MMP42-1
อิทธิพลด้ านองค์ ประกอบและเครื่ องดื่มต่ อเสถียรภาพสี ของฟันเทียมอะคริลกิ เรซิน
ในระยะเวลาแช่ ทแี่ ตกต่ างกัน
Effect of Compositions and Beverages on Color Stability of Acrylic Resin Teeth
after the Periods of Storage
ปิ ยพร เฟื่ องฟู (Piyaporn Foungfu)* ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ (Natthavoot Koottathape)**
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาอิทธิ พลชนิ ดของซี่ ฟันเที ยมอะคริ ลิกเรซิ น และเครื่ องดื่ มต่อเสถียรภาพสี โดยเตรี ยม
ตัวอย่างทรงกระบอก ( 9 X 2 มม) จากซี่ ฟันเที ยมโพลี เมทิ ลเมทาคริ เลต (NEW) และฟั น เที ยมที่ มี วสั ดุ อดั แทรก
(CPX) (N=40) แช่ในกาแฟหรื อน้ ากลัน่ ระยะเวลา 1 – 28 วัน และวัดเสถียรภาพสี โดยเครื่ องสเปคโตโฟโตเมทรี สถิติที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทางที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ผลการศึกษาพบว่าทุก
กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพสี โดยที่ ปัจจัยด้านเครื่ องดื่ มมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี มากที่ สุด ในขณะที่
ปั จจัยชนิ ดของซี่ ฟันเที ยมไม่มีผลต่อเสถียรภาพสี ในช่วง 1 – 28 วัน สาหรับกลุ่มแช่ในน้ ากลัน่ มีการเปลี่ยนสี น้อยกว่า
กลุ่มแช่ในกาแฟ
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the effect of type of artificial teeth and beverage on color stability. The
 9 X 2 mm specimens (N=40, commercial linear PMMA (NEW) and cross-linked PMMA with colloidal silica (CPX))
were prepared and immersed in coffee or distilled water from 1 – 28 days. The color parameters were observed by using a
spectrophotometer. All data were statistically calculated using the two-way analysis of variance (2-way ANOVA) and
multiple comparisons test (  = 95%). The results showed all parameters change of all groups. The beverage showed
the prominent effect on the color stability rather than the type of the artificial teeth during 1 – 28 days of immersion
storage. The E* of NEW and CPX immersing in distill water presented the comparably less than the E* of NEW
and CPX immersing in coffee solution.
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MMP42-2
บทนา
สภาวะไร้ ฟั น เกิ ดจากการสู ญ เสี ยฟั น ธรรมชาติ บ างส่ ว นหรื อ ทั้งปาก โดยมี สาเหตุส่ วนใหญ่ เกิ ด จากฟั น ผุ
โรคปริ ทัน ต์ อุบัติเหตุ สภาวะไร้ ฟัน บางส่ วนเริ่ ม พบตั้งแต่ช่วงอายุ 35 – 44 ปี จนถึ งช่ วงอายุ 60 -74 ปี ซึ่ งพบได้ท้ ัง
สภาวะไร้ฟันบางส่ วนและสภาวะไร้ฟันทั้งปาก (สานักทันตสาธารณสุ ข, 2555) จากผลการสารวจในกลุ่มประชากร
ดังกล่าวยังพบอี กว่าประชากรส่ วนใหญ่เข้ารับบริ การใส่ ฟันเที ยมชนิ ดถอดได้ฐานอะคริ ลิกทั้งชนิ ดฟั นเที ยมทั้งปาก
(20.9%) และ ฟันเทียมบางส่วน (21.2%)
อะคริ ลิกเรซิ น เป็ นวัสดุที่พิจารณานามาใช้ในทางทันตกรรมประดิษฐ์อย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะการทดแทน
ฟันธรรมชาติ เนื่ องจากมีความใส ให้ความสวยงาม อีกทั้งยังมีการต้านทานต่อแรงบดเคี้ยว ก่อพิษต่อเนื้ อเยื่อในช่องปาก
