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ระบบสารยึดติดทีน่ ยิ มใช้ในปั จจุบนั ได้แก่ etch & rinse adhesive system, self-etch adhesive system และ
glass-ionomer (ภาพที่ 1) (Van Meerbeek et al., 2003)

ภาพที ่ 1 ระบบของสารยึดติดทางทันตกรรม (ภาพประกอบจาก Van Meerbeek et al. 2003)
ในทีน่ ้จี ะกล่าวถึงเฉพาะสารยึดติดที่ใช้ร่วมกับการ
บูรณะด้วยคอมโพสิต (composite) ได้แก่ สารยึดติดใน
ระบบ etch & rinse และ self-etch ทีใ่ ช้ยดึ ติดบนผิว
เคลือบฟั น (enamel) และเนื้อฟัน (dentin) สารยึดติดทาง
ทันตกรรม (dental adhesive) ได้รบั การศึกษาและพัฒนา
ไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้
สารยึดติดมีความแข็งแรงและยึดติดกับฟันได้นานขึน้
บทความนี้จะกล่าวถึงการศึกษาสารยึดติดในประเด็น
 ประสิทธิภ าพการยึดติด ของสารยึดติดต่อฟั น
(bonding effectiveness)

 ก า ร เ สื่ อ ม ส ล า ย ข อ ง ส า ร ยึ ด ติ ด กั บ ฟั น
(degradation) และการลดการเสื่ อ มสลาย
บริเวณยึดติด (interfacial area)
 วิธีก ารศึก ษาประสิท ธิภ าพของสารยึด ติด ใน
ห้องปฏิบตั กิ าร (laboratory) และการศึกษาทาง
คลินิก (clinical study)
 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลการศึ ก ษาจาก
ห้องปฏิบตั กิ ารและการศึกษาทางคลินิก
 ข้ อ แนะน าการใช้ ง านสารยึ ด ติ ด เพื่ อ ความ
ทนทาน (durable)

Etch-and-rinse adhesive
การใช้งานสารยึดติดระบบ etch & rinse แบ่งได้เป็ น
แบบ 3 ขัน้ ตอน (3-step etch & rinse) และ 2 ขัน้ ตอน
(2-step etch & rinse) (ภาพที่ 1) กลไกการยึดติดเป็ น
แบบ micro-mechanical interlocking ทัง้ บริเวณเคลือ บ
ฟั น และเนื้อฟั น
ประสิทธิภ าพการยึดติดของสารยึดติด etch & rinse
บนผิวเคลือบฟั นมีประสิทธิภาพสูง การใช้กรดฟอสฟอริก
(phosphoric acid) ความเข้มข้น ร้อยละ 30-40 ละลาย
hydroxyapatite crystals บริเวณผิวเคลือบฟั น ตามด้วย
การแทรกซึม ของเรซิน ไปบนผิว เคลือ บฟั นที่ผ่า นการ
เตรี ย มด้ ว ยกรดฟอสฟอริ ก เกิ ด เป็ นลัก ษณะ resin
interlock แบบ macro-tags และ micro-tags ล้ อ มรอบ
ส่ ว น enamel prisms โดยลัก ษณะ tags ที่เ กิด ขึ้น เป็ น
ส่วนสาคัญในการยึดติดบนผิวเคลือบฟั น
การยึดติดบนผิวเนื้อฟั น เกิดจากการทีก่ รดฟอสฟอริก
ละลาย hydroxyapatite เกือบทัง้ หมดจากเนื้อฟั น เหลือ
ไว้แต่โครงสร้างที่เป็ นร่างแหของคอลลาเจน (collagen
network) ลึกประมาณ 5-10 ไมโครเมตร ประสิทธิภาพ
การยึดติดขึน้ กับ ความสามารถในการแทรกซึมของสาร
ยึด ติด ลงไปในส่ ว นของร่ า งแหคอลลาเจนเกิด เป็ น ชัน้
hybrid layer ส า ห รั บ ก า ร เ กิ ด ก า ร ยึ ด ติ ด ท า ง เ ค มี
(chemical bonding) จากสารยึดติดระบบ etch & rinse
เกิ ด ขึ้น ได้ ย าก เนื่ อ งจากปริ ม าณ hydroxyapatite ที่
เหลืออยู่บนร่างแหคอลลาเจนมีปริมาณที่น้อยมาก (Van
Meerbeek et al., 2010)
การเสื่อมสลายของการยึดติดบนเนื้อฟั นของสารยึด
ติดระบบ etch & rinse เกิดจากการเสื่อมสลายของเส้นใย
คอลลาเจน (collagen fibril) ที่ไม่ถูกห่อหุ้ม และปกป้ อ ง
ด้วยเรซินโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ ระหว่างชัน้ hybrid
layer และเนื้ อ ฟั น ที่ไม่ได้ถู กกรดฟอสฟอริก กัด ปั ญ หา
ของการเสื่อมสลาย เกิดจากการแทรกซึมของเรซินลงไป
ไม่ถงึ ส่วนทีก่ ดั ด้วยกรดฟอสฟอริก และหรือ มีน้ าขัดขวาง
การแทรกซึมของเรซินลงไปในเนื้อฟั น การเสื่อมสลายจะ
เกิด โดยกระบวนการหลัก 2 กระบวนการ ได้แ ก่ การ
เสื่อมสลายโดยน้ า (hydrolysis) และการย่อยสลายโดย

