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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ย และสมบัติเชิงกลด้านความต้านทานแรงดึ ง การยืดตัว
และความแข็งที่ผิวของยางเทอร์โมพลาสติกประเภทเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างยางอีพีดีเอ็มและพอลิโพรพิลีน
ที่ อตั ราส่ วน 0/100, 25/75, 50/50 และ 75/25 ปรับเปลี่ยนความเร็ วรอบการผสมในเครื่ องอัดรี ดสกรู คู่ 60, 80 และ 100
rpm และเติมสารยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ยเอชพีคิวเอ็มบนสารดูดซับนิ วซิ ลินที่ ปริ มาณ 0, 1250, 2500, 3750 และ 5000 ppm
ผลการวิจยั พบว่า การปรับเปลี่ยนความเร็ วรอบการผสมในเครื่ องอัดรี ดสกรู คู่ไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลโดยรวมของเทอร์
โมพลาสติกวัลคาไนซ์ และการเติมยางอีพีดีเอ็มในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ส่งผลทาให้เทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์มี
สมบัติเชิงกลมอดุลสั แรงดึง ความต้านทานแรงดึง และความแข็งที่ผิวลดลง แต่การยืดตัว ณ จุดขาดเพิ่มขึ้น ตามสัดส่วน
ยางอีพีดีเอ็มที่ เพิ่มขึ้น และจากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ยชนิ ด Escherichia coli (E. coli) พบว่า
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็มบนสารดูดซับนิวซิลินสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ยได้ 99.99% ที่
ปริ มาณ 2500 ppm ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ทุกอัตราส่วน
ABSTRACT
This work studied the anti-bacterial efficacies and mechanical properties of Ethylene-Propylene Diene
Monomer (EPDM) into Polypropylene (PP) by varying EPDM / Polypropylene ratios of 0/100, 25/75, 50/50 and
75/25, the amount of antibacterial HPQM in neusilin M at 0, 1250, 2500, 3750 and 5000 ppm (parts per million) in
thermoplastic elastomers, and mixing speeds in twin screw extruder at 60, 80 and 100 rpm. The mechanical properties
of tensile modulus, tensile strength, elongation at break and hardness and antibacterial efficacies were then evaluated.
The results found that the speed of mixing did not affect the mechanical properties of the thermoplastic vulcanizate.
Adding EPDM compound in thermoplastic vulcanizates decreased tensile modulus, tensile strength and hardness, but
increased elongation at break. For the antibacterial efficacies against Escherichia coli ( E. coli) it was found that
HPQM in neusilin could inhibit the growth of bacteria, 99.99% at the HPQM loading at 2500 ppm in all ratios of
thermoplastic vulcanizates.
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ สมบัติเชิงกล
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บทนา
ปั จ จุ บั น ยางเทอร์ โ มพลาสติ ก มี ก ารใช้ง านอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยยางเทอร์ โ มพลาสติ ก ที่ ผ สมระหว่ า ง
พอลิโพรพิ ลีน (Polypropylene; PP) กับยางเอทิ ลีนโพรพิ ลีนไดอี นมอนอเมอร์ (Ethylene propylene diene monomer;
