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สมบัติเชิงกลและประสิ ทธิภาพการยับยังเชือแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติทีมีสารตัวเติมผงเขม่ าดํา
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีศึกษาสมบัติเชิงกลและประสิ ทธิภาพการยับยังเชือแบคทีเรี ย ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
ทีมีผงเขม่าดําเกรด N220, N330 และN660 ทีปริ มาณ 0, 20, 40 และ 60 ส่ วนในยางร้ อยส่ วน (phr) เติมสารยับยังเชือ
แบคทีเรี ยชนิ ด 2-Hydroxypropyl- 3-Piperazinyl-Quinoline carboxylic acid Methacrylate (HPQM) based Neusilin
ปริ มาณ 0, 3, 5 และ 7 phr เชือแบคทีเรี ยทีใช้ คือ Escherichia coli (E. coli) ATCC 25923 และ Staphylococcus aureus
(S. aureus) ATCC 25922 ทดสอบความสามารถการยับยังเชือแบคทีเรี ยด้วยวิธีก ารวัดรั ศมีการยับ ยังเชือแบคทีเรี ย
(Halo test) และการนับจํานวนเชือแบคทีเรี ย (PCA) พบว่า การเติมผงเขม่าดําเกรด N330 ทีปริ มาณ 40 phr ทําให้
สมบัติเชิงกลทางด้า นมอดุลสั แรงดึง ค่ าความแข็ง และความต้านทานต่อแรงดึงสู งกว่า เกรด N220 และN660 และ
พบว่าสารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin ไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล โดยทีสารยับยังเชือแบคทีเรี ย
ร่ วมกับผงเขม่าดําสามารถยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด E. coli ได้ดีกว่าชนิ ด S. aureus ซึ งระดับการเสริ มแรงส่ งผลต่อ
ความสามารถการยับยังเชือแบคทีเรี ย โดยการเสริ มแรงทีดีส่งผลให้มีความสามารถในการยับยังเชือแบคทีเรี ยลดลง
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Mechanical Properties and Antibacterial Efficacies of HPQM based
Neusilin/Natural Rubber with Carbon Black Filler
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Abstract
This work studied the mechanical properties and antibacterial efficacies of natural rubber (NR)
reinforced with different grades of carbon black N220, N330 and N660 at various loadings 0, 20, 40 and 60 parts
per hundred of rubber (phr). 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline carboxylic acid Methacrylate (HPQM)
based Neusilin at loading 0, 3, 5 and 7 phr were used as antibacterial agent against Escherichia coli (E. coli) ATCC
25923 and Staphylococcus aureus (S. aureus) ATCC 25922. The Inhibition zone (Halo test) and Plate Count Agar
(PCA) methods were employed to assess the anti-bacterial ability. The experimental results suggested that carbon
black grade N330 loadings at 40 phr in NR vulcanized improved the tensile modulus, hardness and tensile strength.
However, the overall mechanical properties of the NR vulcanizates were not affected by the addition of HPQM
based Neusilin. HPQM based Neusilin addition in NR vulcanized reinforced with carbon black against E. coli was
found to be more effective than that against S. aureus. The antibacterial efficacy was conversely associated with the
reinforcement level of the NR vulcanizates by carbon black, the higher the reinforcement level the poorer the
antibacterial ability.
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1. บทนํา

โดยพบว่า ยางซิ ลิโ คนทีไม่มีสารยับยังเชือแบคทีเรี ย มี
การเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยทัง 2 ชนิ ด บนผิวชินงาน
หลังจากเวลาทดสอบ 4 ชัวโมง ส่ วนชินงานที เคลื อ บ
ด้ ว ย Anitibiotic TA พบการเจ ริ ญเติ บ โตของเชื อ
แบคทีเรี ยทัง 2 ชนิดบนผิวชินงานหลังจากเวลาทดสอบ
ที นานขึ นเวลา 24 ชั วโมง นอกจากนี งานวิ จั ย ของ
Jai-eau et al. [3] ศึกษาผลกระทบของระบบการคงรู ป
ยางทีมีต่อประสิ ทธิ ภาพการยับยังเชือแบคทีเรี ยของยาง
ธรรมชาติทีผสมสารยับยังเชือแบคทีเรี ย พบว่า การคง
รู ป ยางระบบ CV มีรั ศมีก ารยับยังเชือแบคทีเ รี ย และ
เปอร์ เซ็นต์การลดลงของเชือแบคทีเรี ยสู งกว่าระบบการ
คงรู ปแบบ Semi-EV และ EV ส่ วนการเติมสารยับยังเชือ
แบคทีเรี ยชนิด HPQM มีความสามารถในการยับยังเชือ
แบคทีเรี ย E. coli ได้
งานวิจัยของผลิตภัณฑ์ยางทีเกียวข้องด้านอนามัยมี
ไม่แ พร่ ห ลาย ดัง นัน ผลิ ต ภัณ ฑ์ย างปลอดเชือจึ งเป็ น
เป้ าหมายสําคัญทีคณะผูว้ ิจยั ให้ความสนใจศึกษาอิทธิพล
ของสารเสริ มแรงผงเขม่าดําและปริ มาณการใช้สารยับยัง
เชือแบคทีเรี ยทีเติมในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติใน
กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ซึ งคาดว่ า จะได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการยับ ยั งเชื อ
แบคทีเรี ย และมีสมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึง ความ
ต้านทานแรงดึง การยืดตัวทีดี รวมถึงมีค่าความแข็งของ
ผลิตภัณฑ์ยางทีสามารถนําไปใช้งานได้