เอนไซม์ MMPs (matrix metalloproteinases) ผลของ
การเสื่อมสลายทีเ่ กิดขึน้ ที่เส้นใยคอลลาเจนในชัน้ hybrid
layer จากการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน (TEM) พบลักษณะช่องว่างเกิดขึน้ ในชัน้ hybrid
layer ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและจากฟั นที่ถอนจากผูป้ ่ วย
( De Munck et al. , 2013b; Hashimoto et al. , 2000)
นอกจากนี้ประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดบนเนื้อ
ฟั น ห ลั ง จ า ก เ ก็ บ ไ ว้ ใ น น้ า เ ป็ น เ ว ล า 1 ปี พ บ ว่ า
ประสิทธิภาพการยึดติดลดลงอย่างต่ อเนื่อง (De Munck
et al., 2011; Sadek et al., 2010) การเสื่อมสลายของ
การสารยึด ติด ระบบ etch & rinse ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น
นักวิจยั ได้พยายามศึกษาหาวิธีการต่างๆ เพื่อป้ องกัน
ชะลอ และหยุดการเสื่อมสลายนี้ โดยวิธที ่นี ิยมศึกษาและ
เป็ นที่ยอมรับในปั จจุบนั ได้แก่ วิธี ethanol wet-bonding
technique, การใช้ส ารยับ ยัง้ การท างานของเอ็ม ไซด์
MMPs (MMP-inhibitors) และ การซ่อมแซมบริเวณที่จะ
เสื่อมสลายด้วยวิธี Biomimetic remineralization
1. Ethanol-wet bonding technique
หลัก การสาคัญของวิธีน้ีมาจากทฤษฎีท่วี ่า น้ า
เป็ นตัวการสาคัญของการเสื่อมสลายของเส้นใยคอลลา
เจน (hydrolysis) โดยเฉพาะในชัน้ hybrid layer จึงเชื่อ
ว่าหากสามารถกาจัดน้ าที่แทรกอยู่ในชัน้ ร่างแหคอลลา
เจนออกหมด ก่ อ นการแทรกซึ ม ด้ ว ยเรซิ น เข้า ไปใน
ร่างแหคอลลาเจนเพื่อห่อหุ้มและป้ องกันเส้นใยคอลลา
เจนไว้ได้ทงั ้ หมด จะช่วยป้ องกันการเสื่อมสลายของเส้น
ใยคอลลาเจนได้ วิธีก ารที่ใ ช้ก าจัด น้ า ออกจากร่ า งแห
คอลลาเจนท าได้โ ดยใช้ ว ิธีก ารเดียวกับ การเตรียมชิ้น
ทดสอบ (specimens) เพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุ ลทรรศน์
อิเล็กตรอน (electron microscope) คือ ภายหลังจากทา
การเตรีย มผิว เนื้ อ ฟั น ด้ว ยกรดฟอสฟอริก ใช้เ อ็ท ทิล
แอลกอฮอล์ (ethanol) โดยเพิม่ ความเข้มข้นจาก ร้อยละ
50, 70, 80, 95 และ 100 ทาไปที่ผวิ เนื้อฟั น ครัง้ ละ 30
วิ น าที ตามด้ ว ย สารยึ ด ติ ด etch & rinse adhesive
(Sadek et al., 2010) ผลการศึกษาพบว่า วิธีน้ี สามารถ
ค ง ค่ า แรง ยึ ด ไมโค รเ ท นไซ ด์ (micro-tensile bond
strength) ได้นานถึง 18 เดือน เมื่อเทียบกับการใช้สารยึด
ติดแบบ 3-step etch & rinse และ 2-step etch & rinse

ทีม่ คี ่าแรงยึดไมโครเทนไซด์ลดลงตัง้ แต่เดือนที่ 9 อย่างไร
ก็ตามวิธี ethanol-wet bonding technique ไม่ได้รบั ความ
นิยมและไม่เหมาะในการนาไปใช้ทางคลินิก เนื่องจาก
ขัน้ ตอนการกาจัดน้ าออกจากร่างแหคอลลาเจนนัน้ ต้อง
ใช้ ethanol ที่มคี วามเข้มข้นต่างกันเป็ นจานวนมาก และ
ใช้ระยะเวลานานในการกาจัดน้ า ออกจากร่างแหคอลลา
เจน
2. MMPs inhibitors
หลัก การส าคัญ ของวิธีก ารนี้ ม าจาก การย่ อ ย
สลายของเส้นใยคอลลาเจนโดยเอ็มไซม์ ภายหลังจาก
การเตรียมผิวเนื้อฟั นด้วยกรดฟอสฟอริก ซึ่งกรดฟอสฟอ
ริกจะกระตุน้ เนื้อฟั นบริเวณนัน้ ให้สร้างเอ็มไซม์ MMPs ที่
มีหน้ าที่ย่อยสลายเส้น ใยคอลลาเจนที่เนื้อฟั นขึน้ ดังนัน้
การยับยัง้ การย่อยสลายของเส้นใยคอลลาเจน จาเป็ นต้อง
ใช้ส ารที่ม ีฤ ทธิย์ ับ ยัง้ การท างานของเอ็ม ไซม์ MMPs
(MMPs inhibitors) ซึ่ ง สารที่ ม ี ฤ ทธิ ใ์ นการยับ ยัง้ การ
ทางานของเอ็มไซม์ดงั กล่าวมีหลายชนิด แต่สารที่นิยม
นามาใช้ศกึ ษาและได้รบั การยอมรับว่ามีฤทธิย์ บั ยัง้ การ
ท างานของเอ็ม ไซม์ MMPs ได้แ ก่ chlorhexidine จาก
การศึกษาพบว่า การใช้ chlorhexidine ปรับสภาพผิวเนื้อ
ฟั น หลังการเตรียมผิวเนื้อฟั นด้วยกรดฟอสฟอริก ช่วย
ชะลอการเสื่อมสลายของเส้นใยคอลลาเจนในเนื้อฟั น และ
คงค่ า แรงยึดติดไมโครเทนไซด์ไ ว้ไ ด้ 6 เดือ น จากนัน้
ค่าแรงยึดจะลดลงใกล้เคียงกับการไม่ใช้ chlorhexidine ที่
12 เดือน (De Munck et al., 2009; Sadek et al., 2010)
จากผลการศึกษาสรุปว่า การใช้ chlorhexidine ช่วยชะลอ
การทางานของเอ็มไซม์ MMPs ได้ อย่างไรก็ตามการใช้
chlorhexidine ไม่ ส ามารถยับ ยัง้ การย่ อ ยสลายเส้ น ใย
คอลลาเจนในชัน้ hybrid layer
3. Biomimetic remineralization
หลักการของแนวคิด นี้ คือสนับสนุ นให้เกิดการ
คืน กลับ แร่ธ าตุ (remineralization) ที่ถู ก ก าจัดออกโดย
กรดฟอสฟอริก โดยพยายามเลียนแบบธรรมชาติของเส้น
ใยคอลลาเจนในเนื้อฟั นที่มแี ร่ธาตุห่อหุ้มและปกป้ องเส้น
ใยคอลลาเจน การศึกษาได้ผลเป็ นที่น่าพึงพอใจมากใน
ห้องปฏิบตั กิ าร นักวิจยั พบการคืนกลับของแร่ธาตุบนเส้น
ใยคอลลาเจน และพบการคงค่าแรงยึดไมโครเทนไซด์ได้