EPDM) นิ ย มใช้ใ นอุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ัณ ฑ์ อ าหาร อุ ป กรณ์ อ อกก าลัง กาย ของเด็ ก เล่ น และของใช้ที่ เกี่ ย วกับ
ชีวิตประจาวัน เช่น ด้ามกันลื่นแปรงสี ฟัน ซึ่ งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีการสัมผัสกับร่ างกายของมนุษย์ โดยผลิตภัณฑ์จาก
ยางเทอร์ โมพลาสติ กอาจเกิ ดการสะสมเชื้ อแบคที เรี ยบริ เวณพื้น ผิวของผลิ ตภัณ ฑ์ เมื่ อมี การสัมผัสเกิ ดการแพร่ เชื้ อ
ออกไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งเป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้มนุษย์เกิดการติดเชื้อได้ง่าย โดยเชื้อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคมีหลายชนิ ด
เช่ น เชื้ อ Escherichia coli (E. coli) เมื่ อมี การสะสมในลาไส้ของมนุ ษย์และสัตว์ ก่ อให้เกิ ดโรคอุจจาระร่ วง และเชื้ อ
Staphylococcus aureus (S. aureus) ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษ ซึ่ งมักพบในสารคัดหลัง่ ในร่ างกายของมนุษย์ ส่งผลทา
ให้เกิดอาการอักเสบได้ เป็ นต้น (นงลักษณ์, 2544) ดังนั้น การดูแลความสะอาดและความปลอดภัยด้านสุขภาพแก่ผใู ้ ช้จึง
เป็ นสิ่ งสาคัญ
จากงานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาได้มี ก ารศึ ก ษาการผสมสารยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เรี ย 2-Hydroxypropyl-3-PiperazinylQuinoline Carboxylic Acid Methacrylate (HPQM) ในพอลิ เมอร์ หลายชนิ ด เช่ น พอลิ โพรพิลีน พอลิ เอทิ ลีน และยาง
ซิลิโคน เป็ นต้น โดยใช้สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยชนิ ดเอชพีคิวเอ็มรู ปแบบต่างๆ ดังนี้ รู ปแบบสารละลาย (Solution) และ
รู ปแบบสารดูดซับนิ วซิ ลิน (Neusilin) หรื อแมกนี เซี ยม อลูมิโนเมตาซิ ลิเกต (Magnesium Aluminometasilicate) พบว่า
เมื่ อ ผสมสารยับ ยั้งเชื้ อ แบคที เรี ย เอชพี คิ ว เอ็ม รู ป แบบสารดู ด ซับ นิ วซิ ลิ น ในพอลิ โ พรพิ ลี น พบว่าพอลิ โ พรพิ ลี น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการยับ ยั้งเชื้ อ แบคที เรี ย ถึ ง 99.99% ที่ เติ ม ในปริ ม าณของสารยับ ยั้ง เชื้ อ แบคที เรี ย ที่ น้อ ยกว่าสาร
เอชพีคิวเอ็มในรู ปแบบสารละลาย (Sributr et al., 2012) ดังนั้น งานวิจยั นี้ สนใจเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็ม
รู ปแบบสารดูดซับนิ วซิ ลินในผลิตภัณฑ์ยางเทอร์ โมพลาสติก เพื่อ ยับยั้งและลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคและเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่มนุ ษย์ โดยการเติมสารยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ยในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวสามารถประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาสภาวะในการผสมและสัดส่ วนการผสม ที่ มีผลต่อสมบัติเชิ งกล สมบัติทางกายภาพ และสมบัติ
เชิงกลพลวัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างพอลิโพรพิลีนกับยางอีพีดีเอ็ม
