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บทคัดย่ อ
วิธีการแบบดังเดิ
้ มในการนําคุณลักษณะการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยไปใช้ กบั อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทําจาก
ซิลิโคนเช่นท่อสายสวนต้ องใช้ การเคลือบพื ้นผิวด้ วยสารประกอบที่ปล่อยธาตุเงินออกมา ในการผลิตกระบวนการ
เคลือบผิวใช้ เวลานาน ควบคุมคุณภาพยากและอาจไม่สามารถควบคุมการปล่อยธาตุเงินได้ ตลอดช่วงการใช้
อุปกรณ์ของผู้ป่วย
งานวิจยั ของเราแสดงให้ เห็นว่าการผสานธาตุเงินต้ านจุลชีพเข้ าไปโดยตรงในซิลิโคนเมทริ กซ์ระหว่างการผลิตให้
ประสิทธิภาพในการต้ านจุลชีพได้ ดีเท่าหรื อดีกว่าเมื่อเทียบกับสารเคลือบยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยจากธาตุเงินการ
ผสานสารเติมแต่งธาตุเงินของไมโครแบนเข้ ากับซิลิโคนเมทริ กซ์โดยตรงระหว่างการอัดขึ ้นรูปช่วยให้ มีความ
สมํ่าเสมอสูงเนื่องจากเป็ นกระบวนการที่สามารถควบคุมได้ และสามารถทําซํ ้าได้ สงู คุณสมบัตใิ นการยับยังเชื
้ ้อรา
และแบคทีเรี ยของเทคโนโลยีสารเติมแต่งธาตุเงินในซิลิโคนน่าประทับใจเพราะแบคทีเรี ยในสภาวะแพลงโตนิค
และไบโอฟิ ล์มลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ และความต้ องการการปกป้ องยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ย
อุบตั กิ ารณ์ของการติดเชื ้อในสถานพยาบาล (HAIs) เพิ่มขึ ้นทัว่ โลกทําให้ ต้องมีเทคนิคและเทคโนโลยีการป้องกันที่ดี
ขึ ้นเพื่อลดอัตราการติดเชื ้อ การพัฒนาโซลูชนั่ ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้ องกับความพยายามของผู้ให้ บริ การการ
พยาบาล และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริ กา มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาการติดเชื ้อในสถานพยาบาลมากขึ ้นสถานพยาบาลจํานวน
มากจึงพยายามที่จะลดอัตราการติดเชื ้อโดยการปรับเปลี่ยนระเบียบวิธีควบคุมการติดเชื ้อเพื่อปรับปรุงเทคนิค
ปลอดเชื ้อและการปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็ นส่วนสําคัญของการแก้ ปัญหาเนื่องจากพวก
เขาแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ที่ดีขึ ้นเพื่อช่วยลดการเติบโตของจุลินทรี ย์ในอุปกรณ์ของพวกเขา
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การติดเชื ้อในสถานพยาบาลจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่คาเอาไว้ มีเป็ นจํานวนมาก เช่น สายสวนปั สสาวะชนิด
โฟเล่ย์ ในความเป็ นจริ งการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะเป็ นการติดเชื ้อที่มีจํานวนสูงที่สดุ ของการติดเชื ้อใน
สถานพยาบาลและส่วนใหญ่เมื่อตรวจสอบย้ อนกลับไปจะเป็ นการติดเชื ้อจากอุปกรณ์ที่ใส่คาเอาไว้ (1, 2) การติด
