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อทิธิพลด้านองค์ประกอบและเคร่ืองด่ืมต่อเสถียรภาพสีของฟันเทียมอะคริลกิเรซิน 
ในระยะเวลาแช่ทีแ่ตกต่างกนั 

Effect of Compositions and Beverages on Color Stability of Acrylic Resin Teeth 
after the Periods of Storage 

 
ปิยพร เฟ่ืองฟ ู(Piyaporn Foungfu)* ณฐัวฒิุ คุตตะเทพ (Natthavoot Koottathape)** 

 
บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลชนิดของซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซินและเคร่ืองด่ืมต่อเสถียรภาพสี โดยเตรียม
ตวัอย่างทรงกระบอก ( 9 X 2 มม) จากซ่ีฟันเทียมโพลีเมทิลเมทาคริเลต (NEW) และฟันเทียมท่ีมีวสัดุอดัแทรก 
(CPX) (N=40) แช่ในกาแฟหรือน ้ ากลัน่ระยะเวลา 1 – 28 วนั และวดัเสถียรภาพสีโดยเคร่ืองสเปคโตโฟโตเมทรี สถิติท่ี
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทางท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ผลการศึกษาพบวา่ทุก
กลุ่มตวัอยา่งมีการเปล่ียนแปลงเสถียรภาพสี โดยท่ีปัจจยัดา้นเคร่ืองด่ืมมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีมากท่ีสุด ในขณะท่ี
ปัจจยัชนิดของซ่ีฟันเทียมไม่มีผลต่อเสถียรภาพสีในช่วง 1 – 28 วนั ส าหรับกลุ่มแช่ในน ้ ากลัน่มีการเปล่ียนสีน้อยกว่า
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. 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคญั: อะคริลิกเรซิน เคร่ืองด่ืม เสถียรภาพสี  
Keywords: Acrylic resin, Beverage, Color stability 
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บทน า    
 สภาวะไร้ฟันเกิดจากการสูญเสียฟันธรรมชาติบางส่วนหรือทั้ งปาก โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากฟันผ ุ       
โรคปริทันต์ อุบัติเหตุ สภาวะไร้ฟันบางส่วนเร่ิมพบตั้งแต่ช่วงอายุ 35 – 44 ปี จนถึงช่วงอายุ 60 -74 ปี ซ่ึงพบได้ทั้ ง
สภาวะไร้ฟันบางส่วนและสภาวะไร้ฟันทั้งปาก (ส านักทนัตสาธารณสุข, 2555) จากผลการส ารวจในกลุ่มประชากร
ดงักล่าวยงัพบอีกว่าประชากรส่วนใหญ่เขา้รับบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดไดฐ้านอะคริลิกทั้ งชนิดฟันเทียมทั้ งปาก 
(20.9%) และ ฟันเทียมบางส่วน (21.2%)  
 อะคริลิกเรซิน เป็นวสัดุท่ีพิจารณาน ามาใช้ในทางทนัตกรรมประดิษฐ์อยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะการทดแทน
ฟันธรรมชาติ เน่ืองจากมีความใส ให้ความสวยงาม อีกทั้งยงัมีการตา้นทานต่อแรงบดเค้ียว ก่อพิษต่อเน้ือเยื่อในช่องปาก
ไดน้อ้ย สามารถซ่อมไดแ้ละราคาสมเหตุสมผล  ความสวยงามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปล่ียนสีภายหลงัจากทานอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับของผูป่้วย ต่อการเขา้สงัคม  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อเสถียรภาพสี 
(Color stability) ของอะคริลิกเรซิน ได้แก่ ชนิดเคร่ืองด่ืม ชนิดของอะคริลิกเรซิน   รวมถึงระยะเวลาในการแช่ใน
เคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างกนั หรือสารละลายสีผสมอาหาร (Hersek et al., 1999; Hong et al., 2009; Hatim, Al-Tahho, 2013; 
Goiato et al., 2014)  มีงานวิจยัท่ีไดรั้บการรายงานเก่ียวกบัอิทธิพลของชนิดขององคป์ระกอบอะคริลิกเรซินรวมไปถึง
ชนิดของเคร่ืองด่ืม  ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสีของซ่ีฟันเทียม แต่การศึกษาวจิยัดงักล่าวยงัไม่มีขอ้สรุปแน่ชดั 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลด้านองค์ประกอบของซ่ีฟันเทียมชนิดอะคริลิกเรซิน              
(โพลีเมทิลเมทาคริเลตชนิดเส้นและโพลีเมทิลเมทาคริเลตชนิดครอสลิงคท่ี์ผสมวสัดุอดัแทรก) และชนิดของเคร่ืองด่ืม 
(กาแฟและน ้ า) ต่อเสถียรภาพสีในช่วงระยะเวลาแช่ 1 7 และ 28 วนั ดังนั้ นสมมุติฐานหลักของงานวิจัยคร้ังน้ีคือ 
เสถียรภาพสีของซ่ีฟันเทียมทั้งสองชนิดท่ีแช่ในสารละลายกาแฟหรือน ้ าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และสมมุติฐานรองของงานวิจัยคร้ังน้ีคือ เสถียรภาพสีของซ่ีฟันเทียมทั้ งสองชนิดท่ีแช่ใน
สารละลายกาแฟหรือน ้ ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 
วธีิการวจิยั 
 การเตรียมช้ินงาน 
  ซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซินท่ีพิจารณาน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงในตารางท่ี 1 ขนาดของซ่ีฟันเทียม
อะคริลิกเรซินเลือกใชข้นาดใหญ่ท่ีสุดและเลือกใชเ้ฉพาะฟันตดักลาง (Central incisor) จ านวนกลุ่มละ 20 ซ่ี  ตวัอยา่ง
ทั้งหมดน ามาตดัเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 9.0±0.1 มม. และหนา 2.0±0.1มม. ดว้ยเคร่ืองตดัความเร็วต ่า 
(Isomet 1000, Buehler, Lake Bluff, USA) หลงัจากนั้นน าช้ินตวัอย่างทั้ งหมดขดัพ้ืนผิวด้วยกระดาษซิลิคอนคาร์ไบด์
จนถึงความละเอียดท่ี ISO 2000 ตามดว้ยครีมอะลูมินาในน ้ ากลัน่ขนาดอนุภาคผงขดั 0.05 ไมครอน ร่วมกบัผา้สักหลาด  
ขนาดของตัวอย่างทั้ งหมดตรวจสอบด้วยเคร่ืองอุปกรณ์วดัขนาดดิจิทัล (digital veneer caliper, Mitutoyo, Japan) ก่อนท า
ความสะอาดดว้ยเคร่ืองท าความสะอาดคล่ืนไฟฟ้า (Bransonic 5210, Germany) ท่ีความถ่ี 40 เฮิร์ท เป็นเวลา 1 นาที และน า
ตวัอย่างทั้งหมดแช่ในน ้ ากลัน่ อุณหภูมิ 37ºC 24 ชั่วโมงก่อนท าการทดสอบ  ตวัอย่างช้ินงานทั้ งสองชนิดแบ่งออกเป็น        
2 กลุ่ม (n=10) โดยแบ่งแช่ในน ้ ากลัน่หรือสารละลายกาแฟ 2.3 กรัมในน ้ า 120 มล. ทั้ ง 4 กลุ่มน าไปวางในตู ้รักษา
อุณหภูมิแบบเขย่า (orbital shaker incubator, ES-20 Biosan, Medical-Biological Research & technologies, Liga, Latvia) 
ท่ีอุณหภูมิ 37±2°C ความถ่ี 60 เฮิร์ท สารละลายกาแฟและน ้ ากลัน่เปล่ียนทุก 24 ชัว่โมง 
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ตารางที่ 1 วสัดุอะคริลิกเรซินและสารละลายสีกลุ่มต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

