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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อวัดและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกําลังการยึดติดแบบเฉือนของระบบสารยึดติดตางชนิดกัน
สําหรับการยึดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟนบนฟนตกกระและฟนปกติ การศึกษานี้ใชฟนกรามนอยจํานวน 120 ซี่ แบงฟน
ออกเปน 6 กลุม กลุมละ 20 ซี่ กลุมที่ 1 กลุมที่2 และ3 ยึดแบร็กเกตบนฟนปกติดวยระบบสารยึดติดซิสเทมวันพลัส ยูไนทและ
ซุปเปอรบอนดซีแอนดบี ตามลําดับ กลุมที่ 4 กลุมที่5 และ6 ยึดแบร็กเกตบนฟนตกกระดวยระบบสารยึดติด ซิสเทมวันพลัส ยู
ไนทและซุปเปอรบอนดซีแอนดบี ตามลําดับ นําทุกกลุมทดลองผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อุณหภูมิระหวาง 5+2
และ 55+2 องศาเซลเซียส จํานวน 1000 รอบ จากนั้นนําไปทดสอบความแข็งแรงการยึดติดตอแรงเฉือนดวยเครื่องทดสอบ
แบบสากล นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทาง ผลการศึกษาพบวาคาเฉลี่ยความ
แข็งแรงการยึดติดตอแรงเฉือนของระบบสารยึดติดทุกชนิดที่ใชยึดติดบนฟนปกติ สูงกวาคาเฉลี่ยความแข็งแรงการยึดติดตอ
แรงเฉือนของระบบสารยึดติดกับฟนตกกระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในกลุมฟนปกติและฟนตกกระ พบวา คาเฉลี่ย
ความแข็งแรงการยึดติดตอแรงเฉือนของระบบสารยึดติดซุปเปอรบอนดซีแอนดบีมากกวา ซิสเทมวันพลัสและยูไนทอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
คําสําคัญ: ความแข็งแรงการยึดติดตอแรงเฉือน ระบบสารยึดติด ฟนตกกระ
Abstract
The aims of this study were to measure and compare the mean shear bond
strength of different adhesive systems for bonding orthodontic brackets to fluorotic
and normal teeth. One hundred and twenty premolar teeth were divided into six
groups (N=20), brackets were bond and fixed to the sample teeth. Groups 1, 2 and 3
contained normal teeth bonded with System TM1+, UniteTM and Super-Bond C&B.
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Groups 4, 5 and 6 contained fluorotic teeth bonded with SystemTM1+, UniteTM and
Super-Bond C&B. Thermocycling was performed at 5+2○C and 55+2○C for 1,000 cycles.
Shear bond strength was measured using an universal testing machine at a crosshead
speed of 0.5 mm/min. The data were analyzed using two-way ANOVA. The results
indicated the mean shear bond strength values of all adhesives used on normal teeth
were significantly greater than those used on fluorotic teeth (p=0.000). With both
normal and fluorotic teeth, the mean shear bond strength value of Super-Bond C&B
was significantly greater than the mean shear bond strength values of SystemTM1+and
UniteTM (p=0.000).
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