
94 
 

การเกิดไบโอฟิล์มบนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่่าเชิงเส้นที่เติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอชพีคิวเอ็ม 
Biofilm Formation on LLDPE Doped with 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline 

carboxylic acid Methacrylate (HPQM) 
 

กุลสุชา ปิ่นเงิน1,*, อัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร1์, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์1, สันติ มิตรประเสริฐพร2,  
เอกชัย วิมลมาลา1 และ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ1 

1กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัดุ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 

2บริษัท เจริญมิตร จาํกัด แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 
E-mail: underline.fice@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 

  ในงานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของความหยาบผิว และปริมาณการผสมของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ส่งผล
ต่อการเกิดไบโอฟิล์มบนพ้ืนผิวพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้น (LLDPE) โดยทําให้ความหยาบผิวเฉลี่ย
(Average surface roughness; Ra) ของชิ้นงานทดสอบอยู่ในช่วง 0.50 - 8.50 ไมครอน และการใช้สาร
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline carboxylic acid Methacrylate 
(HPQM) ในช่วงความเข้มข้น 0 - 2500 ส่วนในล้านส่วน โดยผสมพอลิเมอร์กับสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วย
เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin-screw extruder) และขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน 
(Hydraulic press) เชื้อแบคทีเรียที่ศึกษาชนิด Escherichia coli (ATCC 25922) ในการทดสอบการเกิดไบโอ
ฟิล์มด้วยเทคนิคการนับจํานวนเซลล์ที่ยึดติด เป็นเวลา 0 - 15 วัน ได้ทําการทดสอบสมบัติเชิงกลและการ
เกดิไบโอฟิล์มของชิ้นงาน ผลการทดสอบพบว่า การเปลี่ยนแปลงความหยาบผิว และความเข้มข้นของการผสม
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลโดยรวมของชิ้นงานทดสอบ โดยที่ความหยาบผิวของชิ้นงาน
ทดสอบที่ไม่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ส่งผลต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ยึดติดบนผิวชิ้นงาน การผสมสาร
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในปริมาณเพ่ิมข้ึน ส่งผลทําให้ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มเพ่ิมขึ้นโดยพบว่า
ชิ้นงานที่มีปริมาณการผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ 500 ส่วนในล้านส่วน ไม่มีประสิทธิภาพการป้องกันการ
เกิดไบโอฟิล์มได้ทุกพ้ืนผิวในช่วงเวลาการทดสอบ กรณีของชิ้นงานที่มีการผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM 
ในปริมาณ 1500 ส่วนในล้านส่วนมีประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มอย่างสมบูรณ์  (ค่าการป้องกัน 
ไบโอฟิล์ม 99.9%) ทุกความหยาบผิวในช่วงระยะเวลาการทดสอบแรก และมีประสิทธิภาพการป้องกันการ
เกิดไบโอฟิล์มลดลงในระยะเวลาการทดสอบนานขึ้น เนื่องจาการสูญเสียสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวของ
ชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ํา (2.50 - 4.50 ไมครอน) มีประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม
ได้ดีกว่าชิ้นงานที่ความหยาบผิวสูง (6.50 - 8.50 ไมครอน) และชิ้นงานที่มีการผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
HPQM ในปริมาณ 2500 ส่วนในล้านส่วน เป็นปริมาณที่มีประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มได้อย่าง
สมบูรณ์ในทุกช่วงเวลาการทดสอบ 

ค่าส่าคัญ: ไบโอฟิล์ม สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ความหยาบผิว พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้น 
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Abstract 