ในระยะยาว อย่างไรก็ตามวิธกี ารในห้องปฏิบตั กิ ารยัง มี
ความยุ่งยากจาเป็ นต้องใช้สารหลายชนิด และต้องอาศัย
ระยะเวลาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคืนกลับของแร่ธาตุบน
เ ส้ น ใ ย ค อ ล ล า เ จ น ( Sauro et al. , 2 0 1 5 ; Tay and
Pashley, 2008; 2009) การศึกษาวิธกี ารคืนกลับแร่ธาตุน้ี
ยังจาเป็ นต้องทาการศึกษาต่อไป เพื่อให้สามารถนามาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลชัดเจนในการใช้งาน
ทางคลินิก

Self-etch adhesive
สารยึดติดระบบ self-etch สามารถจาแนกได้ตามความ
เป็ นกรดของสารยึดติด (ภาพที่ 2)

ภาพที ่ 2 การจาแนกสารยึดติดระบบ self-etch ตามพีเอช
(ภาพประกอบจาก Yoshihara 2014)
ช่วงแรกนักวิจยั พยายามทาให้สารยึดติดระบบนี้ มีค่า
พีเอช (pH) ต่าๆ เพื่อให้สามารถกัดผิวเนื้อฟั นและเคลือบ
ฟั นได้เหมือนการใช้กรดฟอสฟอริก แต่จากการศึก ษา
พบว่า การใช้สารยึดติดที่มีค่า พีเอชต่ าเกินไป ทาให้เกิด
การละลายของ hydroxyapatite มากเกินไปและทาให้เกิด
การย่อยสลายทีเ่ ส้นใยคอลลาเจนตามมา นอกจากนี้การ
ใช้ monomer ทีม่ คี วามเป็ นกรดสูง (acidic monomer) จะ
เกิดการย่อยสลาย monomer อื่นในส่วนประกอบ ทาให้
อายุการใช้งานของสารยึดติด ลดลง (Salz et al., 2005)
ค่าพีเอชทีต่ ่ าเกินไปยังลดประสิทธิภาพของปฏิกริ ยิ าการ
ก่อตัว (polymerization) เนื่องจาก camphorquinone ซึ่ง
เป็ น photo-initiator ทีน่ ิยมใช้ ทางานได้ดใี นสภาวะทีเ่ ป็ น

ด่าง รวมถึง co-initiator ที่ส่วนมากมีฤทธิเ์ ป็ นด่าง เมื่อ
รวมกับ acidic monomer ที่มพี เี อชต่ า จะเกิดปฏิกริยาที่
ทาให้เป็ นกลาง (Neutralization) ส่งผลให้ปฏิกิริยาการ
ก่ อ ตั ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ส มบู ร ณ์ (Moszner et al., 2005)
ปั จจุบนั สารยึดติดในกลุ่มนี้นิยมใช้สารยึดติดทีม่ คี ่าพีเอช
ประมาณ 2 เรียกว่า “mild self-etch adhesive” และ สาร
ยึดติดที่มคี ่าพีเอชมากกว่า 2.5 เรียกว่า “ultra-mild selfetch adhesive”
การยึ ด ติ ด ของ mild self-etch adhesive กั บ
เคลือบฟั นทาได้ไม่ดนี กั แต่สาหรับการยึดติดของสารยึด
ติดกลุ่มนี้กบั เนื้อฟั นทาได้ดี พบความหนาของชัน้ hybrid
layer ประมาณ 1 ไมโครเมตร ซึ่งมีความหนาน้ อยกว่า
การยึดติดของสารยึดติดระบบ etch & rinse ทว่าการยึด
ติดของสารยึดติดทัง้ สองระบบมีความแตกต่างกัน โดย
การยึดติดของสารยึดติดระบบ mild self-etch จะเน้นไป
ที่การยึดติดกับ hydroxyapatite ซึ่งปกคลุมอยู่บนเส้นใย
คอลลาเจนในเนื้ อฟั น โดยอาศัยการยึดติดทางเคมีของ
functional monomer โดยที่ functional monomer แต่ละ
ชนิดมีความสามารถในการยึดติดกับ hydroxyapatite ได้
แตกต่ า งขึ้น กับ การคงอยู่ (stability) ของ functional
monomer นัน้ ๆ เช่นการศึกษาเปรียบเทียบการเกิดการ
ยึดติดทางเคมีของ functional monomer 2 ชนิด (PhenylP และ 10-MDP) ต่อ hydroxyapatite พบว่า ทัง้ PhenylP และ 10-MDP สามารถเกิ ด การยึ ด ติ ด ทางเคมีต่ อ
hydroxyapatite ได้ แต่การยึดติดของ 10-MDP มีการคง
อยู่มากกว่า Phenyl-P (Inoue et al., 2005; Yoshida et
al., 2004)
การยึ ด ติ ด ทางเคมี ข อง functional monomer
และ hydroxyapatite นี้เป็ นส่วนสาคัญในการศึกษาเรื่อง
สารยึดติดในปั จจุบนั เนื่องจากการยึดติดทางเคมีมสี ่วน
ช่วยในเรื่องของคุ ณภาพการยึดติด การยึดติดที่ค งทน
และการป้ องกัน การย่อยสลายของเส้นใยคอลลาเจนใน
เนื้ อ ฟั น การยึด ติด ทางเคมีข อง functional monomer
โดยเฉพาะ 10-MDP กับ hydroxyapatite ได้รบั การยืนยัน
จากการศึกษาผ่านจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่อ งผ่า น
(TEM) ร่วมกับการวิเคราะห์การเกิดพันธะทางเคมี X-ray
diffraction (XRD) และ Nuclear magnetic resonance