กลุ่มทดลอง ยีห้่อ บริษัทผู้ผลติ Batch No. สี สารละลายสี ตวัย่อ 
Commercial linear 
PMMA    

New 
Ace 

Yamahashi Dental MFG. Co., 
Aichi, Japan 

GC0241  A3 น ้ากลัน่ NEW/W 
กาแฟ NEW/C 

Cross-linked 
PMMA with 
colloidal silica 

Crown 
PX 

Yamahashi Dental MFG. Co., 
Aichi, Japan 

GC0241  A3 

 

น ้ากลัน่ CPX/W 
กาแฟ CPX/C 

ตวัยอ่: PMMA = Polymethyl methacrylate 
  
 การวดัสี  
 อุปกรณ์ในการตรวจสอบสีพิจารณาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่เคร่ืองสเปกโตรโฟโตเมเตอร์ (UltraScan PRO, 
Hunter Associates Laboratory, Inc., Virginia, USA) โดยเก็บข้อมูลก่อนการแช่ในสารละลายกาแฟหรือน ้ ากลั่น และ
ภายหลงัแช่ในสารละลายในวนัท่ี 1 7 และ 28 ก่อนเร่ิมการตรวจสอบเสถียรภาพสีไดเ้ทียบวดัสีดว้ยแผ่นสีมาตรฐานทุกคร้ัง 
ค่าเสถียรภาพของสีมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งดงัสมการ 
 
    E*ab(L*a*b*) =  [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2]1/2 
 
โดย E* คือ ผลต่างของสีของช้ินงานเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าสีเร่ิมตน้ก่อนการทดลอง  L* คือ ผลต่างของความสวา่งของ
ช้ินงานเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความสวา่งเร่ิมตน้ก่อนการทดลอง a* คือ ผลต่างของสีของช้ินงานในช่วงระหวา่งสีแดงกบัสี
เขียวเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความสวา่งเร่ิมตน้ก่อนการทดลอง และ b* คือ ผลต่างของสีของช้ินงานในช่วงระหวา่งสีน ้ าเงิน
กบัสีเหลืองเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความสวา่งเร่ิมตน้ก่อนการทดลอง  ค่าตวัแปรทั้งส่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
 
 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 

 ขอ้มูล E* L* a* b* ในทุกกลุ่มน ามาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS version 22.0 (IBM, New York, 
USA) โดยวิเคราะห์ค่าการกระจายของข้อมูล (Komogorov-Smirnov test) ตามด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Levene test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (2-way ANOVA) และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Games-Howell) ทุกค่าการวเิคราะห์ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  
 
ผลการวจิยั 
 ค่าเฉล่ีย (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ของพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทดสอบเสถียรภาพสีแสดงใน    
ตารางท่ี 2 ก่อน เร่ิมการแช่ในเคร่ืองด่ืม พบวา่ กลุ่ม NEW มีค่าเฉล่ีย L* (90.561.37) มากกวา่กลุ่ม CPX (87.900.36) 

อยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.01) ในขณะท่ีค่าเฉล่ียแนวโนม้แกนสีทั้งสองแกนของ NEW (a*=1.930.23, b*=32.710.26)  

