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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาผลของระบบการคงรูปยางธรรมชาติที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั ง้ เชื ้อแบคทีเรี ย ระบบ
การคงรู ปแบบดั ้งเดิม (Conventional vulcanization; CV) แบบกึ่งประสิทธิภาพ (Semi-efficient vulcanization;
Semi-EV) และแบบประสิทธิภาพ (Efficient vulcanization; EV) สารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยที่ใช้ ในยางธรรมชาติ คือ
BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000 ที่ปริ ม าณตั ้งแต่ 0 ถึง 5 ส่วนในยางร้ อยส่วน เชื ้อแบคทีเรี ยที่ใช้
ทดสอบ คือ Escherichia coli (E. coli) ทดสอบด้ วยวิธีการตรวจวัดรั ศมีการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยและเปอร์ เซ็นต์
การลดลงของเชื ้อแบคทีเรี ย ผลการวิจยั พบว่า การเพิ่มปริ มาณสารยับยั ้งเชื ้อ BiocleanactTM และ IRGAGUARD
B 5000 ส่งผลทาให้ รัศมีการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยและเปอร์ เซ็นต์ การลดลงของเชื ้อแบคทีเรี ยเพิ่ม ขึ ้น และพบว่า
ระบบการคงรู ปยางแบบ CV มีรัศมีการยับยัง้ เชื ้อแบคทีเรี ยและเปอร์ เซ็นต์การลดลงของเชื ้อแบคทีเรี ยสูง กว่า
ระบบการคงรูปแบบ Semi-EV และ EV ส่วนการเติม สารยับยั ้งเชื ้อ BiocleanactTM มีประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อ
แบคทีเรี ย E. coli ดีกว่า IRGAGUARD B 5000

