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Abstract
Objectives: Prosthodontic materials discoloration is one of the results
in patient dissatisfaction and additional time expense for replacement.
Therefore, in this study aimed to determine the color stability of heatcured denture base acrylic resin (Meliodent®) before and after immersion
in beverages.
Materials and methods: Fifty disk specimens (50.0-mm diameter, 0.5-mm
thick) were prepared and stored in distilled water for 24 hours at 37◦C.
The 10 specimens were divided into 5 groups (n=10) and stored in different
types of beverages: vegetable and fruit juice, coffee, green tea, carbonated
drink and distilled water as a means of control. Color of all specimens
was measured before immersion in beverages. After 30 days and 45 days
the color of the specimens was measured again with a spectrophotometer
using CIE L*a*b* relative and color changes (∆E) were calculated. Data
were statistically analyzed with One-Way ANOVA and multiple comparisons
by Bonferroni test at a significant level of 0.05.
Results: After 30 days the most color changes of heat-cured denture base
acrylic resin was showed with vegetable and fruit juice, followed by green
tea (p>0.05). After 45 days the most color changes of heat-cured denture
base acrylic resin was showed with vegetable and fruit juice, followed by
coffee and all beverages promoted significant color changes of heat-cured
denture base acrylic resin when compared to the specimens immersed in
distilled water (p=0.00).
Conclusions: The most color changes of heat-cured denture base acrylic
resin were presented by specimens immersed in all beverages∆, and the
color changes converted to National Bureau of Standard units showed of all
were not clinical acceptable (ΔE>3.3). Therefore, avoiding or minimizing of
beverages such as tea, coffee, carbonated drink and vegetable and fruit juice
may be advantageous for denture wearers for long-term color stability.
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ผลของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ต่อเสถียรภาพสีบนฐานฟันเทียม
เรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
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กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เสถียรภาพสีของวัสดุทางทันตกรรมประดิษฐ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
เกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจของผู้ ป่ ว ยและนำไปสู่ ก ารประดิ ษ ฐ์ ชิ้ น งานใหม่ เ พื่ อ มาทดแทน
ดังนั้นในการศึกษานี้เพื่อเปรียบเทียบเสถียรภาพสีของฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิด
บ่มร้อน (Meliodent®) ภายหลังการแช่ ในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา: ชิ้นตัวอย่างจำนวน 50 ชิ้น แผ่นกลม (ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร) โดยใช้การบ่มตามวิธีที่บริษัทผู้
ผลิตกำหนด แบ่งชิ้นตัวอย่าง 5 กลุ่มเท่าๆกันตามชนิดเครื่องดื่มที่ ใช้แช่ คือ น้ำผักผล
ไม้ กาแฟ ชาเขียว น้ำอัดลม และน้ำกลั่น ใช้เครื่องวัดสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์วัดค่า
การเปลี่ ย นแปลงของสี (ΔE) ในแต่ ล ะชิ้ นตั ว อย่ า งก่ อ นและหลั ง การแช่ ในเครื่ อ งดื่ ม
ชนิดต่างๆเป็นเวลา 30 วัน และ 45 วัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและทำการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีบอนโฟโรนีที่ระดับนัยสำคัญ
0.05
ผลการศึกษา: ภายหลังจากการแช่ฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนในเครื่อง
ดื่มทุกชนิดเป็นเวลา 30วัน พบว่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงของสีมีความแตกต่างอย่างไม่
มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05) แต่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.00) ภายหลังแช่ฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนในเครื่องดื่มทุกชนิดเป็น
