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Universal Adhesive, Are We Ready to Use?
อ.ทพ.ดร. พิภพ สายแก้ว
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปัจจุบันพบว่ามีสารยึดติดในกลุ่ม Universal adhesives
(UAs) ขายอยู่จำนวนมากในตลาด เนื่องด้วย UAs มีข้อดีมากมาย
สามารถยึดติดได้ดีทงั้ ในระบบ etch-and-rinse self-etch หรือ
selective-etch (รูปที่ 1) นอกจากนี้บางบริษัทยังอ้างว่าสามารถนํา
ไปใช้ได้กับทั้งงาน direct และ indirect แต่พบว่าทันตแพทย์ส่วน
หนึ่ง ยังไม่เลือกใช้สารยึดติดในกลุ่มนี้ เนื่องด้วยส่วนประกอบของ
UAs มีความคล้ายคลึงกับสารยึดติดในกลุ่ม all-in-one ซึ่งมีการ
รวมส่วนประกอบทุกอย่างเข้าไว้ในขวดเดียวกัน และงานวิจัยพบว่า
all-in-one adhesive มีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีนัก
ในบทความนีส้ ่วนแรกผู้เขียนจะอธิบายความแตกต่างของ
UAs กับ all-in-one adhesive จากนั้นจะเป็นการแนะนําวิธีการใช้
งานว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถใช้งาน UAs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด

ซึ่งมีรายงานว่าสามารถเกิด chemical bond กับ calcium ของ
hydroxyapatite ได้
การศึกษาของ Yoshida ได้กล่าวถึงการเกิด chemical
bond ระหว่าง 10-MDP และ calcium ใน hydroxyapatite เป็น 10MDP calcium salt นอกจากนี้ยังพบ structure ที่เรียกว่า
Nanolayering จากภาพ TEM กําลังขยายสูง (รูปที่ 3) ซึ่งแต่ละ
ชั้นมีความกว้างประมาณ 4 nm 10-MDP จะหันด้านที่เป็นหมู่
phosphate มาจับกับ calcium และหันด้าน hydrophobic ออก
ซึ่งฝั่ง hydrophobic จะมาจับกันเองและเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเป็น
ชั้นๆ โดยประมาณความหนาของแต่ละชั้นไว้ที่ 3.5 nm ซึ่งพบว่า
ใกล้เคียงกับภาพ TEM จากการศึกษาของ Yoshida ในขณะ
นั้นจึงสรุปได้ว่า 10-MDP ทําให้เกิด chemical bond และเกิด
Nanolayering ซึ่งภายหลังมีการศึกษามากมายพบว่า Clearfil SE
Bond ซึ่งมี functional monomer คือ 10-MDP มีประสิทธิภาพและ
bond durability ที่ดีกว่า functional monomer ตัวอื่นๆ อย่างเช่น
4-MET และ Phenyl-P จึงทําให้ต่อมาเชื่อว่า 10-MDP สัมพันธ์
กับการเกิด chemical bond Nanolayering และ bond durability

รูปที่ 1 แสดงทางเลือกในการบูรณะฟันโดยใช้ UAs ในการยึดติดแบบ etch-and-rinse
selective-etch และ self-etch

อานิสงส์ของ 10-MDP
10-MDP เป็น functional monomer ที่มีส่วนประกอบ
หลักอยู่ 3 ส่วน (รูปที่ 2) ส่วนแรกคือหมู่ methacrylate ซึ่งมี
หน้าที่ทําให้เกิดการ polymerization ส่วนที่สองคือตรงกลางทีเ่ ป็น
carbon chain สายยาว 10 อะตอม ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่ methacrylate กับหมู่ phosphate และด้วยความที่มี
ลักษณะเป็น carbon chain สายยาวนี้ ทําให้ monomer ตัวนี้มี
คุณสมบัติเป็น hydrophobic ส่วนสุดท้ายคือ phosphate monomer

