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บทคัดยอ 
การใชสารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟนนั้น เร่ิมเปนที่นิยมมากข้ึน และยังมีสวนเกี่ยวของในงานทันตก

รรมจัดฟน ซึ่งสารยึดติดในปจจุบันนี้มีมากมายหลายชนิดในทองตลาด มีกลไกการยึดติด และวิธีการใชที่แตกตาง
กัน การยึดติดอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัยที่สําคัญในการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟน โดยคาความเข็งแรงการ
ยึดติด ที่เหมาะสมสําหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเปนแบบก่ึงถาวร คือสูงพอท่ีจะตานแรงจากการจัดฟน และ
แรงบดเคี้ยว การจะใชงานสารยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟนใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดนั้น ทันตแพทยจึงควรมีความรู
ความเขาใจในสาร ยึดติดทาง ทันตกรรมจัดฟนที่จะใชเปนอยางดีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานท่ีเปน
ประโยชสูงสุด 
 
คําสําคัญ : สารยึดติดทางทันตกรรมจัดฟน, ความแข็งแรงการยึดติด, แบร็คเก็ต 
 
Abstract 

The boning systems is the important part of Orthodontics treatment. Nowaday, 
the dental adhensive is more popular in Orthodontics for alternative options to bond 
directly of the bracket to enamel structure. The decision of use should to concern the 
bonding properties such as bond strength, filler value, etc. The dentist should have a 
knowledge of indication of dental adhesives and bonding in Orthodontics for used to 
maximum effective in the operation. 
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การรักษาทันตกรรมจัดฟนในปจจุบัน นิยมเคลื่อนฟนโดยใหแรงผานเครื่องมือแบร็กเก็ต และ  ไดนําการ
ใชสารยึดติดมาใชในการยึดติดระหวาง แบร็กเก็ตกับผิวเคลือบฟนและใหแรงผา เคร่ืองมือนี้ ซึ่งขอดีของการใช
สารยึดติด คือใหความสวยงาม สามารถทําความสะอาดไดงายลดการระคายเคืองตอ เหงือกและไมเกิดชอง
ระหวางฟน การใชสารยึดติด อยางมีประสิทธิภาพ  เปนปจจัยที่สําคัญในการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟน โดยคา
ความแข็งแรงการยึดติด ที่เหมาะสม  สําหรับการติดแบร็คเก็ตควรจะเปนแบบ ก่ึงถาวร คือสูงพอที่จะตานแรง
จากการจัดฟนและ แรงบดเค้ียวแตไมควรจะใชแรงมากเกินไปใน การทา สารยึดติด ซึ่งจะทําใหเกิดความ
เสียหายตอพื้นผิว  ของฟน หรือวัสดุบูรณะ โดยReynolds ในป 1975  ไดเสนอวาคาความแข็งแรงการยึดติดที่
เพียงพอ ตอ การใชงานทางคลินิกสําหรับการยึดแบร็คเก็ตกับผิว เคลือบฟน ควรมีคาอยูในชวง 6-8 MPa  
(เมกะปาสคาล) 
 สารยึดติดในปจจุบันสามารถแบงได 2 ประเภท คือ Total etch adhesive bonding และ self etch 
adhesive bonding 
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1. Total etch adhesive bonding  
 acid etching จะกําจัดผิวเคลือบฟน ซึ่งจะทําใหพื้นผิวมีลักษณะเปนรู และ fluid resins นี้จะแทรก

ซึมเขาไปในรูที่เกิดขึ้นและสราง resin tag ขึ้นมา  
ดังรูปภาพที่ 1 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 Total etch adhesive bonding 
 
2. Self etch adhesive bonding  

เปน minimal etching คือ  ลดขั้นตอนการใชกรดกัดและลางน้ํา โดย active ingredient คือ 
methacrylated phosphoric acid ester ที่จะไปละลายแคลเซียมออกจาก hydroxyapatite โดยแคลเซียมท่ี
ถูกละลายออกมา นั้นจะกอตัวเกิดเปน complex ซึ่งจะไมเกี่ยวของกับ primer polymerization โดยขณะที่
กรดกัดที่ผิว เคลือบฟนนั้น monomerจะแทรกตัวลงใน enamel rods ในเวลาเดียวกัน และที่ความลึกที่เทากัน
ดวย ดังรูปภาพที่ 2 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 self etch adhesive bonding 
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ขั้นตอนการทาสารยึดติดระหวางแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบฟน ประกอบดวย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
1. Cleaning 
2. Enamel conditioning  

 2.1 Moisture control 
 2.2 Enamel pretreatment  

3. Sealing  
4. Bonding  

4.1 Transfer 
4.2 Positioning 
4.3 Fitting 
4.4 Removal of excess 

 
1. Cleaning  

คือการทําความสะอาดผิวฟนดวย conventional pumice เพ่ือกําจัดplaque และ organic pellicle 
โดยการทําความสะอาดผิวฟน เพื่อเพิ่ม wettability  
 

 
 