เชื ้อในสถานพยาบาลรักษายากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่ภมู ิค้ มุ กันอ่อนแอซึ่งอาจยืดระยะเวลาการฟื น้ ตัว
หลังการผ่าตัดหรื อทําให้ ต้องกลับเข้ ารับการรักษาอีกครัง้ ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูง
ปั จจุบนั สายสวนปั สสาวะชนิดโฟเล่ย์ในตลาดมีแบบซิลิโคนเคลือบด้ วยธาตุเงินเพื่อช่วยยับยังการเติ
้
บโตของเชื ้อ
แบคทีเรี ยด้ วยเหตุนี ้ในการศึกษาจึงเลือกใช้ สายสวนปัสสาวะชนิดโฟเล่ย์แบบซิลิโคน ในส่วนถัดไปนี ้จะกล่าวถึงจุล
ชีพที่ต้องการศึกษา ระเบียบวิธีการทดสอบที่ใช้ ในการศึกษา ประสิทธิภาพการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ย และ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นในซิลิโคนเกรดทางการแพทย์สองชนิดที่ใช้ สําหรับสายสวนปัสสาวะ
สารยับยัง้ เชือ้ ราและแบคทีเรี ยจากธาตุเงิน
สารยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยจากธาตุเงินใช้ ในการต้ านจุลชีพในอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเป็ นเวลานาน ธาตุเงินมี
ประสิทธิภาพต้ านจุลชีพในวงกว้ างออกฤทธิ์ตอ่ แบคทีเรี ยแกรมบวกและแกรมลบ ในบางกรณีมีผลต่อยีสต์ เช่น
แคนดิดา อัลบิแคนส์ นอกจากนี ้ธาตุเงินมีพิษเพียงเล็กน้ อยเมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั เนื ้อเยื่อและของเหลวของมนุษย์
เทคโนโลยีสารต้ านจุลชีพจากธาตุเงินที่มีอยูท่ วั่ ไปได้ แก่ :
เงินบริ สทุ ธิ์: เคลือบเงินที่ผ้าพันแผลและอุปกรณ์ทําแผลและเส้ นใยเงินที่ทอลงในผ้ า
สารประกอบเงินขันพื
้ ้นฐาน: การใช้ ซิลเวอร์ คลอไรด์ในสิ่งทอเพื่อขจัดกลิ่นและควบคุมแบคทีเรี ยแพร่หลายมาก
ระบบแลกเปลี่ยนไอออนเงินประจุบวก ระบบนี ้ประกอบด้ วยโครงสร้ างของโฮสที่เป็ นที่อยูข่ องธาตุเงินประจุบวก เงิน
ประจุบวกจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั ความชื ้นและไอออนซึง่ รวมถึง:
ซิลเวอร์ –เซอร์ โคเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
เงิน-ซีโอไลต์
เงิน-กระจก
กุญแจสําคัญในการดําเนินการต้ านจุลชีพในระบบที่ใช้ ธาตุเงินจะขึ ้นอยู่กบั ความสามารถในการสร้ างธาตุเงินประจุ
บวก ระบบต้ านจุลชีพโดยใช้ ธาตุเงินที่มีอยูล่ ้ วนมาจากความสามารถในการจัดหาเงินประจุบวก ภายใต้ สถานการณ์
ที่เหมาะสมความเข้ มข้ นของธาตุเงินประจุบวกจําเป็ นสําหรับผลในการต้ านจุลชีพเทคโนโลยีกระจกเงินของไมโค
รแบนมีกลไกปลดปล่อยธาตุเงินประจุบวกที่มีประสิทธิภาพมากสามารถควบคุมอัตราการปลดปล่อยได้ ดีและ
สามารถผสานรวมเข้ ากับซิลิโคนได้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อคุณสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุพื ้นฐาน เพื่อการผลิตที่ง่ายขึ ้น
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การเจริญเติบโตของจุลชีพ
จุลชีพมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเจริ ญเติบโตโดยตอบสนองต่อสัญญาณสิ่งแวดล้ อมสัญญาณ
เหล่านี ้รวมถึงความเข้ มข้ นของสารอาหาร พื ้นผิวที่วา่ ง และจํานวนจุลชีพ หากไม่มีสญ
ั ญาณสิ่งแวดล้ อมจุลชีพจะ
อยูแ่ บบสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ไม่เกี่ยวข้ องหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั จุลชีพอื่น ๆ เรี ยกว่าเซลล์ในสภาวะแพลงโตนิค มี
การศึกษาเซลล์ในสภาวะแพลงโตนิคมาตังแต่
้ เลเวนฮุค (Leeuwenhook) ค้ นพบจุลินทรี ย์และคอค (Koch) ตัง้
"ทฤษฎีเชื ้อที่ทําให้ เกิดโรค" (3)
เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ได้ มีการระบุวา่ เซลล์แพลงโตนิคไม่ได้ เป็ นสถานะการเจริ ญเติบโตของจุลชีพที่พบมากที่สดุ แต่เป็ นจุลชีพ
ที่อยูใ่ นกลุม่ จุลชีพที่มีหลายเซลล์ หลายสปี ชีส์ เรี ยกว่า ไบโอฟิ ลม์ กลุม่ จุลชีพเหล่านี ้มักอยูต่ ามพื ้นผิวห่อหุ้มอยูใ่ น
เมทริ กซ์โพลิเมอร์ ชีวภาพและทนยาปฏิชีวนะ (4) ไบโอฟิ ล์มพบได้ ทวั่ ไปตามธรรมชาติ อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล
ภายในโรงพยาบาลไบโอฟิ ล์มดื ้อยาปฏิชีวนะมาก ความต้ านทานยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ ้นถึง1000 เท่าของเซลล์ใน
สภาวะแพลงโตนิค (5) การที่จะทําให้ อปุ กรณ์มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการต่อต้ านจุลชีพต้ องประเมิน
ความสามารถของอุปกรณ์ปอ้ งกันจุลชีพในการควบคุมการก่อตัวของไบโอฟิ ล์มควบคูไ่ ปกับความสามารถในการ
ควบคุมเซลล์ในสภาวะแพลงโตนิค การสะสมตัวของไบโอฟิ ล์มทําให้ เกิดการห่อหุ้มจุลชีพและการถอดอุปกรณ์ออก
เร็ วขึ ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (6); อุปกรณ์ใด ๆ ที่ช่วยลดหรื อชะลอการก่อตัวของไบโอฟิ ล์มจะเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยและยืดอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการปกป้อง
วัสดุและวิธีการ
การศึกษาเทคโนโลยีธาตุเงินของไมโครแบนในซิลิโคนครัง้ แรกดําเนินการในสภาพแวดล้ อมที่ทําเทียมขึ ้นเพื่อ
เลียนแบบการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะซึง่ จะเกิดขึ ้นในวันที่7 ของการใส่สายสวน เพื่อตรวจสอบความคงทนถึงวันที่
เจ็ดของการใส่สายสวนตัวอย่างที่ผสานยาต้ านจุลชีพจะแช่อยูใ่ นปั สสาวะเทียมเจ็ดวันนอกจากนี ้สารประกอบทาง
ชีวภาพมักทําให้ สารต้ านจุลชีพหมดฤทธิ์จงึ ต้ องให้ ตวั อย่างสัมผัสกับเซรั่มที่ผา่ นความร้ อนเพื่อขจัดโปรตีนที่ไม่
จําเป็ นออกไป
สายพันธุ์และอาหารเลีย้ งเชือ้
ประเมินจุลชีพแกรมลบสามสายพันธุ์ เชื ้อ E. coli (ATCC 8739) เชื ้อ Proteus mirabilis (ATCC 7002) และเชื ้อ
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 13388) จุลชีพแกรมลบทังหมดจะเพาะบนอาหารเลี
้