spectroscopy (NMR) โดยพบลักษณะที่เรียกว่า nanolayering โดยลักษณะทีพ่ บจะเป็ นแถบเข้มสลับกัน แต่ละ
แถบมีค วามหนาเท่าๆกันที่ประมาณ 4 นาโนเมตร ซึ่ง
สั ม พั น ธ์ ก ั บ ความยาวของ 10-MDP สองตั ว ต่ อ กั น
(Yoshihara et al., 2010) และการศึกษาต่อมายังพบว่า
การเกิ ด nano-layering สามารถเกิ ด ขึ้น ได้ ท ัง้ บนผิว
เคลือบฟั นและเนื้อฟั นแต่จะพบได้มากกว่าบนผิวเนื้อฟั น
การถูไปมา (rubbing) เป็ นเวลา 20 วินาที บนเนื้อฟั น จะ
เกิดปฏิกริ ยิ าเคมีมากกว่าการแช่ทง้ิ ไว้เป็ นเวลา 30 นาที
(Yoshihara et al., 2011) การศึ ก ษานี้ เ ป็ นที่ ม าของ
คาแนะนาการใช้สารยึดติดกลุ่มนี้ทจ่ี าเป็ นต้องถูไปมาเป็ น
เ ว ล า อ ย่ า ง น้ อ ย 2 0 วิ น า ที ท ว่ า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ห้ อ งปฏิบ ัติก ารโดยผสม 10-MDP กับ HEMA ซึ่ ง เป็ น
hydrophilic monomer ทีใ่ ช้ในสารยึดติดเพื่อให้สารยึดติด
รวมกับ น้ า และแทรกซึม ลงไปในร่ า งแหคอลลาเจนได้
พบว่า HEMA จะไปแย่งจับ hydroxyapatite กับ 10-MDP
ในช่ ว งแรก แต่ พ ัน ธะที่ เ กิ ด ขึ้น ระหว่ า ง HEMA และ
hydroxyapatite ไม่แข็งแรง เมื่อมีการถูไปมา HEMA ก็
จะหลุดออกจาก hydroxyapatite ทาให้ 10-MDP มีโอกาส
เข้าไปเกิดพันธะกับ hydroxyapatite ได้มากขึน้ (Yoshida
et al., 2012a) นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาสารยึ ด ติ ด ที่ ม ี
ส่ ว นผสมของ 10-MDP ในท้ อ งตลาด ก็ ส ามารถพบ
ลัก ษณะ nano-layering ได้ เ ช่ น กัน แต่ ใ นลัก ษณะและ
ปริมาณทีต่ ่างกันไป (Yoshida et al., 2012b)

การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดในห้องปฏิบตั ิ การ
การทดสอบประสิทธิภาพการยึดติด (bonding effectiveness) ของสารยึดติดในห้องปฏิบตั กิ าร (ภาพที่ 3)

ภาพที ่ 3 แสดงลักษณะเปรียบเทียบการทดสอบด้วยวิธไี มโครเทนไซด์และวิธี interfacial fracture toughness
ปั จ จุ บ ัน นิ ย มใช้ ว ิธี ไ มโครเทนไซด์ (micro-tensile
Bond Strength) วิธีการนี้ถูกนาเสนอครัง้ แรกในปี ค.ศ.
1994 และได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็ นที่ยอมรับ
ในการศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดของวัสดุทางทันต
ก ร ร ม ( Sano et al. , 1 9 9 4 ) วิ ธี ก า ร ท ด ส อ บ นี้ มี
ประสิท ธิภ าพมากกว่า ระบบการทดสอบแบบเดิม เช่น
macro- shear bond strength, macro- tensile bond
strength นอกจากนี้วธิ ไี มโครเทนไซด์ยงั ง่ายในการนาไป
ปรับใช้กบั การทดสอบรูปแบบต่างๆ ทว่า วิธีไมโครเทน
ไซด์ มีข้อ จ ากัด บางประการ คือ การทดสอบมีค วาม
แตกต่างกันในแต่ละห้องปฏิบตั กิ าร ทาให้ผลการศึกษา
แตกต่างกันมาก ทีส่ าคัญคือ วัสดุทม่ี ปี ระสิทธิภาพการยึด
ติดสูง การแตกหักเกิดขึน้ ในเนื้อวัสดุ (cohesive failure)
มากกว่าบริเวณรอยต่อของวัสดุ (interfacial failure) ซึ่ง
การแตกหักในเนื้อวัสดุน้ี ไม่ใช่ค่าประสิทธิภาพการยึดติด
ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ส า ร ยึ ด ติ ด ( Scherrer et al. , 2010;
Soderholm, 2010) สาเหตุทว่ี สั ดุมกั จะแตกหักในเนื้อของ

