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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ ศึก ษาอิท ธิ พ ลของการผสมสารยั บ ยั้ งเชื้ อ แบคที เรี ย 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline
Carboxylic acid Methacrylate (HPQM) 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบสารดูดซับแมกนีเซียมอลูมิโนเมตาซิลิเกต โดยมีชื่อทาง
การค้าว่านูซิลิน (HPQM-neu) และรูปแบบสารละลาย (HPQM-sol) ในพอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิสไตรีน (PS) ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสมบัติเชิงกล โดยสาร HPQM มีความเข้มข้น 0 ถึง 1250 ppm เพื่อทาการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย ด้ ว ยเทคนิ ค การวั ด รั ศ มี ยั บ ยั้ ง และการนั บ เชื้ อ แบคที เ รี ย โดยใช้ แ บคที เ รี ย ชนิ ด
Escherichia coli (E.coli) และ Staphylococcus aureus (S.aureus) พร้อมกับทาการทดสอบสมบัติเชิงกลด้านความ
ต้านทานต่อแรงดัดโค้งและแรงกระแทก จากผลการทดลองพบว่า PP/HPQM-sol และ PS/HPQM-sol มีรัศมียับยั้งเชื้อ
แบคที เ รี ย มากกว่ า PP/HPQM-neu และ PS/HPQM-neu ในส่ ว นการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค การนั บ เชื้ อ แบคที เ รี ย
PP/HPQM-neu และ PP/HPQM-sol มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย E.coli เท่ากับ 99.9% ที่ความเข้มข้น 500
และ 750 ppm ตามลาดับ ขณะที่ PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol ต้องใช้ความเข้มข้นเท่ากับ 1250 ppm โดยการ
ผสมสารยับยั้งเชื้อ HPQM ในพอลิเมอร์ทั้งสองมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด S.aureus ไม่ถึง 99.9% และการ
ผสมสาร HPQM-neu และ HPQM-sol ไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลด้านความต้านทานต่อแรงดัดโค้งและแรงกระแทกสาหรับ
พอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีน
คาสาคัญ: พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียHPQM สารดูดซับนูซิลิน สมบัติเชิงกล
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Abstract
2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline Carboxylic acid Methacrylate antibacterial agents
(HPQM) of two forms, which were Magnesium Alumino-metasilicate based Neusilin®(HPQM-neu) and
based solution (HPQM-sol) were loaded at 0-1250 ppm in polypropylene (PP) and polystyrene (PS) and
the antibacterial efficiency and mechanical properties were studied. The antibacterial efficiency against
with Escherichia coli (E.coli) and Staphylococcus aureus (S.aureus) bacteria was indicated by inhibition
radiance and the percent of bacteria reduction test. The flexural and Impact tests were performed. The
results showed that the PP/HPQM-sol and PS/HPQM-sol showed higher inhibition zone than the
PP/HPQM-neu and PS/HPQM-neu. The percentage of bacteria reduction indicated that the optimal HPQM
concentrations to reach 99.9% E.coli bacteria reduction were 500 and 750 for PP/HPQM-neu and
PP/HPQM-sol, respectively, whereas those for PS/HPQM-neu and PS/HPQM-sol were 1250 ppm.

