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Effect of Different Adhesive Systems on Shear Bond Strength of Sealants on
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบกําลังยึดติดแบบเฉือนของสารเคลือบหลุมรองฟนบนผิวเคลือบฟนเมื่อใช
รวมกับสารยึดติดระบบตางๆ โดยนําฟนกรามนอยแท 68 ซี่มาแบงกลุมอยางสุมออกเปน 4 กลุม กลุมละ 17 ซี่ โดยทดสอบบน
ผิวฟนที่เรียบที่สุดทางดานใกลแกม กลุมที่ 1) กลุมควบคุม ใชกรดฟอสฟอริกที่มีความเขมขนรอยละ37 สวนกลุมที่ 2) SB ใช
กรดฟอสฟอริก 37% แลวตามดวย Single Bond® กลุมที่ 3) CSE ใชไพรเมอรของ Clearfil SE Bond® และกลุมที่ 4) AdP ใช
Adper Prompt L- Pop® จากนั้นทาสารเคลือบหลุมรองฟนยี่หอ Concise® แลวฉายแสง 40 วินาที และนําไปทดสอบคากําลังแรง
เฉือน (MPa) ผลการทดลองพบวากลุม SB ใหคากําลังแรงเฉือนเฉลี่ยสูงกวากลุมอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อเปรียบเทียบคา
กําลังแรงเฉือนเฉลี่ยระหวางกลุม CSE และ AdP กับกลุมควบคุม พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
สรุปจากการศึกษานี้พบวาการใช Single Bond®สามารถเพิ่มคาการยึดติดของสารเคลือบหลุมรองฟน ในขณะที่การใชสารยึด
ติดระบบเซลฟเอทชอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถใชรวมกับสารเคลือบหลุมรองฟนเพราะใชงาย อีกทั้งยังชวยลดเวลาและ
ขั้นตอนการรักษา
คําสําคัญ: สารเคลือบหลุมรองฟน สารยึดติด กําลังยึดติดแบบเฉือน
Abstract
The purpose of this study was to compare shear bond strength of a sealant to
intact enamel when different adhesive systems were applied. Sixty eight permanent
premolars were randomly divided into 4 groups of 17 specimens. The flattest buccal
area of each tooth was used as a testing surface. For the control (conventional) group,
testing surfaces were treated with 37% phosphoric acid. For experimental groups, flat
surfaces were treated with three different adhesive materials as follow: SB (37%
phosphoric and Single Bond®); CSE (acidic primer of Clearfil SE Bond®); and AdP
(Adper Prompt L- Pop®). A rubber tube of 2.0 mm in diameter and 1.5 mm in height
was placed on prepared enamel and filled with sealant (Concise®), then light cured for
40 seconds. All samples were tested for shear bond strength (MPa) after thermocycling
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for 500 cycles. The results of this study revealed that shear bond strength in the SB
group was significantly higher than other groups. Statistical analysis indicated no
significant difference in shear bond strength of the CSE and the AdP group when
compared with the control. In conclusion, the application of Single Bond® can
improve bond strength of sealant. Moreover, the self etch adhesive may be an
alternative way for sealant application which will simplify sealant procedure and
shorten treatment time.
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