รูปที่ 2 แสดงสูตรโครงสร้างของ 10-MDP (ภาพประกอบจาก Kuraray
Noritake)
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จากรายงานของ Yoshida พบว่ามี chemical bond เกิด
ขึ้นเมื่อใช้ Single Bond Universal แต่เกิดได้น้อยกว่า Clearfil SE
Bond ซึ่งก็ยังมีปจั จัยอื่นๆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 10-MDP
ได้แก่ purity grade และ HEMA ซึ่ง 10-MDP ที่มี purity grade
ที่สูงกว่า จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ในขณะที่ HEMA มีผลยับ
ยั้งการทํางานของ 10-MDP ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะหาคํา
อธิบายว่าประสิทธิภาพของ UAs ตัวไหน ดีกว่ากัน เพราะอะไร
เนื่องจากไม่ทราบความเข้มข้น หรืออัตราส่วนของส่วนประกอบแต่
ละอย่างใน UAs ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทผู้ผลิตไม่เปิดเผยข้อมูล
ความเกี่ยวข้องของ 10-MDP กับ Nanolayering และ bond
durability ใน UAs

รูปที่ 3 แสดงลักษณะ Nanolayering

จุดเริ่มต้นของ UAs
จุดเริ่มต้นของ UAs นั้นมาจากการที่ 10-MDP หมด
patent ลง ซึ่ง 10-MDP นี้เป็น functional monomer ของบริษัท
Kuraray Noritake ที่ผลิตออกมาตั้งแต่ปี 1981 (รูปที่ 4) โดยหลัง
จากที่ 10-MDP หมด patent ทางบริษัท 3M ก็ได้นํา 10-MDP
มาเป็น functional monomer ในการผลิต UAs ตัวแรกขึ้นซึ่งก็คือ
Single Bond Universal หรือ Scotchbond Universal หลังจาก
นั้นหลายๆบริษัทก็ได้นํา 10-MDP มาเป็น functional monomer ใน
UAs ของตัวเอง ซึ่งก็ยังมี UAs ของบางบริษัทที่ไม่ใช้ 10-MDP
เช่น บริษัท Kerr ที่ยังใช้ GPDM เป็น functional monomer อยู่
(รูปที่ 5) โดยคุณสมบัติหนึ่งที่ได้จากการที่มี 10-MDP เป็นส่วน
ประกอบคือทําให้สารยึดติดนั้นมี self-etching effect จึงเป็นผลให้
UAs มีคุณสมบัติเป็น multi-mode adhesive ประสิทธิภาพของ
10-MDP ใน UAs อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าหลังจาก 10-MDP
หมด patent บางบริษัทก็ใช้ 10-MDP มาเป็น functional monomer
ตัวหลักบางบริษัทก็นํามาใส่ร่วมกับ functional monomer ของตัว
เอง คําถามต่อไปคือแล้วประสิทธิภาพของ 10-MDP ใน UAs แต่ละ
ตัวจะเป็นอย่างไร

ในปี 2016 กลุ่มวิจัยของ Tay และ Pashley ได้ตี
พิมพ์งานวิจัยออกมา 3 เรื่อง เกี่ยวกับประเด็นนี้ และได้ตั้งข้อ
สังเกตว่า Nanolayering ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง bond
durability โดย Nanolayering ที่พบมักจะพบใน experimental
adhesive เสียมากกว่า ในขณะที่ commercial adhesive อย่าง
Clearfil SE Bond หรือ Clearfil S3 Bond Plus ของ Kuraray
เองก็พบ Nanolayering ได้น้อยมาก และไม่พบ Nanolayering
เลยในกลุ่ม UAs
เนื้อความส่วนหนึง่ ในงานวิจัยระบุว่าขอให้หยุดการอ้างอิง
ว่าการพบ Nanolayering ใน adhesive จะสัมพันธ์กับ bond
durability ไปก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า Nanolayering
ที่เกิดจาก 10-MDP-Ca salt มีส่วนเกี่ยวข้องกับ bond durability
จริงๆ ซึง่ ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2019)
ก็ยังไม่พบว่ามีการศึกษาใดที่ออกมารายงานเกี่ยวกับประเด็นนี้เพิ่ม
เติม
จึงขอสรุปในประเด็นของ 10-MDP ดังนี้
• มีผลทําให้เกิด self-etching effect
• ประสิทธิภาพของ 10-MDP ใน UAs มีความแตกต่างกัน
ขึ้นกับหลายปัจจัย
• การมี Nanolayering อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ bond durability
ของ adhesive
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รูปที่ 4 แสดง timeline ของ 10-MDP ไปจนถึง UAs ตัวแรก (Single Bond Universal)