เวลา 45 วัน โดยค่าการเปลี่ยนแปลงของสี ในฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
ที่ แ ช่ ในน้ ำ ผั ก ผลไม้ มี ค่ า มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 10.77 และพบว่ า เสถี ย รภาพสี ใ นฐานฟั น
เที ย มเรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นที่ แ ช่ ในเครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ชนิ ด ไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ทางคลิ นิ ก
(ค่าการเปลี่ยนแปลงของสีมากกว่า 3.3)
บทสรุ ป : ทั น ตแพทย์ จึ ง ควรแนะนำให้ ผู้ ป่ ว ยหลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสี ในฐานฟันเทียม เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และน้ำผักผลไม้ เพื่อ
เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันเทียมได้
คำไขรหั ส : เสถี ย รภาพสี , ฐานฟั น เที ย มเรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ น, เครื่ อ งวั ด สี
ติดต่อเกี่ยวกับบทความ:
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์, การเปลี่ยนแปลงของสี,
ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
วิธีอ้างอิงบทความนี้: ปฐมรัตน์ อุตมัง, ปิยาภรณ์ ทิพย์อาสน์, ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผลของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ต่อเสถียรภาพสีบนฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
ว ทันต มหิดล 2559; 36: 123-132.
จังหวัดขอนแก่น 40002 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 087-831-0770
วันรับเรื่อง: 30 เมษายน 2559
วันยอมรับการตีพิมพ์: 23 มิถุนายน 2559
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บทนำ
ฟั น เที ย มทางทั น ตกรรมมี ค วามจำเป็ น ในการ
ช่วยฟื้นฟูการบดเคี้ยว การออกเสียง และส่งเสริม
ความสวยงามของใบหน้ า ในผู้ ป่ ว ยสั น เหงื อ กไร้ ฟั น
นอกเหนือจากความสวยงามจากซี่ฟันเทียมแล้วฐานฟัน
เทียมก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมความสวยงาม
บริ เ วณเนื้ อ เยื่ อ เหงื อ ก 1 เรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ น
(heat-cure acrylic resin) เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้
ประดิษฐ์ฐานฟันเทียมเนื่องจากมีความสามารถในการ
คงรูปร่างที่ดี ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงง่าย น้ำหนักเบา
มีสีเป็นธรรมชาติ ใกล้เคียงกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
จึงทำให้เกิดความสวยงามเหมาะสมกับการเลือกใช้
เป็นฐานฟันเทียมมากที่สุด2
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาคุณสมบัติของ
เรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นให้ มี ค วามสวยงาม แต่
ปัญหาที่ยังพบว่าเป็นข้อจำกัดของการใช้เรซินอะคริลิ
กชนิดบ่มร้อนคือการเปลี่ยนแปลงสี โดยการศึกษาของ
Temel Koksal และ Idil Dikbas ในปี 20083 พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงสีของฐานฟันเทียมเมื่อนำไปแช่ ใน
สารละลายที่ ท ำให้ เ กิ ด สี ช นิ ด ต่ า งๆกั น เป็ น เวลา 4
สัปดาห์ ซึ่งเสถียรภาพสีของฐานฟันเทียมเป็นปัจจัยที่
สำคัญมากที่จะทำให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษาและเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนชุดฟันเทียมใหม่4
การเปลี่ยนแปลงสีของฐานฟันเทียมมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัย ได้แก่ วัสดุมีการสัมผัสต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้เกิดการติดสีจากอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี การ
ดูดซับน้ำ ปฏิกิริยาเคมี อนามัยช่องปาก และความ
ขรุ ข ระของผิ ว สี ข องฟั น ฐานเที ย มก็ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง
เกี่ยวกับความสวยงามทางทันตกรรม5
ระบบการวัดสีที่นิยมในปัจจุบันคือ ระบบซี ไออี
(Commission Internationale de l'Eclairage, CIE)
เป็นระบบที่วัดสีออกมาเป็นตัวเลข สามารถคำนวณหา
ค่าความเปลี่ยนแปลงของสีและนำมาเปรียบเทียบค่า
การเปลี่ยนแปลงของสี ในวัสดุแต่ละชนิดได้7 ซึ่งการใช้
เครือ่ งวัดสี (spectrophotometer) วัดการเปลีย่ นแปลง
ของสีทำให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น6,8