ABSTRACT
This work studied the effect of vulcanizing systems [Conventional vulcanization (CV), Semiefficient vulcanization (Semi-EV) and Efficient vulcanization (EV)] on antibacterial performance of
natural rubber compounds. BiocleanactTM and IRGAGUARD B 5000 at loadings from 0 to 5 parts per
hundred rubber (phr) were used against Escherichia coli (E. coli). The halo test and plate count agar
methods were employed to assess the efficacies of the anti-bacterial performance. The results
suggested that increasing the BiocleanactTM and IRGAGUARD B 5000 resulted in appearance of
inhibition zone and the % reduction of E.coli. It was also found that the CV system showed higher
efficacy than the Semi-EV and EV systems. BiocleanactTM exhibited higher anti-E.coli efficiency than
IRGAGUARD B 5000.
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คานา
ปั จจุบนั ความนิยมใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติในพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องกับสุ ขอนามัย เช่น แผ่นยาง
รองพื น้ ส าหรั บ เด็ ก เล็ก แผ่ น ยางรองอุป กรณ์ ก ารแพทย์ ในโรงพยาบาล ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งจั ก รใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและน ้านม เป็ นต้ น จากการนาไปใช้ งานของผลิตภัณฑ์ยางที่มีความเสี่ยงต่อการเป็ น
แหล่ ง สะสม และบ่ ม เพาะเชื อ้ แบคที เ รี ย ด้ วยเหตุ นี ้ การป้ องกั น ให้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากวั ส ดุ ย างธรรมชาติ มี
ความสามารถยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อเป็ นยางปลอดเชื ้อแบคทีเรี ยจึงเป็ นสิง่ ที่สนใจศึกษา
การประยุกต์ให้ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุยางธรรมชาติ มีฤทธิ์ยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย สามารถทาได้ โดยการเติม
สารยับยัง้ เชื ้อผสมลงไปในวัสดุยาง จากงานวิจัยของ Lin และคณะ (2006) ศึกษาการนาผงไททาเนียมได
ออกไซด์ ขนาด 20 – 40 นาโนเมตร ชนิดอนาเทส (Anatase) 99% หรื อชนิดรู ไ ทล์ (Rutile) 30% ผสมในยาง
ธรรมชาติหรื อยางสังเคราะห์ ไนไตรล์บิวตะไดอีน (Nitrile Butadiene Rubber; NBR) พบว่าสามารถยับยั ้งเชื ้อ
แบคที เ รี ย ได้ และงานวิ จั ย ของ Chammanee และคณะ (2009) ได้ มี ก ารน าสารยั บ ยั ง้ เชื อ้ จุ ลิ น ทรี ย์
2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline carboxylic acid Methacrylate (HPQM) ผสมในพอลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่นปานกลาง (MDPE) พบว่ามีประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย Staphylococcus aureus
(S. aureus) และ Escherichia coli (E.coli) ได้ สงู ถึง 99.9% และจากงานวิจัยของ Kawahara และคณะ (2000)
ได้ มีการนา ZEOMICS มาทดสอบการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ พบว่าการเคลื่อนที่ของสาร
ยับยั ้งเชื ้อต้ องอาศัยตัวกลางในการเคลือ่ นที่ออกมายับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย นอกจากนี ้ Kaali และคณะ (2010) ได้ ทา
การวิจัยเกี่ยวกับปริ ม าณสารยับยัง้ เชื ้อ ZEOMICS ในยางซิลิโคน พบว่าเมื่อ เพิ่ม ปริ มาณ ZEOMICS ในยาง
ซิลิโคน การเจริ ญ ของเชือ้ Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Pseudomonas
