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กําจดัจลุชีพดือ้ยา 

สารยบัยัง้แบคทีเรียและเชือ้ราท่ีประกอบเข้าในพลาสติกถกูนํามาใช้เพ่ือ
ป้องกนัการเติบโตของจลุชีพเช่นเชือ้ราแบคทีเรียหรือสาหร่ายถึงแม้จะมี
สารชีวฆาตจํานวนมากเข้ามาช่วยปกป้องพีวีซีท่ีมีความยืดหยุ่นในการใช้
งานต่างๆตัง้แตผ้่าม่านห้องอาบนํา้จนถึงแผ่นหลงัคาแตผ่ลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
ในตลาดสว่นใหญ่จะมุง่เน้นไปท่ีการสร้าง  “ พืน้ผิวท่ีถกูสขุลกัษณะ “ในโพ
ลิเมอร์ตา่งๆท่ีใช้ในทกุส่ิงตัง้แตอ่ปุกรณ์ทางการแพทย์ไปจนถงึเขียง 

ความต้องการการปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรีย
ดงักล่าวยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและการวิจยัท่ีดําเนินอยู่ชีใ้ห้เหน็ถงึ
ประสิทธิผลของการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียท่ีฝังอยู่ในพลาสติกอย่างไร
ก็ตามบริษัทต้องระมดัระวงัเร่ืองการปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเหมาะสม
สําหรับการกล่าวอ้างทางการตลาดเก่ียวกบัการใช้งานของผู้บริโภคและ
การดแูลสขุภาพ 

Jennifer Markarianตรวจสอบการพัฒนาล่าสุดของสารเตมิแต่ง
ต่อต้านจุลชีพสาํหรับพลาสตกิที่ใช้ในหลากหลายแอพพลิเคช่ัน
ตัง้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์จนถงึสินค้าอุปโภคบริโภค 

ท่ีทําจากเงิน Agion กลา่วว่า "ต้องใช้หลายวิธีเพ่ือต่อสู้กบัการติดเชือ้ท่ีดือ้ยาปฏิชีวนะ  
ต้องทําความสะอาดพืน้ผิวล้างมือและต้องใช้กลยทุธ์อ่ืน ๆ อีกหลายอย่างแตวิ่ธีการท่ีจะจํากดัจํานวน
ประชากรของจลิุนทรีย์ในระหว่างรอบการทําความสะอาดคือการใช้พืน้ผิวท่ีมีสารต้านจลุชีพท่ีทําจากเงิน
ซึง่สามารถใช้กบัท่ีกัน้เตียงมือจบัประตอูปุกรณ์การวินิจฉยัแบบเคลื่อนท่ี และพืน้ผิวท่ีสมัผสับ่อยอ่ืนๆท่ีอยู่
ใกล้กบัผู้ ป่วยท่ีอ่อนแอ " 

 พืน้ผิวท่ีสมัผสับ่อยอาจต้องทําความสะอาดด้วยสารฆา่เชือ้โรควนัละครัง้หรือมากกว่านัน้แตแ่บคทีเรีย
จะกลบัมาเพ่ิมจํานวนบนพืน้ผิวอย่างรวดเร็ว Ivan Ong รองประธานกรรมการฝ่ายวิจยัและพฒันาจาก
ไมโครแบนกล่าวเสริม "การฆา่เชือ้โรคตามปกติมีข้อจํากดัและสถานการณ์นีเ้รียกร้องให้มีการปกป้อง
จากภายในซึง่อาจเป็นสว่นเสริมท่ีมีประสิทธิภาพในการฆา่เชือ้โรค" แม้ว่าในปัจจบุนัจะมีการใช้พืน้ผิว
ต้านจลุชีพอยู่แตพื่น้ท่ีการรักษาพยาบาลก็ยงัเปิดกว้างสําหรับการพฒันาตอ่ไป 

ความสนใจพุ่งไปท่ียาต้านจลุชีพท่ีใช้ธาตเุงินซึง่มีประวติัดีด้านความปลอดภยั 
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แอพพลเิคช่ันที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

การยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียมีบทบาทเพ่ิมมากขึน้ในสถานบริการทาง
การแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีซึง่ปัญหาของการติดเชือ้ใน
สถานพยาบาล(HAIs) และเชือ้โรคท่ีทนต่อยาปฏิชีวนะเช่นMRSA และ
CRE กําลงัดําเนินอยู่อย่างตอ่เน่ืองตวัอย่างเช่นในช่วงต้นปี2015 ท่ีรัฐ
แคลิฟอร์เนียการระบาดของCRE ในโรงพยาบาล ถกูตรวจสอบกลบัไปถงึ
กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหาร(endoscopes) ท่ีถกู
ปนเปือ้นแม้ว่าจะผ่านการฆ่าเชือ้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต เหตกุารณ์นี ้
บ่งชีถ้งึความจําเป็นท่ีจะต้องมีการป้องกนัเพ่ิมขึน้อีกขัน้พืน้ท่ีท่ีเป็นปัญหา
อีกท่ีหนึ่งคือพืน้ผิวท่ีสมัผสับ่อย เช่น ท่ีกัน้เตียงในโรงพยาบาลซึง่รักษา
ความสะอาดได้ยากเน่ืองจากใช้งานบ่อย 

LiseMoloneyผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจด้านการดแูลสขุภาพท่ี
Sciessentซึง่ให้บริการเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรีย 
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ใช้เทคโนโลยี
Sanipolymerของ
Parx Plastics เพื่อ
สร้างวัสดุก่อสร้าง 
WPC ที่ทนทานต่อ
แบคทเีรีย 

และสามารถนําไปใช้ในโพลิเมอร์ท่ีทนความร้อนสงู ไมโครแบนเพ่ิง
เปิดตวัเทคโนโลยีสารเติมแตง่เงินรุ่นต่อไปa next-generation 
SilverShieldซึง่เป็นหนึ่งในหลายๆผลิตภณัฑ์ในตระกลูSilverShield 
"เทคโนโลยีนีฆ้า่แบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วความเร็วในการฆ่าเชือ้
ใกล้เคียงกบัสารฆ่าเชือ้โรคข้อดีอีกประการคือการผสานสารเหลา่นีเ้ข้า
ไปในโพลิเมอร์เป็นการควบคมุจลุชีพในระยะยาว"Ong กลา่วเทคโนโลยี
นีใ้ช้เวลาในการพฒันามานานกว่า 3 ปีและไมโครแบนได้ทําการวิจยั
อย่างจริงจงัโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการใช้งานท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
อาหารและทางการแพทย์รวมถึงผลิตภณัฑ์อปุโภคบริโภคท่ีเป็นพืน้ท่ี
หลกัของบริษัท 

นอกจากธาตเุงินเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียท่ีใช้ ทองแดง 
สงักะสี และสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียมก็อยู่ในการ
พิจารณาSurfion ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีกําลงัขอสิทธิบตัรของQTekเป็นสาร
ยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียท่ีใช้ทองแดงได้แก่ผงแร่ท่ีปลอ่ยคอปเปอร์
ไอออนผ่านกลไกการแพร่เพ่ือจํากดัการแพร่พนัธุ์ของจลุชีพบนพืน้ผิว
พลาสติก 

สารเติมแต่งมีผลต่อแบคทีเรียและเชือ้ราและคุ้มราคาเม่ือเทียบกบัยา
ปฏิชีวนะอ่ืนๆบริษัทกลา่วมนัจะไมส่่งผลกระทบตอ่คณุสมบติัเชิงกลของ
โพลิเมอร์และสามารถนํามาใช้แทนท่ีสีและสารตวัเติมอนินทรีย์ได้
บางส่วนSurfionได้รับการทดสอบกบัโพลิเมอร์หลายชนิดและไมมี่
ขีดจํากดัเร่ืองอณุหภมิูในกระบวนการผลิตสารเติมแตง่นีมี้ทัง้ในรูปผง
และในรูปแบบมาสเตอร์แบตช์จากโรงงานนําร่องของQTekขณะนี ้Qtek
กําลงัอยู่ระหว่างการย่ืนจดทะเบียนกบัEPA และคาดวา่จะสร้าง
สายการผลิตเพ่ือการพาณิชย์ท่ีโรงงานในมิชิแกน 

