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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้ศึกษาผลของปริมาณสารเสริมสภาพพลาสติกชนิดไดออกทิลพธาเลท (Dioctyl Phthalate ,DOP) 0-50 ส่วนในร้อย
ส่วนและปริมาณสารยับย้ังเชื้อแบคมีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม 0-2000 ส่วนในล้านส่วน ท่ีมีต่อสมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน และ
ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย เชื้อแบคทีเรียท่ีใช้ คือ Escherichia coli (E. coli) ATCC 25923 ทดสอบความสามารถการ
ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียด้วยเทคนิคการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรีย (Plate count agar method, PCA) ผลการทดลองพบว่า การเติม
สารดีโอพีในพีวีซีคอมปาวด์ทําให้สมบัติเชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึงและความต้านทานแรงดึงสูงสุด มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณของดี
โอพี ส่วนเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และความเหนียวของพีวีซีคอมปาวด์มีค่าเพ่ิมข้ึน สําหรับการเติมสารดีโอพีส่งผลให้
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วลดลง นอกจากน้ี การเติมปริมาณสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสมบัติเชิงกลโดยรวม และสมบัติทางความร้อนของพีวีซีคอมปาวด์ การเติมดีโอพีท่ีปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน 
และสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มท่ีปริมาณ 1000 ส่วนในล้านส่วน ในพีวีซีคอมปาวด์สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด  
E. coli  ได้ถึง 99.9%  
 
คําหลัก: พีวีซีคอมปาวด์, สารเสริมสภาพพลาสติก, สารยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย, สมบัติเชิงกล 
 