วัสดุนนั ้ เนื่องจาก แรงทีเ่ กิดขึน้ มักจะเกิดในเนื้อสารยึดติด
หรือส่วนของฟั นมากกว่าบริเวณรอยต่อของสารยึดติดกับ
เนื้ อ ฟั น (Neves Ade et al., 2008; Phrukkanon et al.,
1998; Soderholm et al., 2012) นอกจากนี้มกี ารศึกษาที่
พบรอยร้าวเล็กๆ (micro-crack) หรือจุดบกพร่องเล็กๆ
(defect) ในชิ้น ตัว อย่ า งก่ อ นการทดสอบด้ว ยวิธีไ มโค
รเทนไซด์เสมอ ซึ่งรอยร้าวเล็ก ๆ หรือจุดบกพร่องเหล่านี้
เป็ น จุ ด ที่มีแ รงมากระท ามากและเป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ของ
แตกหักของชิน้ ตัวอย่าง (Ferrari et al., 2002)
นักวิจยั ได้เสนอทางเลือกในการทดสอบประสิทธิภาพ
การยึ ด ติ ด ของสารยึ ด ติ ด ด้ ว ยวิธี interfacial fracture
toughness โดยน าเสนอครัง้ แรกในปี 1993 และมีก าร
นาเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆ (ภาพที่ 3) เช่น short
rod chevron notch ( Tam and Pilliar, 1993) , chevronnotched 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
เหมือนกันคือ ผลที่ได้แสดงถึง ประสิทธิภาพของแรงยึด
ติด บริเ วณรอยต่ อ ของสารยึด ติด เสมอ เนื่ อ งจากการ
แตกหักจะเกิดบริเวณรอยต่อของสารยึดติด ทาให้ผลการ
ทดสอบที่ไ ด้ มีค วามน่ า เชื่อ ถื อ มากกว่ า ค่ า เบี่ย งเบน
ม า ตรฐา น ที่ ไ ด้ มี ค่ า น้ อ ย ก ว่ า วิ ธี ไ ม โค รเ ท น ไ ซ ด์
เปรีย บเทีย บจากสารยึด ติด ตัว เดีย วกัน รู ป แบบการ
ทดสอบไม่มผี ลต่อการทดสอบประสิทธิภาพของสารยึด
ติ ด ( Scherrer et al. , 2 0 1 0 ; Soderholm, 2 0 1 0 )
นอกจากนี้ ย ั ง พบว่ า วิ ธี ท ดสอบ interfacial fracture
toughness และไมโครเทนไซด์ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ัน
โ ด ย ต ร ง ( direct correlation) โ ด ย ส า ร ยึ ด ติ ด ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงจะให้ค่าทีส่ ูงในทัง้ สองวิธที ดสอบ สารยึด
ติดที่มปี ระสิทธิภาพการยึดติด ต่ ากว่าก็จะได้ค่าที่ต่ ากว่า
เช่ น กั น (De Munck et al., 2013a; De Munck et al.,
2015) อย่างไรก็ตามวิธี interfacial fracture toughness
ยังไม่ได้รบั ความนิยมในการนามาใช้ศกึ ษาประสิทธิภาพ
การยึด ติด มากนั ก เนื่ อ งจากการเตรีย มชิ้น ตัว อย่ า ง
ทดสอบมีค วามยุ่ ง ยาก ใช้เ วลานาน และต้ อ งใช้ว ัส ดุ
ปริม าณมาก (De Munck et al., 2013a; De Munck et
al., 2015; Scherrer et al., 2010; Soderholm, 2010)
จากข้อจากัดดังกล่าว
มีการนาเสนอวิธกี าร
ทดสอบประสิทธิภาพการยึดติดแบบใหม่เรียกว่า “miniinterfacial fracture toughness” วิธกี ารดังกล่าวได้
ปรับเปลีย่ นรูปแบบและวิธกี ารเตรียมชิน้ ทดสอบให้ง่าย
ขึน้ และมีขนาดเล็กลง (Pongprueksa et al., 2016b; c)
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ mini-interfacial fracture
toughness กับวิธไี มโครเทนไซด์ (ภาพที่ 4)

ภาพที ่ 4 ขันตอนการเตรี
้
ยมชิน้ ตัวอย่างเปรียบเทียบสาร
ยึดติดบนผิวเนื้อฟั นด้วยวิธี mini-interfacial fracture
toughness และวิธไี มโครเทนไซด์ จากฟั นซีเ่ ดียวกัน
(ภาพประกอบจาก Pongprueksa et al. 2016b)
พบว่า ทัง้ วิธี mini-interfacial fracture toughness และ
ไมโครเทนไซด์ มีความสัมพันธ์กนั โดยตรง (ภาพที่ 5)

ภาพที ่ 5 ความสัมพันธ์ของการทดสอบประสิทธิภาพสาร
ยึดติดบนผิวเนื้อฟั น ระหว่างวิธไี มโครเทนไซด์และ miniinterfacial fracture toughness (ภาพประกอบจาก
Pongprueksa et al. 2016b)

โดยวิธี mini-interfacial fracture toughness สามารถแยกความแตกต่ า งของสารยึด ติด ได้ดีก ว่า เนื่ อ งจาก
สามารถแยกความแตกต่างของสารยึดติดที่มปี ระสิทธิภาพการยึดติดสู งได้ ในขณะที่ วิธไี มโครเทนไซด์ไม่สามารถแยก
ความแตกต่างของสารยึดติดทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบด้วยวิธี mini-interfacial fracture
toughness มีค่าต่ากว่าวิธไี มโครเทนไซด์ ซึ่งหมายถึงวิธี mini-interfacial fracture toughness มีความน่าเชือ่ ถือมากกว่า
(ภาพที่ 6)

ภาพที ่ 6 ผลการศึกษาประสิทธิภาพสารยึดติดบนผิวเนื้อฟั นระหว่างวิธี mini-interfacial fracture toughness และวิธไี มโคร
เทนไซด์ (ข้อมูลจากผลการศึกษา Pongprueksa et al. 2016b)
นอกจากนี้ ร อยแตกหั ก ที่ พ บจากวิ ธี miniinterfacial fracture toughness พบที่รอยต่อระหว่างสาร
ยึดติดและเนื้อฟั นเสมอ เมื่อเทียบกับวิธไี มโครเทนไซด์ท่ี
จะพบการแตกหัก ในชัน้ วัส ดุ ม ากขึ้น เมื่อ สารยึ ด ติด มี
ประสิท ธิภ าพที่สูงขึ้น งานวิจ ัยดังกล่าวสรุ ป ว่า วิธีการ
mini-interfacial fracture toughness สามารถน ามาใช้
เป็ น ทางเลือ กแทนวิธีไ มโครเทนไซด์ ใ นการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารยึดติดได้ การศึกษาต่อมายังพบว่า
วิธี mini-interfacial fracture toughness สามารถนามาใช้
ทดสอบประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดต่อเคลือบ
ฟั นได้ด้วย และยังเป็ นการศึกษาแรกที่ใช้วธิ ี interfacial
fracture toughness มาทดสอบประสิทธิภาพแรงยึดติด
ข อ ง ส า รยึ ด ติ ด ต่ อ เ ค ลื อ บฟั น ม นุ ษ ย์ ( ภ า พ ที่ 7 )
(Pongprueksa et al., 2016a)