The influences of surface roughness and anti-bacterial agent loading on bacterial 
biofilm formation for linear low density polyethylene (LLDPE) specimens were studied.  
The anti-bacterial agent used was 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline carboxylic acid 
Methacrylate (HPQM) and introduced onto LLDPE by which the concentration in LLDPE was 
varied from 0 to 2500 parts per million; ppm. Average surface roughness (Ra) was varied 
from 0.50 to 8.50 µm. LLDPE doped with HPQM was prepared using a twin-screw extruder 
and a hydraulic press. Biofilm formation and mechanical properties of the specimens were 
investigated. Biofilm formation was tested against Escherichia coli (ATCC 25922) bacteria 
under incubation times of 0-15 days. It was found that pure LLDPE specimens with different 
surface roughness levels showed similar biofilm formation under the incubation time of 15 days. 
All surface rough nesses of LLDPE with loading of HPQM 500 ppm could not prevent the 
biofilm formation. When increasing the amount of HPQM up to 1500 ppm.  The biofilm 
prevention was improved for all surface rough nesses at lower incubating times. The 
higher surface roughness (6.50 - 8.50 micron) for LLDPE with loading of HPQM 1500 ppm 
could prevent the biofilm formation less effective than using the lower surface 
roughness (2.50 - 4.50 micron) due to the loss of HPQM. The LLDPE doped with HPQM 
2500 ppm that it was found that the biofilm formation could be prevented up to 99.9%. 
The different of HPQM loadings and surface rough nesses did not significantly affect the 
mechanical properties of the LLDPE. 
 
Keywords:  biofilm, antibacterial agent, surface roughness, LLDPE 
 
บทน่า 

ในปัจจุบันวัสดุพอลิเอทิลีนนํามาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค เช่น ถังบรรจุน้ําถุงเย็น ถุงซิบล็อก ถุงใส่อาหาร ของเล่นเด็ก และท่อที่มีความ
ยืดหยุ ่นสูง เป็นต้น (Ramkumara et al., 2014) ซึ ่งผลิตภัณฑ์ที ่ใช้งานส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นถังบรรจุน้ํา
อุปโภค/บริโภค จึงส่งผลให้พื้นผิวด้านในของถังมีการสัมผัสกับน้ําตลอดเวลา  หากน้ําที่ใช้มีการปนเปื้อนจาก
เชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียสามารถยึดเกาะบนพ้ืนผิวด้านในของภาชนะดังกล่าวและสามารถพัฒนา
เป็นไบโอฟิล์มได้สําหรับความหมายของไบโอฟิล์มคือ ชั้นบางๆที่ถูกสร้างขึ้นโดยเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ ที่มี
การปนเปื้อนมากับน้ํา ซึ่งแบคทีเรียสามารถสร้างชั้นให้ทนต่อสภาวะภายนอก ให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้น ดังนั้น ชั้นไบโอฟิล์มที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัสดุจะเป็นแหล่งสะสมของ
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เชื้อโรคและเกิดการปนเปื้อนไปสู่ผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร  