ความแตกต่างระหว่าง UAs และ all-in-one
นอกจาก 10-MDP ที่เพิ่มมาเป็นส่วนประกอบแล้ว UAs
ยังมีความแตกต่างจาก all-in-one adhesive ในประเด็นอื่นๆ ได้แก่
1. ค่าแรงยึดติดและอัตราความล้มเหลวภายหลังการบูรณะ
(annual failure rate)

รูปที่ 5 แสดง UAs ในปัจจุบัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง และ functional monomer
(ปัจจุบันเป็น Prime and Bond Universal ซึ่งมี functional monomer คือ PENTA
และ 10-MDP)

Adhesive ในกลุ่ม all-in-one เป็นกลุ่มที่มีค่าแรงยึดติดต่ํา
ที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น 3-steps etch-and-rinse
2-steps etch-and-rinse หรือ 2-steps self-etch ก็ตาม นอกจากนี้
ยังเป็นกลุ่มที่พบความล้มเหลวหลังการบูรณะมากที่สุดอีกด้วย แต่
ถ้าลองแบ่งพิจารณาในช่วงปี 1998-2004 กับ ช่วงปี 2004-2009
จะพบว่าในกลุ่ม all-in-one ในช่วงหลังมี failure rate ที่ต่ํากว่า
ช่วงแรก โดยหากพิจารณาแค่ช่วงปี 2004-2009 จะพบว่ามี failure
rate ที่ต่ํากว่า adhesive กลุ่ม etch-and-rinse เสียอีก (รูปที่ 6)
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาประสิทธิภาพ ของ allin-one adhesive ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงยุคของ UAs แล้ว

งานประชุมวิชาการ In and Out in operative Dentistry อะไรปัง อะไรแป้ก

4

ยึดติดกับ dentin จะพบว่าประสิทธิภาพของการยึดติดไม่ว่าจะเป็น
แบบ etch-and-rinse หรือ self-etch ก็จะไม่แตกต่างกัน มีเพียง
All Bond Universal ที่เมื่อใช้ในระบบ etch-and-rinse จะมีค่าแรง
ยึดติดที่สูงกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะความเป็นกรดของ All Bond
Universal อาจจะไม่มากพอ (pH~3.1-3.2) ที่จะละลายเนื้อฟันและ
ชั้นสเมียร์ได้ อย่างไรก็ตามการใช้ UAs ในแต่ละระบบก็ได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดี และมีค่ากําลังแรงยึดติดที่สูงกว่า all-in-one
adhesive
Degree of surface wetness เมื่อใช้กับ etch-and-rinse mode

รูปที่ 6 แสดง annual failure rate ของวัสดุในแต่ละระบบ ในช่วงปี 1998-2009
(ภาพประกอบจาก Van Meerbeek 2010)

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
หากแบ่ง adhesive ตาม pH จะสามารถแบ่งออกได้เป็น
strong (pH<1) intermediate strong (pH~1.5) mild (pH~2) และ
ultra-mild (pH>2.5) ซึ่ง adhesive ในระบบ all-in-one มักจะมี pH
ที่ค่อนข้างต่ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ให้ demineralize enamel ได้
แต่จากการศึกษาจะพบว่า adhesive กลุ่มที่เป็น strong pH
จะมีประสิทธิภาพในการยึดติดที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากความเป็น
กรดที่สูง calcium และ phosphate ที่ถูก demineralize ออกมา
ไม่ได้ถูกล้างกําจัดออกภายหลังการทาเหมือน phosphoric acid
เกิด calcium และ phosphate หลงเหลืออยู่บนผิวฟันเป็นเสมือน
กับ contaminants ที่ขัดขวางการยึดติดที่ดี ภายหลังจึงมีการแนะ
นำให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน adhesive กลุ่มที่มี strong pH ทําให้
ปัจจุบัน adhesive กลุ่มนี้หายไปจากท้องตลาดแล้ว พอมาถึงยุค
ของ UAs ก็จะพบว่า pH จะถูกปรับให้สูงมากขึ้น โดยส่วนใหญ่
จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น mild หรือ ultra-mild pH (รูปที่ 3) จึงมีคําถาม
ต่อไปว่าแล้วประสิทธิภาพการยึดติดกับ enamel จะเป็นอย่างไร

ประสิทธิภาพของ UAs
การยึดติดกับ enamel และ dentin
จาก systematic review ของ Olivera de Rosa WL ในปี
2015 พบว่าการยึดติดกับ enamel จะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหากมี
การ etch enamel ด้วย posphoric acid ก่อน จึงแนะนําว่าควรใช้
UAs แบบ etch-and-rinse หรือ selective-etch แต่หากจะทําการ

