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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของสภาวะการใช้งานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของพอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิสไตรีน
(PS) ท่ีผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline Carboxylic acid Methacrylate 
(HPQM) 2 รูปแบบ คือ รูปแบบบนสารดูดซับแมกนีเซียมอลูมิโนเมตาซิลิเกต (Neusilin) และรูปแบบสารละลาย ท่ีความเข้มข้น 0 
ถึง 1250 ppm โดยทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อชนิด Escherichia coli (E.coli) ด้วยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรียท้ังก่อน
และหลังผ่านการจําลองการใช้งาน จากผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อด้วยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรียก่อนการ
ทดสอบสภาวะการใช้งานมีร้อยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรียถึง 99.9% ท่ีความเข้มข้น 500 750 1250 และ 1250 สําหรับระบบ 
PP/HPQM-neu PP/HPQM-sol PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol ตามลําดับ หลังผ่านการทดสอบสภาวะการใช้งานพบว่า
ชิ้นงาน PP/HPQM-neu 500 ppm และ PS/HPQM-neu 1250 ppm มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเช้ือไม่ถึง 99.9% แต่การใช้งาน
ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อของระบบ PP/HPQM-sol และ PS/HPQM-sol ซ่ึง PP/HPQM-sol 750 ppm และ 
PS/HPQM-sol  1250 ppm สามารถยับย้ังเชื้อได้ท่ี 99.9% แต่เม่ือแช่ชิ้นงานในน้ําท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ชิ้นงาน 
PP/HPQM-sol 750 ppm and PS/HPQM-sol 1250 ppm มีประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียท่ีลดลง (ไม่ถึง 99.9%) และ
ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาการแช่ชิ้นงานในน้ําเพ่ิมข้ึน 

คําหลัก: ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย พอลิโพรพิลนี  พอลิสไตรีน  สารยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย HPQM  และสารดูดซับนูซิลิน  
 
Abstract 

The effect of service conditions on anti-bacterial performance of polypropylene (PP) and polystyrene 
(PS) thermoplastics doped with 2–Hydroxypropyl–3–Piperazinyl–Quinoline Carboxylic acid Methacrylate 
antibacterial agents (HPQM) were studied. HPQM with two different forms, which were HPQM based Neusilin® 

(HPQM-neu) and HPQM based solution (HPQM-sol), were loaded in the polymers at the loading range of 0-
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1250 ppm. The antibacterial efficiencies of specimens before and after through service conditions against with 
Escherichia coli (E.coli) bacteria were indicated by bacteria reduction test. The results suggested that, the 
optimal HPQM concentrations to reach 99.9% bacteria reduction were 500 and 750 for PP/HPQM-neu and 
PP/HPQM-sol, respectively, whereas those of PS/HPQM-neu and PS/HPQM-sol were 1250 ppm. After through 
service conditions at room temperature, the bacteria reduction of PP/HPQM-neu 500 ppm and PS/HPQM-neu 
1250 ppm could not reach at 99.9%, but the bacteria reduction of PP/HPQM-sol 750 ppm and PS/HPQM-sol 
1250 ppm still reached at 99.9%. But when tested at 80oC, the anti-bacteria performance of PP/HPQM-sol 750 
ppm and PS/HPQM-sol 1250 ppm became less effectively, not reaching at 99.9%, and tended to drop with 
increasing water immersion time. 

Keywords: Anti-bacterial performance, Polypropylene, Polystyrene, Antibacterial agent HPQM and Neusilin®   
 
1. บทนํา 

การติดเชื้อจากแบคทีเรีย เป็นสาเหตุสําคัญของโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิด เช่น โรคอหิวาตกโรค วัณโรค โรคบาทะยัก และอื่นๆ 
[1 ,2] ซ่ึงแบคทีเรียมีอยู่ท่ัวไปในส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้มนุษย์สามารถติดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยการสัมผัสกับเชื้อโดยตรง การดื่ม หรือ 
รับประทานอาหารท่ีมีเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอยู่ [3] ดังนั้น การใช้ภาชนะที่สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียได้จึงเป็นอีกวิธีการใน
การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันจึงมีบรรจุภัณฑ์ต่างๆท่ีเติมสารยับย้ังแบคทีเรียนั้นมีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย[4] โดยพอลิเมอร์ท่ีใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นมีหลายชนิดเช่น พอลิเอททิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน เป็นต้น  

ในงานวิจัยนี้ทําการศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของพอลิพรอพิลีน และพอลิสไตรีนท่ีเติมด้วยสารยังย้ังเชื้อ
แบคทีเรียเอ็ชพีคิวเอ็ม รูปแบบบนสารดูดซับนิวซิลินและรูปแบบสารละลาย โดยทําการทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียด้วยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรียทั้งก่อนและหลังการการทดสอบสภาวะการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
 