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุยางธรรมชาติสําหรั บการใช้งาน
ด้านสุ ขอนามัย มีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึน เช่น
แผ่ น ยางรองพื นสนามเด็ก เล่ น ยางรองพืนในรองเท้า
แผ่ น ยางรองพื นในห้ อ งปลอดเชือ และสายพานยาง
ลํา เลี ย งอาหาร เป็ นต้น หากมีก ารปนเปื อนของเชื อ
แบคที เรี ย หรื อ เชือจุ ลิน ทรี ย ์เข้าสู่ ร่างกายอาจทําให้เกิ ด
โรคต่างๆ การเติมสารยับยังเชือแบคทีเรี ยในผลิตภัณฑ์
จึงเป็ นวิธีการหนึงทีสามารถช่วยลดความเสี ยงก่อให้เกิด
โรคได้ ซึ งผลิ ตภัณฑ์จ ากยางธรรมชาติ ที นํา ไปใช้งาน
จําเป็ นต้องมีการผสมสารเคมีชนิ ดต่างๆ เพือปรั บปรุ ง
สมบัติให้สามารถขึนรู ปและเหมาะสมกับการนําไปใช้
งาน โดยเฉพาะการใช้สารตัวเติมเสริ มแรงชนิ ดผงเขม่า
ดํา สามารถช่วยเพิมสมบัติเชิงกล และเป็ นการเพิมมูลค่า
และขีดความสามารถขยายขอบเขตการใช้งานผลิตภัณฑ์
วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีมีความสามารถในการ
ยับยังเชือแบคทีเรี ยได้ดีจึงเป็ นสิ งทีน่าสนใจอย่างยิง
จากงานวิจัย ของ Taptim and Sombatsompop [1]
ศึ ก ษาประสิ ทธิ ภ าพการยับ ยังเชื อแบคที เ รี ยในยาง
ซิ ลิโคนทีผ่านการทดสอบในสภาวะบ่มเร่ งด้วยรั งสี ยูวี
โดยสารยับยังเชือแบคทีเรี ย 3 ชนิ ด คือ Nano-Ag, Silver
substituted Zeolite Compound (SSZ) และ HPQM เชือ
แบคทีเรี ยทีใช้ คือ E. coli และ S. aureus ทดสอบการ
บ่มเร่ งเวลา 21 วัน พบว่า สารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด
HPQM ให้ประสิ ทธิ ภาพการยับยังเชือแบคทีเรี ยสู งสุ ด
และมีประสิ ทธิ ภาพการยับยังเชือแบคทีเรี ยเพิมขึนตาม
ปริ มาณความเข้มข้นของสารยับยังเชือ ส่ วนงานวิจัยของ
Simhi et al. [2] ศึ กษาการยับยังเชือแบคทีเรี ยของยาง
ซิ ลิโคนทีเคลือบด้วย TA Anitibioticโดยเชือแบคทีเรี ยที
ใช้ในการทดสอบ คือ E. coil 67 และ E. coil Hu 734