เพื่อศึกษาปริ มาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็มบนสารดูดซับนิวซิ ลิน ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรี ยของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างพอลิโพรพิลีนกับยางอีพีดีเอ็ม
วิธีการวิจยั
วัสดุ/สารเคมี ขั้นตอนการผสม และการเตรียมชิ้นงานเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์
วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ยางอีพีดีเอ็ม เกรด Nordel 4640 ซิ งค์ไดเมทาคริ เลต เกรด Dymalink
634 และน้ ามันพาราฟิ น เกรด DIANA PROCESS OIL PS 32T จากบริ ษทั เคมีอินโนเวชัน่ จากัด พอลิโพรพิลีน เกรด
P403J จาก บริ ษทั เอสซีจี พลาสติกส์ จากัด และไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ เกรด PERCUMYL D จากห้างหุน้ ส่วนจากัด กิจ
ไพบูลย์เคมี ในงานวิจยั นี้เตรี ยมวัสดุในการวิจยั โดยทาการผสมเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เตรี ยมยางอีพีดีเอ็มคอมปาวด์ โดย
เติมสารตัวเติมดังนี้ ยางอีพีดีเอ็มปริ มาณ 100 phr ซิ งค์ไดเมทาคริ เลตปริ มาณ 30 phr น้ ามันพาราฟิ นปริ มาณ 15 phr และ
ไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์ปริ มาณ 1 phr ผสมด้วยเครื่ องบดผสมสองลูกกลิง้ (Two roll mill) จากบริ ษทั ยง ฟง แมชชีนเนอ
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รี จากัด เวลาผสม 18 นาที และ 2) ผสมยางอีพีดีเอ็มคอมปาวน์กบั พอลิโพรพิลีนในเครื่ องอัดรี ดสกรู คู่ (Twin screw
extrusion) จากบริ ษทั ฮาเกต พอลิแล๊ป รี โอแม๊ก จากัด ที่อตั ราส่วนอีพีดีเอ็มต่อพอลิโพรพิลีน 0/100, 25/75, 50/50 และ
75/25 อุณหภูมิในการผสมแต่ละโซนเริ่ มต้น 185, 190, 195 และที่หัวดาย 200 องศาเซลเซี ยส โดยปรับเปลี่ยนความเร็ ว
รอบในการผสมที่ 60, 80 และ 100 rpm ปรับเปลี่ยนปริ มาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็มบนสารดูดซับนิวซิลินที่
0, 1250, 2500, 3750 และ 5000 ส่ ว นในล้า นส่ ว นโดยน้ าหนั ก (Part per million; ppm) ตามปริ ม าณสารยับ ยั้ง เชื้ อ
แบคที เรี ยเอชพีคิวเอ็มที่ ดูดซับบนนิ วซิ ลิน จากนั้นขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน (Hot
compression molding) จากบริ ษทั แลป เทค เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จากัด ประเทศไทย อุณ หภูมิการขึ้ นรู ป 170 องศาเซลเซี ยส
แรงดันแม่พิมพ์ 190 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ขั้นตอนการทดสอบสมบัตเิ ชิงกล
นาชิ้นงานที่ผา่ นการขึ้นรู ปด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน ทดสอบสมบัติเชิงกลด้านความต้านทานต่อ
แรงดึ ง เปอร์ เซ็ นต์การยืดตัว ณ จุ ดขาด ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 ด้วยเครื่ องทดสอบแรงดึ ง จากบริ ษทั ชิ มาสุ
จากัด รุ่ น Autograph AG-I 5kN ประเทศญี่ ปุ่ น และค่ าความแข็งที่ ผิว ของชิ้ น งานตามมาตรฐาน ASTM D2240-03
(Shore D) ด้วยเครื่ องทดสอบความแข็ง จากบริ ษทั เทคล็อค จากัด รุ่ น GS-720N ประเทศญี่ปุ่น
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยการนับจานวนเชื้อแบคทีเรีย (Plate count agar method)
วิธีการนับจานวนเชื้ อแบคที เรี ยเป็ นการทดสอบเชิ งปริ มาณตามมาตรฐาน ASTM E-2149-13 โดยการนับ