จากการศึกษาของ Perdigao ที่ทํา clinical trial เป็นเวลา
36 เดือน โดยใช้ Scotchbond Universal (Single Bond Universal)
พบว่าการใช้ adhesive ใน etching mode ต่างๆ ให้ประสิทธิภาพ
ไม่แตกต่างกัน ที่น่าสนใจคือเมื่อใช้ adhesive แบบ etch-and-rinse
ไม่ว่าจะ bond กับ moist หรือ dry dentin ที่เวลา 36 เดือน
ก็ไม่พบรายงาน post-operative sensitivity และจากอีกการศึกษา
หนึ่งของ Takeda ทดสอบ UAs 4 ชนิดเมื่อ bond กับ wet และ dry
condition พบว่า degree of wetness ไม่มีผลต่อกับทั้ง Scotchbond Universal และ Prime and Bond Active โดยให้เหตุผลว่า
adhesive ทั้งสองชนิดนี้มีปริมาณน้ําที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 1015% ในขณะที่ความชื้นมีผลต่อค่ากําลังแรงยึดของ All Bond
Universal และ G-Premio Bond แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมจะ
พบว่า UAs ดูจะ sensitive ต่อ degree of wetness ที่น้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับ 2-steps etch-and-rinse
Silane-containing
restoration

UAs

และการยึดติดกับ

indirect

บางบริษัทจะมีการใส่ silane coupling agent เข้าไปใน
UAs ด้วย เช่น Clearfil Universal Bond และ Single Bond
Universal เพื่อให้สามารถใช้งานกับ indirect restoration ได้ด้วย
แต่จากการศึกษาส่วนใหญ่จะพบว่าประสิทธิภาพการยึดติดจะดีกว่า
เมื่อมีการใช้ silane แยกต่างหาก (ทา silane ก่อนใช้ UAs) เนื่อง
จาก silane จะสามารถทํางานได้ดีใน pH ประมาณ 4.6 แต่ pH
ของ UAs จะอยู่ที่ 1.5-3.2 ซึ่งสภาวะที่มีความเป็นกรดมากเกินไป
นี้จะทําให้ silane ที่ผสมอยู่ใน UAs ไม่สามารถทํางานได้จึงแนะนำ
ให้ใช้ silane แยกต่างหากก่อนที่จะใช้ UAs หากต้องการยึดติด
กับชิ้นงานที่เป็นเซรามิค หรือคอมโพสิต
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จากที่ได้กล่าวไปทั้งหมดจะพบว่า UAs มีประสิทธิภาพที่
ดีขึ้นกว่า all-in-one มี technique sensitivity ที่น้อยกว่า และ
สามารถใช้งานแบบ multi-mode ได้ แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพ
ของ UAs ก็ยังคงด้อยกว่า 2-steps self-etch อยู่ดี ลําดับต่อไป
จะกล่าวถึงวิธีการใช้งาน UAs อย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

Bond to enamel
หากต้องการที่จะ bond กับ enamel การทา phosphoric
acid ก่อน จะให้ผลที่ดีกว่าไม่ว่าจะมีการกรอผิวฟันร่วมด้วยหรือไม่
ก็ตาม แต่หากต้องการใช้ self-etching mode ควรมีการกรอผิว
enamel เพือ่ กําจัด aprismatic layer ออกก่อนจะช่วยให้มีค่าแรง
ยึดที่สูงขึ้น