สําหรับกลไกการเกิดไบโอฟิล์ม (Srey et al., 2013) เริ่มจากการยึดติดเริ่มต้นของเซลล์แบคทีเรีย
จากเซลล์แบคทีเรียที่อยู่อย่างอิสระในของไหลมาแนบติดบนพื้นผิววัสดุ (Substrate) โดยเซลล์แบคทีเรีย
บางส่วนสามารถยึดเกาะได้ดีและเซลล์บางส่วนหลุดจากพื้นผิววัสดุได้ โดยที่เซลล์แบคทีเรียเกิดการยึดติด
โดยไม่หลุดออก เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงขึ้นระหว่างเซลล์แบคทีเรียกับพื้นผิววัสดุ ส่งผลให้เชื้อ
แบคทีเรียที่ยึดติดสามารถเจริญและขยายเซลล์ต่อไปได้ การทําลายแรงยึดเหนี่ยวนั้นจําเป็นต้องอาศัยปัจจัย
ภายนอกมาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น แรงเฉือนของของไหลรอบตัวแบคทีเรียหรือการชะล้างจากสารซัก
ล้างหรือสารฆ่าเชื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ ความร้อนที่แบคทีเรียได้รับ ส่งผลให้เกิดการทําลายแรงยึดเหนี่ยว
ของแบคทีเรียเช่นกัน จากนั้นเซลล์แบคทีเรียที่ยึดติดเกิดการเพิ่มจํานวน และมีการเจริญเติบโตมากขึ้นจน
พัฒนาเป็นไบโอฟิล์มหรือเป็นโคโลนีขนาดเล็ก ส่งผลให้ชั้นไบโอฟิล์มมีขนาดกว้างขึ้น นอกจากนี้ เซลล์มีการ
ยึดติดกันด้วยสาร EPS (Extracellular Polymeric Substances)  ซึ ่งเป็นสารที ่แบคทีเรียขับออกมา
ภายนอกเซลล์ มีลักษณะเหนียว ทําหน้าที่เป็นสารเชื่อมระหว่างเซลล์ด้วยกันเอง และเซลล์กับพื้นผิววัสดุ
ส่งผลทําให้เกิดการรวมตัวในรูปของโคโลนีที่แข็งแรง  จากนั้น โคโลนีมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ทําให้ลักษณะ
ของการเกิดชั้นไบโอฟิล์มมีรูปร่างที่แตกต่างกันตามสภาวะและปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของเชื้อแบคทีเรีย 
แหล่งสารอาหารที่เซลล์ได้รับ อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด -ด่าง เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย
ชนิด Escherichia coli (E. coli) สามารถสร้างไบโอฟิล์มที่มีรูปร่างแบนและเจริญเติบโตได้ดีในน้ําที่มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างในช่วง 7.0 ถึง 7.5 โดยที่ความเป็นกรด-ด่างของน้ําทั่วไปที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค 
อยู่ในช่วง 6.5 ถึง 8.5  ดังนั้น การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สู่น้ํา ทําให้เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถ
เจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ําได้ จากนั้นไบโอฟิล์มบางส่วนสามารถเกิดการแตกออกหรือหลุดออก โดยเกิด
จากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอย่าง เช่น การขาดแคลนสารอาหาร การเพิ่มขึ้นของ
แรงเฉือนของของไหลบริเวณรอบๆ เป็นต้น ซึ่งทําให้แบคทีเรียมีการสร้างสารออกมาทําลายเมือกเพื่อให้
เซลล์เกิดการหลุดออกไปเกิดเป็นโคโลนีในที่ใหม่ที่มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเป็นวงจรการ
เกิดไบโอฟิล์มโดยที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยึดติดของเซลล์แบคทีเรียบนพื้นผิววัสดุขึ้นอยู่กับลักษณะทางเคมี และ
กายภาพของพ้ืนผิว เช่น ความหยาบผิวและความไม่ชอบน้ําของพ้ืนผิว เป็นต้น (Ferreira et al., 2010) ถ้า
วัสดุมีความหยาบผิวมากจะส่งผลให้เซลล์แบคมีเรีย สามารถยึดเกาะได้ดีกว่าพ้ืนผิวที่มีความหยาบผิวน้อย
(Deligianni et al., 2001; Dika et al., 2013) เนื่องจากความขรุขระของพ้ืนผิวสามารถลดแรงเฉือนของของ
ไหลได้และมีพ้ืนที่ในการยึดเกาะมาก ทําให้เซลล์แบคทีเรียหลุดออกจากพ้ืนผิวได้ยากและมีโอกาสเจริญเติบโต
ต่อไป   

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษากลไกการเกิดไบโอฟิล์มจากแบคทีเรียชนิด E.coli บนพ้ืนผิววัสดุพอ
ลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นและการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม โดยศึกษาอิทธิพลของความหยาบผิวและ
ปริมาณการเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM ในพอลิเอทิลีนที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล การเกิดไบโอฟิล์มและ
ประสิทธิภาพการป้องการเกิดกันไบโอฟิล์ม โดยค่าความหยาบผิวเฉลี่ยของชิ้นงานทดสอบที่ศึกษาอยู่ในช่วง 

http://th.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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0.50 - 8.50 ไมครอน และการผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิด HPQM ในชิ้นงานที่ปริมาณการผสมตั้งแต่  
0 - 2500 ส่วนในล้านส่วน 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความหยาบผิวและปริมาณการเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM ในพอลิเอทิลีน 
ความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นที่ส่งผลต่อการเกิดไบโอฟิล์ม 
 