Abstract 
 This work studied the addition of DOP (Dioctyl Phthalate) plasticizer at various loadings 0-50 parts per 
hundred (pph) and antibacterial agent against (HPQM at loading 0-2000 ppm on the mechanical properties, 
thermal properties and antibacterial performance of Poly (vinyl chloride) compound. Escherichia coli (E. coli) 
ATCC 25923 were used in this work. Plate Count Agar (PCA) method was employed to assess the ability of the 
anti-bacterial ability. The experimental results suggested that the DOP plasticizer in PVC compound improved 
the elongation at break and toughness. However, increasing of the DOP plasticizer loading decreased tensile 
modulus and tensile strength. The glass transition temperature of PVC compound decreased with increasing 
DOP plasticizer. Moreover, the overall mechanical and thermal properties of the PVC compounds were not 
affected by the addition of HPQM. Increasing DOP plasticizer at 50 pph and antibacterial agent against at 1000 
ppm could achieve 99.9% antibacterial efficacy against E. coli. 
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1. บทนํา 
 พอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี (Polyvinyl Chloride, PVC) เป็นเทอร์โมพลาสติกท่ี์มีสมบัติแข็ง (Rigid) และเปราะ(Brittle)  ไม่
อ่อนตัว และแตกหักง่ายเมื่อได้รับแรงกระแทก ดังนั้น หากต้องการปรับปรุงพีวีซีให้เหมาะสมต่อการใช้งานจึงต้องมีการเติมสารเติม
แต่งเพื่อเพ่ิมสมบัติให้ได้ตามท่ีต้องการ สารเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับพีวีซีเรียกว่า สารเสริมสภาพพลาสติก (Plasticizer) ซ่ึงสารเสริม
สภาพพลาสติกช่วยเพ่ิมความสามารถในการไหลแบบพลาสติก (Plastic flow) และลดความหนืดของพอลิเมอร์ขณะหลอมเหลว 
ทําให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายข้ึน [1] โดยที่สารเสริมสภาพสําหรับพีวีซีมีหลายประเภท ได้แก่ กลุ่มพธาเลท กลุ่มฟอสเฟส กลุ่มไตร
เมททัลเลต กลุ่มพอลิเมอร์ โดยกลุ่มพธาเลทเอสเตอร์ชนิดไดออกทิลพธาเลท (Dioctyl Phthalate ,DOP) นิยมใช้มากในพีวีซี โดย
ดีโอพีมีอุณหภูมิการละลายท่ี 120 องศาเซลเซียส เพ่ิมเสถียรภาพทางความร้อน และทําให้ผลิตภัณฑ์มีความอ่อนตัวท่ีดี ท่ีอุณหภูมิ
ต่ําได้ [2] ปัจจุบันพีวีซีแบบนิ่ม (Plasticizer PVC; pPVC) นําไปใช้งานอย่างกว้างขวางท้ังในด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านสถาปัตย์กรรม/
วัสดุตกแต่ง และด้านการแพทย์ เช่น ขวดบรรจุน้ํา แผ่นรองพื้น สายยาง พรมพลาสติก ผ้าใบหลังคา ถุงเลือด และม่านในโรงงาน
อาหารแช่แข็ง เป็นต้น จึงสนใจนําพีวีซีแบบนิ่มมาประยุกต์ใช้งานด้านวัสดุพลาสติกปลอดเชื้อแบคทีเรียท่ีต้องสัมผัสกับร่างกายและ
ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น แผ่นรอง/เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงพยาบาล ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาผลของปริมาณสารเสริม
สภาพพลาสติกชนิดดีโอพีและปริมาณสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มท่ีมีต่อสมบัติเชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึง ความทนทาน
ต่อแรงดึง เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli และตรวจสอบผลทางความร้อน 
ด้วยเทคนิค DSC  
 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 วัตถุดิบ 
 พีวีซีเกรด SIAMVIC-258RB (ค่า K =58) ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท วีพี วู๊ด จํากัด (ประเทศไทย) สารเสริมสภาพ
พลาสติกไดออกทิลพธาเลท (Dioctyl Phthalate ,DOP) จากบริษัท เอแอนด์พี พาวเวอร์คลีน จํากัด (ประเทศไทย) สารยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มในนิวซิลีน (มีปริมาณเอชพีคิวเอ็ม 20 เปอร์เซ็นต์) จากบริษัท โกเวนเจอร์ จํากัด (ประเทศไทย) เชื้อ
แบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบ คือ Escherichia coli (E. coli) สายพันธุ์ ATCC 25923 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
2.2 การเตรียมชิ้นงานทดสอบ 
 นําพีวีซี สารเติมแต่ง และสารยับย้ังเชื้อเอชพีคิวเอ็ม ตามอัตราส่วนดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยปรับเปลี่ยนปริมาณดีโอพี ท่ี 0, 
25 และ 50 ส่วนในร้อยส่วน (Part per hundred, pph) และปรับเปลี่ยนปริมาณสารละลายเอชพีคิวเอ็ม ท่ี 0, 500, 1,000, 
1,500, และ 2,000 ส่วนในล้านส่วน (Part per million, ppm)  เตรียมผสมโดยใช้ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (High speed 
mixer) จากบริษัท Lab tech Engineering ท่ีความเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาที เวลา 5 นาที จากนั้นผสมในเครื่องอัดรีดแบบ
เกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) จากบริษัท HAAKE รุ่น Rheomex CTW 100p ท่ีอุณหภูมิการผสม ดังนี้ feed zone ท่ี 
150 องศาเซลเซียส compression zone ท่ี 160 องศาเซลเซียส และ die zone ท่ี 165 องศาเซลเซียส เม่ือได้เม็ดคอมปาวด์แล้ว
นําไปเตรียมเป็นแผ่นด้วยเครื่อง Hot two roll mill ท่ีอุณหภูมิ ท่ี 160 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 5 นาที ต่อจากนั้นขึ้นรูปชิ้นงาน
ทดสอบด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปร้อนระบบแรงดัน (Hot compression molding) จากบริษัท Lab tech Engineering ท่ีอุณหภูมิ 160
องศาเซลเซียส  ความดัน 150 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เวลา 15 นาที แล้วเตรียมแผ่นชิ้นงานให้มีขนาดตามมาตรฐานการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล และประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย 
 
 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมของพอลิไวนิลคลอไรด์ท่ีใช้ในงานวิจัย 
 

ชื่อสารเคมี ปริมาณ (pph) * หน้าที ่
Suspension PVC grade SIAMVIC-258RB 100 Polymer matrix 
PF 608A (Pb-Ba based organic) 1.5 Heat stabilizer 
Finalux®G-741 1.0 External lubricant 
PA-20 1.5 Processing aids 
Dioctyl Phthalate (DOP) varying 0, 25, 50 Plasticizer 
HPQM based neusilene (ppm**) varying 0-2000 ppm** Antibacterial agent 