การทดสอบเสถียรภาพสีของเรซินอะคริลิกชนิด
บ่มร้อนเป็นการจำลองการใช้งานในช่องปาก ซึ่งการ
แช่เรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนในสารละลายชนิดต่างๆ
ที่มีสี เป็นการเร่งเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนให้เกิดการ
เปลี่ยนสีจากปัจจัยภายนอก9
ปัจจุบันวัสดุที่นำมาทำฐานฟันเทียมมีหลายชนิด
การศึกษาที่ผ่านมาในอดีตส่วนใหญ่จะทำการเปรียบ
เที ย บเรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นกั บ วั ส ดุ ช นิ ด อื่ น ซึ่ ง มี
ส่วนประกอบทางเคมีที่ต่างกัน แต่ยังไม่มีการศึกษาถึง
เสถียรภาพสีภายในวัสดุเดียวกัน เช่น การศึกษาของ
Ner Hersek และคณะในปี 199910 ที่ศึกษาคุณสมบัติ
เสถียรภาพสี ในวัสดุที่ ใช้ทำฐานฟันเทียม 5 ชนิด พบ
ว่าวัสดุทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงของสีเพียงเล็กน้อย
ในช่วงเวลาหนึ่ง
ในการศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบ
คุณสมบัติเสถียรภาพสีของเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
ภายหลังการแช่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ซึ่งผลการศึกษาที่
ได้ ส ามารถนำไปประยุ ก ต์ ใช้ ในทางคลิ นิ ก โดยเป็ น
แนวทางในการแนะนำการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อการ
มีฟันเทียมที่สวยงามและมีความคงทนต่อการเปลี่ยนสี
ในอนาคตต่อไปได้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียมภาชนะหล่อแบบฟัน
เตรียมแผ่นเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน ด้วยวิธี
การอั ด แบบโดยใช้ ภ าชนะหล่ อ แบบฟั น ตามที่
American Dental Association (ADA)
Specification No.12 กำหนด11,12 ทำการเตรียมชิ้น
ตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 50 ชิ้ น โดยแบ่ ง กลุ่ ม ชิ้ น ตั ว อย่ า ง
อย่างสุ่มตามสารทดสอบเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้น
ตัวอย่าง ซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมแม่พิมพ์สำหรับแม่
แบบโลหะโดยการนำปลาสเตอร์หินชนิดแข็งมาโอบ
รอบแม่ แ บบโลหะที่ จ ำลองขนาดของชิ้ น ตั ว อย่ า งคื อ
แผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร หนา
0.5 มิลลิเมตรจากนั้นรอให้ปลาสเตอร์หินชนิดแข็งก่อ
ตั ว เต็ ม ที่ แ ล้ ว จึ ง นำแม่ แ บบโลหะออก จะได้ แ ม่ พิ ม พ์
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สำหรับแม่แบบโลหะจำลองขนาดของชิ้นตัวอย่าง ซึ่ง
จะใช้แม่พิมพ์นี้ ในการเตรียมชิ้นตัวอย่างต่อไปโดยจะ
ทำการผสมโพลี ไวนิลไซล็อกเซน (polyvinylsiloxane)
ใส่ลงในแม่พิมพ์แล้วทำการตัดแต่งให้ ได้ขนาดเท่ากับ
แม่แบบโลหะ จากนั้นผสมปลาสเตอร์หินกับน้ำประปา
อั ต ราส่ ว นปลาสเตอร์ หิ น 100 กรั ม ต่ อ น้ ำ 33
มิลลิลิตรลงในฝาล่างของภาชนะหล่อแบบฟันแล้วจึง
นำแผ่นโพลี ไวนิลไซล็อกเซนที่ ได้วางบนปลาสเตอร์หิน
โดยให้ ผิ ว หน้ า ของแผ่ น โพลี ไวนิ ล ไซล็ อ กเซนและ
ปลาสเตอร์หินอยู่ระดับเดียวกันรอให้ปลาสเตอร์หินก่อ
ตัวสมบูรณ์ ทาสารคั่นกลางบางๆบนแผ่นโพลี ไวนิลไซ
ล็อกเซนและปลาสเตอร์หินในฝาล่างของภาชนะหล่อ
แบบฟั น จากนั้ น ใส่ ส่ ว นผสมปลาสเตอร์ หิ น ชนิ ด
เดียวกันจนเต็มฝาบนของภาชนะหล่อแบบฟันแล้วปิด
ฝาบนและฝาล่างของภาชนะหล่อแบบฟันเข้าด้วยกัน
ทิ้ ง ไว้ 60 นาที เ พื่ อ ให้ ป ลาสเตอร์ หิ น ก่ อ ตั ว สมบู ร ณ์
จากนั้นทำการแยกฝาบนและฝาล่างของภาชนะหล่อ
แบบฟัน แล้วนำแผ่นโพลี ไวนิลไซล็อกเซนและสารคั่น
กลางออกจะได้แบบหล่อสำหรับการอัดเรซินอะคริลิก
(ภาพที่ 1)
2. การเตรียมชิ้นตัวอย่าง
ทาสารคั่ น กลางบางๆบนปลาสเตอร์ หิ น ใน
ภาชนะหล่อแบบฟัน ผสมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
ตามคำแนะนำของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต จนถึ ง ขั้ น อ่ อ นนุ่ ม
(ตารางที่ 2) ทำการอัดแบบเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
เข้าเบ้าหล่อแบบที่ ได้ และนำไปต้มที่อุณหภูมิหม้อบ่ม
อะคริลิก 74 องศาเซลเซียสนาน 90 นาที จากนั้น
เพิ่มอุณหภูมิ ไปที่ 100 องศาเซลเซียสนาน 30 นาที
แล้ ว ปล่ อ ยให้ เ ย็ น ลงจนถึ ง อุ ณ หภู มิ ห้ อ งขั ด แผ่ น เรซิ น