นิยามศัพท์ 

 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า่เชิงเส้น คือ พอลิเมอร์ที่มีสมบัติคล้ายแอลดีพีอี โดยมีความแข็งแรง

และความเหนียวมากกว่า แต่ความใสน้อยกว่า เนื่องจากมีความเป็นผลึกจากโครงสร้างที่เป็นระเบียบมากกว่า

แอลดีพีอี 

  ความหยาบผิว คือ ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยที่ได้จากค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของค่าความแตกต่างของ
ความสูงของพ้ืนผิวจากตําแหน่งความสูงเฉลี่ยโดยคํานวณจากเครื่อง Surface Profilometer 

 สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คือ สารหน่วงการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1. ด้านวิชาการ ทราบถึงผลของปริมาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และความหยาบผิวของชิ้นงานที่ส่งผล
ต่อการเกิดไบโอฟิล์มบนพอลิเอทิลีน  

2.ด้านเศรษฐศาสตร์และภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชนที่ร่วมโครงการสามารถนําข้อมูลจากงานวิจัยมา
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์   และเพ่ิมขอบเขตการนําไปใช้งานที่กว้างขวางขึ้น  

3.ด้านสังคมและประโยชน์สาธารณ ะ ผู้ทํ าวิจัยได้ เพ่ิมประสบการณ์ ในการทําวิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมจริง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากโครงการวิจัยที่ได้รับมาจากภาคอุตสาหกรรมได้ 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย 

วัสดุและสารเคมี 
วัสดุและสารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 สมบัติของวัสดุและสารเคมี 

การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
นําพอลิเอทิลีนผสมกับสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ความเข้มข้น 500, 1500 และ 2500 ส่วนในล้าน

ส่วน ตามลําดับโดยเตรียมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียให้มีการกระจายตัวในพอลิเอทิลีน โดยใช้กระบวนการ
ผสมแบบแห้ง (Dry blending) ด้วยเครื่องผสมความเร็วสูง (High speed mixer,บริษัทแลปเทคเอ็นจิเนีย
ริงก์จํากัด (ประเทศไทย)) ที่ความเร็ว 1000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นกําจัดความชื้นในเตาอบ
ที ่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน ให้น้ําหนักคงที ่ และนําของผสมที ่ได้ทําการผสมแบบ
หลอมเหลว (Melt Blending) ด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder,รุ่น CTW 
100P, บริษัท Hakke Rheomex (ประเทศเยอรมนี)) โดยใช้อุณหภูมิดังนี้ โซนป้อน (Feed zone) 120 
องศาเซลเซียส โซนอัด (Compression zone, Transition zone) 140 องศาเซลเซียส โซนหลอมเหลว (Melt 
zone, Metering zone) 150 องศาเซลเซียสและหัวดาย 155 องศาเซลเซียสความเร็วรอบในการผสม 40 
รอบต่อนาที จากนั้นนําเข้าเครื่องตัดเม็ดพลาสติกคอมปาวด์ เพื่อนําไปขึ้นรูปเป็นชิ้นงานทดสอบ โดยใช้
กระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความร้อนระบบแรงดัน (Hot compression moulding, รุ่น LP-20M, 
บริษัทแลบเทคเอนจิเนียริงจํากัด (ประเทศไทย)) ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส โดยใช้แม่พิมพ์อัดระบบ
แรงดัน และทําการปรับความหยาบผิวตามมาตรฐานความหยาบของกระดาษทรายเบอร์ต่างๆ เพื่อให้ได้
พื้นผิวชิ้นงานที่มีความหยาบผิวเฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดยมีค่า  0.50, 2.50, 4.50, 6.50 และ 8.50 ไมครอน
โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ±0.05 ไมครอน ตามลําดับ 
  