*pph: part per hundred, **ppm: part per million  
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2.3 การทดสอบสมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อน  
 การทดสอบสมบัติเชิงกลด้านความต้านทานแรงต่อดึง มอดุลัสแรงดึง เปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และค่าความเหนียว ตาม
มาตรฐาน ASTM D412-06 ด้วยเครื่อง Universal Testing Machine จากบริษัท Shimadzu รุ่น Autograph Ag-I 5 kN 
อัตราเร็วในการดึงที่ 500 mm/min สําหรับการทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค Differential Scanning Calorimetry 
(DSC) จากบริษัท Jeol รุ่น JSM-5800 อัตราการให้ความร้อน  (Scanning rate ) 20 องศาเซลเซียสต่อนาที ในช่วงอุณหภูมิ -50 -
200 องศาเซลเซียส ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน  
2.4 การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และทดสอบการแพร่สารเคมีออกมาที่ผิวชิ้นงาน 
 การทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณ ใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E2149 แบบเทคนิคการนับ
เชื้อแบคทีเรีย  (Plate count agar method) โดยบ่มเชื้อทดสอบท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เวลา 24 ชั่วโมง เตรียมชิ้นงาน
ขนาด 5 x 5 ตารางเซนติเมตร เพ่ือทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในสารละลายเปปโตนด้วยวิธีการเขย่าท่ี 100 รอบต่อ
นาที [3] คํานวณปริมาณเชื้อแบคทีเรียหลังการทดสอบในเวลาที่กําหนด ดังสมการท่ี 1 

                                                                                                  
B)xn(10

ACFU/ml                                                                   (1) 

โดยท่ี    CFU/ml คือ กลุ่มแบคทีเรีย (Colony forming unit) ต่อมิลลิลิตร 
   A คือ จํานวนกลุ่มแบคทีเรียโดยเฉลี่ย 
   n คือ จํานวนคร้ังการเจือจาง 
   B คือ ปริมาตรสารละลายแบคทีเรีย (ปริมาตร 100 ไมโครลิตร) 
 ส่วนการทดสอบการแพร่สารเคมีท่ีผิวชิ้นงาน โดยการวัดค่าการเปียกผิวของชิ้นงานด้วยการวัดมุมสัมผัสตามมาตรฐาน ASTM 
D7334-08 ด้วยเครื่องวัดมุมสัมผัส (Contact angle goniometer) จากบริษัท CMU-PHYS รุ่น CMU-PHYS-nanolabs 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
3.1 สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน  

รูปท่ี 1 แสดงสมบัติเชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึง ความต้านทานแรงดึงสูงสุด และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของ พีวีซีคอม
ปาวด์ ผลการทดลองพบว่า มอดุลัสแรงดึงและความต้านทานแรงดึงสูงสุดมีแนวโน้มลดลง ส่วนเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด 
เพ่ิมขึ้น ตามปริมาณของสารดีโอพีท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากสารดีโอพีทําให้อุณหภูมิการเปล่ียนสถานะคล้ายแก้ว (Glass transition 
temperature, Tg) ของพีวีซีคอมปาวด์ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 2 เป็นผลจากการกระบวนพลาสติ
ไซเซชั่น (Plasticization) โดยสารดีโอพีเข้าไปแทรกตัวระหว่างสายโซ่พีวีซีทําลายพันธะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของพีวีซี แยก
พันธะส่วนที่มีขั้วอะตอมคลอรีนของพีวีซีให้อยู่ห่างกัน ทําให้เพ่ิมพ้ืนท่ีอิสระระหว่างสายโซ่โมเลกุล และทําให้สายโซ่ของพีวีซีเกิดการ
เคลื่อนไหวระหว่างกันได้ง่ายขึ้นเม่ือได้รับแรง [1, 2] แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การเติมดีโอพีท่ีปริมาณ 25 ส่วนในร้อยส่วน (การเติม
ท่ีปริมาณน้อย) ทําให้ค่ามอดุลัสแรงดึงเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากเกิดแอนติพลาสติไซเซชั่น  (Antiplasticization) ของพีวีซีคอมปาวด์  
โดยสารดีโอพีทําให้เกิดช่องว่างสายโซ่โมเลกุลสามารถจัดเรียงตัวเป็นระเบียบดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Matuana และ
คณะ[3] ส่วนการเติมปริมาณสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มในพีวีซีคอมปาวด์ ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมบัติ
เชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึง ความต้านทานแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของพีวีซีคอมปาวด์ และสมบัติทางความร้อน 
ท้ังนี้เนื่องจากการเติมปริมาณของเอชพีคิวเอ็มที่น้อยมาก (ประมาณ 0.05-0.2% เม่ือเทียบกับพีวีซี) ส่วนการเติมปริมาณสารยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มในพีวีซีคอมปาวด์ ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสมบัติเชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึง ความต้านทาน
แรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของพีวีซีคอมปาวด์ และสมบัติทางความร้อน ท้ังนี้เนื่องจากการเติมปริมาณของเอชพี
คิวเอ็มท่ีน้อยมาก (ประมาณ 0.05-0.2% เม่ือเทียบกับพีวีซี) 
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รูปที่ 1 มอดุลัสแรงดึง ความต้านทานแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพี 

และสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม 
 
ตารางที่ 2 อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีมีการเติมสารดีโอพีท่ีปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน และสาร
ยับย้ังเชื้อเอชพีคิวเอ็มท่ีปริมาณ 1000 ส่วนในล้านส่วน 

ชิ้นงานทดสอบ อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว  (องศาเซลเซียส) 
PVC Compound 79.5 
PVC/HPQM 1000 ppm 80.4 
PVC/DOP 50 pph 13.4 
PVC/DOP 50 pph/HPQM 1000 ppm 14.9 

  
 สําหรับพฤติกรรมของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะการยืด หรือ (Force – Displacement) ของพีวีซีคอมปาวด์ ท่ี
ปรับเปลี่ยนปริมาณของสารดีโอพีและสารเอชพีคิวเอ็มดังแสดงในรูปที่ 2 โดยพื้นท่ีใต้กราฟระหว่างแรงกับระยะการยืด สามารถ
แสดงถึงพฤติกรรมการรับแรงหรือความเหนียว (Toughness) ของวัสดุได้ จากผลการทดลองพบว่าพีวีซีคอมปาวด์ท่ีไม่เติมสารดีโอ
พี(หมายเลข 1) โดยมีค่าการรับแรงที่สูงและมีการยืดตัวท่ีน้อยมาก และเมื่อเติมสารดีโอพีท่ีปริมาณมากข้ึน (หมายเลข 2 และ 3)  
พบว่า พีวีซีคอมปาวด์รับแรงได้ลดลงแต่มีการยืดตัวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแสดงพฤติกรรมวัสดุมีความเหนียวเพ่ิมข้ึน[4] ท้ังนี้เนื่องจากสารเสริม
สภาพพลาสติกช่วยในการเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับพีวีซีคอมปาวด์ ส่วนกรณีการเติมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียไม่ส่งผลต่อความเหนียว
ของพีวีซีคอมปาวด์ทุกสัดส่วนการผสม 

 

รูปที่ 2 พฤติกรรมของกราฟแรงดึง- ระยะการยืดของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพีและสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียเอชพีคิวเอ็ม
 
3.2 การแพร่สารเคมีออกที่ผิวชิ้นงาน และการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  
 กลไกของการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียสามารถเกิดได้โดยสารยับย้ังเชื้อแพร่ออกมาท่ีผิวของชิ้นงานพีวีซีคอมปาวด์ จึงสามารถยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียได้ สําหรับการตรวจสอบความสามารถการแพร่ของสารยับย้ังเชื้อได้ด้วยวิธีการวัดค่ามุมสัมผัส ดังแสดงในตารางท่ี 3
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พบว่า ค่ามุมสัมผัสระหว่างน้ํากับผิวของพีวีซีคอมปาวด์มีค่า 78.37 องศา ในขณะที่มุมสัมผัสระหว่างน้ํากับผิวของพีวีซีคอมปาวด์ท่ี
ผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม มีค่ามุมสัมผัส 72.95 องศา ซ่ึงมีค่ามุมสัมผัสลดลงแสดงถึงสารยับย้ังเชื้อชนิดเอชพี
คิวเอ็มมีความชอบน้ํา (Hydrophilic) สามารถแพร่ออกมาที่ผิวของพีวีซีคอมปาวด์ได้ ส่วนกรณีพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพีท่ี
ปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน มีค่ามุมสัมผัส 104.12 องศา ซ่ึงมีค่ามุมสัมผัสเพิ่มข้ึนแสดงว่าท่ีบริเวณพ้ืนผิวพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสาร
ดีโอพี มีความไม่ชอบน้ํา (Hydrophobicity) เนื่องจาก โครงสร้างทางเคมีของสารดีโอพีมีหมู่อะโรมาติกขนาดใหญ่ นอกจากน้ีพบว่า
พีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารเอชพีคิวเอ็ม 1000 ส่วนในล้านส่วน และสารดีโอพีท่ีปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน มีค่ามุมสัมผัส 100.03 
องศา ซ่ึงค่ามุมสัมผัสอยู่ระหว่างพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพีกับพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารเอชพีคิวเอ็ม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสารยับย้ัง
เชื้อเอชพีคิวเอ็มและสารดีโอพีอยู่บนผิวของชิ้นงานพีวีซี 
 
