
Universal adhesive: Is it really versatile? 
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Universal adhesive เป็นเรซินแอดฮีซีฟท่ีสามารถใช้งาน

ได้หลายโหมด ไม่วา่จะเป็น etch and rinse, self-etch หรือ 

selective etching อีกทัง้ยงัสามารถใช้กบัวสัดไุด้หลายชนิด

นอกเหนือจากเคลือบฟันและเนือ้ฟัน อย่างไรก็ตามวสัดชุนิดนี ้

เป็นวสัดท่ีุวางขายในท้องตลาดเม่ือไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา ท าให้ข้อมลู

ทางวชิาการยงัจ ากดัอยู่เฉพาะในการวจิยัทางห้องปฏิบตัิการ 

และการติดตามผลทางคลนิิกในระยะเวลาสัน้เท่านัน้ 

บทความนีจ้ะกลา่วถึงคณุสมบตัขิอง universal 

adhesive ท่ีมีความแตกตา่งจากเรซินแอดฮีซีฟระบบอ่ืนๆ รวมถึง

ผลการศกึษาทัง้ในห้องปฏิบตักิารและทางคลนิิก ในแง่ของการ

ใช้งานในโหมดตา่งๆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรกเร่ิม universal adhesive ท่ีออกวางขายในท้องตลาด 

เป็นแบบ 2 ขวดและการใช้งานคล้ายระบบ 2-step self-etch 

adhesive แตใ่นระยะตอ่มา universal adhesive สว่นใหญ่จะ

ผลติออกมาในรูปแบบ 1 ขวด ซึ่งมีการใช้งานคล้าย 1-step self-

etch adhesive  

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ภายหลงัจากปี ค.ศ. 2011 บริษัท 

ผู้ผลติต่างผลิต universal adhesive ของตนเองออกมา

วางตลาดกันมากมาย เหตผุลหนึ่งอาจเน่ืองมาจาก ในปี ค.ศ. 

2011 มอนอเมอร์ท่ีช่ือวา่ 10-methacry loy loxydecyl  

ประวัตคิวามเป็นมา 



dihydrogenphosphate (10-MDP) ซึ่งอยู่ภายใต้ลิขสทิธ์ิของ

บริษัท Kuraray Noritake ได้หมดลขิสทิธ์ิลง สง่ผลให้

บริษัทผู้ผลติอ่ืนๆสามารถน าเอามอนอเมอร์ดงักลา่วมาใช้ใน

ผลติภณัฑ์ของตนได้ และเกิดการพฒันาของ universal 

adhesive อย่างรวดเร็วมาจนปัจจบุนั 

 

คุณสมบัตขิอง Universal adhesive 

 

1. สามารถใช้งานได้หลายโหมด  

 

ข้อจ ากดัข้อหนึ่งของ 1-step self-etch adhesive คือ มี

ประสทิธิภาพการยึดตดิกับผวิเคลือบฟันไมด่ีนกั เน่ืองจากความ

เป็นกรดของเรซินแอดฮีซีฟท่ีน้อย (pH สงู) เม่ือเทียบกบักรด

ฟอสฟอริก ท าให้ความสามารถในการละลายแร่ธาตอุอกจากผวิ

เคลือบฟันและท าให้เกิดรูพรุนน้อย จึงเกิดการยึดตดิทางกล 

(micromechanical interlock) ต ่า ดงัรูปท่ี 1  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ภาพจากกล้องจลุทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องกราด แสดงพืน้ผิวของ

เคลือบฟันที่ถกูกดัด้วย A) กรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 36 B) เรซิน