ภาพที ่ 7 ผลการศึกษาประสิทธิภ าพสารยึดติด
บ น ผิ ว เ ค ลื อ บ ฟั น ด้ ว ย วิ ธี mini- interfacial
fracture toughness (ข้ อ มู ล จากผลการศึก ษา
Pongprueksa et al. 2016a)

การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดของสารยึดติดทางคลินิก
การศึก ษาทางคลินิ ก เป็ น การศึก ษาที่มีค วาม
ยุ่งยากและใช้เวลาในการศึกษานาน บางครัง้ กว่าจะได้ผล
การศึก ษา วัส ดุ ห รือ สารยึด ติด นั น้ ๆ ก็เ ลิก ใช้ ไ ปแล้ ว
การศึกษาทางคลินิกแสดงถึงผลความสาเร็จในการพัฒนา
และใช้ง านวัส ดุ ท างทัน ตกรรมที่มี คุ ณ ค่ า การศึก ษา
ประสิท ธิภ าพการยึดติดของสารยึดติด ทางคลินิกนิยม
ศึกษาจากการบูรณะฟั นในโพรงฟั น แบบที่ 5 (class V
cavity classification) เนื่ อ งจากการยึด ติด ของวัส ดุ ต่ อ
โพรงฟั นแบบที่ 5 เป็ นการยึดติดโดยสารยึดติดเป็ นหลัก
เทียบกับโพรงฟั นแบบอื่นทีม่ ลี กั ษณะของโพรงฟั นช่วยใน
การยึดติด ปั จจุบนั มีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพการ
ยึดติดและความสาเร็จของการใช้สารยึดติดในระบบต่างๆ
ที่ระยะเวลาต่างๆ กัน โดยจะยกตัวอย่างผลการศึกษา
บางส่วนทีน่ ่าสนใจดังนี้
การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดทางคลินิกของ
สารยึดติดระบบ 3-step etch & rinse ในระยะเวลา 13 ปี
(Peumans et al., 2012) โดยศึกษาสารยึดติด 3-step

etch & rinse สองชนิด ร่วมกับการบูรณะด้วยคอมโพสิต
ชนิด hybrid และชนิด micro-filled ผลการศึก ษาพบว่า
ประสิทธิภาพการยึดอยู่ (retention rate) หลังจาก 13 ปี
อยู่ท่รี ้อยละ 85-94 (ภาพที่ 8) โดยพบจุดบกพร่องทีข่ อบ
โพรงฟั นด้านเคลือบฟั น (enamel margin defects) ทีร่ อ้ ย
ละ 18-26 ในระยะเวลา 5 ปี และเพิม่ เป็ นร้อยละ 61-66
ในปี ท่ี 13 ขณะที่พบจุดบกพร่องที่ขอบโพรงฟั นด้านเนื้อ
ฟั น (dentin margin defect) ร้อยละ 32-56 ในช่วง 5 ปี
แรก และพบเพิม่ เป็ นร้อยละ 58-70 ในปี ท่ี 13 การศึกษา
ความส าเร็ จ ของการบู ร ณะโดยรวม (overall clinical
success rate) อยู่ท่ี ร้อยละ 74-88 ที่ 13 ปี จากการศึกษา
สรุปว่า ความสาเร็จในการใช้งานสารยึดติดระบบ 3-step
etch & rinse ทั ง้ สองชนิ ด ไม่ แ ตกต่ า งกัน ผลส าเร็ จ
หลังจากการบูรณะไปแล้ว 13 ปี เป็ นที่ยอมรับสูง และไม่
พบความแตกต่างกันทางสถิตริ ะหว่างการใช้คอมโพสิต
ชนิด hybrid และ micro-filled

ภาพที ่ 8 ผลการศึกษาทางคลินกิ ของสารยึดติดระบบ 3-step etch & rinse ทีร่ ะยะเวลา 13 ปี
(ข้อมูลจากผลการศึกษา Peumans et al. 2012)

การศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดทางคลินิกของสาร
ยึ ด ติ ด ระบบ 2-step self-etch ที่ ร ะย ะเวลา 13 ปี
(Peumans et al., 2015) โดยศึก ษาสารยึด ติด 2-step
self-etch ร่ ว มกับ การใช้ก รดฟอสฟอริก หรือ ไม่ ใ ช้ก รด
ฟอสฟอริก บริเ วณขอบโพรงฟั น ด้ า นเคลือ บฟั น ผล
การศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการยึดอยู่ หลังจาก 13 ปี
อยู่ทร่ี อ้ ยละ 96 (ภาพที่ 9) พบจุดบกพร่องทีข่ อบโพรงฟัน
ด้านเคลือบฟั นในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้กรดฟอสฟอริกมากกว่า
กลุ่ ม ที่ใ ช้ก รดฟอสฟอริก กัด บริเ วณขอบโพรงฟั น ด้ า น
เคลือบฟั น ขณะทีจ่ ุดบกพร่องทีข่ อบโพรงฟั นด้านเนื้อฟั น
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ความส าเร็จ ของการบู ร ณะโดยรวม
หลังจาก 13 ปี อยู่ท่รี ้อยละ 86-93 จากการศึกษาสรุปว่า
ประสิทธิภ าพสารยึดติดระบบ 2-step self-etch ทัง้ สอง
ชนิดทางคลินิกมีประสิทธิภาพสูงไม่แตกต่างกัน การใช้
สารยึดติดร่วมกับการกรดฟอสฟอริกบริเวณผิวเคลือบ
ฟั นจะได้ผลทีด่ ตี ่อขอบโพรงฟั นด้านเคลือบฟั น

