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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสมบติัการยดึติดของสารยดึฟันเทียมเม่ือมีความหนาและ
ระยะเวลาในการดูดน ้ าท่ีแตกต่างกนั สามผลิตภณัฑ์ (โบนีพลัส ฟิตติเดนท์ และโพลิเดนท์) ถูก
ทดสอบท่ีความหนา 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิเมตร และระยะเวลาแช่น ้ า 0, 0.5, 1.0 และ 6.0 
ชัว่โมง ตามล าดบั อุปกรณ์ทดสอบไดด้ดัแปลงจากตามท่ีก าหนดโดยองคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย
การมาตรฐาน 10837:2007 การทดสอบแรงยดึติดกระท าบนเคร่ืองทดสอบสากล (Instron 5566, 100 
Newton load cell) ดว้ยความเร็วหวัจบั  5 มิลลิเมตร/นาที บนัทึกค่าแรงยึดติดสูงสุด (นิวตนั) พบวา่
ฟิตติเดนท ์เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหค้่าแรงยดึติดสูงสุด (8.42+5.84) รองลงมา คือ โพลิเดนท์ (2.77+2.66)  
และโบนีพลสั (1.53+1.28) ตามล าดบั ค่าแรงยดึติดเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนพร้อมกบัการลดลงของความ
หนาวสัดุและการเพิ่มข้ึนของเวลาแช่น ้ า ข้อมูลถูกวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบจ าแนกสามทางและและการทดสอบแทมเฮน ที 2  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระหว่างปัจจยัทั้งสาม และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั 
สามารถสรุปได้ว่าแรงยึดติดท่ีได้จากสารยึดฟันเทียมเป็นผลจากปัจจัย ความหนาของวสัดุ 
ระยะเวลาแช่น ้า และชนิดของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตอ้งพิจารณาควบคู่กนัไป 
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ABSTRACT 

 This study aimed to evaluate the effect of material thickness and immersion time on the 
adhesion properties of commercially available denture adhesive products. The three products 
(Bonyplus, Fittydent and Polident) were tested at thickness 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 millimeters and 
immersion time 0, 0.5, 1.0 and 6.0 hour respectively. The testing apparatus was modified 
according to ISO 10837:2007. Adhesion testing was performed on the universal testing machine 
(Instron 5566, 100 Newton load cell) with cross head speed of 5 millimeters/minute. The 
maximum tensile strength (Newton) was recorded. The results showed that Fittydent provided the 
highest tensile strength (8.42+5.84) followed by Polident (2.77+2.66) and and Bonyplus 
(1.53+1.28) respectively. The tensile strength increased markedly with the decreasing of material 
thickness and the increasing of immersion time. Data were analyzed by three-way analysis of 
variance and Tamhane’s T2 test at the 95% confidence level. The statistical differences were 
found between three factors and the interaction between factors. It could be concluded that the 
retention provided by denture adhesives is affected by material thickness, immersion time and 
type of products that shoud be considered simultaneously. 

 


