
สารต้านจุลินทรีย์ในยาง 
 

 การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางที่ใช้ตามโรงพยาบาล บ้านเรือน หรือที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัย เช่น 
แผ่นยางรองพ้ืนสําหรับเด็กเล็ก อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมผลิต
อาหาร จําเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องการสะสมของเช้ือโรค ความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีโดยทั่วไปจะ 
แปรผันตามจํานวนประชากรและปัญหาภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้น ดังน้ันการศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่
สามารถยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ได้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทําจากยาง  เช่น  
สายสวนปัสสาวะ (catheters) สายให้อาหาร (feeding tubes) สาย
ฉีด นํ้าตาลและน้ํ า เกลือ เข้ า เส้น  ( intra-venous giving-IVG-for 
saline and dextrose) จุกยางใช้ปิดขวดแก้ว/ปิดกระบอกนํ้าเกลือ
หรือยาฉีด เป็นต้น ซึ่งยางซิลิโคนเป็นยางที่นิยมนํามาใช้ผลิตอุปกรณ์
การแพทย์ เน่ืองจากสมบัติของยางซิลิโคนมีความใส ยืดหยุ่นได้ดี 
สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิตํ่า (ขึ้นกับการเลือกชนิดของยางซิลิโคน) มีความเป็นพิษตํ่า  
จึงสามารถนําผลิตอุปกรณ์ได้หลากหลาย นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยที่ผลิตจาก 
ยางธรรมชาติ เช่น แผ่นยางรองอุปกรณ์การแพทย์ แผ่นยางรองพ้ืนสําหรับเด็กเล็ก  

 ดังน้ันการใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องพึงระวังปัญหาในเรื่องการติดเช้ือจากการใช้อุปกรณ์
การแพทย์บริเวณพ้ืนผิวที่อาจจะมีการสะสมของจุลินทรีย์หรือเช้ือแบคทีเรียต่างๆ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่าน้ีเมื่อเกาะ
ตามผิว จะมีการสร้างไบโอฟิล์ม (biofilm) ซึ่งเป็นสาเหตุนําไปสู่การติดเช้ือแก่ผู้ป่วยได้ 

ไบโอฟิล์ม 

 ไบโอฟิล์ม คือ ร่างแหของจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะอยู่บริเวณพ้ืนผิวของวัสดุในระบบที่มีนํ้า ทําหน้าที่ผลิต
และดักจับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และจุลินทรีย์ โดยทั่วไปแล้วจุลินทรีย์ที่พบในไบโอฟิล์มมีทั้งเช้ือรา 
แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว ซึ่งบางชนิดก่อให้เกิดโรคในคน การติดเช้ือจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์  
เช่น การใช้สายสวนปัสสาวะ ท่อสําหรับสอดท่ออาหาร ท่อหายใจ สอดใส่เข้าไปในร่างการของผู้ป่วย เป็นต้น 

 การป้องกันหรือลดการเกิดไบโอฟิล์ม ได้แก่ 1. การใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) หรือยาต้านจุลินทรีย์ 
(antimicrobial) เคลือบบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. การใช้อนุภาคเงิน/อนุภาคนาโนเงินเคลือบบนพ้ืนผิว 
(silver coated) อุปกรณ์ทางการแพทย์ 3. การดัดแปรพ้ืนที่ผิวยาง  
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 สูตรโครงสร้างของยางซิลิโคน 



ชนิดของสารต้านจุลินทรีย์ (antimicrobials)  

 สารต้านจุลินทรีย์เป็นสารที่ช่วยยับย้ังการแพร่กระจายของเช้ือโรคที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ภายในบ้านหรือในโรงพยาบาล แบ่งได้เป็น  2 ชนิด ได้แก่ สารอินทรีย์ (organics) และสารอนินทรีย์ 
(inorganics) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 ชนิดสารต้านจุลนิทรย์ี 

 

สารอินทรีย์  

 1. Triclosan (2,4, 4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether) 
 2. Cholorhexidine Gluconate (CHG)  
 3. Polyhaxamethylene Biguanide (PHMB)  
 4. Quat-silane 
 5. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) 
  - Nitrofuran 
  - Spafloxacin 
  - Rifampin/Rifampicin 
  - Minocycline 
 

 



สารอนินทรีย์ 
 1. ทองแดง (copper) พ้ืนผิวทองแดงสามารถทําลายจุลินทรี ย์ได้หลากหลาย เช่น E. coli, 
Staphylococcus spp., Clostridium difficile  
 2. ซิงก์ (zinc) อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์สามารถเข้าไปยับย้ังเช้ือแบคทีเรียได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก
และแบคทีเรียแกรมลบ 
 3. เงิน (silver) ส่วนใหญ่แล้วการใช้งานจะอยู่ในรูปของสารละลาย โลหะเงินมีฤทธ์ิต่อต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ท่อสวนช่วยหายใจ (endotracheal breathing tubes) ที่เคลือบ
ด้วยโลหะเงินจะลดการเกิดปอดบวม (pneumonia) ได้ 