โพรงฟั น ด้า นเคลือ บฟั น ร้อ ยละ 73 เมื่อ ใช้ส ารยึด ติด
ระบบ 1-step self-etch ในขณะทีพ่ บเพียงร้อยละ 36 เมื่อ
ใช้ส ารยึดติด ระบบ 3-step etch & rinse จุ ด บกพร่องที่
ขอบโพรงฟั นด้านเนื้อฟั นมีค่าไม่ต่างกัน ที่ร้อยละ 38-40
ความสาเร็จของการบูรณะโดยรวมอยู่ท่ี ร้อยละ 87-91
จากการศึกษาสรุปว่า การใช้งานสารยึดติดระบบ 1-step
self-etch ที่ไ ม่ มี HEMA เป็ น องค์ป ระกอบ ที่เ วลา 5 ปี
ได้ผลทีน่ ่าพึงพอใจทางคลินิก

ภาพที ่ 10 ผลการศึกษาทางคลินิกของสารยึดติดระบบ 1step self-etch ที ่ไ ม่ มี HEMA เ ป็ น ส่ วน ประก อ บ ที ่
ระยะเวลา 5 ปี (ข้อมูลจากผลการศึกษา Van Landuyt et
al. 2014)

ภาพที ่ 9 ผลการศึกษาทางคลินิกของสารยึดติดระบบ 2step self-etch ทีร่ ะยะเวลา 13 ปี (ข้อมูลจากผลการศึกษา
Peumans et al. 2015)
สาหรับวัสดุกลุ่ม 1-step self-etch มีการนามาใช้
งานไม่นานนัก มีการศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดทาง
คลิ นิ ก ของสารยึ ด ติ ด ระบบ 1-step self-etch ที่ ไ ม่ มี
HEMA เป็ นองค์ประกอบ ทีร่ ะยะเวลา 5 ปี (Van Landuyt
et al., 2014) เปรีย บเทีย บกับ สารยึดติด ระบบ 3-step
etch & rinse ผลการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพการยึด
อยู่ ร้อ ยละ 92-93 (ภาพที่ 10) พบจุ ด บกพร่ องที่ขอบ

จากการทบทวนวรรณกรรมถึงประสิทธิภาพของ
สารยึดติดระบบต่างๆ ในโพรงฟั นบริเวณคอฟั นทีไ่ ม่มี
รอยผุทางคลินิก (Peumans et al., 2014) ศึกษาอัตรา
ความล้มเหลวต่อปี (annual failure rate) พบว่า อัตรา
ความล้มเหลวต่อปี น้อยทีส่ ุดคือการบูรณะด้วย กลาสไอ
โอโนเมอร์ (glass ionomer) ตามด้วยสารยึดติด mild 2step self-etch adhesive, 3-step etch & rinse adhesive
และ mild 1-step self-etch adhesive ตามลาดับ โดยกลุ่ม
ทีม่ อี ตั ราความล้มเหลวต่อปี สูงอย่างมีนยั สาคัญ ได้แก่
สารยึดติด strong 1-step self-etch adhesive, 2-step
etch & rinse adhesive และ strong 2-step self-etch
adhesive ตามลาดับ (ภาพที่ 11)

ภาพที ่ 11 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมเรือ่ งประสิทธิภาพสารยึดติดทางคลินกิ ของสารยึดติดชนิดต่างๆ
(ภาพประกอบจาก Peumans et al. 2014)

ความสัมพันธ์ของการศึกษาประสิทธิภาพการยึดติดใน
ห้องปฏิบตั ิ การและผลทางคลินิก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลจากห้องปฏิบตั กิ าร
และผลทางคลินิกนี้ สืบเนื่องจากนักวิจยั บางกลุ่มเชื่อว่า
การศึก ษาประสิท ธิภ าพการยึด ติดในห้อ งปฏิบ ัติการไม่
สามารถทานายผลการยึดติดทางคลินิกได้ เนื่องจากผล
การทดสอบค่าแรงยึดติดของสารยึดติด จากห้องปฏิบตั กิ าร
ต่ า งๆ ทัว่ โลก มีค่ า แตกต่ า งกัน มาก และมีค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐานที่สูง ซึ่ง สาเหตุ อาจจะมาจากการทดสอบจาก
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ มีความแตกต่างกัน ในขัน้ ตอนการ
ทดสอบ ทาให้ผลการทดสอบทีไ่ ด้แตกต่างกัน
จากการศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการทดสอบ
ประสิท ธิภ าพการยึด ติ ด ด้ว ยวิธีไ มโครเทนไซด์แ ละผล
การศึกษาทางคลินิก (Van Meerbeek et al., 2010) พบ
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการทดสอบประสิท ธิภ าพ
การยึ ด ติ ด ด้ ว ยวิธีไ มโครเทนไซด์ ก ับ อัต ราการยึด ติด
(retention rate) เมื่ อ ชิ้ น ตั ว อย่ า ง (specimens) มี ก าร
ทดสอบร่วมกับการทดสอบความทนทาน (durability, age)

เช่น การเก็บชิน้ ตัวอย่างไว้ในน้ าเป็ นเวลานาน การทดสอบ
การเปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ (thermo-cycling) การให้แรงบน
ชิน้ ทดสอบ (mechanical loading) การเก็บตัวอย่างในเอ็ม
ไซม์ การเก็บตัวอย่างในสารเคมีเพื่อเร่งปฏิกริ ยิ าการย่อย
สลาย จะพบความสัม พัน ธ์ก ับ อัต ราการยึด ติด ของวัสดุ
บูรณะทางคลินิก (retention rate) ทีร่ ะยะเวลา 5 ปี (ภาพที่
12) จากการศึกษาดังกล่าว ได้แนะนาให้ทดสอบสารยึดติด
ร่วมกับการทดสอบความทนทานด้ วย แทนที่จะทดสอบ
แรงยึดติดทันทีหลังเตรียมชิน้ ตัวอย่าง (immediate) เพียง
อย่างเดียว การศึกษาดังกล่าวยังแนะนาการใช้งานสารยึด
ติด โดยแนะนาให้ใช้สารยึดติดชนิด conventional 3-step
etch & rinse adhesives แ ล ะ mild 2- step self- etch
adhesives ในการบูรณะฟั นในปั จจุบนั เมื่อต้องการการยึด
ติดบริเวณเคลือบฟั นควรเลือกใช้สารยึดติด ชนิด etch &
rinse เพื่อให้เกิดการยึดติดที่ทนทาน และเมื่อต้องการการ
ยึดติดบริเวณเนื้อฟั น การใช้สารยึดติดชนิด mild self-etch
จะให้ประสิทธิภ าพที่ดีร่วมกับการเกิด ionic bonding กับ
hydroxyapatite