When testing against S.aureus, the bacteria reduction has never reached at 99.9%. The addition of HPQM
in both forms into PP and PS did not significantly affect the flexural and Impact properties.
Keyword : Polypropylene, Polystyrene, Antibacterial Agent HPQM, Neusilin® Adsorbent and
Mechanical Properties.
บทนา
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับอาหารสามารถผลิตได้จากวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ โดย
พลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถต้านทานการซึมผ่านของแก๊สและความชื้นได้ดีกว่ากระดาษ
มีความทนทานสามารถใช้ซ้าได้ ขึ้นรูปได้หลากหลายรูปแบบ และน้าหนักเบา เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ถูกใช้เพื่อป้องกันสิ่งเจือปน
และปัจจัยที่ทาให้อาหารมีคุณภาพลดลง ได้แก่ ความชื้น ออกซิเจน อุณหภูมิ และเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น (ปุ่นและสมพร,2541;
เจิมขวัญ, 2556) แม้ว่าการเก็บรักษาอาหารภายในบรรจุภัณฑ์ไม่ให้สัมผัสกับสิ่งเจือปนภายนอก แต่แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับ
อาหารส่งผลต่อคุณภาพของอาหารและสุขภาพของผู้บริโภค เช่น เชื้อแบคทีเรียชนิด Escherichia coli เป็นสาเหตุของโรค
อุจจาระร่วง โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ และโรคติดเชื้ออื่นๆ พบได้ในอาหารสด และอาหารแห้ง (พิมพ์เพ็ญ, 2553)
ดังนั้น ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุพอลิเมอร์ที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้น โดยงานวิจัยที่ ผ่านมามีการศึกษา
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของพอลิสไตรีนทีผ่ สมด้วยอนุภาคเงินขนาดนาโนเคลือบลงบนกระดาษด้วยเชื้อแบคทีเรีย
ชนิด Pesudomonas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella และ Bacillus cereus พบว่าชิ้นงาน
สามารถแสดงการยับยั้งแบคทีเรียชนิด E.coli S.aureus และ Bacillus cereus ได้มากขึ้นตามปริมาณอนุภาคเงินขนาดนาโน
(Nassar and Youssef, 2012) รวมถึงมีการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของพอลิเมอร์ 6 ชนิดที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ชนิด
ไตรโคซาน พบว่าพอลิเมอร์แต่ละชนิดแสดงประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้ อแบคทีเรียจากมากไปน้อย ดังนี้ พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นต่า พอลิเอทิลีนความหนาแน่นกลาง พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน และพอลิไวนิลคลอไรด์
เนื่องจากโครงสร้างของพอลิเมอร์ส่งผลต่อ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ในการปลดปล่อยสารไตรโคซานออกมาจากพอลิเมอร์
(Silapasorn et al., 2011) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด HPQM ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบ
สารดูดซับและสารละลายเข้ากับพอลิโพริลีน พบว่าพอลิโพรพิลีนที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM รูปแบบสารดูดซับมี
เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ที่ความเข้มของสาร HPQM น้อยกว่าการผสมด้วยรูปแบบสารละลาย เป็น
ผลจากสารดูดซับส่งเสริมการปลดปล่อยสาร HPQM ออกมาระหว่างการทดสอบได้ดี (Sributr et al., 2014) นอกจากนี้สาร
HPQM เป็นสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ได้รับรองความปลอดภัยจากสานักงานกรรมการอาหารและยาประเทศเกาหลีใต้
(The Korea Food & Drug Administration, KFDA) ให้สามารถใช้งานกับบรรจุภัณฑ์อาหารได้ (Micro Science Tech Co.,
Ltd.,1999) และมีงานวิจัยทีท่ าการทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังของสาร HPQM กับหนู ซึ่งพบว่าสาร HPQM ไม่ทาให้เกิดความ
เป็นพิษในร่างกายของหนู (เรวดีและคณะ, 2556)
งานวิ จัย นี้ มีแ นวคิ ดที่ จะศึก ษาการผสมสารยั บ ยั้งเชื้ อ แบคที เ รีย HPQM รูป แบบสารดูด ซับ และสารละลาย ใน
พอลิเมอร์ 2 ระบบ คือ พอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและสมบัติเชิงกล
เนื่องจากพอลิเมอร์ทั้ง สองชนิดมีอุณหภูมิเปลี่ยนสถานะและการใช้งานที่แตกต่างกันมาก รวมถึงถูกนามาผลิตเป็นกล่อง
บรรจุภัณฑ์อาหารและสามารถใช้งานซ้าได้หลายครั้ง ซึ่งมีโอกาสเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้
วิธีการวิจัย
วัสดุวิจัย
วัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้วิจัยมี 2 ระบบ คือ พอลิโพรพิลีน (Polypropylene; PP) เกรด P403J จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (ประเทศไทย) และ พอลิสไตรีน (Polystyrene; PS) เกรด 656D267 จากบริษัท สยามโพลิสไตรีน จากัด (ประเทศไทย)
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate (HPQM) โดย
รูปแบบสารละลาย (HPQM-sol) จากบริษัท Micro Science Tech จากัด (ประเทศเกาหลีใต้) และรูปแบบสารดูดซับ
(HPQM-neu) จากบริษัท โกเวนเจอร์ จากัด (ประเทศไทย) เชื้อแบคทีเรียที่ใช้วิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ชนิด
Escherichia coli (E.coli) สายพันธุ์ ATCC 25922 และเชื้อแบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus (S.aureus) สายพันธุ์