ได้นอ้ ย สามารถซ่อมได้และราคาสมเหตุสมผล ความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนสี ภายหลังจากทานอาหาร
และเครื่ องดื่มเป็ นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของผูป้ ่ วย ต่อการเข้าสังคม ปั จจัยที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อเสถียรภาพสี
(Color stability) ของอะคริ ลิ ก เรซิ น ได้แ ก่ ชนิ ด เครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ของอะคริ ลิ กเรซิ น รวมถึ ง ระยะเวลาในการแช่ ใ น
เครื่ องดื่มที่แตกต่างกัน หรื อสารละลายสี ผสมอาหาร (Hersek et al., 1999; Hong et al., 2009; Hatim, Al-Tahho, 2013;
Goiato et al., 2014) มีงานวิจยั ที่ ได้รับการรายงานเกี่ยวกับอิทธิ พลของชนิ ดขององค์ประกอบอะคริ ลิกเรซิ นรวมไปถึง
ชนิดของเครื่ องดื่ม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี ของซี่ฟันเทียม แต่การศึกษาวิจยั ดังกล่าวยังไม่มีขอ้ สรุ ปแน่ชดั
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลด้า นองค์ป ระกอบของซี่ ฟั น เที ย มชนิ ด อะคริ ลิ ก เรซิ น
(โพลีเมทิลเมทาคริ เลตชนิ ดเส้นและโพลีเมทิลเมทาคริ เลตชนิ ดครอสลิงค์ที่ผสมวัสดุอดั แทรก) และชนิ ดของเครื่ องดื่ม
(กาแฟและน้ า) ต่ อ เสถี ย รภาพสี ใ นช่ วงระยะเวลาแช่ 1 7 และ 28 วัน ดังนั้น สมมุ ติ ฐ านหลัก ของงานวิจัย ครั้ งนี้ คื อ
เสถียรภาพสี ของซี่ ฟันเทียมทั้งสองชนิ ดที่แช่ในสารละลายกาแฟหรื อน้ าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ร้ อ ยละ 95 และสมมุ ติ ฐานรองของงานวิจัยครั้ งนี้ คื อ เสถี ยรภาพสี ข องซี่ ฟั น เที ยมทั้งสองชนิ ด ที่ แ ช่ ใน
สารละลายกาแฟหรื อน้ ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
วิธีการวิจยั
การเตรียมชิ้นงาน
ซี่ ฟัน เที ยมอะคริ ลิก เรซิ น ที่ พิ จารณาน ามาใช้ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ แสดงในตารางที่ 1 ขนาดของซี่ ฟัน เที ย ม
อะคริ ลิกเรซิ นเลือกใช้ขนาดใหญ่ที่สุดและเลือกใช้เฉพาะฟั นตัดกลาง (Central incisor) จานวนกลุ่มละ 20 ซี่ ตัวอย่าง
ทั้งหมดนามาตัดเป็ นรู ปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.0±0.1 มม. และหนา 2.0±0.1มม. ด้วยเครื่ องตัดความเร็ วต่า
(Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, USA) หลังจากนั้น นาชิ้ นตัวอย่างทั้งหมดขัดพื้นผิวด้วยกระดาษซิ ลิคอนคาร์ ไบด์
จนถึงความละเอียดที่ ISO 2000 ตามด้วยครี มอะลูมินาในน้ ากลัน่ ขนาดอนุภาคผงขัด 0.05 ไมครอน ร่ วมกับผ้าสักหลาด
ขนาดของตัวอย่างทั้งหมดตรวจสอบด้วยเครื่ องอุปกรณ์ วดั ขนาดดิ จิ ทัล (digital veneer caliper, Mitutoyo, Japan) ก่ อนท า
ความสะอาดด้วยเครื่ องทาความสะอาดคลื่นไฟฟ้ า (Bransonic 5210, Germany) ที่ ความถี่ 40 เฮิร์ท เป็ นเวลา 1 นาที และนา
ตัวอย่างทั้งหมดแช่ ในน้ ากลัน่ อุณหภูมิ 37ºC 24 ชั่วโมงก่อนทาการทดสอบ ตัวอย่างชิ้นงานทั้งสองชนิ ดแบ่ งออกเป็ น
2 กลุ่ม (n=10) โดยแบ่ งแช่ ในน้ ากลัน่ หรื อ สารละลายกาแฟ 2.3 กรั ม ในน้ า 120 มล. ทั้ง 4 กลุ่ม น าไปวางในตู ้รักษา
อุณหภูมิแบบเขย่า (orbital shaker incubator, ES-20 Biosan, Medical-Biological Research & technologies, Liga, Latvia)
ที่อุณหภูมิ 37±2°C ความถี่ 60 เฮิร์ท สารละลายกาแฟและน้ ากลัน่ เปลี่ยนทุก 24 ชัว่ โมง

