอบจาก Van Meerbeek et al. 2010) 
 

ข้อแนะน าในการใช้สารยึดติดเพ่ือความทนทาน 

การใช้งานสารยึดติดเพื่อให้เกิดความทนทานนัน้ เป็นการสรุปการใช้งานสารยึดติดที่มีอยู่ในปัจจุบันจาก
การศกึษาทัง้ทางห้องปฏิบตัิการและทางคลินิก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ในบริเวณเคลอืบฟันและเนื้อฟัน โดย
อธบิายขัน้ตอนพรอ้มกบัให้เหตุผลไวใ้นวารสาร Journal of Adhesive Dentistry (Van Meerbeek and Yoshihara, 2014) 
ดงันี้ (ภาพที ่13) 

 
ภาพที ่13 สรุปขอ้แนะน าในการใชส้ารยดึตดิเพือ่ความทนทาน 

(ขอ้มูลจาก Van Meerbeek and Yoshihara 2010)



การยึดติดบริเวณผิวเคลือบฟันที่ดี สามารถช่วย
ป้องกนัการยดึตดิบรเิวณเนื้อฟันด้านในได้ ลกัษณะการ
ยึดติดแบบ micro-mechanical interlocking ที่เกิดจาก
การเตรียมผิวด้วยกรดฟอสฟอริกที่ผิวเคลือบฟันเป็น
สิง่จ าเป็นและได้ผลที่ดทีี่สุดในปัจจุบนั โดยแนะน าให้ทา
กรดฟอสฟอรกิเฉพาะที่ผวิเคลอืบฟันเป็นเวลาอย่างน้อย 
15 วนิาท ีหลกีเลีย่งการทากรดฟอสฟอรกิบรเิวณเนื้อฟัน 
เนื่องจากสารยดึติดไม่สามารถไหลแพร่ลงไปในร่างแห
คอลลาเจนและครอบคลุมเสน้ใยคอลลาเจนทัง้หมดได ้ซึ่ง
จะเป็นจุดอ่อนที่ท าใหเ้กดิการย่อยสลายด้วยน ้า และเอม็
ไซมต์ามมา  

การทาสารยึดติดชนิด mild self-etch primer ที่มี
ส่วนผสมของ 10-MDP ดว้ยวธิกีารถูไปมา เป็นเวลาอย่าง
น้อย 15 วนิาท ีทัง้บรเิวณเคลอืบฟันและเนื้อฟัน จากนัน้
เป่าใหเ้ป็นผวิบางๆ จนสารยดึตดิไม่ขยบัอกีต่อไป การใช ้
primer ที่มีส่วนประกอบของ 10-MDP นัน้มีการยืนยนั
การเกดิปฏกิริยิาทางเคมดีว้ยวธิ ีXRD และ NMR ร่วมกบั
การศกึษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลค็ตรอน แบบส่องผ่าน 
พบลักษณะของ nano-layering ซึ่งเป็นปฏิกริิยาเคมีที่
เกดิขึน้จาก 10-MDP กบั hydroxyapatite โดยการศกึษา
ความทนทานของชัน้  nano- layering นี้ ย ังคงต้องมี
การศกึษาต่อไป 

สารยดึตดิชัน้สุดท้ายแนะน าให้ใชส้ารยดึตดิที่ไม่มตีวั
ท าละลายเป็นส่วนประกอบ จากนัน้เป่าสารยดึตดิเป็นชัน้

บางๆ และฉายแสงก่อนการบูรณะดว้ยคอมโพสติ การใช้
สารยึดติดที่ไม่มีตัวท าละลายเป็นส่วนประกอบก็เพื่อ
ป้องกนัและลดการแทรกซึมของน ้าที่ท าใหเ้กดิขบวนการ
ย่อยสลายด้วยน ้า การฉายแสงก่อนการบูรณะด้วยคอม
โพสตินัน้ความส าคญัเพื่อใหช้ ัน้ของสารยดึตดิและ hybrid 
layer มคีวามแขง็แรงและสามารถทนต่อแรงหดตัวขณะ
ก่อตวัจากวสัดุบูรณะได ้
 

บทสรปุ 
บทความนี้พยายามอธบิายถงึการศกึษาสารยึดติดที่

นิยมในปัจจุบัน ทัง้ระบบ etch & rinse และ self-etch 
โดยการศึกษาเน้นเรื่อง ประสิทธิภาพของสารยึดติด 
ความทนทาน และการยดึบนฟันที่นานขึน้ ซึ่งการศกึษา
นัน้เริม่จากการศกึษาในหอ้งปฏบิตักิาร ก่อนน าไปใชง้าน
ทางคลินิก การพัฒนาสารยึดติดจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ควบคู่ก ับการพัฒนาวิธีวิจ ัย เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่
แม่นย าที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่แม่นย านี้สามารถช่วย
ท านายผลความส าเร็จของการใช้งานทางคลินิกได้ดี
ยิง่ข ึน้ดว้ย สุดท้ายขอ้แนะน าในการใชง้านสารยดึตดิเพื่อ
ค ว า ม ทน ท า นนั ้น  ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ทั ้ง ใ น
หอ้งปฏบิตักิารและทางคลนิิก ซึ่งสามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามการพัฒนาส่วนประกอบของสารยึดติดเอง และ
ความรูท้ีเ่พิม่ขึน้จากการศกึษาในอนาคต  
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