2. วิธีการทดลอง  

งานวิจัยนี้ใช้พอลิพรอพิลีน และพอลิสไตรีน ผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียเอ็ชพีคิวเอ็ม 2 รูปแบบ ทําการข้ึนรูปชิ้นงานทดสอบ
ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูปร้อน การทดสอบในสภาวะการใช้งานของชิ้นงานทดสอบ และการทําการทดสอบ ดังรายละเอียดด้านล่าง   
2.1 วัสดุท่ีใช้ในการทดสอบ 

พอลิเมอร์ท่ีใช้ในงานวิจัยมี 2 ชนิด คือพอลิพรอพิลีน และพอลิสไตรีน โดยพอลิพรอพิลีนจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 
(ประเทศไทย) เกรด P403J และพอลิสไตรีนจากบริษัท สยามโพลิสไตรีน จํากัด (ประเทศไทย) เกรด 656D267 สารยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียเอ็ชพีคิวเอ็ม ท่ีมีชื่อทางเคมี 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate (HPQM)  
รูปแบบสารดูดซับจากบริษัท โกเวนเจอร์ จํากัด (ประเทศไทย) และ รูปแบบสารละลายจากบริษัท Micro Science Tech จํากัด 
(ประเทศเกาหลีใต้) เชื้อแบคทีเรียท่ีใช้วิจัย คือ ชนิด Escherichia coli (E.coli) สายพันธุ์ ATCC 25922 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย) จากนั้นทําการทดสอบช้ินงานในสภาวะจําลองการใช้งาน โดยการ
จําลองการใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการแช่น้ําท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ถึง 7 วัน โดยทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียทั้งก่อน และหลังการทดสอบการใช้งาน 
2.2. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 

การผสมสารยับย้ังเชื้อกับพอลิเมอร์เพ่ือให้ได้ชิ้นงานทดสอบ ทําโดยผสมพอลิเมอร์กับสารยับย้ังเชื้อ HPQM ท่ีความเข้มข้น
เท่ากับ 0 500 750 1000 และ 1250 ส่วนในล้านส่วนโดยนํ้าหนัก (ppm) โดยคํานวณตามปริมาณสารออกฤทธ์ิ HPQM (HPQM 
Active ingredient) ด้วยเครื่องผสมแบบอัดรีดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) เพ่ือให้ได้คอมปาวด์แบบเม็ด แล้วทําการ
ขึ้นรูปชิ้นงานขนาด 18x18x0.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ด้วยเคร่ืองอัดข้ึนรูปร้อนระบบแรงดัน (Hot compression moulding) ท่ี
อุณหภูมิ 200 และ 210 องศาเซลเซียส สําหรับพอลิโพรพิลีนและพอลิสไตรีน ตามลําดับ  
2.3 วีธีการทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ 

การทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณด้วยเทคนิคการนับเชื้อแบคทีเรีย (Plate count agar method) 
ทําโดยการเตรียมเชื้อแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แล้วทําการเตรียม
สารละลายเปปโตนให้มีความเข้มข้นของเชื้อเริ่มต้นประมาณ 105 CFU/ml ในขวดรูปชมพู่ท่ีมีชิ้นงานที่มีขนาด 5×5 ตาราง
เซนติเมตร แล้วนํามาเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่าด้วยความเร็ว 100 รอบต่อนาทีท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แล้วทําการนําเชื้อ
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แบคทีเรียท่ีเวลา 1  2  3 และ 4 ชั่วโมง เลี้ยงบนวุ้นอาหารเป็นเวลา18 ถึง 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น
นํามานับจํานวนโคโลนีของแบคทีเรียท่ีสามารถเจริญเติบโตบนวุ้นอาหาร และคํานวณเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียตาม
สมการที่ 1 
 

     สมการที่ 1 
 
 โดยท่ี  R คือ เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%) 
  A คือ จํานวนโคโลนีของชิ้นงานท่ีปราศจากสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml) 
  B คือ จํานวนโคโลนีของชิ้นงานท่ีผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย (CFU/ml) 
 