1382

MMP42-3
ตารางที่ 1 วัสดุอะคริ ลิกเรซินและสารละลายสี กลุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
กลุ่มทดลอง
ยีห่ ้ อ
บริษัทผู้ผลิต
Commercial linear New
Yamahashi Dental MFG. Co.,
PMMA
Ace
Aichi, Japan
Cross-linked
Crown Yamahashi Dental MFG. Co.,
PMMA with
PX
Aichi, Japan
colloidal silica
ตัวย่อ: PMMA = Polymethyl methacrylate

Batch No. สี
GC0241 A3
GC0241

A3

สารละลายสี
น้ ากลัน่
กาแฟ
น้ ากลัน่
กาแฟ

ตัวย่ อ
NEW/W
NEW/C
CPX/W
CPX/C

การวัดสี
อุปกรณ์ ในการตรวจสอบสี พิจารณาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เครื่ องสเปกโตรโฟโตเมเตอร์ (UltraScan PRO,
Hunter Associates Laboratory, Inc., Virginia, USA) โดยเก็ บข้อมู ลก่ อนการแช่ ในสารละลายกาแฟหรื อน้ ากลั่น และ
ภายหลังแช่ในสารละลายในวันที่ 1 7 และ 28 ก่อนเริ่ มการตรวจสอบเสถียรภาพสี ได้เทียบวัดสี ดว้ ยแผ่นสี มาตรฐานทุกครั้ง
ค่าเสถียรภาพของสี มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องดังสมการ
E*ab(L*a*b*) = [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2]1/2
โดย E* คือ ผลต่างของสี ของชิ้นงานเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสี เริ่ มต้นก่อนการทดลอง L* คือ ผลต่างของความสว่างของ
ชิ้นงานเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าความสว่างเริ่ มต้นก่อนการทดลอง a* คือ ผลต่างของสี ของชิ้นงานในช่วงระหว่างสี แดงกับสี
เขียวเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าความสว่างเริ่ มต้นก่อนการทดลอง และ b* คือ ผลต่างของสี ของชิ้นงานในช่วงระหว่างสี น้ าเงิน
กับสี เหลืองเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าความสว่างเริ่ มต้นก่อนการทดลอง ค่าตัวแปรทั้งสี่ นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูล E* L* a* b* ในทุกกลุ่มนามาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม SPSS version 22.0 (IBM, New York,
USA) โดยวิเคราะห์ ค่ าการกระจายของข้อ มู ล (Komogorov-Smirnov test) ตามด้วยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน
(Levene test) และการวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (2-way ANOVA) และการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบ
เชิงซ้อน (Games-Howell) ทุกค่าการวิเคราะห์ใช้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95
ผลการวิจยั
ค่าเฉลี่ ย (ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน) ของพารามิ เตอร์ ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การทดสอบเสถี ยรภาพสี แ สดงใน
ตารางที่ 2 ก่อน เริ่ มการแช่ในเครื่ องดื่ม พบว่า กลุ่ม NEW มีค่าเฉลี่ย L* (90.561.37) มากกว่ากลุ่ม CPX (87.900.36)
อย่างมีนยั สาคัญ (p < 0.01) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยแนวโน้มแกนสี ท้ งั สองแกนของ NEW (a*=1.930.23, b*=32.710.26)