ATCC25923 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย) อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง (Plate Count
Agar; PCA) เปปโตน (Peptone) และอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว (Nutrient Broth; NB) จากบริษัท Hi Media Laboratories
จากัด วุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อ (Nutrient Agar; NA) จากบริษัท Laboratories Britania S.A. (ประเทศไทย)
ตารางที่ 1 สมบัติของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM รูปแบบบนสารดูดซับและสารละลาย (Sributr et al., 2014)
Antibacterial agent

Active ingredient (HPQM)
content
®
HPQM based Neusilin (HPQM-neu) 21.0-23.0%
(carried on Magnesium
aluminometasilicate, Neusilin®)
HPQM based solution (HPQM-sol) 10.0 %
(based Deionized water)

Physical properties
- Clear liquid, Odourless
- Density = 1.05 g/cm3 (25ºC)
- White powder (Amorphous,
degree of whiteness 95%)
- Density ~ 0.21-0.23 g/cm3
(25ºC)

การเตรียมชิ้นงานทดสอบ
การเตรียมชิ้นงานทดสอบเริ่มจากทาการผสมพอลิเมอร์ (พอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีน) เข้ากับสาร HPQM-neu
และ HQPM-sol ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0 500 750 1000 และ 1250 ส่วนในล้านส่วนโดยน้าหนัก (ppm) โดยคานวณตาม
ปริมาณสารออกฤทธิ์ HPQM (HPQM Active ingredient) ด้วยเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw
extruder) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ค อมปาวด์ แ บบเม็ ด จากนั้ น ขึ้ น รู ป ชิ้ น งานทดสอบขนาด 18x18x0.1 ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร
ด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปร้อนระบบแรงดัน (Hot compression moulding) ที่อุณหภูมิ 200 และ 210 องศาเซลเซียสสาหรับ
พอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีน ตามลาดับ ที่ความดันเท่ากับ 100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และหล่อเย็นชิ้นงานที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยเทคนิ ค การวั ด รั ศ มี ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย
(Halo test) โดยเตรียมเชื้อแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว และบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
จากนั้นผสมเชื้อแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวเข้ากับวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อในอัตราส่วน 1:1 ได้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดกึ่งแข็ง
ที่มีความเข้มข้นเชื้อแบคทีเรียประมาณ 105 กลุ่มแบคทีเรียต่อมิลลิลิตร (CFU/ml) และเทลงบนจานเพาะเชื้อที่เตรียมไว้
(อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็งบนจานเพาะเชื้อ) ทาการวางชิ้นงานทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร บนอาหารเลี้ยง
เชื้อชนิดกึ่งแข็ง บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ถึง 24 ชั่วโมง จากนั้นทาการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย และคานวณตามสมการที่ 1
𝑹𝑨 =

โดยที่

𝑫𝑩 −𝑫𝑨
𝟐

สมการที่ 1

RA คือ รัศมีการยับยั้งเชื้อ (มิลลิเมตร)
DA คือ เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานทดสอบ (มิลลิเมตร)
DB คือ เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งเชื้อ (มิลลิเมตร)

การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณด้วยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย (Plate count agar
method) โดยเตรียมเชื้อแบคทีเรียในสารละลายเปปโตนให้มีความเข้มข้นเริ่มต้นประมาณ 105 CFU/ml จากนั้นนาชิ้นงาน
ทดสอบขนาด 5×5 ตารางเซนติเมตร เขย่าร่วมกับเชื้อแบคทีเรียในสารละลายเปปโตนด้วยความเร็วการเขย่า 100 รอบต่อนาที

ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ติดตามการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ เวลา 1 2 3 และ 4 ชั่วโมง ด้วยการนาเชื้อแบคทีเรียที่ผ่าน
การเขย่ามาเจือจางให้มีความเข้มข้นลดลงครั้งละ 10 เท่า และเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดแข็งที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ถึง 24 ชั่วโมง ภายในตู้บ่ม เก็บผลการทดลองด้วยการนับจานวนโคโลนี (กลุ่มแบคทีเรีย) และ
คานวณเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียตามสมการที่ 2
𝐀−𝐁
)×
𝑨

𝑹=(

โดยที่

100

สมการที่ 2

R คือ เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)
A คือ จานวนโคโลนีของชิ้นงานที่ปราศจากสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml)
B คือ จานวนโคโลนีของชิ้นงานที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml)

การทดสอบสมบัติเชิงกล
เตรียมชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D790 (Procedure A, 2010) และ ASTM D256 (2010) เพื่อทดสอบ
สมบัติความต้านทานต่อแรงดัดโค้ง (Flexural properties) และสมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทก (Impact property)
ตามลาดับ
ผลการวิจัย
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนผสมสาร HPQM
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ งเชื้ อ แบคที เ รี ย เชิ งคุ ณ ภาพด้ ว ยเทคนิ ค การวั ด รั ศ มี ยั บ ยั้ งเชื้ อ แบคที เ รี ย
ของพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนผสม HPQM รูปแบบสารดูดซับและสารละลายที่ความเข้มข้น 0 500 750 1000 และ 1250
ppm พบว่ารัศมียับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสาร HPQM แสดงในรูปที่ 1(a) ซึ่ง
ชิ้ น งานพอลิ โ พรพิ ลี น และพอลิ ส ไตรี น ที่ ผ สมสาร HPQM-sol
มี รั ศ มี ยั บ ยั้ ง เชื้ อ แบคที เ รี ย มากกว่ า ชิ้ น งานที่ ผ สม
สาร HPQM-neu เนื่องจากในการทดสอบรัศมียับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ชิ้นงานสัมผัสกับวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 18 ถึง 24
ชั่วโมง ส่งผลให้การปลดปล่อยสาร HPQM-sol จากภายในชิ้นงานสู่วุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยความแตกต่างความเข้มข้นสามารถ
เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ชิ้นงานผสมสาร HPQM-neu สามารถปลดปล่อยสาร HPQM จากบริเวณผิวหน้าเป็นหลัก
ซึ่งเป็นผลจากสารดูดซับนูซิลินสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับสาร HPQM ได้ เป็นการขัดขวางการปลดปล่อยสาร HPQM
จากภายในชิ้นงาน ทั้งนีเ้ นื่องจากสาร HPQM มีหมู่คาร์บอกซิลิกเป็นองค์ประกอบ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Qian et al.
(2012) รายงานว่าหมู่คาร์บอกซิลิ กของสารอิ บูโพรเฟนสามารถเกิดพั นธะไฮโดรเจนกับสารดู ดซับนู ซิลินได้ ซึ่งคาดว่ า
หมู่คาร์บอกซิลิกของสาร HPQM สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับสารดูดซั บนูซิลินได้เช่นกัน ดังนั้น ชิ้นงานที่ผสมสาร
HPQM-sol จึงสามารถปลดปล่อยสาร HPQM สู่วุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อได้มากกว่าชิ้นงานที่ผสมสาร HPQM-neu
จากรูปที่ 1(b) ในกรณีทดสอบด้วยเชื้อ S.aureus พบว่าชิ้นงานที่ผสมสาร HPQM-neu ไม่มีรัศมียับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ขณะที่ชิ้นงานที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM-sol มีรัศมียับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของสาร HPQM
ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบด้วยเชื้อ E.coli ในรูปที่ 1(a) พบว่ามีแนวโน้มในทางเดียวกัน แต่ชิ้นงานมีรัศมียับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย E.coli ที่สูงกว่า S.aureus เนื่องจากแบคทีเรียชนิด S.aureus มีชั้นเปปทิโดไกลเคนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเยื่อ
หุ้มเซลล์ที่หนากว่า E.coli (Chinkamonthonget al., 2012)