2. วิธีการทดลอง
2.1 ขันตอนการผสมและการเตรียมชินงานทดสอบ
งานวิจยั นีทําการผสมยางธรรมชาติ โดยปรั บเปลียน
เกรด (N220, N330 และ N660) และปริ มาณผงเขม่าดํา
ทีปริ มาณ 0, 20, 40 และ 60 phr ทําการเติมสารยับยังเชือ
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แบคทีเรี ย (HPQM based Neusilin) ทีปริ มาณ 0, 3, 5
และ 7 phr ด้วยเครื องบดผสมลูกกลิงคู่ (Two roll mill)
จากบริ ษทั ยง ฟง แมชชีนเนอรี จํากัด ตามส่ วนประกอบ
ของสู ต รยาง ดังแสดงในตารางที 1 เวลาในการผสม
เท่ า กันทุ ก สู ตรที 30 นาที อุ ณหภู มิการผสมที 40-45
องศาเซลเซี ยส และความชื นสั ม พั ท ธ์ ไ ม่ เ กิ น 50
เปอร์ เซ็นต์ ทดสอบเวลายางไหลตัวในแม่พิมพ์และเวลา
ในการบ่มสุ ก (tc90) ด้วยเครื องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง
(Oscillating Disk Rheometer; ODR) ของบริ ษทั โกเทค
เทสดิง แมชชีน รุ่ น GT 70-70-S2 ตามมาตรฐาน ASTM
D2084-01 อุณหภูมิทดสอบ 160 องศาเซลเซี ยส เตรี ยม
ขึนรู ป ชินงานทดสอบด้ว ยเครื องอัด ขึนรู ป ร้ อนระบบ
แรงดัน (Hot compression moulding) ของบริ ษทั แล็บ
เทค จํากัด อุณหภูมิขึนรู ป 160 องศาเซลเซี ยส แรงดัน
แม่พิมพ์ที 150 กิโลกรั มต่อตารางเซนติเมตรและเตรี ยม
ชินงานทดสอบตามมาตรฐาน

ส่ องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) ยีห้อ
JEOL รุ่ น JSM-5800 ศักย์ไฟฟ้ า 10 กิโลโวลต์ เคลือ บ
ผิวชินงานทดสอบด้วยทอง
2.4 การทดสอบประสิ ทธิภาพการยับยังเชือแบคทีเรี ย
สําหรับแบคทีเรี ยทีใช้ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
กา รยั บ ยั งเ ชื อ คื อ เชื อแ บค ที เ รี ย ชนิ ดแ กร มล บ
Escherichia coli (E. coli) ATCC 25923 และเชื อ
แบคที เ รี ยชนิ ด แกรมบวก Staphylococcus aureus
(S. aureus) ATCC 25922 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ข กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข (ประเทศไทย)
2.4.1 การยับยังเชือแบคทีเรียเชิงคุณภาพ (Halo test)
การทดสอบรั ศ มี ก ารยับ ยังเชื อแบคที เ รี ย ตาม
มาตรฐาน AATCC 90 และแปรผลทดสอบรั ศมีการ
ยับยังเชือแบคทีเรี ย [4] คํานวณดังนี

2.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล
ตรวจสอบสมบัติดา้ นมอดุลสั แรงดึง ความต้านทาน
แรงดึ ง และการยืด ตัว ด้ว ยเครื อง Universal Testing
Machine (Autograph AG-I, Shimadzu, Tokyo, Japan)
ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 อัตราเร็ ว ในการดึงที
500 มิลลิเมตรต่อนาที และทดสอบความแข็งด้วยเครื อง
Hardness durometer (Shore A Model GS-719G, Japan)
ตามมาตรฐาน ASTM D2240-10

DC 

D A  DB

(1)

2

โดย
Dc คือ รัศมียบั ยังเชือแบคทีเรี ย (มิลลิเมตร)
DB คือ เส้นผ่านศูนย์กลางบริ เวณใส (มิลลิเมตร)
DA คือ เส้นผ่านศูนย์กลางชินงานทดสอบ (มิลลิเมตร)
2.4.2 การทดสอบยับยังเชื อแบคทีเรี ยเชิงปริมาณ โดย
ใช้ วิธีนับจํานวนเชือ (Plate Count Agar method)
ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM E2149-01 โดยมีค่า
ดัชนี ความขุ่นทีความยาวคลืน 600 นาโนเมตรของเชือ
แบคทีเรี ยเริ มต้นเท่ากับ 0.1 ทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส
[4] คํานวณปริ มาณเชือแบคทีเรี ยหลังการทดสอบ ตาม
สมการดังนี

2.3 การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ
การตรวจสอบโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการ
กระจายตัวของสารตัวเติมผงเขม่าดําในวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติ โดยใช้กล้อ งจุ ลทรรศน์อิ เล็กตรอนแบบ
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ตารางที 1 หน้าทีของสารเคมี ปริ มาณทีใช้ และผูผ้ ลิต/ผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบทีใช้ในงานวิจยั
Compound/Grade
Natural rubber / STR5L
Zinc Oxide / ZnO)
Stearic acid / ST-DDK

Function
Matrix
Activator
Activator

Mercaptobenzothaizole, MBT
DiphenylGuanidune, DPG
Sulphur (325 mesh)

Accelerator
Accelerator
Crosslinking agent

N-(1,3-dimethylbutyl)-N’-phenyl-p
phenylenediamine, 6PPD
Carbon black powder
(Grade N220, N330 and N660)
HPQM based Neusilin
*phr: part per hundred of rubber

cfu/ml 
(10

A
n

Content (phr*)
Supplier
100 part
Chemical Innovation Co., Ltd., Thailand.
5.0
Thai-Lysaght Co., Ltd., Thailand.
2.0
Imperial Industrial Chemicals Co., Ltd.,
Thailand.
0.5
CMC advance Co., Ltd., Thailand.
2.0
Siam Chemicals Co., Ltd., Thailand.
3.0
Zeon advanced Polymix Co., Ltd.,
Thailand.
1.0
Behn Meyer Chemical Co., Ltd., Thailand.

