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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาเพื่อประเมินค่าความแข็งแรงยึดติดแบบเฉือนระดบัจุลภาคของสารยนิูเวอร์
แซลแอดฮีซีฟต่อเน้ือฟันนํ้ านมในห้องปฏิบติัการ โดยใชฟั้นหนา้ตดันํ้ านม 20 ช้ิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามระบบและ
ชนิดของสารยดึติด คือ สารแอดเพอร์ซิงเกิลบอนดทู์ สารเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด ์และสารซิงเกิลบอนด ์ยนิูเวอร์แซล เม่ือ
นาํมาใชใ้นระบบโททอลเอทชแ์ละเซลฟ์เอทชต์ามลาํดบั ใชส้ารยดึติดดงักล่าวแลว้ทาํการอุดดว้ยวสัดุสีเหมือนฟันบนผิว
เน้ือฟันตามคาํแนะนาํของบริษทัผูผ้ลิต เกบ็ช้ินงานไวใ้นนํ้ากลัน่ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมงแลว้จึง
นาํมาทดสอบค่าความแขง็แรงยดึติดแบบเฉือนระดบัจุลภาคดว้ยความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที โดยพบวา่ค่าความแขง็แรง
ยึดติดท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั ดงันั้นการใชส้ารซิงเกิลบอนด์ ยนิูเวอร์แซล บนผิวเน้ือ
ฟันนํ้านมทั้งในระบบโททอลเอทชแ์ละเซลฟ์เอทช ์ใหค้่าความแขง็แรงยดึติดอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to evaluate the microshear bond strength to primary dentin using a universal 
adhesive in vitro. Twenty extracted human primary incisors randomly divided into four groups (n=5); Adper Single 
Bond II (ASB); Clearfil SE Bond (CSE); Single Bond Universal (SBU) in a total-etch and self-etch modes. Adhesives 
were applied to dentin and restored with resin composite according to the manufacturers’ instructions. After storage 
in distilled water at 37C for 24 hours, specimens were tested at a crosshead speed of 1 mm/minute until fracture. 
The result showed that the means of microshear bond strength values for all groups were no significant difference. 
SBU, the newly developed universal adhesive, showed acceptable bond strength to primary dentin in total-etch and 
self-etch modes. 
 
 
 

 
คาํสําคญั: เน้ือฟันนํ้านม ค่าความแขง็แรงยดึติด ยนิูเวอร์แซลแอดฮีซีฟ 
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บทนํา 
 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความใส่ใจเร่ือง
ความสวยงามเพ่ิมข้ึน ทาํให้วสัดุอุดสีเหมือนฟันเรซิน 
คอมโพสิต (resin composite) ได้รับความนิยมและมี
การใช้กันอย่างแพ ร่หลาย  โดยหลักสํ าคัญ ของ
ความสาํเร็จทางคลินิกในการบูรณะฟัน คือ มีการยดึติด
ระหว่างวัส ดุอุดกับตัวฟัน  และเกิดการผนึกขอบ 
(marginal sealing) ท่ี ดี  (Tyas et al., 2000) ปัจจุบันมี
การพฒันาการของการยึดติดนาํมาใชใ้นการบูรณะฟัน
ร่วมกบัวสัดุอุดเรซินคอมโพสิตทาํให้ไม่ตอ้งมีการกรอ
เตรียมโพรงฟัน (cavity preparation) อย่างมากโดยไม่
จํา เป็น  ลดการเกิดการ ร่ัวซึมตามขอบ  (marginal 
leakage) ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่ในนอ้ยลง 
ลดโอกาสการเกิดความเส่ือมของการบูรณะก่อนเวลา
และยงัมีคุณสมบติัให้ความสวยงาม (Murdoch-Kinch, 
McLean, 2003) 
 ในปี 1955 ได้เร่ิมมีการเสนอวิธีการใช้กรด
กัดผิวเคลือบฟันเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการยึดติด
ของสารยึดติด (Buonocore, 1955) หลังจากนั้ นจึงมี
ความพยายามผลิตและพฒันาระบบการยดึติดท่ีดีข้ึนทั้ง
ในส่วนเคลือบฟันและเน้ือฟัน โดยมีการจาํแนกระบบ
การยดึติดเป็น 2 ระบบใหญ่ตามวิธีการจดัการกบัชั้นยดึ
ติดหรือชั้นสเมียร์ (smear layer) ท่ีเกิดจากการกรอฟัน 
คือ ระบบโททอลเอทช์ (total-etch system) และ ระบบ
เซลฟ์เอทช์ (self-etch system) และในปัจจุบนัไดมี้การ
พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจะใช้เป็นสารยึดติดไดใ้น
ขั้นตอนเดียว (All-in-one) ท่ีมีการรวมขั้นตอนทั้งหมด
ของระบบเซลฟ์เอทชใ์หเ้หลือเพียงขั้นตอนเดียว (Swift 
et al., 1995) ทาํให้ประหยดัเวลาและลดโอกาสการเกิด
ความผิดพลาดจากการใชง้าน (technique sensitive) ลง 
(Peumans et al., 2005; Van Meerbeek et al., 2003) จึง
เป็นระบบท่ีไดรั้บความสนใจในการนาํมาใชก้บัคนไข้
เดก็ ซ่ึงตอ้งการวสัดุท่ีใชง้านง่ายและรวดเร็ว  
 ในท างทัน ตกรรมสํ าห รับ เด็ ก  การทํ า
หัตถการใดๆก็ตามจะมีปัจจัยเร่ืองพฤติกรรมความ
ร่วมมือของคนไข้เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ ดังนั้ น