Bond to dentin
การยึดติดกับ dentin นั้นจะมีความซับซ้อนกว่า enamel
เนื่องจาก dentin มีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ซับซ้อนกว่า โดย
การใช้งาน initial bond จะไม่แตกต่างกัน ระหว่าง etch-and-rinse
และ self-etching mode แต่ส่วนใหญ่หากใช้ แบบ self-etching
mode จะให้ long-term durability ที่ดีกว่า ในบทความนี้ขอพูด
ถึงแต่กรณี self-etching mode ซึ่งก็มหี ลายการศึกษาที่แนะนํา
วิธีการใช้งาน adhesive ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เช่น การเป่า
ลมให้นานขึ้น การเพิ่มเวลา ในการทาสาร adhesive การทาแบบ
active application การทา adhesive ซ้ํา 2 ครั้ง หรือ การใช้ร่วมกับ
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hydrophobic coating
การเป่าลมให้นานขึ้น (prolonged air-blowing time)
ในการยึดติดด้วย adhesive การเป่าลมเป็นขั้นตอนที่
สําคัญ จากคําแนะนําของบริษัทส่วนใหญ่จะเขียนระบุไว้ว่าหลังการ
ทา adhesive ให้เป่าลมเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วินาที หรือเป่าลมจน
ไม่เห็น liquid movement ซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนว่าต้องเป่านานเท่าไร
จากการศึกษาของ Fu และคณะ เปรียบเทียบการเป่าลมที่ 5 15
และ 30 วินาที จะได้ค่า bond ที่สูงกว่าการไม่เป่าเลย นั่นเป็น
เพราะว่าการเป่าจะทําให้ adhesive เป็น film บางๆ และยังเป็น
การระเหยตัวทําละลาย (solvent) ออกไปอีกด้วย โดยเฉพาะ
adhesive แบบ single bottle ที่มีการรวมส่วนประกอบทุกอย่าง
เข้าไปในขวดเดียวกัน จําเป็นที่จะต้องใส่ solvent เข้าไปในปริมาณ
ที่สูง หากมีการเป่าลมที่ไม่เพียงพอ อาจทําให้ solvent หลงเหลือ
อยู่และไปขัดขวางการเกิด polymerization ได้ โดยจากการศึกษา
ถัดมาจะพบว่าการเป่าลมที่นานขึ้นจะช่วยระเหย solvent ทําให้ชั้น
adhesive มี integrity ที่ดีขึ้น (รูปที่ 7) และช่วยเพิ่ม bond
durability ในกลุ่มของ adhesive ที่มี solvent เป็น ethanol แต่ไม่
มีผลต่อ adhesive กลุ่ม acetone-based ทั้งนี้เป็นเพราะ acetone
มีอัตราการระเหยที่ค่อนข้างเร็วเนื่องจากมี vapor pressure ที่สูง
ประกอบกับคําแนะนําของบริษัทที่ให้ใช้ maximum air pressure
จึงทําให้การเป่าลมที่นานขึ้นเป็น 15 หรือ 30 วินาที ก็ไม่แตกต่าง
กับการเป่าลมเพียง 5 วินาที ในขณะที่กลุ่ม ethanol-based ตัว

รูปที่ 7 แสดง solvent ที่หลงเหลืออยู่ในชั้น adhesive เกิดรูพรุน จากการสังเกตด้วยภาพ SEM
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รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ UAs 3 ชนิด ในการละลายชั้นเสมียร์เมื่อลดเวลาการใช้งานกับเมื่อใช้งานตามคําแนะนําของบริษัท

solvent ที่เป็นเอทานอลจะสามารถเกิดปฏิกิริยา hydrogen bond
กับน้ํา และ monomer ที่ถูกรวมอยู่ด้วยกันในขวด เป็นผลให้การ
เป่าเพื่อระเหย solvent ทําได้ยากขึ้น ดังนั้นการเพิ่มเวลาการเป่า
ลมให้นานขึ้น จึงเป็นผลดีใน adhesive กลุ่ม ethanol-based
การเพิ่มเวลาการทาสาร adhesive (prolonged application
time)
การศึกษาในอดีตได้มีการแนะนําให้เพิ่มเวลาในการทาสาร
adhesive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ต้องทาให้นานถึง 90 วินาที
ในขณะบางบริษัทอ้างว่าประสิทธิภาพของ UAs ไม่ได้ด้อยลง แม้
จะลดเวลา application ลงก็ตาม เช่น G-Premio Bond หรือ
Clearfil Universal Bond Quick จึงเป็นที่มาของ no-waiting
concept คือทาแล้วไม่ต้องรอสามารถเป่าลมแล้วฉายแสงได้เลย
จากการศึกษาพบว่า no-waiting concept ไม่เป็นที่แนะนํา เพราะ
ทําให้เวลาในการระเหย solvent ลดลง และทําให้ acidic monomer
ละลายชั้นสเมียร์ (smear layer) ได้น้อยลงอีกด้วย (รูปที่ 8) พบว่า
การใช้ adhesive ตามคําแนะนําของบริษัทจะได้ประสิทธิภาพที่ดี
กว่า
การทาแบบ active application
บางการศึกษาอาจใช้คําว่า agitation rubbing หรือ
scrubbing technique ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน คือการทา
adhesive บนผิวฟันร่วมกับการใช้พู่กันหรือ microbrush ถูไปด้วย
พบว่าหลายๆการศึกษาที่ใช้ adhesive ในระบบ self-etching
mode หากมีการทํา active application จะทําให้มีค่าแรงยึดติดที่