มากกว่ากลุ่ม CPX (a*=1.990.16, b*=32.090.46) อย่างไม่มีนยั สาคัญ (p > 0.01)
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MMP42-4
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของเสถียรภาพของสี ของกลุ่มตัวอย่างก่อนแช่สารละลายในช่วงเวลาต่างๆ
กลุ่มตัวอย่ าง
NEW/W
NEW/C
CPX/W
CPX/C
ค่าตัวแปรวัดสี ก่อนการแช่สารละลาย
L*
90.47(1.17) 90.68(1.57) 87.96(0.36) 87.84(0.36)
a*
1.95(0.31) 1.90(0.15) 1.92(0.22) 2.07(0.10)
b*
32.66(0.35) 32.77(0.17) 32.20(0.45) 31.99(0.47)
1 วัน
E* 0.92(0.17) 2.19(0.31) 0.98(0.14) 2.56(1.02)
L* -0.64(0.22) -2.13(0.30) -0.58(0.16) -1.16(0.77)
a* -0.17(0.08) 0.25(0.07) -0.37(0.16) 0.27(0.17)
0.47(0.24) 0.59(0.09) 0.67(0.16) 0.53(0.19)
b*
7 วัน
E* 1.43(0.31) 9.48(0.28) 1.16(0.17) 9.86(1.92)
L* -1.02(0.43) -7.71(2.05) -0.72(0.20) -7.95(1.32)
a* -0.29(0.10) 0.32(0.10) -0.61(0.20) 0.36(0.18)
0.85(0.39) 5.05(0.40) 0.60(0.29) 5.50(0.24)
b*
28 วัน
E* 1.22(0.27) 12.22(0.58) 1.24(0.28) 11.31(1.78)
L* -0.86(0.34) -11.55(0.58) -0.78(0.22) -9.77(1.28)
a* -0.30(0.12) 0.54(0.10) -0.55(0.22) 0.49(0.16)
0.78(0.30) 5.28(0.71) 0.76(0.25) 5.76(1.98)
b*
เมื่อพิจารณา E* ภายหลังการแช่ในสารละลาย 28 วัน พบว่า NEW/C (12.220.58) มีการเปลี่ยนแปลงของ
สี มากที่ สุ ด ตามด้ ว ย CPX/C (11.311.78) ใน ขณ ะที่ CPX/W (1.240.28) และ NEW/W (1.220.27) มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงน้อ ยที่ สุ ด ค่ า L* ในทุ ก กลุ่ ม มี ค่ า ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NEW/C (-11.550.58) และ CPX/C (9.771.28) ซึ่ งลดลงมากกว่ า CPX/W (-0.780.22) และ NEW/W (-0.860.34) เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า a* NEW/C
(0.540.10) และ CPX/C (0.490.16) มีค่าเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน NEW/W (-0.30 0.12) และ CPX/W (-0.550.22)
มีค่าลดลง สาหรับค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม NEW/C (5.280.71) CPX/C (5.761.98) NEW/W (0.780.30)
และ CPX/W (0.760.25)
จากการคานวณค่าความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ของ E* ระหว่างช่ วงเวลาแช่ ใน
เครื่ องดื่ม 1 ถึง 28 วัน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านองค์ประกอบของอะคริ ลิกเรซินและชนิดของเครื่ องดื่ม
(p > 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านประเภทของสารละลาย พบว่า มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ย E*
ตั้งแต่แช่สารละลาย 1 วัน ในขณะที่ ปัจจัยด้านประเภทขององค์ประกอบอะคริ ลิกเรซิ น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Two-way ANOVA) ของค่า E* ในวันที่ 28
df
3
1
1
1
1
36
40
39