3. ผลการทดลอง 
3.1 การทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของชิ้นงานก่อนผ่านการทดสอบการใช้งาน 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli ของพอลิพรอพิลีนและพอลิสไตรีนผสมสาร HPQM ใน 2 
รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบสารละลายและสารดูดซับท่ีความเข้มข้น 0 500 750 1000 และ 1250 ppm แสดงในรูปท่ี 1 โดยรายงานผล
เป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงของเช้ือแบคทีเรีย พบว่าการผสมสาร HPQM ในพอลิเมอร์ 2 ระบบ โดย PP/HPQM-neu และ 
PP/HPQM-sol มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย E.coli เท่ากับ 99.9% ท่ีความเข้มข้น 500 และ 750 ppm ตามลําดับ 
ขณะที่ PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol ต้องใช้ความเข้มข้นเท่ากับ 1250 ppm ซ่ึงสังเกตได้ว่าพอลิพรอพิลีนสามารถยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียได้ท่ีความเข้มข้นของสาร HPQM น้อยกว่าในพอลิสไตรีน ท้ังนี้เนื่องจากสายโซ่ของพอลิสไตรีนมีความแข็งเกร็ง 
(rigidity) มากกว่าพอลิพรอลีน ส่งผลทําให้เกิดการขัดขวางการปลดปล่อยสาร HPQM ออกมายับย้ังเชื้อแบคทีเรีย[5] ทั้งนี้เป็นผล
จากพอลิสไตรีนมีอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วเท่ากับ 80 ถึง 100 องศาเซลเซียส ขณะท่ีพอลิพรอพิลีนมีอุณหภูมิการ
เปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส โดยในการทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีต่ํากว่าอุณหภูมิการเปล่ียนสถานะคล้ายแก้วของพอลิสไตรีน ในกรณีการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ
ของสาร HPQM ในพอลิพรอพิลีน แสดงในรูปท่ี 1(a) และ 1(b) พบว่า PP/HPQM-neu มีร้อยละการลดลงของเชื้อแบคทีเรียถึง 
99.9% ท่ีความเข้มข้นน้อยกว่า PP/HPQM-sol เนื่องจากสารดูดซับนูซิลินท่ีใช้ดูดซับสาร HPQM มีความเป็นรูพรุนและชอบน้ํา อีก
ท้ังสาร HPQM สามารถละลายน้ําได้ดี จึงส่งเสริมการปลดปล่อยสาร HPQM ออกมาได้อย่างรวดเร็วบริเวณผิวหน้าชิ้นงานท่ีสัมผัส
กับน้ํา ในระหว่าการทดสอบ[6] ขณะท่ีในพอลิสไตรีนมีปริมาณการผสมที่เท่ากัน แสดงในรูปท่ี 1 (c) และ 1(d) อาจเป็นผลจาก
ความแข็งเกร็งของสายโซ่พอลิสไตรีนขัดขวางการปลดปล่อยสาร HPQM 
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3.2 การทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของชิ้นงานหลังการเสื่อมสภาพด้วยการแช่น้ํา 

 

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

หลังการแช่น้ําท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 0 ถึง 7 วัน 
การทดสอบการเสื่อมสภาพโดยการนําชิ้นงาน PP/HPQM-neu 500 ppm  PP/HPQM-sol 750 ppm  PS/HPQM-neu 

1250 ppm และ PS/HPQM-sol  1250 ppm ซ่ึงมีความเข้มข้นของสาร HPQM ท่ีน้อยท่ีสุดท่ีมีร้อยละการลดลงของเช้ือ

รูปที่ 1 เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli ของชิ้นงาน (a) PP/HPQM-neu (b) PP/HPQM-sol 
(c) PS/HPQM-neu และ (d) PS/HPQM-sol ท่ีความเข้มข้นเท่ากับ 0  500  750  1000 และ 1250 ppm 

(a) (b)

(c) (d)

(a) (b)

(c) (d)
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แบคทีเรียเท่ากับ 99.9% โดยแช่น้ําท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลาต้ังแต่ 1 ถึง 7 วัน หลังจากนั้นทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียชนิด E.coli พบว่าชิ้นงาน PP/HPQM-neu 500 ppm และ PS/HPQM-neu 1250 ppm มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเช้ือ
อยู่ในช่วง 0 ถึง 52% หลังผ่านการแช่น้ําต้ังแต่วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 7 แสดงในรูปท่ี 2(a) และ 2(c) เนื่องจากสาร HPQM ภายในสารดูด
ซับนูซิลินบริเวณผิวหน้าชิ้นงานถูกปลดปล่อยออกมาได้ดี ทําให้ชิ้นงานสูญเสียสาร HPQM ไปจากผิวหน้าระหว่างการแช่น้ํา อีกท้ัง
สาร HPQM สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับสารดูดซับนูซิลินได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Qian et al. [6] พบว่าหมู่คาร์บอก
ซิลิกของสารอิบูโพรเฟนสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับหมู่ไฮดรอกซิลของสารดูดซับนูซิลินได้ ซ่ึงสาร HPQM มีหมู่คาร์บอกซิลิ
กเช่นเดียวกัน จึงคาดว่าสาร HPQM สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับสารดูดซับนูซิลิน และส่งผลให้ขัดขวางการปลดปล่อยสาร 
HPQM จากภายในชิ้นงาน ดังนั้น ชิ้นงานท่ีสูญเสียสาร HPQM ไปจากผิวหน้าและไม่สามารถปลดปล่อยสาร HPQM จากภายในได้ 
ส่งผลให้ไม่สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9%  ในกรณีของ PP/HPQM-sol 750 ppm และ PS/HPQM-sol  1250 ppm 
หลังผ่านการแช่น้ําต้ังแต่วันท่ี 1 จนถึงวันท่ี 7  มีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียเท่ากับ 99.9% แสดงในรูปท่ี 2(b) และ 2(d) 
เนื่องจากสาร HPQM-sol สามารถถูกปลดปล่อยจากภายในช้ินงานได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากความแตกต่างของความเข้มข้น
ระหว่างภายในชิ้นงานและสารละลายเปปโตน แม้ว่ามีการสูญเสียสาร HPQM ไปบางส่วนจากการแช่นํ้า 