 

ตวัอย่างการนํา WPC มาใช้งาน เช่น เพ่ือสร้างกําแพงกึง่ถาวรในโรงพยาบาล
ของศนูย์บรรเทาภยัพิบติัการทดสอบต้านจลุชีพบนพืน้ผิวของสว่นประกอบเส้น
ใยไม้โดย University of Ferrara ในประเทศอิตาลีโดยใช้การทดสอบISO 
22196 ทดสอบกบัเชือ้สแตฟฟิโลคอ็กคสัออเรียส(แกรม +) และเชือ้เอสเชอริเชีย
โคไล (อีโคไล แกรม -) ซึง่ได้ผล95.73% ตามการทดสอบISO 22196 ซึง่
หมายถึงความแตกต่างในลอการิทมึของการนบัจํานวนเซลล์ท่ีมีชีวิตใน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียและผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มี
เทคโนโลยีการยบัยัง้เชือ้ราและแบคทีเรียหลงัจากการปลกูเชือ้และบ่มเชือ้
แบคทีเรียแล้ว 

Gelestเป็นผู้ผลิตBiosafeHM4100สารประกอบไซเลนควอเทอร์นารีแอมโมเนียม
ซอล์ทเข้มข้นเป็นสารออกฤทธ์ิในรูปผงแห้งกล่าววา่สารเติมแต่งดงักลา่วถกู
นํามาใช้ในเชิงพาณิชย์ในวงการแพทย์อปุกรณ์ทางการแพทย์และตลาดอาหาร
และนํา้ในฐานะทางเลือกหนึง่นอกจากสารต้านจลุชีพท่ีใช้เงิน 

 "เรากําลงัดําเนินการย่ืนขออนมุติัตามกฎข้อบงัคบัและคาดว่าจะมีผลิตภณัฑ์
ท่ีสมัผสักบัอาหารและนํา้ด่ืมหลายชนิดในตลาดภายใน12-18 เดือนข้างหน้า" 
Donald Wagner ผู้จดัการด้านเทคนิคการตลาดของGelestกลา่วGelest 
ได้รับใบอนญุาตให้ใช้เทคโนโลยีBiosafeในเดือนมกราคม2557  

เวลาอณุหภมิู และออกซิเจนเป็นส่ิงท่ีต้องพิจารณาในกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑ์“Biosafeอาจสลายได้ถ้าอยู่ท่ีอณุหภมิูเป็นระยะเวลานานหรือถ้าหาก
อณุหภมิูสงูเกินเสถียรภาพทางความร้อนเช่น 'การอบสกุ' ชิน้ส่วนซิลิโคนท่ีหลอ่
ขึน้รูปท่ีอณุหภมิู 400 ° F (200 ° C) ในอากาศในทางกลบักนัการฉีดขึน้รูป TPU 
และ PA6 ทํางานได้ดีกบัBiosafeHM4100 " Wagner อธิบาย 

 

Seal Shieldซึง่จดทะเบียนกบัองค์การพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมแหง่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา(US EPA) ได้ผลิตผลิตภณัฑ์ต้านจลุชีพเช่นคีย์บอร์ดกนันํา้สําหรับ
ตลาดด้านการดแูลสขุภาพตัง้แตปี่ 2007และยงัมีบริการให้คําปรึกษาด้านการ
ต้านจลุชีพแก่นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ในเดือนมกราคม2015บริษัทประกาศวา่
โซลชูัน่Seal Shieldมีในรูปของเหลวผงหรือ มาสเตอร์แบตช์ ท่ีสามารถใช้งานได้
หลากหลาย 

 