Source
Type III Sum of Squares
Corrected Model
1113.03a
Intercept
1689.09
Material
1.96
Solution
1108.91
Material*Solution
2.16
Error
33.06
Total
2835.18
Corrected Total
1146.09
หมายเหตุ: a R2 = 0.97 (Adjusted R2 = 0.97)

Mean Square
371.01
1689.09
1.96
1108.91
2.16
0.92

F
403.96
1839.11
2.13
1207.41
2.35

Sig.
< 0.01
< 0.01
> 0.05
< 0.01
> 0.05

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับเสถียรภาพสี ของซี่ ฟันเทียมอะคริ ลิกเรซิ นชนิ ดเชิงเส้นและชนิดที่มีครอสลิงค์ที่ผสม
วัสดุอดั แทรกโดยแช่ในกาแฟ หรื อน้ ากลัน่ ผลการศึกษายอมรับสมมุติฐานหลัก ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาครั้งนี้
ได้แก่ องค์ป ระกอบของซี่ ฟั น เที ยมอะคริ ลิกเรซิ น และชนิ ดของเครื่ อ งดื่ ม ในช่ วงระยะเวลา 1 – 28 วัน พบว่าไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างปั จจัยทั้งสองต่อเสถียรภาพของสี เมื่อพิจารณาแต่ละปั จจัยพบว่า ปั จจัยด้านองค์ประกอบของ
ซี่ ฟันเที ยมอะคริ ลิกเรซิ น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี ในทางกลับกันปั จจัยด้านชนิ ดของเครื่ องดื่ มที่ ใช้แช่ฟันเที ยม
อะคริ ลิกเรซิ น กลับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี ต้ งั แต่ภายหลังแช่ในสารละลาย 1 วันจนสิ้ นสุ ดการศึ กษา (ตารางที่ 3)
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั การเปลี่ยนสี ของซี่ฟันอะคริ ลิกเรซินชนิด PMMA และซี่ฟันอะคริ ลิกที่มีโพลิเมอร์
เชื่ อมโยงเมื่ อ แช่ ในสารละลายกาแฟ 1 เดื อ น พบว่าในช่ วงเวลาดังกล่ าวไม่ มีความแตกต่ างของเสถี ยรภาพสี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (Mutlu-Sagesen et al., 2001) ในขณะที่บางงานวิจยั แสดงผลขัดแย้งโดยพบว่าภายหลังแช่สารละลาย
กาแฟนานประมาณ 1 เดือน พบว่าเสถียรภาพสี มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Mousavi et al., 2016)
จากการศึ กษาด้านเสถียรภาพสี ของซี่ ฟันอะคริ ลิกเรซิ นที่ ผ่านมา มีสารละลายสี ที่เลือกใช้มากมายทั้งสี จาก
เครื่ องดื่ มและสี สังเคราะห์ (Hersek et al., 1999) โดยส่ วนใหญ่แล้วนิ ยมใช้เครื่ องดื่ม เช่น กาแฟ ชา ไวน์แดง เนื่ องจาก
สามารถลอกเลียนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของมนุษย์ และทุกงานวิจยั ใช้กาแฟเป็ นชนิดเครื่ องดื่มเปรี ยบเทียบหลัก
สาหรับระยะเวลาในการแช่ในสารละลายกาแฟ งานวิจยั ในอดีตศึกษาตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 1-30 วัน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้
อ้างอิงระยะเวลาในการแช่ตวั อย่างในสารละลายกาแฟโดยคานวณจากค่าเฉลี่ยของการบริ โภคกาแฟหรื อชา โดยค่าเฉลี่ย
ของการดื่มกาแฟหรื อชาเฉลี่ย 3.2 แก้ว/วัน โดยปริ มาณที่ดื่มพิจารณาจากแก้วกาแฟร้อน (120 มล.)และระยะเวลาในการ
คงกาแฟหรื อชาในช่องปากเฉลี่ย 15 นาที (Guler et al., 2009) ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เปรี ยบเทียบกับทางคลินิก เท่ากับ
ผูป้ ่ วยดื่มกาแฟทุกวันเป็ นระยะเวลา 2.3 ปี เมื่อพิจารณาปั จจัยด้านสารละลายสี ในการศึกษาครั้งนี้ เปรี ยบเทียบระหว่าง
สารละลายกาแฟและน้ ากลัน่ พบว่าค่ า E* เพิ่ มขึ้ นทุ กกลุ่ ม และ L* มี ค่ าลดลงทุ กกลุ่ม โดยที่ a* b* ของ
NEW/C และ CPX/C มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสี ไ ปทางสี แ ดงและสี เหลื อ ง ในขณะที่ ก ลุ่ ม NEW/W และ CPX/W มี การ
เปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยกว่าและเปลี่ยนแปลงไปทางสี เขียวและสี เหลือง ทั้งนี้ สามารถอธิ บายได้วา่ การเปลี่ยนสี ในกลุ่มที่แช่
ในสารละลายกาแฟเกิดจากชนิ ดของรงควัตถุของกาแฟที่เกาะบนพื้นผิวและสามารถแทรกซึ มเข้าไปในตัวอย่างลึกขึ้น
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เมื่ อเวลาเพิ่ มขึ้ น ในขณะที่ ก ลุ่ม ที่ แช่ ในน้ ากลัน่ พบการเปลี่ ยนแปลงของ E* เพิ่ มขึ้ นอย่างไม่ มี นัยส าคัญทางสถิ ติ