ดีขึ้นกว่าการทาแบบ passive เนื่องจากการทาแบบ active จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัด smear layer (รูปที่ 9) ช่วยให้ resin
แทรกซึมเข้าไปในชั้น dentin ได้ดีขึ้น และเป็นการไล่น้ําออกจาก
ชั้น adhesive รวมไปถึงช่วยเพิ่ม bond durability อีกด้วย ทั้งนี้
ไม่พบว่าแรงกดในขณะทํา active application มีผลต่อค่าแรงยึด
แต่อย่างใด

รูปที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบการกําจัดชั้นเสมียร์เมื่อใช้งาน adhesive แบบ active
(ซ้าย) และ passive (ขวา) ภาพประกอบจาก Thanatvarakorn O. J Adhes Dent
2016

การทา adhesive ซ้ํา 2 ครั้ง (double application)
ในประเด็นนี้หลายๆการศึกษาอาจนิยามความหมายไม่
เหมือนกัน อาจหมายถึงการทา adhesive 2 ครั้ง โดยมีการฉาย
แสงหรือไม่ฉายแสงระหว่างชั้นก็ได้ ซึ่งทัง้ สองกรณีสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการยึดติดได้แต่ด้วยกลไกที่แตกต่างกัน การทา 2 ครั้ง
โดยฉายแสงระหว่างสารยึดติดแต่ละชั้น ทําให้ชั้น adhesive มี
ความสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของชั้น adhesive
บริเวณ interface (รอยต่อระหว่าง adhesive กับ dentin) ส่วนการ
ทา 2 ครั้งโดยไม่ฉายแสงระหว่างชั้น จะช่วยในการกําจัด smear
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layer และส่งเสริมการแทรกซึมของ resin เข้าไปใน dentin ซึ่ง
ทั้งสองกรณีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดทั้งคู่ แต่ก็มีข้อควร
ระวังในกรณีที่มีการทาซ้ําและฉายแสงระหว่างชั้น เพราะจะทําให้
ชั้น adhesive มีความหนาเพิ่มขึ้น ซึ่งชั้น adhesive ที่หนาเมื่อถ่าย
ภาพรังสีอาจทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็น secondary caries ได้
การใช้ร่วมกับ hydrophobic coating
มีการแนะนําให้ใช้ UAs ร่วมกับ hydrophobic coating
ซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนการใช้งาน จึงทําให้การใช้งาน UAs แบบ
etch-and-rinse จะมีลักษณะเหมือนกับ 3-steps etch-and-rinse
และเมื่อใช้งานแบบ self-etch จะเหมือนกับ 2-steps self-etch ซึ่ง
จากการศึกษาของทั้ง Ahmed และ Ermis ให้ผลไปในทางเดียว

7

กันว่า UAs บางตัวก็มีประสิทธิภาพที่ดขี ึ้นเมื่อมีชั้น hydrophobic
coating แต่ก็ยังด้อยกว่าเมื่อนําไปเทียบกับ 2-steps self-etch ซึ่ง
การใช้ hydrophobic coating นั้นทําให้ข้อดีของ UAs ในแง่ความ
สะดวกรวดเร็วนั้นหายไป หากทันตแพทย์ต้องการใช้ hydrophobic
coating แนะนำให้ใช้ adhesive ในระบบ 2-steps น่าจะให้ผลที่
ดีกว่า
สรุปในเรื่องของการใช้งาน UAs หากจะยึดติดกับ enamel
ควร etch ด้วย phosphoric acid ก่อนหรือใช้แบบ etch-and-rinse
ส่วนกรณียึดติดกับ dentin ควรใช้เวลาทา adhesive ตามคำแนะนำ
ของบริษัท มีการ active application ระหว่างใช้งาน หากมีเวลา
ควรทาซ้ํา และเป่าลมให้นานขึ้นเพื่อ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด

รูปที่ 10 สรุปข้อแนะนําเกี่ยวกับการใช้ Universal Adhesive เมื่อยึดติดกับ Enamel และ Dentin
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