Antioxidant
Reinforcing filler

0, 20, 40, 60

Antibacterial agent

0, 3, 5, 7

Thai Carbon Black Public Co., Ltd.,
Thailand.
Koventure Co., Ltd., Thailand.

สารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิด HPQM based Neusilin โดย
ศึกษาสมบัติเชิงกล ดังนี ความแข็งทีผิว มอดุลสั แรงดึงที
การยืด ตัว 300 เปอร์ เ ซ็ นต์ ความต้านทานแรงดึ ง และ
เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารยืด ตัว ณ จุ ดขาด จากผลการทดลองค่ า
ความแข็งทีผิว และมอดุลสั แรงดึง แสดงดังรู ปที 1 และ
รู ปที 2 พบว่ า ความแข็ ง ที ผิ ว และมอดุ ล ัส แรงดึ ง มี
แนวโน้มเพิมขึนตามปริ มาณผงเขม่าดํา เนืองจากอนุ ภาค
ของผงเขม่าดํา มีความแข็งแกร่ ง (Rigidity) สู งกว่ าเนื อ
ยาง ส่ งผลทํา ให้ว ัส ดุเ ชิงประกอบยางโดยรวมมีความ
แข็งทีผิวและความแข็งแกร่ งเพิมขึน เมือพิจารณาเกรด
ของผงเขม่าดํา พบว่า การเติมผงเขม่าดําเกรด N220 และ
N330 มีค่าความแข็ง และค่ามอดุลสั แรงดึงใกล้เคียงกัน
แต่มากกว่าการเติมผงเขม่าดําเกรด N660 เพียงเล็กน้อย

(2)
x B)

โดย cfu/ml คือ กลุ่มแบคทีเรี ย (Colony forming
unit) ต่อมิลลิลิตร
A
คือ จํานวนกลุ่มแบคทีเรี ยโดยเฉลีย
n
คือ จํานวนครังการเจือจาง
B
คือ ปริ มาตรสารละลายแบคทีเรี ย (กําหนด
ทีปริ มาตร 100 ไมโครลิตร)

3. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
3.1 สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
ก า ร ศึ ก ษ า วั ส ดุ เ ชิ ง ป ร ะ ก อ บ ย า งธ ร ร มช า ติ
ทีปรั บ เปลี ยนเกรดผงเขม่า ดํา ปริ มาณผงเขม่าดํา และ
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0
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60
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HPQM based Neusilin (phr)
0

Hardness (Shore A)

7
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5

0

0
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3

HPQM based Neusilin (phr)
0
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3
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(c)

2
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0
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20
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รู ป ที 1 ความแข็ ง ที ผิ ว ของวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบยาง
ธรรมชาติทีเติมผงเขม่าดําร่ วมกับสารยับยังเชือแบคทีเรี ย
(a) เกรด N220 (b) เกรด N330 และ (c) เกรด N660