จานวนโคโลนี ของเชื้ อแบคที เรี ยที่ ปรากฏอยูบ่ นอาหารเลี้ยงเชื้ อ กาหนดให้ชิ้นงานทดสอบมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร
ยาว 5 เซนติ เมตร น าชิ้ น งานทดสอบเขย่าในสารละลายเปปโตน (Peptone) ที่ ผสมเชื้ อ แบคที เรี ย มี อุณ หภูมิ ในการ
ทดสอบ 37 องศาเซลเซียส เวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชัว่ โมง จากนั้นนาสารละลายเชื้อแบคทีเรี ยในเปปโตนที่ผา่ นการเขย่าที่
เวลาต่างๆ เจื อจางความเข้มข้นของเชื้ อ โดยใช้เทคนิ คการเจื อจางเชื้ อให้ความเข้มข้นลดลงครั้งละ 10 เท่ า (Ten-fold
serial dilution) นาเชื้ อที่ ผ่านการเจื อจางเลี้ยงลงบนจานเพาะเชื้ อที่ มีวนุ ้ อาหารเลี้ยงเชื้ อ และนาจานเพาะเชื้ อเข้าตูบ้ ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 18-24 ชัว่ โมง จากนั้นนับจานวนโคโลนี ที่เกิดขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อคานวณหา
ความเข้มข้นของเชื้อแบคทีเรี ยหลังการทดสอบ และคานวณค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย ดังสมการที่
1 และ สมการที่ 2 ตามลาดับ
A
CFU/mL = -n
(1)
10 x SV
โดยที่

CFU/mL คือ จานวนกลุ่มของแบคทีเรี ย (Colony forming unit) ต่อมิลลิลิตร
A
คือ จานวนโคโลนีแบคทีเรี ยโดยเฉลี่ย
n
คือ จานวนครั้งของการเจือจาง
SV
คือ ปริ มาตรสารละลายแบคทีเรี ยที่นามาเลี้ยงบนวุน้ อาหาร
B - C x 100
B
B คือ จานวนเชื้อแบคทีเรี ย (CFU/mL) ของชิ้นงานทดสอบที่ไม่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
C คือ จานวนเชื้อแบคทีเรี ย (CFU/mL) ของชิ้นงานทดสอบที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ย
Reduction of bacteria (%) =

โดยที่
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(2)

PMO7-4
ผลการวิจยั
จากการทดสอบสมบัติเชิ งกลด้านมอดุ ลสั แรงดึ งและความต้านทานแรงดึ ง ดังแสดงในรู ปที่ 1 และผลการ
ทดลองการยืดตัว ณ จุดขาด และความแข็งที่ผิวดังแสดงในรู ปที่ 2 ของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างยางอีพีดีเอ็ม
คอมปาวน์กบั พอลิโพรพิลีนที่อตั ราส่วน 0/100, 25/75, 50/50 และ 75/25 ความเร็ วรอบในการผสม 60, 80, และ 100 rpm
พบว่า มอดุลสั แรงดึงและค่าความต้านทานแรงดึงในรู ปที่ 1(a) และ 1(b) มีค่าลดลงเมื่อสัดส่ วนยางอีพีดีเอ็มคอมปาวน์
ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์เพิ่มขึ้น เนื่ องจากยางอีพีดีเอ็มมีค่ามอดุลสั และค่าความแข็งแรงที่ต่ากว่าพอลิโพรพิลีน อีก
ทั้งการเติมยางอีพีดีเอ็มในพอลิโพรพิลีนทาให้การเกิ ดผลึกของวัสดุลดลง (วัชริ นทร์ และคณะ, 2551) ส่ งผลทาให้ค่า
ความแข็งแรงของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ลดลง ส่ วนสมบัติการยืดตัว ณ จุดขาดมีค่าเพิ่มขึ้น ตามสัดส่ วนของยาง
อีพีดีเอ็มในเทอร์ โมพลาสติ กวัลคาไนซ์ ดังแสดงในรู ปที่ 2(a) เนื่ องจากยางอีพีดีเอ็ม เป็ นยางที่ มีหมู่ไดอีนในสายโซ่
โมเลกุลจึงสามารถทาให้เทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีความยืดหยุน่ สูง (Elasticity)

รู ปที่ 1 มอดุ ลสั แรงดึ ง (a) และ ความต้านทานแรงดึ ง (b) ของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ระหว่างยางอี พีดีเอ็มและ