มากกวา่กลุ่ม CPX (a*=1.990.16, b*=32.090.46) อยา่งไม่มีนยัส าคญั (p > 0.01) 
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 เม่ือพิจารณา E* ภายหลงัการแช่ในสารละลาย 28 วนั พบวา่ NEW/C (12.220.58) มีการเปล่ียนแปลงของ
สีมาก ท่ี สุด  ตามด้วย  CPX/C (11.311.78) ในขณะท่ี  CPX/W (1.240.28)   และ NEW/W (1.220.27) มีการ
เปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด  ค่า L* ในทุกกลุ่มมีค่าลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NEW/C (-11.550.58) และ CPX/C (-
9.771.28) ซ่ึ งลดลงมากกว่า CPX/W (-0.780.22) และ NEW/W (-0.860.34)  เม่ือพิจารณาค่า a* NEW/C 
(0.540.10) และ CPX/C (0.490.16) มีค่าเพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนั NEW/W (-0.30 0.12)  และ CPX/W (-0.550.22)  
มีค่าลดลง ส าหรับค่า b* มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่ม NEW/C (5.280.71) CPX/C (5.761.98) NEW/W (0.780.30) 
และ CPX/W (0.760.25) 

 จากการค านวณค่าความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ของ E* ระหว่างช่วงเวลาแช่ใน
เคร่ืองด่ืม 1 ถึง 28 วนั พบวา่ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของอะคริลิกเรซินและชนิดของเคร่ืองด่ืม 

(p > 0.05) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นประเภทของสารละลาย พบวา่ มีความแตกต่างของค่าเฉล่ีย E* 
ตั้งแต่แช่สารละลาย 1 วนั ในขณะท่ีปัจจยัดา้นประเภทขององค์ประกอบอะคริลิกเรซิน ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 
 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย (ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ของเสถียรภาพของสีของกลุ่มตวัอยา่งก่อนแช่สารละลายในช่วงเวลาต่างๆ 
กลุ่มตวัอย่าง    NEW/W  NEW/C  CPX/W  CPX/C  
ค่าตวัแปรวดัสีก่อนการแช่สารละลาย 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 วนั 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) 

 b*   0.47(0.24)   0.59(0.09)    0.67(0.16)   0.53(0.19) 

7 วนั 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) 

 b*   0.85(0.39)   5.05(0.40)    0.60(0.29)   5.50(0.24) 

28 วนั 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) 

 b*   0.78(0.30)   5.28(0.71)    0.76(0.25)   5.76(1.98) 
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ตารางที ่3  แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Two-way ANOVA) ของค่า E*  ในวนัท่ี 28  