หัตถการท่ีทาํจึงเน้นไปท่ีการทาํงานให้ไดคุ้ณภาพท่ีดี
ในเวลาอนัสั้ นหรือใช้วิธีการท่ีไม่ยุ่งยากและสามารถ
ยืดหยุ่นไดต้ามสถานการณ์ความร่วมมือของคนไขท่ี้
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัจจุบนัมีการผลิต
สารยึดติดชนิดเดียวท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดท้ั้งวิธีการโท
ทอล เอทช์และวิ ธีการ เซลฟ์ เอทช์  ตามแต่ความ
เหมาะสม โดยมีช่ือเรียกว่า “ยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟ” 
(Universal adhesive) (Mena-Serrano et al., 2013; 
Munoz et al., 2013; Perdigao et al., 2012) ซ่ึ ง
ผลิตภณัฑก์ลุ่มดงักล่าว ท่ีมีการจาํหน่ายในประเทศไทย 
คือ สารซิงเกิลบอนด์ ยูนิ เวอร์แซล บริษัทสามเอ็ม 
อี เอสพี อี  (3M ESPE) โดยทางบริษัทผู ้ผ ลิตอ้างว่า 
สามารถใชเ้ป็นสารยึดติดไดท้ั้ งบนผิวเคลือบฟันและ
เน้ือฟันไดโ้ดยให้ค่าแรงยึดติดท่ีดีแมว้า่จะใชใ้นวิธีการ
โททอลเอทช์หรือเซลฟ์เอทช์ก็ตาม แม้จะมีผลการ
ทดสอบค่าความแขง็แรงยดึติดของสารซิงเกิลบอนด์ ยู
นิเวอร์แซลต่อเน้ือฟันแทอ้ยู่บา้ง (Munoz et al., 2013; 
Perdigao et al., 2012 ) แ ต่ย ังไ ม่พบข้อ มูล ท่ี มี การ
ทดสอบสารยดึติดชนิดน้ีต่อผวิเน้ือฟันนํ้านม 

มีการศึกษาซ่ึงพบวา่ปริมาณแร่ธาตุในชั้นเน้ือ
ฟันของฟันนํ้ านมและฟันแทมี้ความความแตกต่างกนั 
โดยปริมาณแร่ธาตุจําพวกแคลเซียม (calcium) และ
ฟอสเฟส  (phosphate) ของเน้ือฟันนํ้ านมทั้ งบริเวณ
โดยรอบท่อเน้ือฟัน (peritubular dentin) และระหว่าง
ท่อเน้ือฟัน (intertubular dentin) มีค่าตํ่ากว่าในฟันแท ้
นอกจากน้ีความหนาแน่นของท่อเน้ือฟัน  (tubular 
density) ยงัมีค่าน้อยกว่าในฟันแทอี้กดว้ย ซ่ึงส่งผลให้
ค่าความแขง็แรงยดึติดติดของฟันเน้ือนํ้านมนอ้ยกวา่ใน
ฟันแท  ้(Courson et al., 2005; Uekusa et al., 2006) ทาํ
ให้ผลการทดลองท่ีทําการวิจัยในฟันแท้จึงอาจไม่
สามารถนาํมาสรุปใชใ้นฟันนํ้านมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