aeruginosa (P. aeruginosa) และ Candida tropicalis (C. tropicalis) มีปริ ม าณที่ลดลงตามปริ ม าณ
ZEOMICS ที่เพิ่มขึ ้น
สาหรับงานวิจยั นี ้ สนใจการขึ ้นรูปสารประกอบยางธรรมชาติที่คงรูปด้ วยสารคงรู ปกามะถัน 3 ระบบ คือ
ระบบดั ้งเดิม (Conventional Vulcanization; CV) ระบบประสิทธิภาพ (Efficient Vulcanization; EV) และระบบ
กึ่งประสิทธิภาพ (Semi-EV system) ส่วนสารยับยัง้ การเจริ ญของเชื อ้ แบคทีเรี ยที่ใช้ คือ BiocleanactTM และ
IRGAGUARD B 5000 เป็ นสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยชนิดสารอินทรี ย์และสารอนินทรี ย์ ตามลาดับ โดยผสมสาร
ยับยั ้งเชื ้อ 2 ชนิด ในยางธรรมชาติทั ้ง 3 ระบบ ส่วนเชื ้อแบคทีเรี ยที่ใช้ ทดสอบ คือ Escherichia coli (E.coli)
เป็ นแบคทีเรี ยแกรมลบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและสารเคมี
ในงานวิจัยนี ้ยางธรรมชาติเกรด STR 5L จากบริ ษัท พี ไอ อินดัสทรี จากัด (ประเทศไทย) สารเคมีที่ใช้
ดังนี ้ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) จากบริ ษัท Thai Lysaght จากัด (ประเทศไทย) เมอร์ แคบโตเบ็นโซไทโซล์ (MBT) จาก
บริ ษัท ซี เอ็ม ซี แอดวานซ์ จากัด (ประเทศไทย) สารกามะถัน (Sulphur) จากบริ ษัท Zeon Advanced Polymix
จากัด (ประเทศไทย) กรดสเตียริ ก (Stearic acid) จากบริ ษั ท อิม พีเรี ยล อินดัสเตรี ยล จากัด (ประเทศไทย)
ไดฟี นิ ล กัว นิ ดี น (DPG) จากบริ ษั ท สยามเคมี จ ากั ด (มหาชน) (ประเทศไทย) สารยับ ยัง้ เชื อ้ แบคที เ รี ย
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BiocleanactTM จากบริ ษัท Micro Science Tech จากัด (ประเทศเกาหลี) สารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย IRGAGUARD
B 5000 จากบริ ษัท Ciba Specialty Chemicals จากัด (ประเทศไทย) โทลูอีน (Toluene) จากบริ ษัท Merck
จากัด (ประเทศไทย) เชื ้อแบคทีเรี ยที่นามาใช้ ทดสอบ คือ Escherichia coli (E.coli) ATCC 25922 เป็ นแบคทีเรี ย
แกรมลบ อาหารเลี ้ยงเชื ้อชนิดเหลว (Nutrient broth; NB) อาหารเลี ้ยงเชื ้อแบบวุ้นสาหรั บนับโคโลนี (Plate count
agar; PCA) เปปโตน (Peptone) จากบริ ษัท Hi Media Laboratories จากัด (ประเทศไทย) และอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
ชนิดแข็ง (Nutrient agar; NA) จากบริ ษัท Laboratories Britania S.A. (ประเทศไทย)
ขัน้ ตอนการเตรียมยางคอมปาวด์ ด้วยเครื่องผสมแบบลูกกลิง้ คู่
การเตรี ยมยางคอมปาวด์ที่คงรู ปด้ วยสารกามะถัน 3 ระบบ คือ ระบบ CV Semi-EV และ EV ใช้ สารเคมี
ตามตารางที่ 1 เริ่ มโดยนายางธรรมชาติ STR 5L บดผสม (Mastication) ในเครื่ องบดผสมลูกกลิ ้งคู่ (Two roll mill)
จากบริ ษัท ยง ฟง แมชชีนเนอรี จากัด เป็ นเวลา 5 นาที ผสมสารเคมีที่ใช้ ในการคงรู ปยาง 25 นาที จากนั ้นผสม
สารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยเป็ นเวลา 5 นาที อุณหภูมิการผสมอยู่ระหว่าง 40–45C ความชื ้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 50%
ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบของสารประกอบยางที่ใช้ ในงานวิจยั
Vulcanizing Systems (phr)
Components
CV
Semi-EV
EV
Natural rubber; STR 5L
100 part
Zinc oxide; ZnO
5.0
Stearic acid
2.0
Mercaptoben zothaiazole; MBT
0.5
1.5
2.5
Diphenyl guanidine; DPG
0.2
0.6
1.0
Sulphur
3.0
1.2
0.2
BiocleanactTM or IRGAGUARD B 5000
Varying 0 / 1 / 3 / 5