พอลิโพรพิลีนสัดส่วน 0/100, 25/75, 50/50 และ 75/25 ที่ปรับเปลี่ยนความเร็ วรอบในการผสม
ในส่ วนของค่าความแข็งที่ ผิวของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ดังแสดงในรู ปที่ 2(b) มี แนวโน้มลดลง เมื่ อ
สัดส่วนของยางอีพีดีเอ็มเพิ่มขึ้นที่ 75 wt.% เนื่องจากเฟสของยางอีพีดีเอ็มมีค่าความแข็งที่ต่ากว่าพอลิโพรพิลีน จึงทาให้
ค่าความแข็งของเทอร์ โมพลาสติ กวัลคาไนซ์ ลดลง (Naskar, Noordermeer, 2006) และเมื่ อพิ จารณาการปรั บ เปลี่ ยน
ความเร็ วรอบในการผสมด้วยเครื่ องอัดรี ดสกรู คู่ พบว่า ความเร็ วรอบในการผสมไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
เชิ งกลด้านมอดุลสั แรงดึ ง ความต้านทานแรงดึ ง การยืดตัว ณ จุดขาด และค่าความแข็งที่ ผิว แต่มีขอ้ สังเกตที่ สัดส่ วน
75/25 ความเร็ วรอบการผสม 60 rpm มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยั ยะสาคัญของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องจากแรงเฉื อนหลักในการผสมให้เข้ากันของพอลิเมอร์ ท้ งั 2 ชนิดมาจากการเสี ยดสี ของสกรู และบาร์เรล จึงส่งผลให้
การผสมที่ความเร็ วรอบในการผสมที่ต่าสุด 60 rpm ก็สามารถผสมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างพอลิโพรพิลีนกับ
ยางอี พีดีเอ็มเข้ากันได้ ทั้งนี้ ในการผสมพอลิเมอร์ คานึ งถึงด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และป้ องกันการ
เสื่ อมสภาพ (Degradation) ของพอลิเมอร์ (เสาวรจน์, 2541) เนื่ องจากความร้อนจากแรงเฉื อนในกระบวนการผสมลดลง
ดังนั้นในการเตรี ยมเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็มจึงเลือกใช้ความเร็ วรอบในการ
ผสมที่ 60 rpm
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รู ป ที่ 2 การยืด ตัว ณ จุ ด ขาด (a) และความแข็งที่ ผิ ว (b) ของเทอร์ โ มพลาสติ กวัล คาไนซ์ ระหว่างยางอี พี ดี เอ็ม และ
พอลิโพรพิลีนสัดส่วน 0/100, 25/75, 50/50 และ 75/25 ที่ปรับเปลี่ยนความเร็ วรอบในการผสม

รู ปที่ 3 การลดลงของแบคทีเรี ยของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างยางอีพีดีเอ็มและพอลิโพรพิลีนสัดส่วน (a) 0/100
(b) 25/75 (c) 50/50 และ (d) 75/25 มีการปรับเปลี่ยนปริ มาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็มและเวลาในการทดสอบ
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การทดสอบประสิ ทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยชนิด E. coli ด้วยวิธีการนับจานวนเชื้อแบคทีเรี ย (Plate count
agar method) โดยตรวจสอบค่าการลดลงของเชื้อแบคทีเรี ย ซึ่ งสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรี ยชนิ ดเอชพีคิวเอ็มที่ปริ มาณความ
เข้มข้น 0, 1250, 2500, 3750 และ 5000 ppm ในเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่สัดส่ วนต่างๆ ดังแสดงในรู ปที่ 3 ผลการ
ทดลอง พบว่า เทอร์ โ มพลาสติ ก วัล คาไนซ์ ที่ ป ริ ม าณการเติ ม เอชพี คิ วเอ็ม ความเข้ม ข้น 1250 ppm มี ก ารยับ ยั้งเชื้ อ
แบคทีเรี ยหรื อแสดงความสามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตชองเชื้อแบคทีเรี ยได้ไม่ถึง 99.99% และเมื่อเพิ่มปริ มาณการเติม