้ยงเชื ้อที่สกัดจากสมอง
และหัวใจสัตว์แบบเจือจาง 1: 500 (3M) ในระหว่างการทดสอบใช้ จลุ ชีพแกรมบวกสองตัวในการทดลองคือเชื ้อ
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) และเชื ้อ Enterococcus faecalis (ATCC 29212) สําหรับจุลชีพเหล่านี ้มี
การใช้ สารละลาย 1: 100 BHIB เพื่อให้ สร้ างไบโอฟิ ล์มได้ ดีที่สดุ บนพื ้นผิวควบคุมมีการนําเชื ้อรา Candida
albicans (ATCC 18806) ซึง่ เป็ นยีสต์ชนิดหนึง่ มาทดสอบด้ วยและได้ รับการทดสอบโดยใช้ สารละลาย Sabouraud
Dextrose Broth (BD) 1:50 สําหรับการทดสอบยาต้ านจุลชีพอาหารเลี ้ยงเชื ้อทุกชนิดทําในปั สสาวะเทียม (7, 8) ซึง่
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เหมาะกับการสร้ างไบโอฟิ ล์มบนแผ่นโพลิเมอร์ ที่มีการควบคุมการกําหนดสมรรถนะของซิลิโคนที่มียายับยังเชื
้ ้อรา
และแบคทีเรี ยต่อจุลชีพในสภาวะแพลงโตนิคและไบโอฟิ ล์ม
การทดสอบเพื่อคํานวณความเข้ มข้ นของยาที่ยบั ยังการเจริ
้
ญเติบโตของแบคทีเรี ยได้ ในจานหลุมทดลองขนาดเล็กที่
มีไบโอฟิ ล์มอยู่ตามที่ Harrison et.al อธิบายไว้ มีการปรับเพื่อให้ สามารถตรวจจับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ซิลิโคนที่มีสารต้ านจุลชีพ (9)การทดสอบทําเพื่อเลียนแบบการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะที่เกิดขึ ้นในวันที่ 7 ของการใส่
สายสวน วางตัวอย่างที่ปราศจากเชื ้อขนาด 2.25 ตารางนิ ้วลงในแต่ละหลุมของจานหลุมขนาดเล็กแบบ 24 หลุม
แช่ตวั อย่างไว้ ในเซรั่มที่ผา่ นความร้ อนเพื่อขจัดโปรตีนที่ไม่จําเป็ นออกไปแล้ ว เอาไปฟั กที่อณ
ุ หภูมิแวดล้ อมวัตถุที่
กําลังพิจารณาเป็ นเวลา 30 นาที หลังจากฟั กตัวแล้ วให้ นําซีรั่มออก นําตัวอย่างไปล้ าง 3 ครัง้ ด้ วยนํ ้าปราศจาก
ไอออนที่ปลอดเชื ้อ นําตัวอย่างมาวางไว้ ในปั สสาวะเทียม 2.5 มิลลิลิตรและบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ น
เวลา 7 วันเพื่อจําลองการใช้ งานตามช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากแช่ในปั สสาวะเทียมของเหลวจะถูกซับออกจากหลุม
และแทนที่ด้วยปั สสาวะเทียมที่มีอาหารเลี ้ยงเชื ้อและจุลชีพที่เหมาะสมจํานวน 104 cfu / ml (cfuคือ หน่วยวัด
จํานวนหรื อปริ มาณแบคทีเรี ยคร่าว ๆโดยอาศัยสมมติฐานว่าแบคทีเรี ยหนึง่ ตัวสร้ างโคโลนีได้ หนึง่ โคโลนี) สําหรับ
เชื ้อที่เติบโตช้ าตัวอย่างจะถูกบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมงเพื่อให้ สามารถสร้ างไบโอฟิ ล์มได้
ดีที่สดุ (S. aureus, C. albicans และ E. faecalis) สําหรับจุลชีพอื่น ๆ ทังหมด
้
ตัวอย่างจะถูกบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37
องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงจากนันจึ
้ งตรวจนับการลดลงของเชื ้อถูกคํานวณโดย:
Log Reduction = Log (c.f.u. เฉลี่ยที่ฟืน้ ตัวจากการควบคุม) - Log (c.f.u ที่ฟืน้ ตัวจากตัวอย่างที่มีสารต้ านจุลชีพ)
การควบคุมและตัวอย่างจะทําซํ ้าสามครัง้
ผลการทดลอง
การประเมินผลของซิลิโคนทนความล้ าสูง (HCR silicone)
เทคโนโลยีการยับยังเชื
้ ้อราและแบคทีเรี ยด้ วยธาตุเงินของไมโครแบนผสานอยูใ่ นวัสดุซิลิโคน HCR แบบสองส่วน
(High Consistency Rubber ยางทนความล้ าสูง) ที่ระดับ 5% และทดสอบกับจุลชีพหลายชนิดที่คดั เลือกตาม
ความสอดคล้ องกับปั ญหาทางคลินิก(10) ต้ องมีการประเมินประสิทธิภาพการต้ านจุลชีพของเทคโนโลยีไมโครแบน
ในซิลิโคนต่อแบคทีเรี ยในสภาวะแพลงโตนิคและไบโอฟิ ล์ม ปั จจุบนั องค์การอาหารและยา (FDA) ระบุคําแนะนํา
เกี่ยวกับสารต้ านจุลชีพไว้ วา่ ต้ องสามารถลดแพลงโตนิกได้ 4 log จึงจะกล่าวอ้ างความสามารถการต้ านจุลชีพใน
ผลิตภัณฑ์ได้ (11) เทคโนโลยีการต้ านจุลชีพด้ วยธาตุเงินของไมโครแบนมีประสิทธิภาพเกินกว่าที่องค์การอาหาร
และยาต้ องการเพราะสามารถลดเชื ้อแบคทีเรี ยลงได้ 7-log และการลดยีสต์สายพันธุ์ C. albicans ได้ 4-log (รูปที่
1)
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ธาตุเงินของไมโครแบนที่ผสานใน HCR เป็ นตัวอย่างทดสอบที่ปล่อยให้ มีการก่อตัวของไบโอฟิ ล์มดังแสดงในรูปที่ 2
ไบโอฟิ ล์มจุลชีพทุกชนิดที่ได้ รับการทดสอบลดลงอย่างมีนยั สําคัญนอกจากนี ้ HCR ผสานธาตุเงินของไมโครแบน
ระงับการก่อโคโลนีของเชื ้อแบคทีเรี ยทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบให้ เหลือน้ อยกว่า 500 c.f.u บนพื ้นผิวตัวอย่างทังหมด
้
ในขณะที่จําเป็ นต้ องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสถานะการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยการทดลองนี ้แสดงให้
เห็นว่าเทคโนโลยีธาตุเงินของไมโครแบนมีความสามารถในการป้องกันการพัฒนาไบโอฟิ ล์มในระยะเริ่ มแรกบน
พื ้นผิวของโพลิเมอร์

การประเมิน LSR ที่ได้ ผสานธาตุเงิน
ซิลิโคน LSR (Liquid Silicone Rubber ยางซิลิโคนเหลว) แตกต่างจากซิลิโคน HCR ในแง่ที่มีความท้ าทายมากกว่า
ในการผสานธาตุเงินต้ านจุลชีพเพราะเกรดซิลิโคนและตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ ตา่ งกัน การจับคูท่ ี่ไม่เหมาะสมและความ
6

ไม่เข้ ากันอาจทําให้ พื ้นผิวเปลี่ยนสีและทําให้ ผลต้ านการเชื ้อโรคเสื่่อมลง เทคโนโลยีธาตุเงินของไมโครแบนถูกรวมไว้
ในระบบ LSR ด้ วยอัตราการเพิ่ม10% LSR ที่ได้ รับสารต้ านจุลชีพผ่านการประเมินโดยใช้ กระบวนการทดสอบแบบ
เดียวกับซิลิโคน HCR เนื่องจาก LSR ใช้ ในทางการแพทย์มากจึงต้ องประเมินจุลชีพหลากหลายกว่า สําหรับจุลชีพ
ทุกสายพันธุ์ที่ทดสอบกับ LSR ที่ได้ รับสารต้ านจุลชีพสามารถลดจํานวนแบคทีเรี ยในสภาวะแพลงโตนิคได้ อย่าง
