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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลของการปรับสภาพพื้นผิวทางเคมีของฐานฟนเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบมดวยความ
รอน ตอความแข็งแรงการยึดติดกับวัสดุเรซินเสริมฐานชนิดแข็งโทคุยามารีเบสทู
วัสดุอุปกรณและวิธีการ เตรียมชิ้นงานเรซินอะคริลิกชนิดบมดวยความรอนเปนรูปทรงกระบอก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 16±1 มิลลิเมตร หนา 15±1 มิลลิเมตร จํานวน 120 ชิ้น แบงเปน 8 กลุมๆละ 15 ชิ้น ตามวิธีการปรับสภาพ
พื้นผิวทางเคมีที่แตกตางกันดังนี้
1) ไมปรับสภาพพื้นผิว (กลุมควบคุม)
2) สารยึดติดของโทคุยามารีเบสทู
3) มอนอเมอรของยูนิฟาสทแทรด
4) มอนอเมอรของยูนิฟาสทแทรด รวมกับสารยึดติด
5) มอนอเมอรของโทคุยามารีเบสทู
6) มอนอเมอรของโทคุยามารีเบสทูรวมกับสารยึดติด
7) สารละลายของเมทิลฟอรเมตและเมทิลอะซีเตต

8) สารละลายของเมทิลฟอรเมตและเมทิลอะซีเตตรวมกับสารยึดติด
หลังปรับสภาพพื้นผิว ใสวัสดุเรซินเสริมฐานโดยมีพื้นที่ยึดติดเสนผานศูนยกลาง 5 มม. และบมตัวที่ 37±1 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 8 นาที แลวนําไปแชน้ํากลั่น 24 ชั่วโมง กอนการทดสอบความแข็งแรงยึดเฉือนดวยเครื่องทดสอบสากล
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและการทดสอบทูคียที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา คาเฉลี่ยของความแข็งแรงยึดเฉือนของกลุมที่ไมใชสารยึดติดมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(p>0.05) กลุมที่ปรับสภาพพื้นผิวดวยสารละลายของเมทิลฟอรเมตและเมทิลอะซีเตตรวมกับสารยึดติดมีคาความแข็งแรง
ยึดเฉือนสูงกวากลุมอื่นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
บทสรุป การใชสารยึดติดมีความจําเปนในการปรับสภาพพื้นผิวกอนเสริมฐานดวยโทคุยามารีเบสทู การใช
สารละลายของเมทิลฟอรเมตและเมทิลอะซีเตตรวมกับสารยึดติดชวยเพิ่มความแข็งแรงการยึดติดของวัสดุเสริมฐาน
คําสําคัญ การปรับสภาพพื้นผิว, ความแข็งแรงการยึดติด, เสริมฐาน, ฐานฟนเทียม
Abstract
PURPOSE : This study evaluated the influence of chemical surface treatment of a heat-cured acrylic resin
denture base on bond strength of a hard reline resin (Tokuyama Rebase II).
Materials and methods : Heat-cured acrylic resin disks (n=120), 16±1 mm in diameter and 15±1 mm thick, were
fabricated and divided into 8 groups (n=15) with different surface treatments:
1) no treatment (control)
2) adhesive of Tokuyama Rebase II
3) monomer of Unifast Trad
4) monomer of Unifast Trad + adhesive
5) monomer of Tokuyama Rebase II
6) monomer of Tokuyama Rebase II + adhesive
7) solution of methyl formate and methyl acetate
8) solution of methyl formate and methyl acetate + adhesive.
After chemical treatment, the reline resin was applied to the bonding area (5 mm diameter) and
polymerized at 37±1°C for 8 minutes. Bonded specimens were immersed in distilled water for 24 hours before
testing. Shear bond strength tests were performed using a Universal testing machine. Data were statistically
analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s HSD test at 0.05 significance level.
Results : The mean shear bond strengths of the groups without adhesive were not significantly different.
(p>0.05) The surface treatment with solution of methyl formate and methyl acetate and the adhesive had
significantly greater bond strength than those of the others (p<0.05).

Conclusion : The adhesive is needed to treat surface of the denture base before relining with Tokuyama
Rebase II. The use of solution of methyl formate and methyl acetate combined with the adhesive could help increase
the bond strength.
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