Figure 2 Specimens of acrylic resin.
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อะคริลิกด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 800 1200
ตามลำดั บ เบอร์ ล ะ 1 นาที ต่ อ ด้ า นด้ ว ยเครื่ อ งขั ด
(Buehler Ecomet 2 Grinder Polisher, U.S.A.)
คัดเลือกให้ชิ้นตัวอย่างมีขนาดตามที่กำหนด ไม่มีรอย
แตก ไม่มีการบิดเบี้ยว ไม่มีครีบส่วนเกิน และรูฟอง
อากาศบนพื้ น ผิ ว มี ข นาดไม่ เ กิ น กว่ า 0.5 มิ ล ลิ เ มตร
(ภาพที่ 2) จากนั้นนำชิ้นตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือก
แล้วไปแช่ ในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
ก่อนนำไปทดลอง เพื่อกำจัดมอนอเมอร์ส่วนเกินและ
เพื่อลดปัจจัยการรบกวนจากคุณสมบัติการดูดซึมน้ำ12

Figure 1 Refractory flask for packing of acrylic
resin material.
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3. การอ่านค่าสีเริม่ ต้นก่อนแช่ชนิ้ ตัวอย่างในสาร
ทดสอบ
ล้างชิ้นตัวอย่างด้วยน้ำกลั่นโดยใช้เครื่องอัลตรา
โซนิคเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นซับให้แห้งด้วยกระดาษ
ชำระและอ่านค่าสีเริ่มต้นโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิ
เตอร์ (Spectrophotometer,Ultrascan ColorquestR
XE, Hunterlab, U.S.A.) (ภาพที่ 3) วัดและแปรผล
ออกมาในระบบของCIE LAB (ตารางที่ 3) โดยวัดที่
จุดกึ่งกลางของชิ้นตัวอย่าง กำหนดตำแหน่งและองศา
ของการวัดให้เหมือนกันทุกชิ้นตัวอย่างโดยมีผู้วัดคน
เดี ย วกั น แล้ ว บั นทึกค่าที่ ได้เป็นค่า L1*a1*b1* ของ
แต่ละชิ้นตัวอย่าง โดยมีการสอบเทียบเครื่องทุกครั้ง
ก่อนการวัดตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
4. ขั้นตอนการแช่ชิ้นตัวอย่างในสารทดสอบ
เตรียมสารทดสอบทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ กาแฟ
(เนสกาแฟเอสเปรสโซ่ โรสต์ บริษัทเนสท์เล่ประเทศ
ไทย) ชาเขี ย ว (โออิ ชิ ก รี น ที บริ ษั ท โออิ ชิ เ ทรดดิ้ ง
ประเทศไทย) น้ ำ อั ด ลม (เป๊ ป ซี่ บริ ษั ท เสริ ม สุ ข
ประเทศไทย) และน้ำผักและผลไม้ (ยูนิฟ บริษัทยูนิฟเพรสซิเดนท์ประเทศไทย) (ตารางที่ 1) โดยเตรียมไว้
ในภาชนะพลาสติกปริมาตร 20 มิลลิลิตรในการแช่ชิ้น
ตั ว อย่ า ง 1 ชิ้ น แช่ ชิ้ น ตั ว อย่ า งไว้ ในที่ มื ด ภายใต้
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสโดยแช่ ไว้เป็นระยะเวลา
นาน 30 วัน จะมีการเปลี่ยนสารทดสอบและล้างด้วย
น้ำกลั่นโดยใช้เครื่องอัลตราโซนิค เป็นเวลา 5 นาที
ทุกๆ 3 วัน
Table 1 Product of beverages.
Beverages
Coffee
Green tea
Carbonated drink
Vegetable and fruit juice