การศึกษาของ
Sciessentเก่ียวกับ
พลาสตกิเกรดทาง
การแพทย์ที่ใช้สาร
ต้านจุลชีพที่ทาํจาก
เงนิในสายสวนของ
Vygon 

บริษัทParx Plastics กล่าววา่เทคโนโลยีSanipolymerซึง่อิงตามธาตสุงักะสี
ได้นําไปใช้ทําไม้สงัเคราะห์ต้านจลุชีพ (ส่วนประกอบจากไม้และพลาสติก
WPC) 
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Staphylococcus aureus

Specimens tested 

Test A 
Test B 

Test C 
Test D 
Test E 

Nano technology antibacterial 
BA-950 Pellet 10% 
100% Natural antimicrobial 

Benzisothiazolinone at 20% 
Blank 
Silver base 

(CECT240, A TCC 6538P)

R 
3.13 
4.69 

4.69 
2.53 
3.59 

Effectiveness

99.93%

100%

100%

99.70%

99.97%

Escherichia coli

(CECT 516, A TCC8739)

R

5.67

5.67

5.50

2.25

5.50

Effectiveness

100%

100%

100%

99.43%

100%

Aspergillus niger

(CECT2807, A TCC 6275)

R 
2.03 
2.03 

2.03 
0.35 
2.03 

Effectiveness

99.06%

99.06%

99.06%

55.17%

99.06%

ผลการทดสอบตาม JISZ2801 สําหรับถงัเก็บนํา้ PE ท่ีทําจากแมพิ่มพ์หมนุสารปรุงแตง่ท่ีทํามาจากส้มของ First Quality Chemicals คือ Test B. สว่น R คือคณุคา่ของฤทธ์ิการ

ต้านจลุชีพถ้า R ≥ 2.0 ถือวา่ตวัอย่างมีคณุสมบติัในการฆา่เชือ้โรค 

การใช้งานท่ีเพ่ิมขึน้ในภมิูภาคนีไ้ด้แก่สารประกอบสําหรับถงัเก็บนํา้และตวั
กรองการใช้งานทางการแพทย์และบรรจภุณัฑ์อาหารผู้ผลิตสารประกอบใน
เมก็ซิโกและละตินอเมริกาขายสินค้าให้ภมิูภาคเหล่านีแ้ละสง่ออกทางตรง
หรือทางอ้อมไปยงัสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทัว่โลกซึง่เป็นหนึง่ใน
เหตผุลท่ีทําให้พวกเขามองหาทางเลือกArellano อธิบาย "จนถึงตอนนีผ้ม
เช่ือวา่ผู้ประกอบการบางรายไมไ่ด้ดําเนินการในตลาดเหล่านีเ้น่ืองจากยงั
ไมพ่บโซลชูัน่สารชีวฆาตท่ีถกูต้องแตต่อนนีม้นักําลงัจะเปล่ียนไป" 

First Quality Chemicals ได้เปิดตวัยาต้านจลุชีพท่ีมีฤทธ์ิครอบคลมุโดยใช้
สารประกอบธรรมชาติท่ีได้จากส้มสําหรับการผสมพลาสติกผลิตภณัฑ์จะมีใน
รูปแบบผงในตวันําซิลิกาท่ีมีสว่นผสมท่ีออกฤทธ์ิ 50% หรือเป็นมาสเตอร์
แบตช์ 5 หรือ 10% ในตวันําโพลิเมอร์ผลิตภณัฑ์สามารถนํามาใช้เป็นสารฆ่า
เชือ้ท่ีออกฤทธ์ิครอบคลมุ สารต้านเชือ้แบคทีเรียหรือสารต้านเชือ้รานอกจากนี ้
ยงัมีคณุสมบติัต้านอนมุลูอิสระสารต้านจลุชีพสามารถทนต่ออณุหภมิูได้สงูถึง
400 ° C "มนัไมส่่งผลตอ่รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ขัน้สดุท้ายซึง่แตกตา่งจาก
โซลชูัน่อ่ืนๆท่ีอาจทําให้เกิดจดุบนผลิตภณัฑ์ได้" Arellano กลา่ว "ผลิตภณัฑ์
ของเราสามารถนํามาใช้กบัวสัดท่ีุโปร่งใสซึง่ได้รับการพิสจูน์แล้วว่าเป็น
อปุสรรคท่ียากสําหรับผลิตภณัฑ์ชีวฆาตสว่นใหญ่ 