น้ อย 5 logs เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างควบคุมที่ไม่ได้ รับสารต้ านจุลชีพ (รูปที่3) เป็ นอีกครัง้ ที่ทําได้ ตามเกณฑ์และ
เกินกว่าคําแนะนําขององค์การอาหารและยาในปั จจุบนั เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้ รับยาต้ านจุลชีพ

เหมือนกับ HCR ที่ได้ รับสารต้ านจุลชีพแล้ ว LSR ที่ผสานธาตุเงินจากไมโครแบนสามารถลดจุลชีพไบโอฟิ ล์มบน
พื ้นผิวลงไปตํ่ากว่าการตรวจจับยกเว้ นเชื ้อ P. aeruginosa (รูปที่4) การเจริ ญเติบโตของ P. aeruginosa ถูกระงับ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ LSR ที่ควบคุมไม่ให้ รับสารต้ านจุลชีพ แต่ไม่มีการลดจํานวนของเซลล์แบคทีเรี ยที่เกาะติดกัน
ความแปรปรวนที่สงั เกตได้ ในการลดลงของจุลชีพเกิดจากแนวโน้ มในการสร้ างไบโอฟิ ล์มของจุลชีพ ดังนันจุ
้ ลชีพที่
มักอยูใ่ นไบโอฟิ ล์มเช่น P. aeruginosa มีการลดลงของเชื ้อสูงกว่าจุลชีพที่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มขึ ้น เช่น P.
vulgaris
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สรุ ปผลการวิจัย
ประมาณสองในสามของการติดเชื ้อในสถานพยาบาล (HAI) ที่สามารถป้องกันได้ มกั เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์ซงึ่
สามารถจําแนกได้ เป็ นสามกลุม่ หลัก การติดเชื ้อในกระแสเลือดจากการใส่สายสวนหลอดเลือดส่วนกลาง การติด
เชื ้อในทางเดินปั สสาวะจากการคาสายสวนปั สสาวะ และการติดเชื ้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่ องช่วยหายใจ งานที่
นําเสนอนี ้มุง่ เน้ นการทดสอบที่เลียนแบบการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะในขณะที่การทดสอบได้ รับการออกแบบให้
เลียนแบบการติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ จุลชีพที่คดั เลือกมาเพื่อทดสอบเป็ นจุลชีพที่เกี่ยวข้ องกับอุปกรณ์ที่สมั พันธ์กบั
HAI มากที่สดุ ซิลิโคน HCR และ LSR เป็ นซิลิโคนที่ใช้ ทวั่ ไปในสาขาการแพทย์ ผลการทดลองเหล่านี ้สามารถใช้ ได้
กับสถานการณ์การใช้ งานแบบต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจากการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ ้นเกี่ยวกับการติดเชื ้อใน
สถานพยาบาลการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต้ านจุลชีพมีแนวโน้ มลดการติดเชื ้อในสถานพยาบาล ความสามารถในการ
ต่อต้ านจุลชีพของไมโครแบนที่ผสานในผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ สมบัติต้านจุลชีพบนพื ้นผิวของซิลิโคน HCR และ LSR
แสดงให้ เห็นในตัวอย่างข้ างต้ นหลักฐานคือการลดลงหลายขันของจุ
้
ลชีพหลายชนิดในการทดสอบประเมินผลของ
แบคทีเรี ยในสภาวะแพลงโตนิคและไบโอฟิ ล์มโดยเปรี ยบเทียบระหว่างวัสดุที่ใช้ ธาตุเงินและวัสดุที่ไม่ได้ ใช้ ธาตุเงิน
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