5. การหาค่าและวิเคราะห์ค่าการเปลี่ยนแปลง
ของสี (Δ E)
ทำการเก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า L*, a*, b* ที่ วั ด จาก
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ในแต่ละกลุ่มโดยวัดค่าสี
เริ่ม ต้นและภายหลังการแช่ ในสารทดสอบจากนั้นนำ
มาคำนวณค่าการเปลี่ยนแปลงของสี โดยใช้สมการ Δ
E*ab = ( ΔL*2 + Δa*2 +Δb*2 )1/2 และนำผลที่ ได้ ไป
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบจำแนกทางเดียว (One-Way Anova) จากนั้น
ทำการเปรี ย บเที ย บรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี บ อนโฟโรนี
(Bonferroni) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
สรุ ป ผลค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสี ที่ ได้ แ ละ
เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ม าตรฐาน หากพบค่ า การ
เปลี่ ย นแปลงของสี ม ากกว่ า 3.3 แสดงว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของสีอย่างชัดเจนและไม่เป็นที่ยอมรับ
ทางคลินิก(17,18,19)

ผลการศึกษา
ค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสี (Δ E) ของฐานฟั น
เทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนภายหลังการแช่ ใน
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 30 และ 45 วัน
เมื่อนำค่า L*, a*, b* ของฐานฟันเทียมเรซิน
อะคริลิกชนิดบ่มร้อนภายหลังการแช่ ในเครื่องดื่มต่าง
ชนิดกันเป็นเวลา 30 วันมาคำนวณ พบว่ามีค่าเฉลี่ยค่า
การเปลีย่ นแปลงของสีของฐานฟันเทียม เรซินอะคริลกิ
ชนิดบ่มร้อนภายหลังการแช่ ในน้ำกลั่น กาแฟ ชาเขียว

Manufacture
Nestle' Espresso Roast, Nestle', Thailand
Oishi green tea, Oishi Trading Co., Ltd., Thailand
Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd., Thailand
Uni-President (Thailand) Limited., Thailand

Table 2 Product of heat-cured acrylic resin
Product name Type
Batch Number
Meliodent ®
Heat-polymerizing 10NOV107 2015-11

Manufacture
Bayer, Strawberry Hill, Newburry, Berks, UK
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น้ำอัดลม และน้ำผักผลไม้เท่ากับ4.99 5.34 5.57 มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของสีมากที่สุด และฐานฟัน
5.82 และ 6.06 ตามลำดับ (ตางรางที่ 4) โดยฐาน เที ย มเรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นที่ แ ช่ ในน้ ำ กลั่ น มี ค่ า
ฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนที่แช่ ในน้ำผักผลไม้ เฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของสีน้อยที่สุด