ตารางที่ 3 ค่ามุมสัมผัสของพีวีซีคอมปาวด์ ท่ีผสมและไม่ผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มท่ีปริมาณ 1000 ส่วนในล้าน

ส่วน และสารดีโอพี 50 ส่วนในร้อยส่วน 
ชิ้นงานทดสอบ ค่ามุมสัมผัส (องศา) 

PVC Compound 78.37 
PVC/HPQM 1000 ppm 72.95 
PVC/DOP 50 pph 104.12 
PVC/DOP 50 pph /HPQM 1000 ppm 100.03 
  
 รูปที่ 3 แสดงการทดสอบการลดลงเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณด้วยวิธีการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียของพีวีซีคอมปาวด์ โดยการ
ทดสอบแบบเขย่าชิ้นงานท่ีเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง พบว่า พีวีซีคอมปาวด์ท่ีมีปริมาณสารดีโอพี 0-25 ส่วนในร้อยส่วน และมี
สารยับย้ังเชื้อเอชพีคิวเอ็ม 0-2000 ส่วนในล้านส่วน ดังแสดงในรูปที่ 3(ก) และ(ข) ตามลําดับ ไม่สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด 
E. coli ได้ถึง 99.9% ส่วนท่ีปริมาณสารดีโอพี 50 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วน สารยับย้ังเชื้อเอชพีเอ็มท่ีปริมาณ 1000 – 2000 ส่วนใน
ล้านส่วน มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ถึง 99.9% (แสดงถึงวัสดุปลอดเชื้อแบคทีเรีย) ดังแสดงในรูปที่ 3(ค) ท้ังนี้
เนื่องจากสารดีโอพีทําให้เกิดพ้ืนท่ีอิสระระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพีวีซีคอมปาวด์เกิดการเคลื่อนไหวได้ง่าย ส่งผลทําให้สารยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียเอชพีคิวเอ็มสามารถแพร่ออกมาท่ีผิวได้ อาจกล่าวได้ว่าการเติมสารดีโอพีเพิ่มข้ึนส่งผลต่อความสามารถในการยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียที่เพ่ิมขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสามารถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ของพีวีซีคอมปาวด์ ท่ีเติมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียร่วม 
กับสารดีโอพี (ก) ไม่เติม ข) 25 ส่วนในร้อยส่วน และ (ค) 50 ส่วนในร้อยส่วน 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 จากงานวิจัยสมบัติเชิงกล และประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
การเติมสารดีโอพีในพีวีซีคอมปาวด์ทําให้สมบัติเชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึง และความต้านทานแรงดึงสูงสุดลดลงตามปริมาณของสาร
ดีโอพี ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และความเหนียวมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของสารดีโอพี สําหรับการเติมสารยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมบัติเชิงกลโดยรวมของพีวีซีคอมปาวด์ นอกจากน้ีการเติมสารดีโอพีท่ี
ปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน และสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม 1000-2000 ส่วนในล้านส่วน ในพีวีซีคอมปาวด์ 
สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ได้ 99.9% 
5. กิตติกรรมประกาศ 

(ก) (ข) (ค) 

   

 
รูปที่ 1 มอดุลัสแรงดึง ความต้านทานแรงดึง และเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาดของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพี 

และสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม 
 
ตารางที่ 2 อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีมีการเติมสารดีโอพีท่ีปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน และสาร
ยับย้ังเชื้อเอชพีคิวเอ็มท่ีปริมาณ 1000 ส่วนในล้านส่วน 

ชิ้นงานทดสอบ อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว  (องศาเซลเซียส) 
PVC Compound 79.5 
PVC/HPQM 1000 ppm 80.4 
PVC/DOP 50 pph 13.4 
PVC/DOP 50 pph/HPQM 1000 ppm 14.9 

  
 สําหรับพฤติกรรมของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะการยืด หรือ (Force – Displacement) ของพีวีซีคอมปาวด์ ท่ี
ปรับเปลี่ยนปริมาณของสารดีโอพีและสารเอชพีคิวเอ็มดังแสดงในรูปที่ 2 โดยพื้นท่ีใต้กราฟระหว่างแรงกับระยะการยืด สามารถ
แสดงถึงพฤติกรรมการรับแรงหรือความเหนียว (Toughness) ของวัสดุได้ จากผลการทดลองพบว่าพีวีซีคอมปาวด์ท่ีไม่เติมสารดีโอ
พี(หมายเลข 1) โดยมีค่าการรับแรงที่สูงและมีการยืดตัวท่ีน้อยมาก และเมื่อเติมสารดีโอพีท่ีปริมาณมากข้ึน (หมายเลข 2 และ 3)  
พบว่า พีวีซีคอมปาวด์รับแรงได้ลดลงแต่มีการยืดตัวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแสดงพฤติกรรมวัสดุมีความเหนียวเพ่ิมข้ึน[4] ท้ังนี้เนื่องจากสารเสริม
สภาพพลาสติกช่วยในการเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับพีวีซีคอมปาวด์ ส่วนกรณีการเติมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียไม่ส่งผลต่อความเหนียว
ของพีวีซีคอมปาวด์ทุกสัดส่วนการผสม 

 

รูปที่ 2 พฤติกรรมของกราฟแรงดึง- ระยะการยืดของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพีและสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียเอชพีคิวเอ็ม
 
3.2 การแพร่สารเคมีออกที่ผิวชิ้นงาน และการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย  
 กลไกของการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียสามารถเกิดได้โดยสารยับย้ังเชื้อแพร่ออกมาท่ีผิวของชิ้นงานพีวีซีคอมปาวด์ จึงสามารถยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียได้ สําหรับการตรวจสอบความสามารถการแพร่ของสารยับย้ังเชื้อได้ด้วยวิธีการวัดค่ามุมสัมผัส ดังแสดงในตารางท่ี 3

1 

2 
3 
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พบว่า ค่ามุมสัมผัสระหว่างน้ํากับผิวของพีวีซีคอมปาวด์มีค่า 78.37 องศา ในขณะที่มุมสัมผัสระหว่างน้ํากับผิวของพีวีซีคอมปาวด์ท่ี
ผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม มีค่ามุมสัมผัส 72.95 องศา ซ่ึงมีค่ามุมสัมผัสลดลงแสดงถึงสารยับย้ังเชื้อชนิดเอชพี
คิวเอ็มมีความชอบน้ํา (Hydrophilic) สามารถแพร่ออกมาที่ผิวของพีวีซีคอมปาวด์ได้ ส่วนกรณีพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพีท่ี
ปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน มีค่ามุมสัมผัส 104.12 องศา ซ่ึงมีค่ามุมสัมผัสเพิ่มข้ึนแสดงว่าท่ีบริเวณพ้ืนผิวพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสาร
ดีโอพี มีความไม่ชอบน้ํา (Hydrophobicity) เนื่องจาก โครงสร้างทางเคมีของสารดีโอพีมีหมู่อะโรมาติกขนาดใหญ่ นอกจากน้ีพบว่า
พีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารเอชพีคิวเอ็ม 1000 ส่วนในล้านส่วน และสารดีโอพีท่ีปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน มีค่ามุมสัมผัส 100.03 
องศา ซ่ึงค่ามุมสัมผัสอยู่ระหว่างพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพีกับพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารเอชพีคิวเอ็ม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสารยับย้ัง
เชื้อเอชพีคิวเอ็มและสารดีโอพีอยู่บนผิวของชิ้นงานพีวีซี 
 