ปรากฏการณ์ ดังกล่าวคาดว่าเกิ ดจากการดูดซับน้ าหรื อการละลายตัวของอะคริ ลิกเรซิ นที่ แตกต่างกันและการใส่ วสั ดุอดั
แทรก (Miettinen, Vallittu, 1997)
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยด้านชนิ ดของซี่ฟันอะคริ ลิกเรซิน ถึงแม้ผลการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้แสดงผลของปั จจัยด้านชนิ ด
ของซี่ ฟันอะคริ ลิกเรซิ นต่อเสถียรภาพสี แต่ค่าพารามิเตอร์สีที่วดั ก่อนการทดลองมีความแตกต่างกัน ค่า L* ของ NEW มีค่า
สู งกว่า CPX อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ในขณะที่ a* และ b* ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ จากข้อมูล
ดังกล่าวสามารถอธิ บายได้วา่ ถึงองค์ประกอบของซี่ ฟันเที ยมอะคริ ลิกเรซิ นที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีสีอา้ งอิงที่ใกล้เคียงกัน
แต่ความสว่างมีความแตกต่างกัน ซึ่ งคาดว่าเกิ ดจากการมีค่าดัชนี หักเหแสงที่ ต่างกันของครอสลิงค์โพลิเมอร์ หรื อการใส่
วัสดุอดั แทรกเข้าไปในซี่ ฟันเที ยมอะคริ ลิกเรซิ น เมื่อแช่สารละลายกาแฟจนถึงวันที่ 28 พบว่าอิทธิ พลของปั จจัยด้านชนิ ด
ของซี่ฟันเทียมกลับไม่มีผลต่อเสถียรภาพสี ซึ่ งสามารถอธิ บายได้จากอิทธิ พลของปั จจัยด้านชนิ ดของสารละลายที่ใช้แช่ชิ้น
ตัวอย่าง
จากการศึกษาการแยกความแตกต่างของสี ของบุคคลทัว่ ไป พบว่า 50 เปอร์ เซนท์ของผูส้ ังเกตในบุคคลทัว่ ไป
สามารถแยกแยะสี ของวัสดุเรซินคอมโพสิ ตที่ระดับ E* เท่ากับ 3.3 (Ruyter et al., 1987) เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษา
ครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเมื่อแช่ในสารละลายกาแฟนาน 7 วันทั้ง NEW และ CPX และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ในคลินิกซึ่ ง
ทดสอบเสถียรภาพสี ในกลุ่มผูป้ ่ วยฟันเทียมทั้งปากโดยตรวจสอบที่ตาแหน่งซี่ ฟันเทียม โดยผูป้ ่ วยดังกล่าวใส่ ฟันเที ยม
ทั้งปากนาน 5 ปี พบว่าค่า E* อยูใ่ นช่วง 1.83 – 11.03 ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของซี่ ฟันเทียม เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาใน
ห้องทดลองครั้งนี้ ซ่ ึงเทียบเท่ากับผูป้ ่ วยทานกาแฟเป็ นระยะเวลา 2.3 ปี โดยไม่มีอิทธิ พลด้านการทาความสะอาดชิ้นงาน กลุ่ม
NEW/C (12.220.58) และ CPX/C (11.311.78) มีค่าสอดคล้องกับงานวิจยั ในคลินิก เมื่อพิจารณาจากจุดที่ ทาความ
สะอาดไม่ถึง (Barao et al., 2015)
งานวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยทางด้านชนิ ดของซี่ ฟันอะคริ ลิกเรซิ นและชนิ ดของเครื่ องดื่มต่อ
เสถี ยรภาพสี ซึ่ งยังมี ปัจจัยอื่นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อเสถี ยรภาพของสี อาทิ เช่ น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่องปาก
ความเป็ นกรด-ด่างของอาหารหรื อเครื่ องดื่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีอิทธิ พลทางด้านกระบวนการเกิดโพลิเมอไรเซชัน่
ของวัส ดุ อะคริ ลิ กเรซิ น (Assuncao et al., 2009) การใช้สารท าความสะอาด (Piskin et al., 2013; Moon et al., 2014)
รวมถึงพฤติกรรมการสู บบุหรี่ (Patil et al., 2013) นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาในห้องทดลองซึ่ งยังต้องมี
การศึกษาเปรี ยบเทียบเสถียรภาพสี ในคลินิกต่อไป
สรุป
ภายใต้ขอ้ จากัดของการศึกษาครั้งนี้ ปั จจัยทางด้านชนิ ดของเครื่ องดื่มมีผลต่อเสถียรภาพของสี มากที่สุดโดยมี
ผลตั้งแต่วนั แรกที่ ทาการแช่ ในขณะที่ ปัจจัยทางด้านชนิ ดของซี่ ฟันเที ยมอะคริ ลิกเรซิ น ไม่มีอิทธิ พลต่อเสถียรภาพสี
ในช่วงระยะเวลา 1-28 วัน ซี่ ฟันเทียมชนิ ด PMMA มีการเปลี่ยนสี มากกว่าซี่ฟันเทียมชนิดที่มีอะคริ ลิกเรซินและวัสดุอดั
แทรกเมื่อแช่ในสารละลายกาแฟอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
กิตติกรรมประกาศ
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