Figure 3 Spectrophotometer, Ultrascan ColorquestR XE, Hunterlab,
Table 3 Mean, standard deviation, median, maximum, and minimum of the brightness of the color (L*), the
intensity of the red-green (a*), the intensity of the yellow-blue (b*) of heat-cured acrylic resin in
each beverages 30 days and 45 days.
Before
After 30 days
After 45 days
sample
L*
a*
b*
L*
a*
b*
L*
a*
b*
Distilled water
Mean
41.04 6.20 -9.68 44.60 3.44
-8.70 45.44 4.56
-7.64
(SD)
1.61
1.03
0.80
1.69
0.86
1.22
2.72
0.97
1.17
Min
38.60 4.45 -11.23 41.75 2.27 -10.14 39.45 3.17
-9.85
max
43.91 7.58
-8.74 46.78 4.94 -6.97 48.65 6.32
-5.73
Coffee
Mean
42.60 8.18
-9.11 45.20 4.63
-7.40 44.14 3.65
-1.08
(SD)
2.46
1.50
1.03
3.04
1.14
1.24
1.86
0.82
0.75
Min
39.18 6.19 -11.09 40.59 2.42 -10.70 41.52 2.51
-2.30
max
45.63 10.32 -7.45 50.82 6.24 -6.57 47.00 5.15
0.32
Green Tea
Mean
45.94 6.23 -8.96 48.97 2.21
-6.77 48.85 3.48
-1.57
(SD)
1.35
1.03
0.85
1.18
0.74
0.41
2.15
1.05
0.90
Min
43.75 4.15 -10.65 47.50 0.80
-7.70 48.09 2.38
-2.77
max
48.09 7.15
-7.42 50.91 3.36 -6.23 52.71 5.66
0.14
Carbonated drink
Mean
46.12
6.19
-8.81 45.09 1.38
-7.61 47.87 2.72
-1.22
(SD)
2.40
1.21
0.67
2.18
0.85
0.83
2.14
1.06
1.53
Min
43.37 4.90 -10.08 42.15 0.48 -9.08 45.71
1.01
-2.44
max
50.60 8.17
-7.58 48.34 3.18
-6.17 51.17
4.30
2.29
Vegetable Fruit juice 		
Mean
44.62 6.58
-7.90 48.54 4.82 -5.07 48.87 3.07
0.44
(SD)
2.33
1.57
1.14
2.21
1.27
1.56
2.45
0.88
0.91
Min
41.17
4.73 -10.48 45.58 2.92
-7.17 45.81
1.80
-0.85
max
48.24 9.07 -6.48 51.71
6.55
-1.47 51.98 4.57
2.03
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ภายหลั ง การแช่ ในเครื่ อ งดื่ ม ต่ า งชนิ ด กั น เป็ น
เวลา 45 วันพบว่า ค่าเฉลี่ยค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ฐานฟั น เที ย มเรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นสี ที่ แ ช่ ในน้ ำ
กลั่น กาแฟ ชาเขียว น้ำอัดลม และน้ำผักผลไม้เท่ากับ
5.71 10.01 8.90 9.30 และ 10.77 ตามลำดั บ
(ตารางที่ 5) โดยฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่ม
ร้อนที่แช่ ในน้ำผักผลไม้มีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของ
สีมากที่สุดและฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
ที่แช่ ในน้ำกลั่นมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของสีน้อย
ที่สุด (ภาพที่ 4)

ค่าความต่างระหว่างการเปลีย่ นแปลงของสี (Δ E)
ของฐานฟั น เที ย มเรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ น
ภายหลังการแช่ ในเครื่องดื่ม แต่ละชนิด	
จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
เพื่ อ ทดสอบค่ า การเปลี่ ย นแปลงของสี ข องฐานฟั น
เทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อนภายหลังการแช่เครื่อง
ดื่ ม ชนิ ด ต่ า งๆ เป็ น เวลา 30 วั น พบว่ า ค่ า การ
เปลี่ยนแปลงของสีของฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิด
บ่ ม ร้ อ นหลั ง การแช่ ในเครื่ อ งดื่ ม ทั้ ง 5 กลุ่ ม มี ค่ า
แตกต่ า งอย่ า งไม่ มี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p>0.05)

Table 4 Mean, standard deviation, maximum, and minimum of the color change of heat-cured
after immersion 30 day in each beverages and analysis the difference of the color
between groups.
Color change (∆E)
Group
n
Min
Max
Mean ± SD
Distilled water
50
4.99 ± 1.87
2.16
7.87
Coffee
50
5.34 ± 2.30
2.80
8.64
Green tea
50
5.57 ± 1.11
3.62
7.59
Carbonated drink
50
5.82 ± 1.18
4.22
8.14
Vegetable/ fruit juice
50
6.06 ± 2.24
3.12
9.64

acrylic resin
change (∆E)
P-value
> 0.05

Distilled water
Coffee
Green tea
Carbonated drink
Vegetable/ fruit juice
Figure 4 The color changes patterns from representative specimens of acrylic resin after immersion
in beverages.
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(ตารางที่ 4) และเมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวเพื่อทดสอบค่าการเปลี่ยนแปลงของสีภายหลัง
การแช่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ เป็นเวลา 45 วัน พบว่าค่า
การเปลี่ยนแปลงของสีของฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิก
ชนิดบ่มร้อนหลังการแช่ ในเครื่องดื่มทั้ง 5 กลุ่มมีค่า
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.00) (ตาราง
ที่ 5)