รู ปที 2 มอดุลสั แรงดึงที การยืดตัว 300 เปอร์ เซ็ น ต์ของ
วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีเติมผงเขม่าดําร่ วมกับ
สารยับยังเชือแบคทีเรี ย (a) เกรด 220 (b) เกรด N330
และ (c) เกรด N660
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เนืองจากผงเขม่าดําเกรด N220 และ N330 มีอนุ ภาค
ขนาดเล็กและพืนทีผิวจําเพาะ (Specific area) มากกว่า
ผงเขม่าดําเกรด N660 ส่ วนกรณี ของการเติมสารยับยัง
เชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin ในวัสดุเชิง
ประกอบยางธรรมชาติ พบว่า ไม่ส่งผลต่อค่าความแข็งที
ผิว และค่ ามอดุ ลสั แรงดึ ง ทังนี เนื องจากสารยับ ยังเชือ
แบคที เรี ยไม่ไ ด้ท าํ หน้า ทีเป็ นสารเสริ มแรง และมีก าร
เติมในปริ มาณน้อยมาก ทําให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติ
ดังกล่าว สําหรับค่าความต้านทานต่อแรงดึงของวัสดุเชิง
ประกอบยางธรรมชาติ ที ปรั บ เปลียนเกรด ปริ มาณผง
เขม่า ดํา และสารยับยังเชือแบคที เ รี ย แสดงดังรู ป ที 3
พบว่า ค่าความต้านทานต่อแรงดึงเพิมขึนตามปริ มาณ
การเติมผงเขม่า ดําทัง 3 เกรด และมีค่าสู งสุ ดทีปริ มาณ
40 phr เนื องจากผงเขม่า ดํา สามารถเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย า
ระหว่างสายโซ่ โมเลกุลยาง (Rubber-filler interaction)
ส่ ง ผลให้ มี ก ารเสริ มแรงของผงเขม่ า ดํา ในวัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบยางธรรมชาติทาํ ให้มีความแข็งแรงเพิมขึน [5]
และพบว่ า ค่ า ความต้า นทานต่ อ แรงดึ ง ลดลงเมือเพิ ม
ปริ มาณผงเขม่าดําทีปริ มาณ 60 phr ทังนี เนื องจากการ
เกาะกลุ่ มกัน ของอนุ ภ าคสารตัว เติ มในยางทํา ให้เ กิ ด
ความไม่ต่อเนืองของเฟสยาง [6] เมือพิจารณาเกรดของ
ผงเขม่าดํา พบว่า การเติมผงเขม่าดําเกรด N330 ในวัสดุ
เชิงประกอบยางธรรมชาติ มีความต้านทานต่อแรงดึงสู ง
กว่าเกรด N220 และ N660 ทังนีเนืองจากผงเขม่าดําเกรด
N330 มีการกระจายตัวทีดีและสามารถเกิดอัน ตรกิริย า
ระหว่างยางกับสารตัวเติมส่ งผลให้เกิดการเสริ มแรงได้ดี
ส่ วนในงานวิจัยนี พบว่า ผงเขม่าดําเกรด N220 มีขนาด
อนุภาคเล็ก พืนทีผิวจําเพาะมากจึ งอาจเกิดการเกาะกลุ่ม

กัน (Agglomerate) ของสารตัวเติมด้วยกันเอง สําหรับผง
เขม่า ดํา เกรด N660 ทีมีข นาดอนุ ภ าคใหญ่ก ว่ า เกรด
N220 และ N330 จึ ง มีพื นที ผิ ว จํา เพาะน้อ ย ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการเสริ มแรงทีลดลง ส่ ว นกรณี ก ารเติ ม
สารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin ใน
วัสดุเชิงประกอบยาง พบว่า สารยับยังเชือแบคทีเรี ยไม่
ส่ งผลต่อค่าความต้านทานแรงดึง ทังในกรณี ทีเติมและ
ไม่ เ ติ ม ร่ วมกั บ ผงเขม่ า ดํา เนื องจากสารยับ ยังเชื อ
แบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin ไม่ได้ทาํ หน้าที
เป็ นสารตัวเติมเสริ มแรงในยาง [7] จึ งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสมบัติเชิงกลโดยรวม
จากรู ปที 4 แสดงอิทธิ พลของชนิ ด ปริ มาณผงเขม่า
ดํา และสารยับ ยังเชื อแบคที เ รี ย ชนิ ด HPQM based
Neusilin ทีมีต่อเปอร์ เซ็ นต์การยืดตัว ณ จุ ดขาด พบว่ า
การเติ มผงเขม่า ดํา ในวัส ดุ เ ชิงประกอบยางธรรมชาติ
ส่ งผลต่อเปอร์ เซ็ น ต์การยืด ตัว ณ จุ ดขาด ที มีแนวโน้ม
ลดลงตามปริ มาณของผงเขม่าดําทีเพิมขึ น ทังนี เป็ นผล
จากผงเขม่าดําขัดขวางการเคลือนทีของสายโซ่ โมเลกุล
ยาง และปริ มาณของผงเขม่าดําที เพิมขึนเข้าไปแทนที
สัดส่ วนของยางธรรมชาติ จึ งส่ งผลให้วสั ดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติ มี ก ารยื ด ตั ว และมี ค วามเป็ นอิ ล าสติ ก
(Elasticity) ลดลง โดยทีเกรดของผงเขม่าดําไม่ส่งผลต่อ
ค่าการยืดตัว สําหรับการเติมสารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด
HPQM based Neusilin ในวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบยาง
ธรรมชาติ ทังในกรณี ทีไม่เติม และเติมร่ วมกับผงเขม่าดํา
ทัง 3 เกรด พบว่ า ไม่ส่งผลต่อ ค่าการยืดตัว ณ จุ ดขาด
ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ เนื องจากมีการเติม
ปริ มาณสารยับยังเชือแบคทีเรี ยในปริ มาณทีน้อยมาก
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รู ป ที 4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารยืด ตัว ณ จุ ด ขาดของวัส ดุ เ ชิง
ประกอบยางธรรมชาติทีเติมผงเขม่าดําร่ วมกับสารยับยัง
เชือ (a) เกรด N220 (b) เกรด N330 และ (c) เกรด N660