รูปภาพที่ 3 การทําความสะอาดผิวฟน 
 
2. Enamel conditioning แบงไดเปน 

2.1 Moisture control การควบคุม ความชื้น 
  2.2 Enamel pretreatment หลังขั้นตอน การควบคุมความชื้น ทาconditioning solution or gelลง
บนผิวเคลือบฟน เปนเวลา 15-30 วินาที แลวลางออกและควบคุมความชื้นอีกคร้ัง (หากเกิด การปนเปอนใหลาง
ผิวเคลือบฟนดวยสเปรยน้ํา และ ใชกรดเปนเวลา 2-3 วินาที แลวลางน้ําออก) แลวเปาลมใหแหงจนผิวฟนมี
ลักษณะเปนฝาขาว (dull frosty appearance) ถาพบวาผิวฟน ไมมีลักษณะฝาขาวใหทําการ etching ใหม 
โดยacid etching ทําใหเกิด mechanical retention โดยความเขมขนของกรดที่แนะนําคือ 37% และใช เวลา
ที่แนะนําคือ 15-90 วินาที  
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รูปภาพที่ 4 การทากรดที่ผิวเคลือบฟน 
 
3. Sealing ทา primer  

บางๆบนผิวเคลือบฟนที่ผานการ etching แลว และเปาลมเบาๆเปนเวลา1-2 วินาที และติด แบร็
คเก็ตลงบนผิวฟนทันทีหลังจากทา primer ใน กรณีที่ใช self-etching primer (รวมข้ัน conditioning และ
primer ไวในstepเดียว) มีขั้นตอน การbond คือ ควบคุมความชื้นท่ีผิวฟน,ทา self-etching primer ลงบนผิว
ฟนแลวถู ประมาณ 3 วินาทีแลวเปาลม 

 

 
 

รูปภาพที่ 5 การทาprimer 
 
4. Bonding  

4.1 Transfer วางแบร็คเก็ตลงบนผิวฟน 
4.2 Positioning จัดตําแหนงใหถูกตองอยู กึ่งกลางฟนขนานแนวแกนฟนและระดับ ความสูงที่ ถูกตอง  
4.3 Fitting กดbracket ใหแนบกับผิวฟน  
4.4 Removal of excess การกําจัด adhesive สวนเกินออก เพื่อลดการระคายเคือง  ตอเหงือก         

ลดการสะสมคราบplaque และลดอัตรา การเกิดเหงือกอักเสบ 
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รูปภาพที่ 6 การติดแบร็คเก็ตลงบนผิวฟน 
 

ในการที่จะทําใหเกิดคาความแข็งแรงการ ยึดติดที่ดี คือหลีกเลี่ยงการปนเปอน (contaminate) เล่ียง
การขยับขณะที่ adhesive กําลังแข็งตัวและใช adhesive ท่ีมีความแข็งแรงปจจัยที่ทําใหประสบ ความสําเร็จใน
การยึดติด (bond) ไดแก 
1. Tooth surface and surface treatment 

คือการทําใหผิวฟนหรือวัสดุบูรณะฟน มีสภาพท่ีเอื้อตอการยึดติด (bond) กับแบร็คเก็ต หรือ tube 
มากข้ึน โดยแบงเปน 2 กรณีคือ 

1.1 mechanical surface treatment  
การเพิ่มความขรุขระท่ีผิวฟนหรือวัสดุ บูรณะฟน เชน grinding, sandblast, etching 
1.2 chemical surface treatment 
การทําใหเกิดพันธะเคมีระหวางผิววัสดุกับ adhesive เชน การทาprimer, plastic conditioner 

2. Design of the attachment base 
วัสดุที่นํามาใชทําแบร็คเก็ต ในปจจุบันมี 3 ชนิดไดแก 
2.1 plastic bracket  
ทํามาจาก polycarbonate มักใชเพื่อ ความสวยงามแตความแข็งแรงในการตานทานตอ การแตกหัก

คอนขางนอย slot เกิดการสึก และดูดน้ํา จึงไมคอยนิยมนํามาใช จะใชในกรณีที่ระยะเวลาใน การรักษาสั้นๆ  
2.2 ceramic bracket 

  เปนการผสมผสานคุณสมบัติความสวยงาม ของ plastic bracket และคุณสมบัติของ metal bracket 
โดย ceramic bracket จะ bond กับ enamel ดวย 2 mechanic คือ mechanical retention โดยอาศัย 
undercut และ indentation ของฐาน bracket และ bond chemical bonding กับ silane coupling agent  
 

 
 

รูปภาพที่ 7 ceramic bracket 
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2.3 metal bracket 
  จะbond กับenamel โดยอาศัย mechanical retentionจาก meshที่ฐานbracket 
 

 
 

รูปภาพที่ 8 metal bracket 
 
3. Bonding material 

 วัสดุควรมีคุณสมบัติ dimensional stability, มีความเหลวท่ีวัสดุจะสามารถแทรกซึมไปใน enamel 
ที่ผานการเตรียมผิวแลว, มีความแข็งแรง, ใชงานไดงายและลดการสะสมของคราบจุลินทรีย 
 การใชสารยึดติดอยางมีประสิทธิภาพ เปน ปจจัยที่สําคัญในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเพื่อ ใหเกิด
การยึดติดที่ดีระหวางแบร็คเก็ตกับผิวเคลือบ ฟน เครื่องมือแบร็คเก็ตไมหลุดงาย มีการยึดอยูที่ดี ดังนั้น เพื่อการ
ทํางานท่ีประสิทธิภาพทันตแพทย ควรทราบ ขั้นตอนการทํางานวัสดุที่จะใชยึดติดเพื่อ ประสิทธิภาพที่ดีในการ
ทํางานตอไป 
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