การศึกษาการใช้สารต้านจุลนิทรีย์ในยาง 

 - ยางซลิิโคน 
ปี พ.ศ. 2554 บริษัท Bluestar Silicones เปิดตัวการให้บริการผลิต

ซิลิโคนต้านเช้ือจุลินทรีย์ตามความต้องการของลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ซิลิโคน 
ที่ ใช้ได้กับงานทุกประเภท ทางบริษัททําการวิจัยและพัฒนาสารต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ทั้งแบบสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เพ่ือนํามาผสมกับซิลิโคน 
และทําให้ได้ซิลิโคนที่มีสมบัติต้านเช้ือแบคทีเรียโดยสมบัติของซิลิโคน 
ไม่เสียไป  สามารถผลิตซิลิโคนที่มีการใช้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในงานทาง
การแพทย์และสุขภาพ โดยสามารถนําไปผลิตเป็นท่อสวนและถุงนํ้าเกลือ 
นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการผลิตสินค้าทั่วไป เช่น พ้ืนรองเท้า เป็นต้น 
 ปี พ.ศ.  2555  Kulnida Taptim, Narongrit Sombatsompop ศึกษาประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย
ในยางซิลิโคน ที่ใช้สารยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 3 ชนิด 1) nano-Ag 2) Silver substituted zeolite compound (SSZ)  
3) 2-hydroxypropyl-3-piperazinylquinolinecarboxylic acid methacrylate (HPQM) ที่ความเข้มข้น 5, 10, 15 
phr เพ่ือทดสอบการยับย้ัง Staphylococcus aureus (S. aureus) และ Escherichia coli (E. coli) ทําการทดสอบ  
21 วัน พบว่า ยางซิลิโคนที่ใช้สารยับย้ังเช้ือแบคทีเรียชนิด HPQM จะมีประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือได้ดีที่สุด  
 

 - ยางธรรมชาติ 
 ปี พ.ศ. 2551 ศิริลักษณ์ พุ่มประดับและคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาการเตรียม
แผ่นฟิล์มยางธรรมชาติผสมอนุภาคนาโนเงิน เ พ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการยับย้ังเ ช้ือแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus (S. aureus) และ  Escherichia coli (E. coli) และศึกษาสมบั ติ เ ชิ งกลของ
แผ่นฟิล์มยางธรรมชาติ พบว่า ความเข้มข้นของอนุภาคนาโนในแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติที่มากกว่า 10 ppm
สามารถยับย้ังเช้ือ S. aureus และ E. coli ได้สูงถึง 99% และ 100% ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 15 นาที และ
สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติ เช่น ความทนต่อแรงดึง ความแข็ง สมบัติก่อนและหลังการบ่มเร่ง  
ให้สมบัติเชิงกลท่ีดีขึ้นเมื่อใช้ความเข้มข้นของอนุภาคเงินในปริมาณที่สูงขึ้น 
 
 

www.bluestarsilicone.com 



 - ยางเทอร์โมพลาสติก 
 ปี พ.ศ. 2560 สุพิชชา ส่งประสพ และคณะ จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทําการศึกษา
ประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียและสมบัติเชิงกลของยางเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์ที่ผสมสารยับย้ัง 
เช้ือแบคทีเรียชนิด HPQM ซึ่งยางเทอร์โมพลาสติกที่ทําการศึกษา คือ ยางอีพีดีเอ็มผสมกับพอลิโพรพิลีน  
โดยทําการศึกษาที่อัตราส่วนยางอีพีดีเอ็มต่อพอลิโพรพิลีน 0/100, 25/75, 50/50, 75/2 และปริมาณ 
สารยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย HPQM บนสารดูดซับนิวซิลินที่ 0, 1250, 2500, 3750 และ 5000 ppm (part per 
million) แล้วทําการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัด (compression molding)  ผลการทดสอบพบว่า สมบัติเชิงกลของ
ยางเทอร์โมพลาสติกมีค่าความทนต่อแรงดึง โมดุลัส มีค่าลดลงเมื่อสัดส่วนของยางอีพีดีเอ็มเพ่ิมขึ้น และเมื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียชนิด  E. Coli ด้วยวิธีการนับจํานวนแบคทีเรีย พบว่า  
ยางเทอร์โมพลาสติกที่ผสมสารยับย้ังเช้ือแบคทีเรียชนิด HPQM ในสารดูดซับนิวซิลินในปริมาณ 2500 ppm 
ในการทดสอบ 4 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียชนิด  E. Coli ได้ถึง 
99.99% 

นอกจากอุปกรณ์การแพทย์แล้ว ในปี พ.ศ. 2554 บริษัท Bytec Medical บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ได้เปิดตัวคีย์บอร์ดแบบไร้สาย รุ่น Medi-Key เป็นคีย์บอร์ดที่มีการผสมสารต้าน
จุลินทรีย์ (antimicrobial additives) ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ออกแบบเพ่ือใช้งานในสถานที่ปลอดเช้ือ และมีการใส่
โปรแกรมเพ่ือให้คีย์บอร์ดส่งสัญญาณเตือนผู้ใช้เมื่อถึงเวลาต้องทําความสะอาด และมีโหมด Disinfect ซึ่ง
ผู้ใช้งานไม่จําเป็นต้องปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระหว่างการทําความสะอาดคีย์บอร์ด นอกจากน้ันบริษัท Bytec 
Medical ยังได้ผลิตกระดาษเช็ดคีย์บอร์ดรุ่น IP65 สําหรับทําความสะอาดคีย์บอร์ด Medi-Key ซึ่งกระดาษน้ีมี
การผสมสารต้านจุลินทรีย์ Biomaster  ซึ่ง Biomaster สามารถระงับการเจริญเติบโตของเช้ือ  MRSA, E.Coli, 
Salmonella, Listeria, Campylobacter และแบคทีเรียอ่ืนๆ อีก 50 ชนิดได้มากถึง 99.99%  
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