รู ปที 3 ความต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบยาง
ธรรมชาติทีเติมผงเขม่าดําร่ วมกับสารยับยังเชือแบคทีเรี ย
(a) เกรด N220 (b) เกรด N330 และ (c) เกรด N660
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(b)

(a)

รูปที 5 ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค SEM ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีมีปริ มาณสารตัวเติมผงเขม่า
ดําเกรด N330 (a) 40 phr และ (b) 60 phr (กําลังขยาย 10,000 เท่า)
บริ เ วณการยับ ยังเชือแบคที เ รี ย ชนิ ด E. coli (รู ปที 6
ด้า นซ้ า ย) โดยทีการเติมสารยับ ยังเชือ HPQM based
Neusilin ที ปริ มาณการเติ ม 3, 5 และ 7 phr พบว่ า มี
บริ เวณรั ศมีการยับยังเชือแบคที เรี ยมากกว่าไม่เติมสาร
ยับยังเชือ แสดงว่าสารยับยังเชือ HPQM based Neusilin
สามารถแพร่ ออกจากชินงานในการยับยังเชือแบคทีเรี ย
ได้ดี ส่ วนกรณี ก ารทดสอบบริ เวณการยับ ยังเชือชนิ ด
S. aureus (รู ปที 6 ด้านขวา) ในวัสดุยางทีเติมผงเขม่าดํา
ไม่พบรัศมีการยับยังเชือแบคทีเรี ย แต่พบรั ศมีการยับยัง
เชือของวัสดุยางทีไม่เติมผงเขม่าดํา ทีปริ มาณสารยับยัง
เชือแบคทีเรี ยทีปริ มาณสู ง โดยทีสารยับยังเชือแบคทีเรี ย
ชนิ ด HPQM based Neusilin สามารถแพร่ ออกมายับยัง
เชือแบคทีเรี ยชนิด E. coli ได้ดีกว่าชนิ ด S. aureus ทังนี
เนืองจากสารยับยังเชือ HPQM based Neusilin สามารถ
ทํา ลายการสั ง เคราะห์ ผ นั ง เซลล์ (Cell wall) ของ
แบคทีเรี ยชนิด E. coli ทีมีโครงสร้ างผนังเซลล์ทีบางได้
ดีกว่า แบคทีเรี ย ชนิ ด S. aureus ทีมีโครงสร้ างของชัน
เพปทิโดไกลแคน (Peptidoglycan) ทีหนา [3]