แอดฮีซีฟชนิด 1-step self-etch adhesive1 

จึงมีการแนะน าให้ใช้กรดฟอสฟอริกกดัผวิเคลือบฟัน

ก่อนท าการยึดตดิด้วยวสัดเุรซินแอดฮีซีฟชนิดเซลฟ์เอช หรือท่ี

เรียกวา่ selective etching technique การศกึษาพบว่าการท า

วธีิดงักลา่วสามารถเพิ่มแรงยึดติดของวสัดบุูรณะบนเคลือบฟัน

ได้เป็นอย่างดี แตอ่ย่างไรก็ตาม หากกรดฟอสฟอริกเปือ้นไปโดน

ชัน้เนือ้ฟันหรือมีการตัง้ใจใช้กรดฟอสฟอริกกดัไปท่ีผวิเนือ้ฟัน

ก่อนการใช้วสัดเุรซินแอดฮีซีฟชนิดเซลฟ์เอช จะเกิดผลตรงกนั

ข้าม กลา่วคือ คา่แรงยึดตดิบนเนือ้ฟันจะลดต ่าลง และเม่ือเวลา

ผา่นไป จะเกิดการเส่ือมสลายของชัน้บอนดิง้ได้ง่ายขึน้ โดย

สามารถอธิบายได้จากการท่ีเนือ้ฟันท่ีถกูกรดกดันัน้ จะมีการ

ละลายแร่ธาตอุอก ท าให้เกิดการเผยผึง่ของเส้นใยคอลลาเจน 

เม่ือเราทาวสัดเุรซินแอดฮีซีฟชนิดเซลฟ์เอชตามลงไป มอนอ

เมอร์จะไมส่ามารถแทรกซึมลงไปถึงจดุลกึสดุท่ีถกูกรดกดัไว้ได้ 

หรือท่ีเรียกวา่ incomplete infiltration of resin monomer2 ดงั

รูปท่ี 2 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดง incomplete infiltration of resin monomer 

ในขณะท่ี universal adhesive มีการปรับสดัสว่นและ

องค์ประกอบภายในเรซินแอดฮีซีฟ ให้มีความสามารถในการ

ไหลแผ่และแทรกซึมได้ดีขึน้3 จึงสามารถใช้กบัชัน้เนือ้ฟันท่ีมี

คอลลาเจนเผยผึง่จากการถกูกรดกดัได้ จึงเป็นท่ีมาของ

คณุสมบตัท่ีิวา่ universal adhesive สามารถใช้ได้ทัง้ในโหมด 

etch and rinse, self-etch และ selective etching 

จากการศกึษาเปรียบเทียบประสทิธิภาพของ universal 

adhesive เม่ือใช้ในโหมดตา่งๆ พบวา่  

A B 



- บนเคลือบฟัน การใช้กรดฟอสฟอริกกดัผวิเคลือบฟัน

ก่อน (etch and rinse mode) จะให้คา่แรงดงึระดบั

จลุภาค (microtensile bond strength) มากกวา่การ

ไมใ่ช้กรดกดั (self-etch mode)4 อีกทัง้เม่ือตดิตามผล

ทางคลนิิกเป็นระยะเวลา 2 ปี การใช้ในโหมด etch 

and rinse มีอตัราการยึดอยู่มากกวา่ และมีการติดสี

ตามขอบวสัดบุรูณะน้อยกวา่การใช้โหมด self-etch  

แตไ่มแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั ดงัรูปท่ี 35 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงวสัดบุูรณะเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้ universal 

adhesive ในโหมด self-etch และ etch and rinse และติดตาม

ผลเป็นระยะเวลา 2 ปี5 

- บนเนือ้ฟัน พบว่าคา่แรงดงึระดบัจลุภาคไมต่่างกนั ไม่

วา่จะใช้เป็นโหมด etch and rinse หรือ self-etch 

(ยกเว้นกรณีท่ี universal adhesive มีคา่ความเป็น

กรดน้อย การใช้กรดกดัก่อนจะสามารถเพิม่ค่าแรงยึด

ตดิระดบัจลุภาคได้)4 ทัง้นีเ้ม่ือดกูารศกึษาในเร่ืองการ

ร่ัวซึมระดบันาโน (nanoleakage) หรือการตดิตามผล

ในระยะยาว จะพบว่าการใช้ในโหมด etch and rinse 

จะมีการร่ัวซึมและการลดลงของคา่แรงยึดตดิท่ีมาก 

กวา่การใช้ในโหมด self-etch6 

2. สามารถใช้ได้กบัวสัดหุลายชนิด  

 

 Universal adhesive สามารถใช้ได้กบัเคลือบฟัน เนือ้

ฟัน ชิน้งานบรูณะชนิดโลหะ ชิน้งานบรูณะชนิดเซรามกิทัง้ 

glass cemaric และ oxide ceramic หรือใช้ในงานซ่อมวสัดุ

บรูณะชนิดเรซินคอมโพสติ โดยคณุสมบตัดิงักลา่วเกิดจากการ

ท่ี universal adhesive สว่นใหญ่มีการใช้มอนอเมอร์ท่ีมีกลุม่ 

phosphate ester เป็นองค์ประกอบ ยกตวัอย่างเช่น 10-MDP, 

glycerol-phosphate dimethacrylate (GPDM) หรือ Dipenta-

erythritol pentaacrylate monophosphate (PENTA-P) ซึ่ง

กลุม่ฟอสเฟตดงักล่าวนี ้ นอกจากจะสามารถเกิดพนัธะทางเคมี

ได้ดีกบัแคลเซียมในเคลือบฟันและเนือ้ฟันแล้ว ยงัสามารถเกิด

พนัธะทางเคมีกบัออกไซด์ของโลหะไมมี่คา่ (base metal) และ 

ออกไซด์ของเซอโคเนีย (Zirconia) ได้อีกด้วย ดงัรูปท่ี 4 

  

