


Who are we?

• With over 7 decades of experience in the industry, KNC is one of the 
leading company who specializes in fabric and textile development. 
Through our expertise and creativity, we develop and transform 
textile into brand-new products with unique qualifications and higher 
values in order to perfectly respond to our customers' satisfactions 
which may vary according to their lifestyles.



Our Factory



Our Partners



Our Quality Certifications



Our Healthcare Range



ความเป็นมางานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

• ผา้หอ่เครอืงมือแพทย ์และผา้ผ่าตดั จดัเป็นผลติภณัฑส์งิทอทีมีการใชง้านในสถานประกอบการพยาบาลทกุ
ระดบั ทีมีการใชง้านอปุกรณป์ลอดเชือ เป็นผลติภณัฑที์มีการหมนุเวียนการใชง้านสงู และมีการจดัซือ
จาํนวนมากในแตล่ะปี แมปั้จจบุนัจะมีผลิตภณัฑ ์ผา้ไม่ถกัไมท่อ ชนิดใชแ้ลว้ทงิเขา้มาทดแทนผลติภณัฑเ์ดมิ
บางสว่น แตย่งัมีขอ้จาํกดั จากตน้ทนุของสนิคา้และการทาํใหป้ราศจากเชือ รวมถึงการเกิดขยะพลาสตกิ

• ปัญหาทีพบในการใชง้านปัจจบุนั
• อายกุารใชง้านเฉลยีประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
• มีการเสียหายจากการใชง้าน , การซกัลา้ง และการทาํใหป้ราศจากเชือ
• มีการปล่อยฝุ่ นฝา้ยออกมาจากผา้ อาจก่อใหเ้กิดปัญหาตอ่ผูป่้วย

• การผสมเสน้ใยโพลีเอสเตอรก์บัฝา้ยรวมถึงกรรมวิธีการผลิตทีจะเพิมความแข็งแรงใหก้บัผา้ จะสามารถชว่ย
ยืดอายกุารใชง้านผา้หอ่เครอืงมือแพทยแ์ละผา้ผา่ตดัได ้โดยอตัราสว่นผสมที โพลีเอสเตอร ์65% ฝา้ย 
35% จะมีอายกุารใชง้านโดยประมาณ 3 เท่าของผา้ฝา้ยลว้น



ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ

• ประโยชนต์่อผูป่้วย
• ไดใ้ชง้านผลิตภณัฑท์ีผา่นการทดสอบมาตรฐานในระดับสากล
• ตน้ทนุการรกัษาตาํลง

• ลดความเสยีงการเกิด post operative infection และ foreign body granuloma จากฝุ่ นฝา้ย

• ประโยชนต์่อโรงพยาบาล
• ตน้ทนุการเชา่ใชผ้า้ตาํลง

• อายุการใชง้านของ HEPA Filter ในหอ้งผา่ตดันานขนึ
• ลดโอกาสเจอผา้ทมีีปัญหา ฉีกขาด หรือมีรู
• ลดความเสยีงภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดัของผูป่้วย

• ประโยชนต์่อประเทศไทย
• ลดการนาํเขา้ฝา้ยและใชว้ตัถดิุบในประเทศไทยมากขนึ
• สรา้งสินคา้มลูเพิมดา้น ผลิตภณัฑสิ์งทอทางการแพทย์

• ประโยชนต์่อโลก
• ลดการใชน้าํจากการผลิตผา้ฝา้ยลว้น
• กระบวนการผลิตสินคา้เป็นกระบวนการทีมาจากพลงังานสะอาดและมีเปา้หมายในการพฒันาอย่างยงัยืน



การทบทวนมาตรฐานและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

• ISO 11607-1:2019 Packaging for terminally sterilized medical devices —
Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging 
systems

• EN-868-2:2017  Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: 
Sterilization wrap - Requirements and test methods

• ANSI/AAMI ST79:2017 Comprehensive guide to steam sterilization and 
sterility assurance in health care facilities

• CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 
2008 Update: May 2019

• The APSIC Guidelines for Disinfection and Sterilization of Instruments in 
Healthcare Facilities 2017

• Thailand CSSA Guidelines for Disinfection and Sterilization of Medical 
Devices



ผลิตภณัฑต์น้แบบ

• ผา้หอ่เครอืงมือแพทยแ์ละผา้ผา่ตดัขนาด 60”x60” และ 42”x66”
• อตัราสว่นผสมเสน้ใย โพลีเอสเตอร ์65% ฝา้ย 35%
• ขนาดเสน้ดา้ยยืน 20 Ne
• ขนาดเสน้ดา้ยพุง่ 20 Ne
• ทอลายทแยงซา้ย 2/1
• จาํนวนเสน้ดา้ยยืน 96 เสน้ตอ่นิว

• จาํนวนเสน้ดา้ยพุง่ 60 เสน้ตอ่นิว

• นาํหนกัผา้ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร

• เย็บสองชนั



ผลิตภณัฑต์น้แบบ



มาตรฐานของผลิตภณัฑแ์ละมาตรฐานการผลิต



ระเบียบวจิยั

• เก็บขอ้มลูทางหอ้งปฏิบตัิการก่อนการใชง้านเพือเปรยีบเทียบไดแ้ก่

• ชนิดเสน้ใย (Fiber Composition)
• จาํนวนเสน้ดา้ยตอ่ตารางนิว (Threads per inch)

• เก็บขอ้มลูทางหอ้งปฏิบตัิการก่อนการใชง้านและหลงัการซกัและเขา้กระบวนการปราศจากเชือเพือ
เปรียบเทียบไดแ้ก่

• การปลอ่ยฝุ่ นเสน้ใย (Linting)
• ลกัษณะความสมบรูณท์างกายภาพของผา้ (Visual Inspection)
• ช่องวา่งระหวา่งเสน้ใย (Mesh Diameter)



ส่งมอบผลิตภณัฑ์



ทดลองใชง้านเบืองตน้



ผลทดสอบเบืองตน้

No. Testing Appraratus Standard New Development Traditional Cotton
1 Mass per unit area (G/M2) ISO 3801 199.3 138.04

2

Number of Threads (per inch)

ISO 7211Warp 99 117
Weft 62 67

3

Yarn number (Ne)

ISO 7211/5Warp 19.8 33.2
Weft 20 32.8

4

Tensile Strength (Newton)

ISO 13934-1Warp 1,255.44 797.2
Weft 772.24 413.12

5

Tearing Strength (Newton)

ISO 13937-1Warp 34.9 9.67
Weft 30.5 8.41



Thank you and looking forward to 
create a better solutions with you
Setthapong@knctextile.co.th
Mobile: 081-614-6123