วัสดุวิจัย 
รายละเอียด 

ผู้ผลิต/จ่าหน่าย 
สมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ 

พอลิเอทิลีนความหนาแน่น
ต่ําเชิงเส้น (Linear low 

density polyethylene, 
LLDPE) 

เกรด M3804 RUP 
บริษัท เครือซีเมนต์ไทย 

จํากัด (มหาชน) 
(ประเทศไทย) 

ลักษณะทางกายภาพ ผงสีขาวขุ่น 

ความหนาแน่น 0.938 g/cm3 

ดัชนีการไหล 4.0 g/10 min 
(ณ อุณหภูมิ 190ºC และน้ําหนักกด 2.16 kg) 

2-Hydroxypropyl-3- 
Piperazinyl-Quinoline 

CarboxylicAcid 
Methacrylate (HPQM) 

เกรด BCA-101A0 

บริษัท Micro Science 
Tech จํากัด 

(ประเทศเกาหลีใต้) 

ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวสีเหลืองอ่อน 

ความหนาแน่น 1.05 g/cm3 
ความเข้มข้นของ 

Active ingredient 
10 wt% 

เชื้อแบคทีเรีย Escherichia 
coli (E.coli) 

- ATCC 25922 
กรมวิทยาศาสตร์การ 
แพทย์ (ประเทศไทย) 
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การทดสอบความหยาบผิวและสมบัติเชิงกล 
ทดสอบความหยาบผิวของพ้ืนผิวชิ้นงานทดสอบด้วยเครื่อง Surface stylus profilometer (รุ่น SV-

3000CNC, บริษัท Mitutoyo จํากัด) โดยใช้หัววัดชนิดมาตรฐาน (Standard Stylus, รุ่น 12AAC731, บริษัท 
Mitutoyo จํากัด) รัศมีและมุมของหัววัดเป็น 0.002 มิลลิเมตรและ 60 องศา ตามลําดับและทดสอบสมบัติเชิงกล
ด้านความต้านทานต่อแรงดึงด้วยเครื่อง Universal testing machine (รุ่น Autograph AG-I, บริษัท Shimadzu 
จํากัด) ทําการเตรียมชิ้นงานทดสอบเป็นรูปดัมเบลล์ตามมาตรฐาน ASTM D638-10 (Type 1) ด้วยอัตราในการ
ดึง 100 มิลลิเมตรต่อนาท ี

การทดสอบไบโอฟิล์ม 
การทดสอบการเกิดไบโอฟิล์ม (Meira et al., 2012) ทดสอบโดยการนับจํานวนเซลล์ที่มีชีวิตของเชื้อ

แบคทีเรียที่ยึดติดบนพื้นผิววัสดุ โดยการบ่มชิ้นงานที่มีขนาด 2.5×2.5×0.25 ลูกบาศก์เซนติเมตรในอาหารเลี้ยง
เชื้อแบคทีเรียแบบเหลวที่มีแบคทีเรียเข้มข้น (OD600 = 0.1) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วัน โดย
ช่วงการทดสอบตั้งแต่ 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน ตามลําดับ นําชิ้นงานออกมาจุ่มในน้ําเกลือ (Normal saline) ที่
ผ่านการฆ่าเชื้อ 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จุ่มน้ําเกลือเป็นเวลา 3 วินาที เพ่ือกําจัดเชื้อที่ไม่ยึดติดบนพ้ืนผิวออก
และ ขั้นตอนที่ 2 จุ่มชิ้นงานพร้อมสกัดเชื้อที่ยึดติดกับผิวชิ้นงานออกโดยการปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเขย่าสาร 
(Vortex shaker, รุ่น KMC-1300V, บริษัท Vision Scientific จํากัด (ประเทศเกาหลีใต้)) เป็นเวลา 1 นาที ทําการ
นําเชื้อแขวนลอยที่ได้จากข้ันตอนที่ 2 ทําการเจือจางให้มีความเข้มข้นลดลงครั้งละ 10 เท่า และนําเชื้อที่เจือจาง
ได้หยดลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดแข็ง จากนั้น นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมงทําการ
นับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียและบันทึกผลเป็นจํานวนโคโลนีต่อพ้ืนที่ของชิ้นงาน 