เอชพี คิ วเอ็ม ความเข้มข้น 2500 ppm ในเทอร์ โมพลาสติ กวัล คาไนซ์ พบว่า สามารถยับ ยั้งการเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ
แบคทีเรี ยได้ถึง 99.99% โดยที่เทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ระหว่างยางอีพีดีเอ็มกับพอลิโพรพิลีนสัดส่ วน 0/100, 25/75,
50/50 และ 75/25 ใช้เวลาในการทดสอบ (Contact time) ที่ 4 ชัว่ โมง นอกจากนี้ พบว่า ที่อตั ราส่วน 75/25 มีขอ้ สังเกตคือ
สารยับยั้งเชื้ อแบคที เรี ยสามารถออกมายับยั้งเชื้ อแบคที เรี ยได้น้อยกว่าที่ สัดส่ วนอื่นๆ ตามเวลาในการทดสอบที่ ความ
เข้มข้น ของเอชพี คิ วเอ็ม 2500 ppm ทั้งนี้ เนื่ องจากวัสดุ ยางอี พี ดีเอ็ม คอมปาวน์ มี พนั ธะการเชื่ อมขวางภายในวัสดุ ที่
หนาแน่น เมื่อมีสัดส่ วนของยางอีพีดีเอ็มในเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์มากขึ้น ทาให้พนั ธะการเชื่อมขวางภายในวัสดุ
หนาแน่นขึ้นจากการเติมซิงค์ไดเมทาคริ เลตที่เป็ นตัวช่วยทาให้เกิดพันธะเชื่อมขวาง อีกทั้งยังทาหน้าที่เป็ นสารเสริ มแรง
อี กด้วย (Chen et al., 2012) จึ งส่ งผลท าให้ส ารยับ ยั้งเชื้ อแบคที เรี ยบริ เวณพื้ นผิวของเทอร์ โมพลาสติ กวัลคาไนซ์ถู ก
ขัดขวางโดยพัน ธะเชื่ อ มขวางและออกมาได้ยากขึ้ น (Katathikankul et al., 2015 และTaptim, Sombatsompop, 2014)
และอาจเนื่ องจากวัสดุยางอีพีดีเอ็ม คอมปาวน์ผ่านการคงรู ปจึ งทาให้มีการชะออกของสารเอชพีคิวเอ็มในสารดูดซับ
นิ วซิ ลินที่ ผิวได้น้อยกว่าที่ อตั ราส่ วนอื่นๆ และสารเอชพีคิวเอ็มสามารถละลายน้ าได้ อีกทั้งนิ วซิ ลินเป็ นสารดูดซับที่ มี
ความเป็ นรู พรุ นและชอบน้ า (Hydrophilic) น้ าจึ งสามารถพาเอชพีคิวเอ็ม บริ เวณผิวหน้าของชิ้นงานออกมายับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ยได้ (Eksirinimitr et al., 2016)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาอัตราส่วนของยางอีพีดีเอ็มต่อพอลิโพรพิลีน ความเร็ วรอบในการผสมและปริ มาณของสารยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรี ยเอชพีคิวเอ็มบนสารดูดซับนิวซิลิน ในเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การเติมวัสดุยางอีพีดีเอ็มในเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ส่งผลทาให้เทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์มีค่ามอดุลสั
แรงดึ ง ความต้านทานแรงดึ ง และค่าความแข็งที่ ผิวลดลง แต่สมบัติการยืดตัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนของยาง
อีพีดีเอ็มที่เพิ่มขึ้น
การศึกษาสภาวะการผสมโดยการปรับเปลี่ยนความเร็ วรอบในการผสมในเครื่ องอัดรี ดสกรู คู่ไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติเชิงกลโดยรวม โดยเลือกความเร็ วรอบในการผสมที่ 60 rpm
การทดสอบประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งเชื้อแบคที เรี ย พบว่าทุกอัตราส่ วนของเทอร์ โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่เติม
สารเอชพีคิวเอ็มในสารดูดซับนิ วซิ ลิน เท่ากับ 2500 ppm ที่ เวลาในการทดสอบ 4 ชัว่ โมง มีประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อแบคทีเรี ยชนิด E. coli ได้ถึง 99.99%
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