(a)

(b)

รูปที่ 1 รัศมียับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด (a) E.coli และ (b) S.aureus ของชิ้นงาน PP/HPQM-neu PP/HPQM-sol
PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol ทีค่ วามเข้มข้นเท่ากับ 0 500 750 1000 และ 1250 ppm
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณด้วยเทคนิค การนับเชื้อแบคทีเรียของพอลิโพรพิลีน
และพอลิสไตรีนผสม HPQM รูปแบบสารดูดซับและสารละลายที่ความเข้มข้น 0 500 750 1000 และ1250 ppm แสดงใน
รูปที่ 2 พบว่าพอลิโพรพิลีนผสมสาร HPQM มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย E.coli เท่ากับ 99.9% ที่ความเข้มข้น
500 และ 750 ppm สาหรับ PP/HPQM-neu และ PP/HPQM-sol ตามลาดับ แสดงในรูปที่ 2 (a และ b) ที่เวลาการทดสอบ
4 ชั่วโมง เนื่องจากสารดูดซับนูซินลินมีความเป็นรูพรุนและชอบน้า รวมถึงสาร HPQM สามารถละลายน้าได้ ซึ่งสารละลาย
เปปโตนที่ใช้ในการทดสอบมีน้าเป็นองค์ประกอบหลักจึงสามารถเข้าทาละลายสาร HPQM (Sributr et al., 2014) ส่งผลให้
พันธะไฮโดรเจนระหว่างสารดูดซับกับสาร HPQM ถูกทาลายและเกิดการปลดปล่อยสาร HPQM ได้ดีบริเวณผิวหน้าชิ้นงานที่
สัมผัสกับน้า ดังนั้น PP/HPQM-neu สามารปลดปล่อยสาร HPQM ออกมายับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้รวดเร็วกว่า PP/HPQM-sol
(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 2 เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli ของชิ้นงาน (a) PP/HPQM-neu (b) PP/HPQM-sol
(c) PS/HPQM-neu และ (d) PS/HPQM-sol ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0 500 750 1000 และ 1250 ppm

โดยแตกต่างจากผลการทดสอบด้วยเทคนิคการวัดรัศมียับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งชิ้นงานวางอยู่บนวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีความชื้น
เพี ยงเล็ก น้ อยรวมถึ งเวลาในการทดสอบยาวนานกว่ า ขณะที่ พ อลิ ส ไตรี นผสมสาร HPQM มี เ ปอร์ เซ็ น การลดลงของ
เชื้อแบคทีเรียที่ 99.9% ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 1250 ppm สาหรับทั้งสองรูปแบบ แสดงในรูปที่ 2 (c และ d) เนื่องจาก
พอลิสไตรีนมีสายโซ่โมเลกุลที่แข็งเกร็ง (Chain rigidity) อาจจะส่งผลให้เกิดการขัดขวางการปลดปล่อยสาร HPQM
ในส่วนการเปรียบเทียบระหว่างชนิดของพอลิเมอร์ พบว่าพอลิโพรพิลีนสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% ที่ความเข้มข้น
ของสาร HPQM น้อยกว่าพอลิสไตรีน เนื่องจากอุณหภูมิในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเท่ากับ 37 องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิการเปลีย่ นสถานะคล้ายแก้ว (Glass transition temperature, Tg) ของพอลิโพรพิลีน ขณะที่
ต่ากว่าอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของพอลิสไตรีน ส่งผลให้สารโซ่ของพอลิสไตรีนมีความแข็งเกร็ง (Chain rigidity)
ที่มากกว่า ดังนั้น พอลิสไตรีนสามารถปลดปล่อย (Releasing) สาร HPQM ออกมายับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้น้อยกว่าพอลิโพรพิลีน
(Silapasorn et al., 2011)
(a)

(b)

(c)

(d)

รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด S.aureus ของชิ้นงาน(a) PP/HPQM-neu (b) PP/HPQM-sol
(c) PS/HPQM-neu และ (d) PS/HPQM-sol ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0 500 750 1000 และ 1250 ppm
ในกรณีทดสอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย S.aureus พบว่าชิ้นงานไม่สามารถแสดงเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรี ย
ชนิดนี้ได้ถึง 99.9% สาหรับทุกกรณี แสดงในรูป ที่ 3 เนื่องจากแบคทีเรีย ชนิด S.aureus มีชั้นเปปทิโดไกลเคนซึ่งเป็ น
องค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ที่หนากว่า E.coli (Chinkamonthonget al., 2012) อาจส่งผลให้สาร HPQM ไม่สามารถแพร่
ผ่านเข้าไปภายในเซลล์แบคทีเรีย S.aureus และยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์และดี เอ็นเอที่มีความสาคัญต่อการแบ่งเซลล์
ของเชื้อแบคทีเรียได้ (อริยา, 2556)
สมบัติเชิงกลของพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนผสมสาร HPQM
ผลการทดสอบความต้านทานต่อแรงดัดโค้งและแรงกระแทกของพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนผสม HPQM รูปแบบ
สารดูดซับและสารละลายที่ความเข้มข้น 0 500 750 1000 และ 1250 ppm ดังแสดงในรูปที่ 4 และ 5 ตามลาดับ พบว่า
ค่ามอดุลัสต้านทานแรงดัดโค้ง (Flexural modulus) ค่าความต้านทานแรงดัดโค้ง (Flexural strength) และค่าความ

ต้านทานต่อแรงกระแทก (Impact strength) ของพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีนที่ผสมสาร HPQM ทั้ง 2 รูปแบบที่ความ
เข้มข้น 0 ถึง 1250 ppm ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากความเข้มข้นของสาร HPQM ในงานวิจัยนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับพอลิเมอร์ตามสัดส่วนโดยน้าหนัก สาร HPQM มีปริมาณที่น้อยกว่าพอลิเมอร์ค่อนข้างมาก (ที่ความเข้มข้น
1250 ppm คิดเป็น 0.125%) ดังนั้น การผสมสาร HPQM ในพอลิเมอร์ทั้งสองไม่ส่งผลกระทบต่อสมบัติเชิงกล
(a)

(b)

รูปที่ 4 สมบัติเชิงกลด้านการต้านทานต่อแรงดัดโค้ง โดย (a) ค่ามอดุลัส และ (b) ความต้านทานแรงดัดโค้งของ
PP/HPQM-neu PP/HPQM-sol PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol ทีค่ วามเข้มข้นเท่ากับ 0 500 750 1000
และ 1250 ppm

รูปที่ 5 สมบัติเชิงกลด้านความต้านทานต่อแรงกระแทกของ PP/HPQM-neu PP/HPQM-sol PS/HPQM-neu
และ PS/HPQM-sol ทีค่ วามเข้มข้นเท่ากับ 0 500 750 1000 และ 1250 ppm
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองพบว่ า PP/HPQM-sol และ PS/HPQM-sol มี รั ศมี ยั บยั้ งเชื้ อแบคที เรี ยได้ มากกว่ า PP/HPQM-neu
และ PS/HPQM-neu ในส่ ว นการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค การนั บ เชื้ อ แบคที เ รี ย PP/HPQM-neu และ PP/HPQM-sol
มีเปอร์เซ็น ต์การลดลงของเชื้อแบคที เรีย E.coli เท่ากับ 99.9% ที่ความเข้มข้น 500 และ 750 ppm ตามลาดับ ขณะที่
PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol ต้องใช้ความเข้มข้นเท่ากับ 1250 ppm โดยการผสมสารยับยั้งเชื้อ HPQM ในพอลิเมอร์
ทั้งสองมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด S.aureus ไม่ถึง 99.9% นอกจากนี้ ยังพบว่าการผสมสาร HPQM-neu
และ HPQM-sol ไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลด้านความต้านทานต่อแรงดั ดโค้งและแรงกระแทกของวัสดุ พอลิโพรพิลีนและ
พอลิสไตรีน
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