การเตรียมชิน้ งานทดสอบ การหาเวลาคงรูป และพิสูจน์ ความหนาแน่ นของพันธะข้ าม
การตรวจสอบเวลาในการคงรู ปของยางคอมปาวด์ทัง้ 3 ระบบ ด้ วยเครื่ อ งรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง
(Oscillating disk rheometer; ODR) จากบริ ษัท GOTECH Testing Machine รุ่ น GT 70-70-S2 ใช้ ในการ
ทดสอบหาเวลาในการคงรูปของยางที่ 90% (tc90) และตรวจสอบความหนืดของยางจากค่าผลต่างแรงบิด (Delta
torque; dT) ตามมาตรฐาน ASTM D2084-01 ที่อุณหภูมิทดสอบ 160C ส่วนการขึ ้นรู ปสารประกอบยาง
คอมปาวด์ เ ป็ นแผ่นชิน้ งานทดสอบที่ความหนา 1 mm ด้ วยเครื่ อ งอัดขึน้ รู ปร้ อนระบบแรงดัน (Hot press)
จากบริ ษั ท LAB TECH จากัด อุณ หภูมิ การขึน้ รู ปที่ 160C แรงดัน แม่พิมพ์ 180 kg/cm2 และพิสูจน์ ความ
หนาแน่นของพันธะข้ ามโดยใช้ Flory–Rehner equation (Sombatsompop และคณะ, 2004)
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การทดสอบการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
การทดสอบการเกิดบริ เวณการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย (Halo test) (Chammanee และคณะ, 2009) โดยนา
อาหารเลี ้ยงเชื ้อแบบวุ้นสาหรั บนับโคโลนี เทลงบนจานเพาะเชื ้อ และรอทิ ้งไว้ ให้ แข็งตัว ต่อจากนั ้นทาการผสม
อาหารเลี ้ยงเชือ้ ชนิดแข็งกับอาหารเลี ้ยงเชือ้ ชนิดเหลวที่อัตราส่วน 1:1 เพื่อ ให้ ไ ด้ อาหารเลี ้ยงเชือ้ แบบกึ่งแข็ง
(Soft agar) จากนัน้ ผสมอาหารเลี ้ยงเชื ้อแบบกึ่งแข็ง กับเชือ้ แบคทีเรี ย ให้ ไ ด้ ค่าดัชนีความขุ่นที่ความยาวคลื่น
600 nm (OD600 ) เท่ากับ 0.1 จากนั ้นเทอาหารเลี ้ยงเชื ้อแบบกึ่งแข็ง ที่ผสมเชื ้อแบคทีเรี ย ลงบนจานเพาะเชื ้อที่มี
อาหารเลี ้ยงเชือ้ แบบวุ้นสาหรั บนับโคโลนี อ ยู่ จากนัน้ วางชิน้ ทดสอบบนจานเพาะเชือ้ แล้ ว นาเข้ าตู้บ่ม เชือ้ ที่
อุณหภูมิ 37C เป็ นเวลา 18 ชัว่ โมง ตรวจสอบรัศมีการยับยั ้งเชื ้อที่เกิดขึ ้น
การทดสอบเชิงปริ มาณโดยใช้ วิธี การนับจานวนเชือ้ แบคทีเรี ย (Plate count agar method) ตามวิธี
ทดสอบมาตรฐาน ASTM E2149-01 โดยเตรี ยมชิ ้นงานทดสอบขนาด 5  5 cm2 บ่มเชื ้อแบคทีเรี ยทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบการเจริ ญของเชื ้อแบคทีเรี ยในเปปโตนที่มีชิ ้นงานทดสอบอยู่ตามเวลาที่กาหนดด้ วยวิธีเขย่าที่ 100 rpm
อุณหภูมิ 37C โดยความเข้ มข้ นของเชื ้อแบคทีเรี ยที่ใช้ มีค่า ดัชนีความขุ่นที่ความยาวคลื่น 600 nm เท่ากับ 0.1
จากนั ้นนาเชื ้อแบคทีเรี ยจากสารละลายมาเจือจางความเข้ มข้ นของเชือ้ ลง โดยใช้ เทคนิคเจือจางเชื ้อให้ ความ
เข้ มข้ นลดลง 10 เท่า (Ten – fold serial dilution) แล้ วนาเชื ้อที่ถูกเจือจางมาเลี ้ยงบนอาหารเลี ้ยงเชื ้อแบบวุ้น
สาหรับนับโคโลนี นาเข้ าตู้บม่ เชื ้อที่อุณหภูมิ 37C เป็ นเวลา 18 ชั่วโมง จากนั ้นนับและคานวณเชื ้อแบคทีเรี ยบน
วุ้นเลี ้ยงเชื ้อ ดังสมการที่ 1 (ณรงค์ฤทธิ์ และคณะ, 2550) และ สมการที่ 2 (ASTM E2149-01)
สมการที่ 1
โดยที่ CFU/ml คือ กลุ่มแบคทีเรี ย (Colony forming unit) ต่อมิลลิลิตร A คือ จานวนกลุ่มแบคทีเรี ยโดยเฉลี่ย
n คือ จานวนครัง้ การเจือจาง และ B คือ ปริ มาตรสารละลายแบคทีเรี ย (ในงานนี ้ใช้ ที่ปริ มาตร 0.10 ml)
สมการที่ 2
โดย C และ D คือ จานวนแบคทีเรี ยทดสอบที่มีชีวิ ตอยู่ห ลังผ่า นการทดสอบในเวลาที่ ก าหนด: กรณี ชิน้ งาน
ทดสอบที่ไม่ เติมสารยับยั ้งแบคทีเรี ย และกรณีชิ ้นงานทดสอบที่เติมสารยับยั ้งแบคทีเรี ย ตามลาดับ