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1113.03a 3 371.01 403.96 < 0.01 
Intercept 1689.09 1 1689.09 1839.11 < 0.01 
Material 1.96 1 1.96 2.13 > 0.05 
Solution 1108.91 1 1108.91 1207.41 < 0.01 
Material*Solution 2.16 1 2.16 2.35 > 0.05 
Error 33.06 36 0.92   
Total 2835.18 40    
Corrected Total 1146.09 39    
หมายเหตุ: a R2 = 0.97 (Adjusted R2 = 0.97) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั     
 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัเสถียรภาพสีของซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซินชนิดเชิงเส้นและชนิดท่ีมีครอสลิงคท่ี์ผสม
วสัดุอดัแทรกโดยแช่ในกาแฟ หรือน ้ ากลัน่ ผลการศึกษายอมรับสมมุติฐานหลกั  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี
ได้แก่ องค์ประกอบของซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซิน และชนิดของเคร่ืองด่ืม  ในช่วงระยะเวลา 1 – 28 วนัพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยัทั้งสองต่อเสถียรภาพของสี  เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของ
ซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซิน ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงสี ในทางกลบักนัปัจจยัดา้นชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีใชแ้ช่ฟันเทียม      
อะคริลิกเรซิน กลบัมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสีตั้งแต่ภายหลงัแช่ในสารละลาย 1 วนัจนส้ินสุดการศึกษา (ตารางท่ี 3) 
การศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัการเปล่ียนสีของซ่ีฟันอะคริลิกเรซินชนิด PMMA และซ่ีฟันอะคริลิกท่ีมีโพลิเมอร์
เช่ือมโยงเม่ือแช่ในสารละลายกาแฟ 1 เดือน พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีความแตกต่างของเสถียรภาพสีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (Mutlu-Sagesen et al., 2001) ในขณะท่ีบางงานวิจยัแสดงผลขดัแยง้โดยพบวา่ภายหลงัแช่สารละลาย
กาแฟนานประมาณ 1 เดือน พบวา่เสถียรภาพสีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (Mousavi et al., 2016)  
 จากการศึกษาดา้นเสถียรภาพสีของซ่ีฟันอะคริลิกเรซินท่ีผ่านมา มีสารละลายสีท่ีเลือกใชม้ากมายทั้ งสีจาก
เคร่ืองด่ืมและสีสังเคราะห์ (Hersek et al., 1999) โดยส่วนใหญ่แลว้นิยมใชเ้คร่ืองด่ืม เช่น กาแฟ ชา ไวน์แดง เน่ืองจาก
สามารถลอกเลียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมนุษย ์และทุกงานวิจยัใชก้าแฟเป็นชนิดเคร่ืองด่ืมเปรียบเทียบหลกั 
ส าหรับระยะเวลาในการแช่ในสารละลายกาแฟ งานวิจยัในอดีตศึกษาตั้งแต่ช่วงระยะเวลา 1-30 วนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี
อา้งอิงระยะเวลาในการแช่ตวัอยา่งในสารละลายกาแฟโดยค านวณจากค่าเฉล่ียของการบริโภคกาแฟหรือชา โดยค่าเฉล่ีย
ของการด่ืมกาแฟหรือชาเฉล่ีย 3.2 แกว้/วนั โดยปริมาณท่ีด่ืมพิจารณาจากแกว้กาแฟร้อน (120 มล.)และระยะเวลาในการ
คงกาแฟหรือชาในช่องปากเฉล่ีย 15 นาที (Guler et al., 2009) ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีเปรียบเทียบกบัทางคลินิก เท่ากบั
ผูป่้วยด่ืมกาแฟทุกวนัเป็นระยะเวลา 2.3 ปี  เม่ือพิจารณาปัจจยัดา้นสารละลายสี ในการศึกษาคร้ังน้ีเปรียบเทียบระหวา่ง
สารละลายกาแฟและน ้ ากลั่น พบว่าค่า E*  เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่ม และ L*  มีค่าลดลงทุกกลุ่ม โดยท่ี a* b*  ของ 
NEW/C และ CPX/C มีการเปล่ียนแปลงสีไปทางสีแดงและสีเหลือง ในขณะท่ีกลุ่ม NEW/W และ CPX/W มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยกวา่และเปล่ียนแปลงไปทางสีเขียวและสีเหลือง ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดว้า่การเปล่ียนสีในกลุ่มท่ีแช่
ในสารละลายกาแฟเกิดจากชนิดของรงควตัถุของกาแฟท่ีเกาะบนพ้ืนผิวและสามารถแทรกซึมเขา้ไปในตวัอยา่งลึกข้ึน