 

สารต้านจลุชีพท่ีสกดัด้วยส้มท่ีผ่านการทดสอบในถงันํา้พลาสติกโพลีเอธิลีนท่ีขึน้
รูปแบบหมนุเหว่ียงและพบวา่มีผลดีกว่ายาต้านจลุชีพท่ีเป็นคูแ่ข่ง (ดตูาราง) 
ผลิตภณัฑ์นีมี้การใช้งานในเมก็ซิโกและละตินอเมริกาและมีการทดสอบใน
สหรัฐอเมริกาซึง่ถกูจดัให้มีคณุสมบติัเป็นสารกําจดัศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงต่ํา 
(ภายใต้เกณฑ์ของ FIFRA 25 (b) ยกเว้น) 

 

"ผู้ผลิตต้องระวงัไมทํ่าให้สารต้านจลุชีพเส่ือมสภาพในระหว่างการแปรรูป ต้อง
ใสใ่จเร่ืองอณุหภมิูและพารามิเตอร์ของอปุกรณ์อย่างละเอียด" Ong กล่าว 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

Ivan Ong รองประธานฝ่ายการวิจยัและพฒันาของไมโครแบนจะพดูคยุเก่ียวกบั
การพฒันาสารเติมแตง่ต้านจลุชีพในงาน Compounding World Asia ในสิงคโปร์
และท่ีCompounding World Forum ในสหรัฐอเมริกาการนําเสนอของเขาจะมี
คําแนะนําเก่ียวกบัการเลือกใช้สารเติมแตง่กรณีศกึษาล่าสดุและการปรับปรุง
กฎระเบียบ 

 การประชมุ Compounding World Asia จะจดัขึน้ท่ีสิงคโปร์ในวนัท่ี 6-8 ตลุาคม 
2015 สามารถอ่านรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยากรและรายละเอียดการจองได้ท่ี
http://bit.ly/CWAsia15 จองก่อน 4กนัยายน ประหยดัได้ถงึ US$130 

Compounding World Forum จะกลบัไปท่ี Philadelphia, PA, USA ในวนัท่ี 8-9 
ธนัวาคม 2015 แผ่นพบัพร้อมรายละเอียดของงานพิมพ์เผยแพร่ท่ี 
http://bit.ly/CWF15P 

คลิกที่ลิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม 

การแปรรูปสารต้านจุลชีพ 

สารเติมแต่งต้านจลุชีพท่ีผู้หลอ่แบบใช้กนัอย่างแพร่หลายมกัใช้ในรูปมาสเตอร์
แบตช์ซึง่เป็นประโยชน์เน่ืองจากสารต้านจลุชีพบางชนิดมีข้อกงัวลด้านความ
ปลอดภยัเม่ือนํามาใช้งานในรูปสารเติมแตง่แบบผงตวัอย่างเช่น
Isothiazalonesอาจเป็นสารกระตุ้นปฏิกิริยานอกจากนีก้ารใช้มาสเตอร์แบตช์
ยงัทําให้ผู้ผลิตพลาสติกทํางานง่ายเพราะมีความแม่นยําและระดบัปริมาณการ
ใช้ต่ํา  
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❙www.americhem.com
❙www.Biosafe.com (Gelest) 
❙www.compoundingsolutions.net 
❙www.firstqualitychemicals.com 
❙www.heiq.com 
❙www.janssenpmp.com 
❙www.lawbc.com (Bergeson & Campbell) 
❙www.life-materials.com 
❙www.microban.com 
❙www.parxplastics.com 
❙www.pasreform.com 
❙www.polyone.com 
❙www.rasmaterials.com 
❙www.qtekllc.com 
❙www.sciessent.com 
❙www.sealshield.com

www.compoundingworld.com