รูปที่ 4 การเกิดพนัธะทางเคมีระหว่าง phosphate group 

ของมอนอเมอร์ทีอ่ยู่ใน universal adhesive กบั 1) base 

metal และ 2) zirconia 



นอกจากนี ้บริษัทผู้ผลติบางบริษัทมีการเตมิสารท่ีช่วย

ในการยดึตดิกับพืน้ผิวตา่งๆ เช่น Silane coupling agent ซึ่ง

สามารถเกิดพนัธะทางเคมีกับ glass ceramic หรือการใส่มอ-

นอเมอร์ท่ีมีกลุม่ซลัเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ก็จะสามารถเกิด

พนัธะทางเคมีกบัชิน้งานบรูณะโลหะมีคา่ (noble metal) ได้ 

ทัง้นีท้นัตแพทย์จ าเป็นต้องศกึษาองค์ประกอบของเรซินแอดฮี-

ซีฟแตล่ะบริษัทให้ดีก่อนว่าสามารถใช้กบัพืน้ผวิของวสัดใุดได้

บ้าง เน่ืองจากสารดงักลา่วมีแค่ในบางผลติภณัฑ์เท่านัน้ 

 

3. สามารถเข้ากนัได้กบัวสัดเุรซินชนิดบม่ตวัด้วยปฏิกิริยาทาง

เคมี (Self-cure or dual-cure resin based material)  

 

 โดยปกต ิ1-step self-etch adhesive จะไมส่ามารถ

น ามาใช้งานร่วมกบัวสัดเุรซินชนิดบ่มตวัด้วยปฏิกิริยาทางเคมี

ได้ ตวัอย่างของวสัดดุงักลา่ว เช่น self-cure or dual-cure resin 

cement, core build up material เน่ืองจากเหตผุลหลกั 2 

ประการ คือ  

1) ชัน้บอนดิง้ของ 1-step self-etch adhesive มี

คณุสมบตัยิินยอมให้น า้สามารถแพร่ผา่น (semi-

permeable membrane) ได้7 เม่ือน ามาใช้ร่วมกบั

วสัดเุรซินชนิดบม่ตวัด้วยปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งมีการบ่ม

ตวัอย่างช้าๆ จะท าให้น า้จากเนือ้ฟันหรือท่อเนือ้ฟันมี

เวลาแพร่ผา่นชัน้บอนดิง้ของ 1-step self-etch 

adhesive ขึน้มายงับริเวณรอยตอ่ระหวา่งชัน้บอนดิง้

และวสัดเุรซินได้ โดยน า้จะขดัขวางปฏิกิริยาพอลีเมอ

ไรเซชนั  (polymerization) ท าให้วสัดเุรซินเกิดการบม่

ตวัอย่างไมส่มบรูณ์ 8  

2) ท่ีบริเวณผวิบนสดุของชัน้บอนดิง้ของ 1-step self-

etch adhesive จะมีชัน้ท่ีปฏิกิริยาพอลีเมอไรเซชนัถกู

ขดัขวางโดยออกซิเจน (oxygen-inhibited layer) ซึ่ง

เม่ือมีการฉายแสงหลงัขัน้ตอนการทาเรซินแอดฮีซีฟ 

จะยงัคงมีมอนอเมอร์ท่ีมีความเป็นกรด (acidic 

monomer) หลงเหลืออยู่ในชัน้นี ้ เม่ือชัน้นีส้มัผสักบั

วสัดเุรซินชนิดบม่ตวัด้วยปฏิกิริยาทางเคมีท่ีมีการใช้

ตวักระตุ้นปฏิกิริยาระบบ benzoyl peroxide และ 

tertiary amine จะเกิดปฏิกิริยากรด-เบสระหวา่ง

มอนอเมอร์ท่ีมีความเป็นกรดดงักล่าวกบัเอมีน ท าให้

การเกิดปฏิกิริยาพอลีเมอไรเซชนัของวสัดเุรซิน ถกู

จ ากดั9 

ส าหรับ universal adhesive ได้มีการปรับปรุงในด้าน

องค์ประกอบ โดยพบวา่การใช้ 10-MDP เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท า