งานวิจัยช้ินน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาค่า
ความแข็งแรงของการยึดติดของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวกบั
เน้ือฟันนํ้ านม เน่ืองจากยงัไม่พบขอ้มูลหรืองานวิจัย
ใดๆท่ียืนยนัผลของการใช้งานผลิตภณัฑ์ดังกล่าวกับ
เน้ือฟันนํ้ านม ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการ
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เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดติดกับเน้ือฟันนํ้ านม
ของสารยึดติดชนิดซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล เม่ือ
เทียบกับการยึดติดของสารยึดติดในระบบโททอล
เอทช์และเซลฟ์เอทช์ท่ีมีการใช้แพร่หลายในปัจจุบัน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
เหมาะสมในการบูรณะฟันเดก็ในทางคลินิก 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เปรียบเทียบค่าความแขง็แรงยดึติดแบบเฉือน
ระดับจุลภาค (microshear bond strength) ของสารยูนิ
เวอร์แซลแอดฮีซีฟต่อเน้ือฟันนํ้ านมเม่ือนํามาใช้ใน
วิธีการโททอลเอทช์และวิธีการเซลฟ์เอชทเ์ปรียบเทียบ
กบัสารยึดติดในระบบโททอลเอทช์และระบบเซลฟ์
เอทชท่ี์มีการใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

กลุ่มตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง 
เกณฑ์วิธีในการศึกษาคร้ังน้ีไดรั้บการอนุมติั

โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย
เก็บฟันตดันํ้ านมบนหรือล่างท่ีหลุดเองตามธรรมชาติ
ทาํการฆ่าเช้ือดว้ยสารละลายไทมอลเขม้ขน้ร้อยละ 0.1 
ท่ีอุณหภูมิห้อง นํามาทําความสะอาดและเก็บไวใ้น
สารละลายนํ้ าเกลือท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และนาํ
ฟันดงักล่าวมาใชภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หลงั
ถอน 

การเตรียมช้ินงานในการทดลอง 
นาํฟันท่ีไดม้าขดัผิวเคลือบฟันดา้นริมฝีปาก 

(labial surface) ด้วยกระดาษทรายซิลิคอนคาร์ไบด ์
(Silicon Carbide paper) ความละเอียด 600 กริต โดยมี
นํ้าหล่อล่ืนตลอดเวลา จนถึงส่วนของเน้ือฟันให้ไดก้าร
เผยผึ่ งของชั้ น เน้ือฟัน  (flat dentin exposed) แล้วทํา
ความสะอาดด้วยนํ้ ากลั่น  โดยใช้เค ร่ืองทําความ
สะอาดอลัตราโซนิค เป็นเวลา 10 นาที  

แบ่งฟันท่ีเตรียมไวด้้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
ออกเป็นกลุ่มละ 5 ช้ิน จํานวน 4 กลุ่มเท่าๆกัน ตาม

ระบบและชนิดของสารยึดติด คือ กลุ่มท่ี 1 สารแอด
เพอร์ซิงเกิลบอนด์ทู  (โททอลเอทช์) กลุ่มท่ี  2 สาร
เคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์ (เซลฟ์เอทช์) กลุ่มท่ี 3 สารซิง
เกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล-โททอลเอทช์ และกลุ่มท่ี 4 
สารซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล-เซลฟ์เอทช์ เพ่ือนาํมา
ทาํการยึดติดกับวสัดุเรซินคอมโพสิตตามคาํแนะนํา
ของบริษทัผูผ้ลิต ดงัตาราง 1  

นําท่อพลาสติกไทกอน (Micro-bore) ท่ีตัด
ใหมี้ความสูง 1 มิลลิเมตร วางบนผิวเน้ือฟันท่ีทาํการทา
สารยึดติดแลว้จึงทาํการฉายแสงเป็นเวลา 10 วินาที ทาํ
การอุดด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต  (Filtex Z350) จน
แน่นเต็มในท่อพลาสติกไทกอน ฉายแสงเป็นเวลา 40 
วินาที เก็บช้ินงานดงักล่าวไวใ้นนํ้ ากลัน่ท่ีอุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียสเป็น เวลา 24 ชั่วโมง  แล้วจึงนําท่อ
พลาสติกไทกอนท่ีติดอยู่ออกโดยใชใ้บมีดท่ีคม กรีด
ท่อไทกอนให้ขาดออกจากกันในแนวตั้ ง แกะท่อ
ไทกอน ออกอยา่งระมดัระวงั แลว้จึงนาํไปตรวจสอบ
ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์สเตอริโอว่า ไม่มีความบกพร่อง 
(defect) แลว้จึงนาํไปทดสอบค่าแรงยดึติด 