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เม่ือเวลาเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีแช่ในน ้ ากลัน่พบการเปล่ียนแปลงของ E*  เพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวคาดว่าเกิดจากการดูดซับน ้ าหรือการละลายตวัของอะคริลิกเรซินท่ีแตกต่างกันและการใส่วสัดุอดั
แทรก (Miettinen, Vallittu, 1997)  
 เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัดา้นชนิดของซ่ีฟันอะคริลิกเรซิน ถึงแมผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีไม่ไดแ้สดงผลของปัจจยัดา้นชนิด
ของซ่ีฟันอะคริลิกเรซินต่อเสถียรภาพสี แต่ค่าพารามิเตอร์สีท่ีวดัก่อนการทดลองมีความแตกต่างกนั  ค่า L* ของ NEW มีค่า
สูงกว่า CPX อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ี a* และ b* ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จากขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถอธิบายไดว้า่ถึงองคป์ระกอบของซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซินท่ีแตกต่างกนั ถึงแมจ้ะมีสีอา้งอิงท่ีใกลเ้คียงกนั 
แต่ความสวา่งมีความแตกต่างกนั ซ่ึงคาดว่าเกิดจากการมีค่าดชันีหักเหแสงท่ีต่างกนัของครอสลิงค์โพลิเมอร์ หรือการใส่
วสัดุอดัแทรกเขา้ไปในซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซิน เม่ือแช่สารละลายกาแฟจนถึงวนัท่ี 28 พบวา่อิทธิพลของปัจจยัดา้นชนิด
ของซ่ีฟันเทียมกลบัไม่มีผลต่อเสถียรภาพสี ซ่ึงสามารถอธิบายไดจ้ากอิทธิพลของปัจจยัดา้นชนิดของสารละลายท่ีใชแ้ช่ช้ิน
ตวัอยา่ง  
 จากการศึกษาการแยกความแตกต่างของสีของบุคคลทัว่ไป พบวา่ 50 เปอร์เซนท์ของผูส้ังเกตในบุคคลทัว่ไป
สามารถแยกแยะสีของวสัดุเรซินคอมโพสิตท่ีระดบั E* เท่ากบั 3.3 (Ruyter et al., 1987) เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษา
คร้ังน้ีมีค่าเฉล่ียเม่ือแช่ในสารละลายกาแฟนาน 7 วนัทั้ง NEW และ CPX และเม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัในคลินิกซ่ึง
ทดสอบเสถียรภาพสีในกลุ่มผูป่้วยฟันเทียมทั้งปากโดยตรวจสอบท่ีต าแหน่งซ่ีฟันเทียม โดยผูป่้วยดงักล่าวใส่ฟันเทียม
ทั้งปากนาน 5 ปี พบวา่ค่า E* อยูใ่นช่วง 1.83 – 11.03 ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งของซ่ีฟันเทียม  เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาใน
หอ้งทดลองคร้ังน้ีซ่ึงเทียบเท่ากบัผูป่้วยทานกาแฟเป็นระยะเวลา 2.3 ปี โดยไม่มีอิทธิพลดา้นการท าความสะอาดช้ินงาน กลุ่ม 
NEW/C (12.220.58) และ CPX/C (11.311.78) มีค่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัในคลินิก เม่ือพิจารณาจากจุดท่ีท าความ
สะอาดไม่ถึง (Barao et al., 2015) 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นชนิดของซ่ีฟันอะคริลิกเรซินและชนิดของเคร่ืองด่ืมต่อ
เสถียรภาพสี ซ่ึงยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อเสถียรภาพของสี อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิในช่องปาก 
ความเป็นกรด-ด่างของอาหารหรือเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลทางดา้นกระบวนการเกิดโพลิเมอไรเซชัน่
ของวสัดุอะคริลิกเรซิน (Assuncao et al., 2009) การใช้สารท าความสะอาด (Piskin et al., 2013; Moon et al., 2014) 
รวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (Patil et al., 2013) นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในห้องทดลองซ่ึงยงัตอ้งมี
การศึกษาเปรียบเทียบเสถียรภาพสีในคลินิกต่อไป 
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 ภายใตข้อ้จ ากดัของการศึกษาคร้ังน้ี ปัจจยัทางดา้นชนิดของเคร่ืองด่ืมมีผลต่อเสถียรภาพของสีมากท่ีสุดโดยมี
ผลตั้งแต่วนัแรกท่ีท าการแช่ ในขณะท่ีปัจจยัทางดา้นชนิดของซ่ีฟันเทียมอะคริลิกเรซินไม่มีอิทธิพลต่อเสถียรภาพสี
ในช่วงระยะเวลา 1-28 วนั ซ่ีฟันเทียมชนิด PMMA มีการเปล่ียนสีมากกวา่ซ่ีฟันเทียมชนิดท่ีมีอะคริลิกเรซินและวสัดุอดั
แทรกเม่ือแช่ในสารละลายกาแฟอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
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