บทวิจารณ์
เรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นเป็ น วั ส ดุ ท าง
ทันตกรรมที่ทันตแพทย์ทั่วไปนิยมในการนำมาประดิษฐ์
เป็นฐานฟันเทียมเนื่องจากมีความแข็งแรง ราคาไม่
แพง และมี ลั ก ษณะใกล้เคียงกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่ อ ง
ปากซึ่ ง ตรงตามความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ย 2 แม้ เ รซิ น
อะคริลิกจะมีความสวยงามแต่ปัญหาหนึ่งที่มักพบคือ
การเปลี่ ย นแปลงสี ภ ายหลั ง การใช้ ง านไประยะหนึ่ ง
การเปลี่ ย นแปลงสีของวัสดุทางทันตกรรมประดิ ษ ฐ์
เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการยอมรับ
ฟันเทียมของผู้ป่วย13-15 งานวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสีของเรซินอะคริลิกก ชนิดบ่มร้อนที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก โดยแช่เรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน
ในเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่มีสีซึ่งเป็นการเร่งให้เกิดการ
เปลี่ยนสี ในห้องปฏิบัติการซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาใน
การทดสอบลง เมื่อนำค่า L*, a*, b* ของเรซินอะคริ
ลิกชนิดบ่มร้อนที่แช่ ในเครื่องดื่มชนิดต่างๆมาคำนวณ
พบว่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงของสี ในเรซินอะคริลิกชนิด

บ่ ม ร้ อ นที่ แ ช่ ในเครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ชนิ ด อยู่ ร ะหว่ า ง 5.7110.77 เมื่ อ พิ จ ารณาตาม National Bureau of
Standards (NBS) ด้วยสมการ NBS units = ∆E×
0.9216 พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของสี ในเรซินอะคริลิ
กชนิ ด บ่ ม ร้ อ นที่ แ ช่ เ ครื่ อ งดื่ ม ทุ ก ชนิ ด ไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ทางคลิ นิ ก คื อ มี ค่ า NBS unit มากกว่ า 3.3 17,18,19
ภายหลั ง การแช่ เ ป็ น ระยะเวลา 45 วั น พบค่ า การ
เปลี่ยนแปลงของสี ในน้ำผักผลไม้มากที่สุดเนื่องมาจาก
มีส่วนประกอบของแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ซึ่งเป็น
รงควัตถุในพืช (plant pigments) พบในผักและผลไม้
ที่มีสีเหลืองและส้ม รองลงมาคือในกาแฟ เนื่องมาจาก
มีส่วนประกอบของกรดแทนนิค (tannic acid) ซึ่งจะ
ทำให้เกิดคราบสี ได้2
จากการศึ ก ษาในอดี ต เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงของสี ในเรซินอะคริลิกชนิดบ่มร้อน พบว่า
สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากปัจจัยภายในวัสดุ คือการมีมอนอเมอร์ส่วน
เกินที่เกิดจากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ที่ ไม่สมบูรณ์
(incomplete polymerization) และการมีอนุภาคอัด
แทรกในวัสดุ นอกจากนี้พบว่าหากมีมอนอเมอร์ส่วน
เกิ น จะทำให้ ร ะยะห่ า งระหว่ า งสายพอลิ เ มอร์ ม าก
บริเวณที่มีการเชื่อมไขว้ (crosslink) ของสายพอลิเม
อร์จะลดลงทำให้มีคุณสมบัติการดูดน้ำมากขึ้นซึ่งก็เป็น
อีกสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเรซินอะคริลิก
ชนิดบ่มร้อน20-22

Table 5 Mean, standard deviation, maximum, and minimum of the
after immersion 45 day in each beverages and analysis
between groups.
Color change (∆E)
Group
n
Mean ± SD
Distilled water
50
5.71 ± 1.92
Coffee
50
10.01 ± 1.67
Green tea
50
8.90 ± 1.16
Carbonated drink
50
9.30 ± 1.50
Vegetable/ fruit juice
50
10.77 ± 2.24
* One-way ANOVA (α=0.05)
The mean difference of 45 days is significant at the 0.05 level.
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color change of heat-cured acrylic resin
the difference of the color change (∆E)
Min