การทดสอบแรงยดึตดิ 
นําช้ินทดสอบ ท่ี เต รียมไว้ มายึด ติดกับ

อุปกรณ์ทดสอบกาํลงัแรงยึดแบบเฉือนระดบัจุลภาค 
ด้วยกาวยึดไซยาโนอคริเลท  (Model Repair II Blue, 
Dentsply-Sankin) โดยใหพ้ื้นผวิเรียบของเน้ือฟันขนาน
กับแนวการออกแรง  นําลวด เหล็กกล้าไ ร้ส นิม 
(stainless steel wire) ขนาด เส้นผ่ าน ศูนย์กลาง  0.2 
มิลลิเมตร ท่ีทาํเป็นห่วง คลอ้งบริเวณเคร่ืองมือให้แรง
กบัช้ินทดสอบ แลว้จึงทดสอบกาํลงัแรงยึดแบบเฉือน
ระดับจุลภาคด้วยเคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ ท่ี
ความเร็ว 1 มิลลิเมตรต่อนาที จนเกิดการแตกหัก ทาํ
การบนัทึกค่าแรงท่ีวดัไดซ่ึ้งมีหน่วยเป็นกิโลกรัม แลว้
นาํมาคาํนวณกาํลงัแรงยดึติดแบบเฉือนระดบัจุลภาคใน
หน่วยเมกะพาสคาล (Megapascal, MPa) 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม

เอสพีเอสเอส (SPSS version 20) เพ่ือตรวจสอบการ
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กระจายของขอ้มูลว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่
ด้ ว ย ก ารท ด ส อ บ โค โม โก รอ ฟ  ส เม อ ร์ น อ ฟ 
(Kolmogorov–Smirnov test) เม่ื อพบว่าข้อ มูลมีการ
แจกแจงแบบปกติแล้วจึงทําการวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทาํ
การทดสอบนัยสําคญัดว้ยการทดสอบ เอชเอสดีของ
ทูกีย์ (Tukey's HSD test) โดยการศึกษาน้ีกําหนดค่า
นยัสาํคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (P<0.05) 
 
ผลการวจิัย 
 กลุ่มสารซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอรแซล-เซลฟ์
เอทช์ ให้ค่าเฉล่ียความแข็งแรงยึดติดมากท่ีสุด ตามมา
ดว้ยกลุ่มสารซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล-โททอลเอทช ์
กลุ่มสารเคลียร์ฟิล เอสอีบอนดแ์ละกลุ่มสารแอดเพอร์
ซิงเกิลบอนดทู์ ตามลาํดบั ดงัแสดงในตาราง 2  

การทดสอบโคโมโกรอฟ สเมอร์นอฟ พบวา่
มีการกระจายของข้อมูลแบบปกติ ทําการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียวของทุกกลุ่ม ไม่พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 การทดลองน้ีมีการใช้สารแอดเพอร์ซิงเกิล
บอนด์ทูเป็นตวัแทนของกลุ่มควบคุมในระบบโททอล
เอทช์เน่ืองจากสารดงักล่าวมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
ในการบูรณะฟันนํ้ านม นอกจากนั้นสารแอดเพอร์ซิง
เกิลบอนด์ทูยงัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบท่ีมีความ
คลา้ยกบัสารซิงเกิลบอนด ์ยนิูเวอร์แซลคือมีสารพีเอเอ
ซี  ( PAAC; polyalkenoic acid copolymer) ห รื อ ท่ี
เรียกว่า วิทิบอนด์โคโพลีเมอร์ (Vitrebond copolymer) 
แต่ในสารซิงเกิลบอนด ์ยนิูเวอร์แซลจะมีองคป์ระกอบ
ท่ี เ พ่ิ ม เติ ม ข้ึ น ม า คื อ ส าร เอ็ ม ดี พี  (MDP or 10-
methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate monomer) ท่ี ทํ า
ให้เกิดความเป็นกรดซ่ึงจะช่วยให้สารยึดติดชนิดน้ี
สามารถกัดผิวฟัน เม่ือนํามาใช้ในระบบเซลฟ์เอทช ์
ประกอบกบัมีการใชส้ารเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด ์ซ่ึงเป็น
สารยึดติดต้นแบบ  (prototype) ในกลุ่มเซลฟ์เอทช ์