 
ผลการวิจัย 
  จากงานวจิัยได้ศึกษาผลของความหยาบผิวของชิน้งานพอลิเอทลิีนความหนาแนน่ต่ําเชิงเส้นที่สง่ผลต่อ
สมบัติเชิงกล และการเกิดไบโอฟิล์มจึงทําการวัดความหยาบผวิของชิ้นงานตัวอย่างจากพอลิเอทิลีนเพ่ือหาค่าความ
หยาบผวิที่ใช้ในงานวจิัย โดยพบว่า ค่าความหยาบผวิเฉลีย่มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 0.50 - 8.50 ไมครอน และค่าความ
หยาบผวิเฉลี่ยชว่งประมาณ 0.50 - 2.50 ไมครอน เป็นค่าความหยาบผวิเฉลี่ยที่พบมากที่สุด ดงัแสดงในรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 ความหยาบผิวของชิ้นงานตัวอย่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้น 
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ผลการทดสอบสมบัติเชิงกลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความหยาบผิวและปริมาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มี
ต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน 

จากผลการทดลองสมบัติเชิงกลของชิ้นงานที่มีความหยาบผิวในช่วง 0.50 - 8.50 ไมครอน ดังแสดง
ในรูปที่ 2 พบว่า ค่ามอดุลัสแรงดึง (Tensile modulus) แสดงดังกราฟเส้นประ และค่าความทนทานต่อแรงดึง 
(Tensile strength) แสดงดังกราฟเส้นทึบ มีค่าประมาณ 220 – 230 เมกะปาสคาล และ 18 - 20 เมกะ
ปาสคาล ตามลําดับ จะเห็นว่าค่าความหยาบผิวไม่ส่งผลต่อสมบัติโดยรวมของวัสดุ ในกรณีของสมบัติเชิงกล
ของชิ้นงานที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM ในปริมาณ 0 – 2500 ส่วนในล้านส่วน ดังแสดงในรูปที่ 3 
พบว่า ค่ามอดุลัสแรงดึง (เส้นประ) และค่าความทนทานต่อแรงดึง (เส้นทึบ) มีค่าประมาณ 220 – 260 เมกะ
ปาสคาล และ 18 - 20 เมกะปาสคาล ตามลําดับ 

 

รูปที่ 2 สมบัติเชิงกลของชิ้นงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นที่มีความหยาบผิวแตกต่างกัน 

 

รูปที่ 3 สมบัติเชิงกลของชิ้นงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM  
         ในปริมาณแตกต่างกัน 
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ผลการทดลองของความหยาบผิวและปริมาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ มีต่อการเกิดไบโอฟิล์มบน
ผิวชิ้นงานที่ผสมและไม่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 

จากผลการทดสอบการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียที่ยึดเกาะบนพ้ืนผิวพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิง
เส้นที่ไม่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า ในช่วงการทดสอบ 3 – 9 วัน เชื้อแบคทีเรียมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นและคงที่จนมีค่าประมาณ 5.5 – 6.5 Cfu/cm2 และในช่วงเวลา 9 - 15 วัน เชื้อแบคทีเรียมี
ปริมาณลดลงจนมีค่าประมาณ 4.5 – 5.5 Cfu/cm2  

 

รูปที่ 4 จํานวนเชื้อแบคทีเรียที่ยึดเกาะบนพื้นผิวพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นที่ไม่ผสมสารยับยั้งเชื้อ 
         แบคทีเรีย 

 

  
(a) (b) 
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(c) 

รูปที่ 5 การป้องกันไบโอฟิล์มของชิ้นงานพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิงเส้นที่ผสมสารยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย HPQM ในปริมาณ (a) 500, (b) 1500 และ (c) 2500 ส่วนในล้านส่วน 