ให้ชัน้บอนดิง้ของ universal adhesive มีความไม่ชอบน า้ 

(relatively hydrophobic) มากกวา่เม่ือเทียบกบั 1-step self-

etch adhesive เน่ืองจากคณุสมบตัขิอง 10-MDP เองท่ีมีหมู่ 

alkyl (-CH2-) เป็นสายยาว ดงัรูปท่ี 5 ท าให้ 10-MDP เป็น

มอนอเมอร์ท่ีมีความไมช่อบน า้มากกวา่มอนอเมอร์ตวัอ่ืนๆ 

การยอมให้น า้แพร่ผ่านชัน้บอนดิง้จึงเกิดขึน้ได้น้อยกวา่1-step 

self-etch adhesive8  

 

 

 

    รูปที่ 5 แสดงโมเลกลุของมอนอเมอร์ 10-MDP 

นอกจากนัน้ universal adhesive สว่นมากมีความ

เป็นกรดท่ีจดัอยู่ในกลุม่ของ mild หรือ ultra-mild self-etch 

adhesive โดย universal adhesive ท่ีมี pH มากกวา่ 3 อาจจะ

มีความเป็นกรดไมม่ากพอท่ีจะไปจบักบัเอมีนและขดัขวางการ

เกิดปฏิกิริยาพอลีเมอไรเซชนัได้  จึงสามารถน ามาใช้ร่วมกบั  

self-cure or dual-cure resin based material ได้ 



ส าหรับ universal adhesive ท่ีมีความเป็นกรดมาก

ขึน้  (pH น้อยกวา่ 3) ทางบริษัทผู้ผลติได้แนะน าให้มีการใช้สาร

กระตุ้นปฏิกิริยา (activator) ก่อนท่ีจะน าไปใช้ร่วมกบั self-cure 

or dual-cure resin material 

 

การใช้งาน 

 

ผลติภณัฑ์ของแตล่ะบริษัทจะมีองค์ประกอบเฉพาะ 

ตวั ดงันัน้การใช้งานจึงอาจจ าเป็นต้องมีความแตกต่างกนัไป 

ยกตวัอย่างเช่น  

- การขดัถ ู (scrubbing or active application) มี

การศกึษาพบวา่ การขดัถ ูuniversal adhesive บนผวิ

เนือ้ฟัน เม่ือใช้ในโหมด self-etch จะช่วยลดการเกิด

การร่ัวซึมระดบันาโนได้ ซึ่งเกิดจากการขดัถสูามารถ

ก าจดัชัน้เสมียร์ (smear layer) บนผวิเนือ้ฟัน ท าให้เร-

ซินแอดฮีซีฟสามารถสมัผสักบัเนือ้ฟันได้โดยตรง อีกทัง้

ยงัเป็นการช่วยท าให้ตวัท าละลายระเหยได้ดีขึน้ และ

สามารถก าจดัน า้ส่วนเกินออกได้มีประสทิธิภาพมาก

ยิ่งขึน้10 

- การเป่าด้วยลมแรง ในเรซินแอดฮีซีฟชนิดท่ีไมมี่ 2-

hydroxyethyl methacrylate (HEMA) เป็น

องค์ประกอบ จ าเป็นต้องใช้ลมแรงในการเป่าใน

ขัน้ตอนการระเหยตวัท าละลาย เพ่ือก าจดัน า้ท่ีอาจจะ

ถกูกกัอยู่ในชัน้บอนดิง้ให้หมดไป 

โดยสรุป ถึงแม้วา่ universal adhesive จะมีการพฒันา

ให้สามารถใช้งานได้หลายหลากในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัได้ 

มากขึน้ การเลือกเคสท่ีเหมาะสมและการใช้งานวสัดอุย่างถกูวธีิ 

ยงัเป็นหวัใจส าคญัท่ีจะสง่เสริมให้งานท่ีออกมานัน้มีประสทิธิ-

ภาพมากท่ีสดุ ดงันัน้ทนัตแพทย์จึงควรศกึษารายละเอียดของ

ผลติภณัฑ์ท่ีจะใช้ และศกึษาคู่มือการใช้งานของแต่ละบริษัทให้

เข้าใจ เพ่ือท่ีจะปฏิบตัติามได้อย่างถกูต้อง 
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