(Torres et al., 2005) มาใช้เป็นกลุ่มควบคุม ประกอบ
กบัสารดงักล่าวยงัมีส่วนประกอบหลกัคือสารเอ็มดีพี 
เช่นเดียวกบัสารซิงเกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซล ซ่ึงเป็นโม
โนเมอร์ฟังก์ชั่น (functional monomer) ท่ีสามารถทํา
ให้การยึดติดทางเคมีกับสารไฮดรอกซ่ีอพาไทด ์
(hydroxyapatite) เกิ ด เป็น เก ลือ เอ็ม ดีพี -แคล เซี ยม 
(MDP-Ca salt) (Yoshida et al., 2012) ซ่ึงมีการรวมตวั
เป็ น ชั้ น ร ะ ดั บ น าโน  (self-assembled nanolayers) 
(Yoshihara et al., 2010) ทาํใหเ้พ่ิมค่าความแขง็แรงทาง
กลและเสถียรภาพของการยึดติดอีกดว้ย (Inoue et al., 
2005; Yoshida et al., 2012; Yoshihara et al., 2010) 
 ในการศึกษาน้ีเนน้ไปท่ีสารซิงเกิลบอนด ์ยนิู
เวอร์แซลซ่ึงสามารถนํามาใช้เป็นสารยึดติดไดท้ั้ งใน
วิธีการของโททอลเอทช์และเซลฟ์เอทช์ โดยสามารถ
ให้ค่าความแข็งแรงยึดติดท่ีดีไดไ้ม่แตกต่างจากสารยึด
ติดในกลุ่มควบคุมของทั้งสองระบบ ซ่ีงผลท่ีไดมี้ความ
ใกลเ้คียงกับการทดลองของ Perdigao et al. (2012) ท่ี
ทําการศึกษาสารยึดติดชนิดดังกล่าวในเน้ือฟันแท้
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมพบว่า เม่ือใช้สารซิงเกิล
บอนด์ ยูนิเวอร์แซลในวิธีการของโททอลเอทช์จะให้
ค่าความแข็งแรงยึดติดท่ีดีไม่ต่างจากกลุ่มควบคุมแต่
เม่ือใชใ้นระบบเซลฟ์เอทช์ จะให้ค่าแรงยึดติดมากกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญั ซ่ึงเขาได้อธิบายว่า ใน
สารซิงเกิลบอนด ์ยนิูเวอร์แซลแมจ้ะมีปริมาณสารเอม็ดี
พี นอ้ยกวา่ในสารเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด ์แต่เน่ืองจากมี
สารพีเอเอซี ท่ีสามารถเกิดการยึดติดทางเคมีกบัสารไฮ
ดรอกซ่ีอพาไทด์ได ้จึงเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้ สารซิง
เกิลบอนด์ ยูนิเวอร์แซลมีค่าแรงยึดติดท่ีดีกวา่กลุ่มสาร
เคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์ ซ่ึงพบวา่ขดัแยง้กบัการทดลอง
ของ Munoz et al. (2013) ท่ีแสดงให้เห็นว่าสารซิงเกิล
บอนด ์ยนิูเวอร์แซล เม่ือนาํมาใชใ้นทั้งสองระบบจะให้
ค่าความแข็งแรงยึดติดน้อยกว่าสารในกลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสาํคญั 
 สารยึดติดชนิดใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือให้
ลดขั้นตอนในการใช้งานลง ลดโอกาสการเกิดการ
ปนเป้ือน  ใช้เวลาในการทํางานน้อยลงและมีความ
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ยืดหยุ่นในการใช้งานสูง โดยไม่ทาํให้ประสิทธิภาพ
ของการยึดติดลดลง โดยการทดลองน้ีไดแ้สดงให้เห็น
ว่าการใช้สารยึดติดชนิดดังกล่าวในทั้ งสองระบบต่อ
ฟันนํ้ านมไม่ไดท้าํให้ค่าความแขง็แรงยึดติดท่ีไดล้ดลง 
เช่นเดียวกับการทดลองในเน้ือฟันแท้ท่ีไม่พบความ
แตกต่างของการใช้ในทั้ งสองระบบ (Marchesi et al., 
2014; Wagner et al., 2014) ดังนั้ นสารยูนิเวอร์แซล
แอดฮีซีฟน้ีจึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นทางเลือกของทนัต
แพทยผ์ูท้าํการรักษา ท่ีสามารถเลือกใชง้านในระบบท่ี
เหมาะสมกบัลกัษณะโพรงฟันท่ีเตรียมได ้พฤติกรรม
ความร่วมมือของคนไข้เด็ก  ตลอดจนความชอบ
ส่วนตวัของผูใ้ชอี้กดว้ย 
 ขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการทดลองน้ีพบวา่ค่าแรง
ยึดติดแบบเฉือนระดบัจุลภาคของสาร ASB มีค่าน้อย
กวา่สารยดึติดในกลุ่มอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั แต่เน่ืองจาก
การทดลองน้ีมีค่าความส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี
ค่อนข้างมากทําให้  ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ ดงันั้นการศึกษาในอนาคตจึงควร
เพ่ิ มจํานวนตัวอย่างให้ ม าก ข้ึน  เพ่ื อลดค่ าความ
คลาดเคล่ือนของขอ้มูลลง ตลอดจนวางแผนการวิจัย
ทางคลินิกต่อไป 
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ตารางที่ 1 ชนิดของสารยดึติดและวธีิการใชง้านตามคาํแนะนาํของบริษทัผูผ้ลิต 
ชนิดสารยดึตดิ ระบบโททอลเอทช์ ระบบเซลฟ์เอทช์ 