Max

P-value

3.58
7.40
7.66
6.87
7.53

9.92
12.55
7.66
11.38
14.37

0.00*
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ในระยะ 30 วัน และ 45 วันหลังจากแช่ ใน
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ พบค่าการเปลี่ยนแปลงของสีของ
เรซิ น อะคริ ลิ ก ชนิ ด บ่ ม ร้ อ นที่ แ ช่ ในน้ ำ ผั ก และผลไม้ ที่
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของGuler และ
คณะ ในปี ค.ศ. 2005 23 และการศึ ก ษาของ
Rutkunas และคณะในปี ค.ศ.2010 5 ที่ ศึ ก ษาใน
เสถียรภาพสีของวัสดุบูรณะฟัน พบว่าน้ำองุ่นทำให้
วัสดุบูรณะฟันมาค่าการเปลี่ยนแปลงของสีมากที่สุด
งานวิจัยครั้งนี้พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของสีหลังการ
แช่เรซินอะคริลิกในน้ำผักและผลไม้เป็นระยะเวลานาน
30 วันและ 45 วัน มีค่าความแตกต่างกันมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของสีก่อนแช่ ในน้ำ
ผักผลไม้ ทำให้เป็นไปได้ว่าระยะเวลาที่วัสดุสัมผัสกับ
เครื่องดื่มอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี นอกจาก
นี้ยังพบว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของสีหลังการแช่เรซิน
อะคริ ลิ ก ในน้ ำ กลั่ น มี ค่ า ความแตกต่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Lai และคณะ ในปี ค.ศ.
200324
การเปลี่ ย นแปลงสี ข องฐานฟั น เที ย มในทาง
คลินิกอาจต้องพิจารณาสภาวะช่องปากของผู้ป่วยร่วม
ด้วยซึ่งต่างไปจากห้องปฏิบัติการ เนื่องจากในสภาวะ
ช่องปากมีความซับซ้อนและแตกต่างจากสภาวะในห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารดั ง นั้ น หากจะนำผลไป ใช้ ในทางคลิ นิ ก
โดยตรงต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสีของฐานฟันเทียม5 เช่น ชนิดอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ รั บ ประทาน การดู ด ซึ ม น้ ำ ของวั ส ดุ
อุณหภูมิ อนามัยช่องปาก สภาวะความเป็นกรดด่าง
ของน้ำลาย และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในช่องปาก
ในการศึกษานี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภาพ
ความเป็นจริงเท่านั้น แต่ ในชีวิตประจำวันจะมีปัจจัย
อื่นๆ ที่อาจทำให้วัสดุเปลี่ยนสีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผล
การศึกษาที่ ได้สามารถใช้เปรียบเทียบเฉพาะวัสดุนำ
มาศึกษาในงานวิจัยนี้เท่านั้นไม่อาจนำไปเปรียบเทียบ
กับวัสดุอื่นๆ ที่ยังไม่ ได้นำมาศึกษาในครั้งนี้เนื่องจาก
องค์ประกอบที่แตกต่างกันของวัสดุและระเบียบวิธีวิจัย
ที่แตกต่างกัน

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี ในฐานฟันเทียมเรซิน
อะคริลิกชนิดบ่มร้อนที่แช่ ในเครื่องดื่มทั้ง 5 ชนิดเป็น
เวลา 30 วัน มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p>0.05) และเป็นการเปลี่ยนแปลงของสีที่ ไม่
เป็นที่ยอมรับทางคลินิก (ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี
>3.3)
ภายหลังที่แช่ฐานฟันเทียมเรซินอะคริลิกชนิดบ่ม
ร้อนในเครื่องดื่มทั้ง 5 ชนิดเป็นระยะเวลา 45 วัน พบ
ว่ามีค่าของการเปลี่ยนแปลงของสี ไม่เป็นที่ยอมรับทาง
คลิ นิ ก และมี ค่ า แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.00)
เสถียรภาพสีของฐานฟันเทียมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่ออายุการใช้งานของฟันเทียมและความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ย ทันตแพทย์จงึ ควรแนะนำให้ผปู้ ว่ ยหลีกเลีย่ ง
เครื่องดื่มที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสี ในฐานฟัน
เทียม เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และน้ำผักผลไม้ เพื่อ
เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ฟันเทียมได้
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