3.2 การตรวจสอบโครงสร้ างทางสั ณฐานวิทยา
การตรวจสอบโครงสร้ างทางสัณฐานวิทยาและการ
กระจายตัวของสารตัวเติมผงเขม่าดําในวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติทีเติมผงเขม่าดําเกรด N330 ทีปริ มาณ 40
และ 60 phr แสดงดังรู ปที 5 พบว่า การเติมผงเขม่าดําที
ปริ มาณ 40 phr มีการกระจายตัวในเฟสของยางอย่า ง
สมําเสมอ แสดงดังรู ปที 5 (a) ขณะทีการเติมผงเขม่าดําที
ปริ มาณ 60 phr พบว่า ผงเขม่า ดํามีการเกาะกลุ่ มกัน เอง
ของสารตัวเติม (Filler-filler interaction) แสดงดังรู ปที 5
(b) โดยทีผลการทดลองสอดคล้องกับความต้านทานต่อ
แรงดึงทีลดลง
3.3 ผลทดสอบความสามารถการยับยังเชื อแบคทีเรี ยใน
วัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเชิงคุณภาพ (Halo test)
การทดสอบบริ เวณการยับ ยังเชื อแบคที เ รี ยชนิ ด
E. coli และ S. aureus ของวัส ดุ เ ชิง ประกอบยาง
ธรรมชาติทีผสมผงเขม่าดํา เกรด N220, N330 และN660
ที ปรั บ เปลี ยนปริ มาณสารยับ ยังเชื อแบคที เ รี ยชนิ ด
HPQM based Neusilin แสดงดังรู ป ที 6 ผลทดสอบ
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รูปที 6 บริ เวณการยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด E. coli และ S. aureus ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ทีปริ มาณและ
เกรดผงเขม่าดํา (a) เกรด N220 (b) เกรด N330 และ (c) เกรด N660
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ส่ วนกรณี ของการปรั บเปลียนปริ มาณสารตัวเติมผง
เขม่ า ดํา ทัง 3 เกรดปริ ม าณสารยับ ยังเชื อแบคที เ รี ย ที
3 phr (H3) เวลาทดสอบเริ มต้น (0 ชัวโมง) พบว่ า
ความสามารถในการยับ ยังเชือแบคที เ รี ย ลดลงอย่า ง
ต่อเนืองตามปริ มาณของผงเขม่าดําที 20 - 40 phr และมี
ความสามารถในการยับยังเชือแบคทีเรี ยตําสุ ดทีปริ มาณ
ผงเขม่าดํา 40 phr ดังแสดงในรู ปที 7 (b) เนื องจากการ
เกิดอันตรกิริยาทีดีระหว่ างยางทีมีสารตัวเติมเสริ มแรง
ผงเขม่าดํา และสายโซ่ โมเลกุลยางถูกจํากัดการเคลือนที
จึ งทําให้เกิดการขัดขวางการแพร่ ออกมาของสารยับยัง
เชือแบคทีเรี ย โดยทีระดับของการเสริ มแรงเพิมขึนจึ ง
ส่ งผลต่อความสามารถในการยับยังเชือแบคทีเรี ยทีลดลง
ซึ งผลการทดลองนี สอดคล้องกับความต้านทานแรงดึง
สู งสุ ดของวัส ดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ ดังแสดงใน
รู ปที 3
โดยทังนี แสดงแบบจํา ลองการเคลื อนที ของสาร
ยับยังเชือแบคทีเรี ย ดังแสดงในรู ปที 9 (b) โดยการแพร่
ของสารยับ ยังเชือแบคที เ รี ย ในวัส ดุ เ ชิงประกอบยาง
ธรรมชาติทีมีการเติมผงเขม่าดําทีปริ มาณ 40 phr พบว่า
การเคลือนทีออกมาของสารยับยังเชือน้อยสุ ด เนื องจาก
มีการเสริ มแรงจากการเกิ ดอัน ตรกิริย าระหว่างยางกับ
สารตัวเติมเพิมขึน นอกเหนือจากการวัลคาไนซ์ ของยาง
ทีเติมซัลเฟอร์ ทีสามารถขัดขวางการแพร่ ของสารยับยัง
เชือมากขึน และเมือปริ มาณผงเขม่าดําที 60 phr พบการ
แพร่ ออกมาของสารยับยังเชือแบคทีเรี ยเพิมขึน เนืองจาก
การเกาะกลุ่มกันของผงเขม่าดําทําให้เกิดช่องว่างในสาย
โซ่ โมเลกุลยางส่ งผลให้สารยับยังเชือสามารถแพร่ ออก
ได้มากขึน ดังแสดงในรู ปที 9 (c)