ตารางที่ 3 ค่ามุมสัมผัสของพีวีซีคอมปาวด์ ท่ีผสมและไม่ผสมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มท่ีปริมาณ 1000 ส่วนในล้าน

ส่วน และสารดีโอพี 50 ส่วนในร้อยส่วน 
ชิ้นงานทดสอบ ค่ามุมสัมผัส (องศา) 

PVC Compound 78.37 
PVC/HPQM 1000 ppm 72.95 
PVC/DOP 50 pph 104.12 
PVC/DOP 50 pph /HPQM 1000 ppm 100.03 
  
 รูปที่ 3 แสดงการทดสอบการลดลงเชื้อแบคทีเรียเชิงปริมาณด้วยวิธีการนับจํานวนเชื้อแบคทีเรียของพีวีซีคอมปาวด์ โดยการ
ทดสอบแบบเขย่าชิ้นงานท่ีเวลา 0, 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง พบว่า พีวีซีคอมปาวด์ท่ีมีปริมาณสารดีโอพี 0-25 ส่วนในร้อยส่วน และมี
สารยับย้ังเชื้อเอชพีคิวเอ็ม 0-2000 ส่วนในล้านส่วน ดังแสดงในรูปที่ 3(ก) และ(ข) ตามลําดับ ไม่สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด 
E. coli ได้ถึง 99.9% ส่วนท่ีปริมาณสารดีโอพี 50 ส่วนในหนึ่งร้อยส่วน สารยับย้ังเชื้อเอชพีเอ็มท่ีปริมาณ 1000 – 2000 ส่วนใน
ล้านส่วน มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ถึง 99.9% (แสดงถึงวัสดุปลอดเชื้อแบคทีเรีย) ดังแสดงในรูปที่ 3(ค) ท้ังนี้
เนื่องจากสารดีโอพีทําให้เกิดพ้ืนท่ีอิสระระหว่างสายโซ่โมเลกุลของพีวีซีคอมปาวด์เกิดการเคลื่อนไหวได้ง่าย ส่งผลทําให้สารยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียเอชพีคิวเอ็มสามารถแพร่ออกมาท่ีผิวได้ อาจกล่าวได้ว่าการเติมสารดีโอพีเพิ่มข้ึนส่งผลต่อความสามารถในการยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรียที่เพ่ิมขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสามารถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ของพีวีซีคอมปาวด์ ท่ีเติมสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียร่วม 
กับสารดีโอพี (ก) ไม่เติม ข) 25 ส่วนในร้อยส่วน และ (ค) 50 ส่วนในร้อยส่วน 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 จากงานวิจัยสมบัติเชิงกล และประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของพีวีซีคอมปาวด์ท่ีเติมสารดีโอพี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
การเติมสารดีโอพีในพีวีซีคอมปาวด์ทําให้สมบัติเชิงกลด้านมอดุลัสแรงดึง และความต้านทานแรงดึงสูงสุดลดลงตามปริมาณของสาร
ดีโอพี ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และความเหนียวมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของสารดีโอพี สําหรับการเติมสารยับย้ังเชื้อ
แบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็มไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสมบัติเชิงกลโดยรวมของพีวีซีคอมปาวด์ นอกจากน้ีการเติมสารดีโอพีท่ี
ปริมาณ 50 ส่วนในร้อยส่วน และสารยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิดเอชพีคิวเอ็ม 1000-2000 ส่วนในล้านส่วน ในพีวีซีคอมปาวด์ 
สามารถยับย้ังเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli ได้ 99.9% 
5. กิตติกรรมประกาศ 

(ก) (ข) (ค) 

   
 คณะวิจัยฯ ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว., เลขท่ีสัญญา RTA5580009) และทุน
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ท่ีสนับสนุนทุนวิจัย บริษัท โกเวนเจอร์ จํากัด (ประเทศไทย) สําหรับสารเคมีวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สําหรับอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการวิจัยด้านจุลินทรีย์ และห้องปฏิบัติการวิจัย 
PENTEC มจธ. สําหรับความอนุเคราะห์เครื่อง DSC และเคร่ือง Two-roll mill 
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