สารแอดเพอร์ซิงเกลิบอนด์ทู 
(สามเอม็ อีเอสพีอี สหรัฐอเมริกา) 

กลุ่มที ่1 
1. ทากรด 15 วนิาที 
2. ลา้งนํ้า 10 วนิาที 
3. เป่านํ้าส่วนเกิน 
4. ทาสารยดึติด 2 ชั้น ในเวลา 15 
วนิาที ดว้ยวธีิกวนเบาๆ 

5. เป่าลมเบาๆ 5 วนิาที 
6. ฉายแสงเป็นเวลา 10 วนิาที 

 

สารเคลยีร์ฟิล เอสอบีอนด์ 
(คูราเร่ย ์ญ่ีปุ่น) 

-. กลุ่มที ่2 
1. ทาสารไพร์เมอร์บนผวิฟันและ
ปล่อยท้ิงไว ้20 วนิาที 

2. เป่าลมเพ่ือระเหยส่วนผสม 
3. ทาสารยดึติดบนผวิฟันและทาํให้
เกิดเป็นฟิลม์โดยการเป่าลมเบาๆ 

4. ฉายแสงเป็นเวลา 10 วนิาที 
สารซิงเกลิบอนด์ ยูนิเวอร์แซล 

(สามเอม็ อีเอสพีอี เยอรมนั) 
กลุ่มที ่3 

1. ทากรด 15 วนิาที 
2. ลา้งนํ้า 10 วนิาที 
3. เป่าแหง้ 2 วนิาที 
4. ทาสารยดึติดดว้ยหวัแปรงขนาด
เลก็ดว้ยวธีิถู เป็นเวลา 20 วินาที  

5. เป่าลมเบาๆไปโดยตรงบนสารยดึ
ติด 5 วนิาที จนตวัทาํละลายระเหย
ไปทั้งหมด 
6. ฉายแสงเป็นเวลา 10 วนิาที 

กลุ่มที ่4 
1. ทาสารยดึติดดว้ยหวัแปรงขนาด
เลก็ดว้ยวธีิถู เป็นเวลา 20 วินาที  

2. เป่าลมเบาๆไปโดยตรงบนสารยดึ
ติด 5 วนิาที จนตวัทาํละลายระเหย
ไปทั้งหมด 

3. ฉายแสงเป็นเวลา 10 วนิาที 

 
ตารางที่ 2 ค่าฉล่ียความแขง็แรงยดึติดแบบเฉือนระดบัจุลภาคและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสารยดึติดแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มของสารยดึตดิ จํานวนช้ินตวัอย่าง ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(เมกะพาสคาล) 

กลุ่มท่ี 1 : สารแอดเพอร์ซิงเกิลบอนดทู์ 5 17.75 ± 5.64 * 
กลุ่มท่ี 2 : สารเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด ์ 5 23.00 ± 5.47 * 
กลุ่มท่ี 3 : สารซิงเกิลบอนด ์ยนิูเวอร์แซล-โททอลเอทช ์ 5 23.66 ± 6.87 * 
กลุ่มท่ี 4 : สารซิงเกิลบอนด ์ยนิูเวอรแซล-เซลฟ์เอทช ์ 5 24.35 ± 6.87 * 
* แสดงค่าวา่ทุกกลุ่มไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
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