3.4 ผลการทดสอบความสามารถการยับยังเชื อแบคทีเรี ย
เชิงปริมาณ (Plate Count Agar Method)
รู ปที 7 แสดงการทดสอบการยับยังเชือแบคทีเรี ยเชิง
ปริ มาณด้วยวิธีการนับจํานวนเชือแบคทีเรี ยของวัสดุเชิง
ประกอบยางธรรมชาติทีเติมสาร HPQM based Neusilin
ปริ มาณ 0, 3, 5 และ 7 phr โดยการทดสอบแบบเขย่า
ชินงานทีเวลา 0 - 4 ชัวโมง พบว่า การเติมสารยับยังเชือ
แบคที เ รี ย ที ปริ มาณ 3 phr ในวัส ดุ เ ชิงประกอบยาง
ธรรมชาติ ทีเวลาทดสอบ 4 ชัวโมง สามารถยับยังเชือ
แบคทีเรี ยชนิด E. coli ได้ถึง 99.9% (บ่งบอกถึงวัสดุยาง
ปลอดเชือแบคทีเรี ย) และเมือเพิมปริ มาณสารยับยังเชือ
แบคทีเรี ยที 5 phr (H5) และ 7 phr (H7) พบการยับยัง
เชือแบคทีเรี ยทีเวลาทดสอบ 2 ชัวโมงเป็ นต้นไป ซึ งอาจ
กล่าวได้ว่าวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีเติมปริ มาณ
สารยับยังเชือปริ มาณน้อย จํา เป็ นต้องใช้ร ะยะเวลาใน
การยับ ยังเชื อนานกว่ า ชิ นงานยางที มี ส ารยับ ยังเชื อ
แบคทีเรี ยทีปริ มาณมาก ส่ วนกรณี ของวัสดุเชิงประกอบ
ยางธรรมชาติทีไม่มีการเติมผงเขม่าดํา พบว่า สารยับยัง
เชือแบคทีเรี ยสามารถแพร่ ออกมายับยังเชือแบคทีเรี ยได้
ดี ซึ งการแพร่ ของสารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM
based Neusilin ในวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ แสดง
แบบจํา ลองดังรู ป ที 9 (a) (ลูก ศรแสดงถึ งปริ มาณการ
แพร่ ของสารยับยังเชื อแบคที เรี ย) พบว่ามีก ารแพร่ ของ
สารยับ ยังเชื อออกมาภายนอกได้ดี เนื องจากสายโซ่
โมเลกุล วัสดุเชิงประกอบยางที ผ่านการวัลคาไนซ์ ดว้ ย
ระบบซัลเฟอร์ มีการเชือมโยงทีสามารถเคลือนไหวได้
ง่าย และมีพนั ธะเชือมโยงแบบไม่หนาแน่ น ส่ งผลทําให้
มีการแพร่ ของสารยับยังเชือแบคทีเรี ยได้ดี
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รูปที 7 ความสามารถในการยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด E. coli ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีเติมสารยับยังเชือ
แบคที เ รี ยร่ วมกั บ เกรดผงเขม่ า ดํา ดั ง นี (a) เกรด N220 (b) เกรด N330 และ (c) เกรด N660
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รูปที 8 ความสามารถในการยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิด S. aureus ของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติทีเติมสารยับยังเชือ
แ บ ค ที เ รี ย ร่ ว มกั บ ผ งเ ข ม่ า ดํ า (a) เ ก ร ด N220 (b) เ ก ร ด N330 แ ล ะ (c) เ ก ร ด N660
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รู ปที 9 แบบจําลองการเคลือนทีของสารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin ในวัสดุเชิงประกอบยาง
(a) ไม่เติมผงเขม่าดํา (b) ผงเขม่าดํา 40 phr และ (c) ผงเขม่าดํา 60 phr
เมือพิ จ ารณาเกรดของผงเขม่ า ดํา พบว่ า วัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบยางธรรมชาติ ทีเติ มผงเขม่า ดํา เกรด N330 ที
ปริ มาณ 40 phr พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการยับยังเชือ
แบคทีเ รี ยชนิ ด E. coli ตํากว่าการเติ มผงเขม่าดําเกรด
N220 และ N660 ทังนีเนืองจากผงเขม่าดําเกรด N330 มี
ระดับของการเสริ มแรงที เกิ ด จากอัน ตรกิ ริ ยาระหว่ า ง
สารตัวเติมผงเขม่าดํากับวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ
มากทีสุ ด ส่ งผลทําให้สารยับยังเชือแบคทีเรี ยแพร่ ออก
จากวัสดุยางในการยับยังเชือแบคทีเรี ยได้ยากขึน
ส่ วนรู ปที 8 (รู ป a - c) แสดงความสามารถในการยับยัง
เชือแบคทีเรี ยชนิด S. aureus ของวัสดุเชิงประกอบยางที
เติมสารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin

ทีปรับเปลียนเกรดและปริ มาณผงเขม่าดํา ผลการทดลอง
โดยรวมพบว่า การเติมสารยับ ยังเชือแบคทีเรี ยในวัส ดุ
เชิงประกอบยางธรรมชาติไม่สามารถยับยังเชือแบคทีเรี ย
ชนิ ด S. aureus ได้ ทังนี เนื องจากความแข็งแรงของชัน
ผนังเซลล์แบคทีเรี ย แกรมบวกทีต้านทานต่อสารยับยัง
เชือทีมากกว่าเชือแบคทีเรี ยแกรมลบชนิด E. coli
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เพิมขึนตามปริ มาณผงเขม่าดํา ยกเว้นเปอร์ เซ็ นต์การยืด
ตัว ณ จุ ดขาดมีแนวโน้มลดลง ส่ วนความต้านทานแรง
ดึงของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติมีค่าสู งสุ ด ทีมีสาร
ตัวเติมผงเขม่าดําเกรด N330 ปริ มาณ 40 phr สําหรั บการ
เติมสารยับยังเชือแบคทีเรี ยชนิ ด HPQM based Neusilin
พบว่ า ไม่ ส่ งผลต่ อ สมบัติ เ ชิ งกลโดยรวมของวัส ดุ เ ชิ ง
ประกอบยาง และพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการยับยังเชือ
แบคทีเรี ยชนิด E. coli ได้ดีกว่าแบคทีเรี ยชนิ ด S. aureus
ซึ งระดับ การเสริ มแรงส่ งผลต่ อ ความสามารถในการ
ยับ ยังเชือแบคที เ รี ย โดยการเสริ มแรงที ดีส่ งผลทํา ให้
ความสามารถในการยับยังเชือแบคทีเรี ยลดลง
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