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดสอบด้ วยเครื่ องรี โอมิเตอร์ แบบจานแกว่ง และปริ มาณความหนาแน่นของพันธะข้ ามของยาง
คอมปาวด์ ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 ตามลาดับ มีความสอดคล้ องกันระหว่างค่าผลต่างแรงบิด (dT) และปริ มาณ
ความหนาแน่นของพันธะข้ าม โดยยางคอมปาวด์ระบบ CV มีค่าสูงที่สดุ เนื่องจากยางคอมปาวด์ระบบ CV นั ้นมี
ปริ ม าณสารกามะถัน ต่อสารเร่ งการกระตุ้นปฏิกิริ ยาสูง ทาให้ มีพันธะข้ ามเพิ่ม ขึน้ ส่วนการเติม สารยับยั ้งเชือ้
แบคทีเรี ยทั ้ง 2 ชนิด คือ BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000 ไม่ส่งผลต่อค่าผลต่างแรงบิดและปริ มาณ
ความหนาแน่นของพันธะข้ ามในยางคอมปาวด์ อาจเนื่อ งจากปริ ม าณสารยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรี ยที่เติม ในยาง
ธรรมชาติมีปริ มาณที่น้อย
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Neat NR

dT (dN-m)

50

1

3

5

BiocleanactTM
content (phr)

40

1

3

12

5

IRGAGUARD B
5000 content (phr)

30
20
10
0

CV

Semi-EV

EV

Crosslink density (mol/cm3)(10-5)

60

10

Neat NR

1

3

5

BiocleanactTM
content (phr)

8

1

3

5

IRGAGUARD B
5000 content (phr)

6
4
2
0

CV

Semi-EV

EV

รูปที่ 1 ผลต่างแรงบิดของการคงรู ปยางคอมปาวด์ระบบ รูปที่ 2 ปริ มาณความหนาแน่นของพันธะข้ ามของการ
ค ง รู ป ย า ง ย า ง ค อ ม ป า ว ด์ ร ะ บ บ CV
CV Semi-EV และ EV ที่ไ ม่เติม และเติม สาร
Semi-EV และ EV ที่ไ ม่ เ ติ ม และเติ ม สาร
BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000
BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบ Halo test ด้ วยเชื ้อแบคทีเรี ย E.coli
Inhibition zone (mm)
Antibacterial content (phr)
Vulcanization system
CV
Semi-EV
0
0
0
1
0
0
BiocleanactTM
3
2.8
2.7
5
3.7
3.0
0
0
0
1
0
0
IRGAGUARD B 5000
3
2.7
2.0
5
3.5
2.5