ภาพที ่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารและผลการศึกษาทางคลินิก
(ภาพประกอบจาก Van Meerbeek et al. 2010)

ข้อแนะนาในการใช้สารยึดติดเพื่อความทนทาน
การใช้ง านสารยึด ติด เพื่อ ให้เ กิด ความทนทานนัน้ เป็ น การสรุ ป การใช้ง านสารยึดติด ที่มีอยู่ ในปั จ จุบ ันจาก
การศึกษาทัง้ ทางห้องปฏิบตั ิการและทางคลินิก เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ในบริเวณเคลือบฟั นและเนื้อฟั น โดย
อธิบายขัน้ ตอนพร้อมกับให้เหตุผลไว้ในวารสาร Journal of Adhesive Dentistry (Van Meerbeek and Yoshihara, 2014)
ดังนี้ (ภาพที่ 13)

ภาพที ่ 13 สรุปข้อแนะนาในการใช้สารยึดติดเพือความทนทาน
่
(ข้อมูลจาก Van Meerbeek and Yoshihara 2010)

การยึด ติด บริเ วณผิว เคลือ บฟั น ที่ดี สามารถช่ ว ย
ป้ องกันการยึดติดบริเวณเนื้อฟั นด้านในได้ ลักษณะการ
ยึด ติด แบบ micro-mechanical interlocking ที่เ กิด จาก
การเตรีย มผิว ด้ว ยกรดฟอสฟอริกที่ผ ิว เคลือบฟั น เป็ น
สิง่ จาเป็ นและได้ผลที่ดที ่สี ุดในปั จจุบนั โดยแนะนาให้ทา
กรดฟอสฟอริกเฉพาะที่ผวิ เคลือบฟั นเป็ นเวลาอย่างน้อย
15 วินาที หลีกเลีย่ งการทากรดฟอสฟอริกบริเวณเนื้อฟั น
เนื่องจากสารยึดติดไม่สามารถไหลแพร่ลงไปในร่างแห
คอลลาเจนและครอบคลุมเส้นใยคอลลาเจนทัง้ หมดได้ ซึ่ง
จะเป็ นจุดอ่อนที่ทาให้เกิดการย่อยสลายด้วยน้ า และเอ็ม
ไซม์ตามมา
การทาสารยึ ด ติ ด ชนิ ด mild self-etch primer ที่ มี
ส่วนผสมของ 10-MDP ด้วยวิธกี ารถูไปมา เป็ นเวลาอย่าง
น้อย 15 วินาที ทัง้ บริเวณเคลือบฟั นและเนื้อฟั น จากนัน้
เป่ าให้เป็ นผิวบางๆ จนสารยึดติดไม่ขยับอีกต่อไป การใช้
primer ที่มีส่ ว นประกอบของ 10-MDP นัน้ มีก ารยืนยัน
การเกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมีดว้ ยวิธี XRD และ NMR ร่วมกับ
การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิ ล็คตรอน แบบส่องผ่าน
พบลัก ษณะของ nano-layering ซึ่ง เป็ น ปฏิกริ ิย าเคมีท่ี
เกิดขึน้ จาก 10-MDP กับ hydroxyapatite โดยการศึกษา
ความทนทานของชัน้ nano-layering นี้ ย ั ง คงต้ อ งมี
การศึกษาต่อไป
สารยึดติดชัน้ สุดท้ายแนะนาให้ใช้สารยึดติดที่ไม่มตี วั
ทาละลายเป็ นส่วนประกอบ จากนัน้ เป่ าสารยึดติดเป็ นชัน้

บางๆ และฉายแสงก่อนการบูรณะด้วยคอมโพสิต การใช้
สารยึด ติด ที่ไ ม่ มีต ัว ท าละลายเป็ น ส่ ว นประกอบก็เ พื่อ
ป้ องกันและลดการแทรกซึมของน้ าที่ทาให้เกิดขบวนการ
ย่อยสลายด้วยน้ า การฉายแสงก่อนการบูรณะด้วยคอม
โพสิตนัน้ ความสาคัญเพื่อให้ชนของสารยึ
ั้
ดติดและ hybrid
layer มีความแข็งแรงและสามารถทนต่อ แรงหดตัว ขณะ
ก่อตัวจากวัสดุบูรณะได้

บทสรุป
บทความนี้พยายามอธิบายถึงการศึกษาสารยึด ติด ที่
นิ ย มในปั จ จุ บ ัน ทัง้ ระบบ etch & rinse และ self-etch
โดยการศึก ษาเน้ น เรื่อ ง ประสิท ธิภ าพของสารยึด ติด
ความทนทาน และการยึดบนฟั นที่นานขึน้ ซึ่งการศึกษา
นัน้ เริม่ จากการศึกษาในห้องปฏิบตั กิ าร ก่อนนาไปใช้งาน
ทางคลินิ ก การพัฒ นาสารยึด ติด จึง จ าเป็ น ต้อ งศึก ษา
ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาวิธีว ิจ ัย เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลการศึก ษาที่
แม่ น ย าที่สุ ด ซึ่ง ผลการศึก ษาที่แ ม่ น ย านี้ ส ามารถช่วย
ท านายผลความส าเร็จ ของการใช้ง านทางคลินิ ก ได้ ดี
ยิง่ ขึน้ ด้วย สุดท้ายข้อแนะนาในการใช้งานสารยึดติดเพื่อ
ค ว า ม ท น ท า น นั ้ น ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ทั ้ ง ใ น
ห้องปฏิบตั กิ ารและทางคลินิก ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงได้
ตามการพัฒ นาส่ ว นประกอบของสารยึด ติด เอง และ
ความรูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ จากการศึกษาในอนาคต
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