การทดสอบการเกิดไบโอฟิล์มบนชิ้นงานที่ผสมสารยับยั้งเชื้อ HPQM ดังแสดงในรูปที่ 5 การผสมสาร
ยับยั้งเชื้อชนิด HPQM ที่ปริมาณการผสม 500 ส่วนในล้านส่วน ดังแสดงในรูปที่ 5(a) พบว่า ชิ้นงานมีค่าการ
ป้องกันไบโอฟิล์มประมาณ 70 % ทุกช่วงความหยาบผิวและเวลาที่ศึกษา การผสมสารยับยั้งเชื้อ HPQM ที่
ปริมาณการผสม 1500 ส่วนในล้านส่วน ดังแสดงในรูปที่ 5 (b) พบว่า ชิ้นงานมีค่าการป้องกันไบโอฟิล์มเพ่ิมข้ึน 
โดยมีค่าการป้องกันไบโอฟิล์มในช่วง 9 วันแรกพบที่ 99.9 % ในขณะที่ช่วงเวลา 12 – 15 วัน มีค่าการ
ป้องกันไบโอฟิล์มประมาณ 30 % ในทุกความหยาบผิว เมื่อเพ่ิมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ปริมาณการผสม 
2500 ส่วนในล้านส่วน ดังแสดงในรูปที่ 5 (c) พบว่า ค่าการป้องกันไบโอฟิล์มของชิ้นงานมีค่าสูงขึ้นถึง 99.9 % 
ในทุกช่วงความหยาบผิวที่เวลาการทดสอบต่างๆ 

การอภิปรายผล 
จากการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่า การเปลี่ยนแปลงความหยาบผิวในช่วงการทดสอบส่งผลต่อการ

เปลี ่ยนแปลงทางกายภาพของชิ ้นงานทดสอบ ในขณะที ่การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส ่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสมบัติเชิงกลของชิ้นงานพอลิเอทิลีนโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาผลของปริมาณ
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผสมเข้ากับชิ้นงานในช่วงความเข้มข้น 0 - 2500 ส่วนในล้านส่วน ที่มีต่อสมบัติ
เชิงกลดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่า การเติมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไม่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกล  ทั้งนี้เนื่องจาก
ปริมาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทําการผสมมีปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของพอลิเมอร์
เมทริกซ์ (Matrix) (Sributr et al., 2014) 

จากผลการทดสอบการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียที่ยึดเกาะบนพ้ืนผิวพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ําเชิง
เส้นที่ไม่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า ในช่วงการทดสอบ 3 วันแรก เชื้อแบคทีเรียมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน คาดว่าเป็นผลมาจากการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวของชิ้นงาน และเชื้อแบคทีเรียเกิด
การเจริญเติบโตในช่วงของขั้นตอนการแนบติดของเชื้อแบคทีเรียจนกระทั่งมีการเจริญเติบโตของชั้นไบโอฟิล์ม 
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ส่งผลให้พบปริมาณเชื้อแบคทีเรียมากที่สุดจากนั้นในช่วงเวลา 3 - 15 วัน เชื้อแบคทีเรียมีปริมาณคงที่และมี
แนวโน้มลดลง คาดว่าเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่ไบโอฟิล์มมีการเจริญอย่างสมบูรณ์ และแบคทีเรียบางส่วนเกิดการ
การหลุดออก ส่งผลให้ปริมาณเชื้อแบคทีเรียลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาทดสอบ 
พบว่า เชื้อแบคทีเรียมีปริมาณใกล้เคียงกันในทุกความหยาบผิวแสดงให้เห็นว่า ความหยาบผิวของชิ้นงานที่ใช้
ในการทดสอบไม่ส่งผลต่อปริมาณการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียบนพ้ืนผิววัสดุ  