 

รูปที่ 3 เปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli  ของชิ้นงาน (a) PP/HPQM-neu 500 ppm 
(b) PP/HPQM-sol 750 ppm (c) PS/HPQM-neu 1250 ppmและ (d) PS/HPQM-sol  1250 ppm 

หลังการแช่น้ําท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0 ถึง 7 วัน
ในส่วนการทดสอบชิ้นงานแช่น้ําท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส พบว่าชิ้นงาน PP/HPQM-neu 500 ppm และ PS/HPQM-

neu 1250 ppm พบว่าเปอร์เซ็นต์การลดลงของเช้ือแบคทีเรียอยู่ในช่วง 0 ถึง 52% หลังผ่านการแช่น้ําต้ังแต่วันท่ี 1 จนถึงวันท่ี 7 
แสดงในรูปท่ี 3(a) และ 3(c) เช่นเดียวกับการแช่น้ําท่ีอุณหภูมิห้อง ขณะที่ PP/HPQM-sol 750 ppm และ PS/HPQM-sol  1250 
ppm มีแนวโน้มท่ีลดลงของเปอร์เซ็นการลดลงของเชื้อแบคทีเรียตามวันท่ีแช่น้ํา แสดงในรูปท่ี 3(b) และ 3(d) ซ่ึงแตกต่างกับผล
การทดลองในรูปท่ี 2(b) และ 2(d) ซ่ึงการลดลงของ PP/HPQM-sol 750 ppm และ PS/HPQM-sol  1250 ppm เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในวันท่ี 1 และ 3 วัน ตามลําดับ ท้ังนี้เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนส่งผลให้สายโซ่พอลิเมอร์เกิดการส่ันไหวเพ่ิมข้ึน โดยการสั่น
ไหวทําให้เกิดช่องว่างระหว่างสายโซ่ ดังนั้น สาร HPQM-sol จึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านช่วงว่างดังกล่าวออกมาภายนอกชิ้นงานด้วย
ความแตกต่างของความเข้มข้นได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ColÍn-Chávez et al. [8] ท่ีผสมสาร astaxanthin ในฟิล์ม
พอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า พบว่าสัมประสิทธิ์การแพร่ของสาร astaxanthin ออกจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นตํ่า มีค่า

(a) (b)

(c) (d)
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เพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีใช้แช่ชิ้นงานด้วยสารละลาย ethanol 95% ดังนั้น การแช่ชิ้นงานท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จึงมีการ
สูญเสียสาร HPQM-sol ได้มากกว่าที่อุณหภูมิห้อง 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการทดลองชิ้นงานระบบ PP/HPQM-neu  PP/HPQM-sol  PS/HPQM-neu และ PS/HPQM-sol มีเปอร์เซ็นการ
ลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli ถึง 99.9% ท่ีความเข้มข้นของสาร HPQM เท่ากับ 500 750 1250 และ 1250 ppm 
ตามลําดับ จากนั้นทดสอบชิ้นงานระบบ PP/HPQM-neu 500 ppm และ PS/HPQM-neu 1250 ppm หลังผ่านการแช่น้ําท่ี
อุณหภูมิห้องส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การลดลงของเช้ือแบคทีเรียชนิด E.coli ไม่ถึง 99.9% ขณะที่ระบบ PP/HPQM-sol 750 ppm 
และ PS/HPQM-sol 1250 ppm ยังคงมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E.coli ถึง 99.9% ขณะท่ีการแช่น้ําท่ี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส พอลิเมอร์ท้ังสองระบบ มีประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียไม่ถึง 99.9% และมีแนวโน้มท่ีลดลง
ตามจํานวนวันท่ีแช่ชิ้นงานในน้ํา 
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