EV
0
0
2.0
2.8
0
0
1.5
1.9

ผลการทดสอบ Halo test ด้ วยเชื ้อแบคทีเรี ย E.coli ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่ายางคอมปาวด์ ทัง้
3 ระบบที่ไม่เติมและเติม สาร BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000 ความเข้ มข้ น 1 phr ไม่พบรั ศมีการ
ยับยั ้งเชื ้อ อาจเนื่องจากปริ มาณสารยับยั ้งเชื ้อมีปริ มาณที่น้อยจนไม่สามารถยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยได้ ส่วนความ
เข้ มข้ น 3 และ 5 phr พบว่ารัศมีการยับยั ้งเชื ้อเกิดขึ ้นเป็ นการแสดงว่ามีสารยับยั ้งเชื ้อแพร่ ออกจากชิ ้นงานยางคอม
ปาวด์ได้ โดยยางคอมปาวด์ระบบ CV ผสมสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยทั ้ง 2 ชนิด มีรัศมีการยับยั ้งเชื ้อสูงกว่ายางคอม
ปาวด์ร ะบบ Semi-EV และ EV ตามลาดับ ส่วนความเข้ มข้ น ของสารยับยั ้งเชือ้ แบคทีเรี ยทั ้ง 2 ชนิดที่มากขึน้
สามารถยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย E.coli ได้ เพิ่มขึ ้น
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รู ปที่ 3 เปอร์ เซ็นต์ การลดลงของเชื ้อ E.coli จากการ รูปที่ 4 เปอร์ เซ็นต์การลดลงของเชื ้อ E.coli ที่เหลือจาก
ทดสอบแบบเขย่าของยางคอมปาวด์ระบบ CV
การทดสอบแบบเขย่าของยางคอมปาวด์ร ะบบ
Semi-EV และ EV ผสมสาร BiocleanactTM
CV Semi-EV และ EV ผสมสาร
ปริ มาณ 1, 3 และ 5 phr ที่เวลา 30, 60, 120,
IRGAGUARD B 5000 ปริ มาณ 1, 3 และ 5
180 และ 240 นาที
phr ที่เวลา 30, 60, 120, 180 และ 240 นาที
รูปที่ 3 แสดงเปอร์ เซ็นต์การยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย E.coli เชิงปริ มาณด้ วยวิธีการทดสอบการนับจานวนเชื ้อ
แบคทีเรี ยของยางคอมปาวด์ระบบ CV Semi-EV และ EV ผสมสาร BiocleanactTM ปริ มาณ 1, 3 และ 5 phr
ที่เวลา 30, 60, 120, 180 และ 240 นาที ตามลาดับ และยางคอมปาวด์ ผสมสาร IRGAGUARD B 5000 ที่ความ
เข้ มข้ นและเวลาในการทดสอบต่างๆ แสดงในรู ปที่ 4 และในตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบปริ มาณและเวลาที่
แบคทีเรี ยมีการลดลง 99% ของยางคอมปาวด์ที่ผสมสาร BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000 จากผล
การทดสอบพบว่า เมื่อ เพิ่มปริ มาณสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยในยางคอมปาวด์ทัง้ 3 ระบบ ทาให้ มีการยับยั ้งการ
เจริ ญของแบคทีเรี ย E.coli เพิ่มขึ ้น สาหรั บยางคอมปาวด์ทั ้ง 3 ระบบที่ผสมสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยทั ้ง 2 ชนิด
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พบว่า ยางคอมปาวด์ระบบ CV สามารถยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย E.coli ได้ มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากลักษณะ
การเกิดการเชื่อมขวางของกามะถัน ที่เป็ นแบบพันธะซัลไฟด์ระหว่างโมเลกุลสายโซ่ยาว (พงษ์ ธร, 2548) ทาให้
โมเลกุลของยางมีปริ มาตรช่องว่าง (Free volume) มาก ทาให้ สารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยออกมายับยั ้งการเจริ ญของ
เชือ้ E.coli ได้ ง่ายกว่าระบบ Semi-EV และ EV ที่มีปริ ม าตรช่อ งว่างที่น้อ ยกว่า (Radheshkumarc และ
Munstedt, 2006) และพบว่าสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย BiocleanactTM มีประสิทธิภาพการยับยั ้งการเจริ ญของเชื ้อ
E.coli ได้ สูงกว่าสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย IRGAGUARD B 5000 ทั ้งนี ้อาจเนื่องจากสารยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย
BiocleanactTM เป็ นสารอินทรี ย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ส่วน IRGAGUARD B 5000 ต้ องมีการเปลี่ยนเป็ นไอออน
ในปริ มาณที่มากพอถึงจะสามารถมีประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ยได้
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบปริ ม าณและเวลาที่แบคทีเรี ยมีการลดลง 99% ของยางคอมปาวด์ ที่ผสมสาร
BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000
Optimum of BiocleanactTM
Optimum of IRGAGUARD B 5000
Vulcanization
system
Dose (phr)
Time (min)
Dose (phr)
Time (min)
1
120
3
120
CV
5
60
3
120
1
180
Semi-EV
5
60
N/A
N/A
3
240
EV
N/A ผลทดสอบการยับยังเชื
้ ้อแบคทีเรี ย E.coli ไม่ถงึ 99%

สรุป
การศึกษาระบบการคงรู ปยางธรรมชาติที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย E.coli ที่ผสมสาร
ยับยั ้งเชื ้อแบคทีเรี ย BiocleanactTM และ IRGAGUARD B 5000 พบว่า ระบบ CV มีประสิทธิภาพการยับยั ้งการ
เจริ ญของแบคทีเรี ยได้ ดีที่สดุ รองลงมาคือ Semi-EV และ EV ตามลาดับ สาหรั บประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั ้ง
เชื ้อแบคทีเรี ยของยางธรรมชาติที่ผสมสาร BiocleanactTM คือ การใช้ ระบบการคงรู ปยางแบบ CV และ Semi-EV
ที่ป ริ ม าณการผสม 1 phr ที่ เ วลาทดสอบ 120 นาที และ 180 นาที ตามล าดับ ส่ว นในกรณี ผ สมสาร
IRGAGUARD B 5000 การคงรู ปแบบ CV และ Semi-EV ใช้ ปริ มาณการผสม 3 phr ที่เวลาทดสอบ 120 นาที
และปริ มาณ 3 phr ที่เวลาทดสอบ 240 นาที สาหรับการคงรูปแบบ EV
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