สําหรับชิ้นงานที่ผสมสารยับยั้ งเชื้อแบคทีเรียจนทําให้ชิ้นงานมีความปลอดเชื้อได้นั้นต้องมี
ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มได้ 99.9% จากผลการทดสอบการเกิดไบโอฟิล์มบนชิ้นงานที่ผสม
สารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM ดังแสดงในรูปที่ 5 พบว่า การผสมสารยับยั้งเชื้อชนิด HPQM ที่ปริมาณการ
ผสม 500 ส่วนในล้านส่วน พบว่า ชิ้นงานมีค่าการป้องกันไบโอฟิล์มต่ํากว่า 99.9% ทุกช่วงความหยาบผิวและ
เวลาที่ศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 5(a) แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานไม่มีประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม
เนื่องจากปริมาณของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM อาจน้อยเกินไปสําหรับงานวิจัยนี้เมื่อทําการเพ่ิมปริมาณ
การผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย HPQM ที่ปริมาณการผสม 1500 ส่วนในล้านส่วนดังแสดงในรูปที่ 5 (b) 
พบว่า ในช่วงแรกของการทดสอบการป้องกันไบโอฟิล์มของชิ้นงานมีค่าการป้องกันไบโอฟิล์มเพ่ิมขึ้นเป็น 
99.9% ทุกความหยาบผิว (โดยที่ชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ํา  (0.50 - 4.50 micron) มีประสิทธิภาพการ
ป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม ได้  9 วัน ในขณะที่ ชิ้นงานที่มีความหยาบผิวสู ง  (6.50 - 8.50 micron) มี
ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มได้ 3 วัน) หลังผ่านช่วงแรกของการทดสอบ พบว่า ค่าการป้องกันไบ
โอฟิล์มของชิ้นงานในทุกความหยาบผิวลดลง แสดงให้เห็นว่า เมื่อระยะเวลาการทดสอบนานขึ้น ประสิทธิภาพ
การป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มลดลงเนื่องจากการสูญเสียสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ผิวชิ้นงาน โดยชิ้นงานที่มี
ความหยาบผิวสูงมีค่าการป้องกันไบโอฟิล์มลดลงมากกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ํา เนื่องจากชิ้นงานที่มี
ความหยาบผิวสูงหรือมีพ้ืนที่ผิวมากมีการสูญเสียสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียออกจากผิวชิ้นงานในปริมาณที่
มากกว่า (Sharma et al., 2013) แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ํามีประสิทธิภาพการป้องกันการ
เกิดไบโอฟิล์มได้ดีกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวสูง ในขณะที่เมื่อเพ่ิมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ปริมาณการผสม 
2500 ส่วนในล้านส่วนดังแสดงในรูปที่ 5 (c) พบว่า ค่าการป้องกันไบโอฟิล์มของชิ้นงานทุกช่วงความหยาบผิว 
และเวลาของการทดสอบสูงถึง 99.9% แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงานทดสอบสามารถแสดงประสิทธิภาพการป้องกัน
การเกิดไบโอฟิล์มได้อย่างสมบูรณ์ 

 
บทสรุป            
 ความหยาบผิวของชิ้นงานพอลิเอทิลีนและปริมาณของสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของวัสดุพอลิเอทิลีน
ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสมบัติเชิงกลโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญ  ความหยาบผิวของชิ้นงานที่ใช้ใน
การทดสอบไม่ส่งผลต่อปริมาณการยึดเกาะของเชื้อแบคทีเรียบนพ้ืนผิววัสดุ การผสมสารยับยั้งเชื้อ HPQM ที่
ปริมาณการผสม 500 ส่วนในล้านส่วน ไม่มีประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์ม ในการผสมสารยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย HPQM ที่ปริมาณการผสม 1500 ส่วนในล้านส่วน เมื่อระยะเวลาการทดสอบนานขึ้น 
ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มมีการลดลง โดยชิ้นงานที่มีความหยาบผิวสูงมีค่าการป้องกันไบโอ
ฟิล์มลดลงมากกว่าชิ้นงานที่มีความหยาบผิวต่ํา และในการผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ปริมาณการผสม 
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2500 ส่วนในล้านส่วน ชิ้นงานทดสอบสามารถแสดงประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดไบโอฟิล์มได้อย่าง
สมบูรณ์ 
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เกิดไบโอฟิล์มบนพอลิเอทิลีน 
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