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        เวลาประมาณ 21.50 น. 
ได้เกิดเหตขัุดข้องของระบบดบัเพลิงสารไพโรเจน (Pyrotechnically 
Generated) ในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ ่         
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร (SCB park) ซึ่งคาดว่า
อาจเกิดจากเซ็นเซอร์อัตโนมัติของระบบดับเพลิงท�างาน ขณะมี       
การซ่อมแซมและตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิงบรเิวณห้องเกบ็เอกสารใน         
ชัน้ใต้ดนิ เป็นเหตใุห้มผีูเ้สยีชวีติ 8 รายและบาดเจ็บเข้ารบัการรกัษา
ในโรงพยาบาล 9 ราย จากการสอบสวนเหตกุารณ์โดยการสอบถาม
เจ้าหน้าทีบ่ริหารอาคาร ได้รบัทราบข้อมลูว่าในวนัเกดิเหต ุได้ว่าจ้าง
คนงานรบัเหมาเข้ามาเปลีย่นและซ่อมแซมระบบดบัเพลงิไพโรเจน 
ในห้องเก็บเอกสารของธนาคาร ในชั้นใต้ดินบริเวณชั้นจอดรถ B2 
มคีนงานประมาณ 20 คน เข้าไปท�างาน 2 กลุ่ม คอื ช่างต่อเชือ่มท่อ
และต่อเติมห้องเก็บเอกสาร โดยได้เริ่มเข้าท�างานในช่วงเย็นตั้งแต่
เวลา 16.30 น. จนกระทั่ง เวลา 21.30 น. ได้เกิดเหตุที่ท�าให้มี       
กลุม่ควนัฟุง้กระจายภายในห้อง ซ่ึงคาดว่าเกดิจากการท�างานของระบบ
ดับเพลงิแบบใช้สารไพโรเจนท�างานอตัโนมตั ิเนือ่งจากมสีิง่กระตุน้
ให้ระบบท�างาน พ่นละอองไอออกมา ท�าให้มีคนงานขาดอากาศ
หายใจเสียชีวิตทันที 5 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 3 ราย รวม      
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 8 ราย และนอนรักษาในโรงพยาบาล 9 ราย 
 จากการสัมภาษณ์พนักงานคนหนึ่งที่เข้ารักษาโรงพยาบาล 
ได้รบัข้อมลูว่า เดินทางมาจากบรุรีมัย์และชกัชวนญาต ิๆ  มาท�างาน
ด้วยกัน รวม 9 คน เพือ่เข้าไปท�างานในอาคารธนาคารไทยพาณชิย์
ส�านักงานใหญ่ ท�างานได้ประมาณ 1 สัปดาห์ โดยท�าหน้าที่ซ่อม

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559

และประกอบท่อระบบดับเพลิง ที่ชั้น B2 ซึ่งเป็นอาคารจอดรถ            
ที่ท�าเป็นห้องเก็บเอกสาร ในวันเกิดเหตุได้มาท�างานในอาคารนี้        
โดยท�าหน้าทีป่ระกอบต่อท่อดบัเพลิง ซึง่ไม่ได้มกีารเจาะหรือการเชือ่ม
โลหะใดๆ ในห้องดังกล่าว ระหว่างท�างานได้ไม่นาน ได้ยินเสียง
สัญญาณเตือนเหมือนกริ่งเตือนไฟไหม้ 3 ครั้ง “กร่ิง!กร่ิง!กร่ิง!”        
สักระยะหนึ่ง มีเสียง “ต๊อด! ต๊อด!ต๊อด!” ตามมา 3 ครั้ง หลังจาก
นั้นเพียงไม่กี่วินาที เกิดเสียงดัง “ตูม! ตูม!” คล้ายเสียงระเบิดจาก
อกีด้านหน่ึงของห้องดงัไล่ตามมาเป็นระยะ จนถงึจดุทีต่นเองท�างานอยู่ 
และได้ยินเสียงระเบิดอยู่เหนือศีรษะของตน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น    
ถังบรรจสุารเคมดีบัเพลิง เกิดระเบดิเสยีงดงัละมฝุ่ีนควนัสีขาวลอยฟุง้
เตม็ห้องไปหมด ไฟฟ้าดบัมดื จนมองไม่เหน็อะไร หลงัเกดิเหตจุงึได้
พยายามหาทางออก ซึง่ในห้องดังกล่าวมีทางออกเพยีงทางเดยีวและ
คดิว่าตนโชคดทีีเ่ป็นคนขนอปุกรณ์ใส่รถเขน็เข้ามาด้านในและจอด
รถเข็นทิ้งไว้ที่ประตูทางออก เมื่อเกิดเหตุเดินคล�าหาทางออกและ
ไปชนกับรถเข็นอุปกรณ์ที่จอดทิ้งไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้
น่าจะเป็นทางออกแล้ว จึงเปิดประตูออกมา แต่เมื่อออกนอกห้อง
ได้แล้ว ด้วยความเป็นห่วงพ่ีสาวและพีเ่ขยจงึวิง่เข้าไปในห้องอกีคร้ัง 
และช่วยคนทั้งสองออกมาได้จนตนเองหมดแรง ไม่รู้สึกตัวที่ประตู
ทางออก และมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเวลาต่อมา
 นอกจากนั้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจ�าอาคารท่ี
จ้างเหมามาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ที่ประสบเหตุและเข้าพัก
รักษาในโรงพยาบาล ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุท�างานอยู่นอกห้อง
เก็บเอกสาร เมื่อได้ยินเสียงกริ่งดังขึ้น จึงวิ่งเข้าไปในห้องเพื่อตรวจ

วันที่ 13 มีนาคม 2558

     อันตราย จากการได้รับสัมผัสละอองไอ
และก๊าซที่ฉีดพ่นจาก ระบบดับเพลิงไพโรเจน
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สอบดวู่ามไีฟไหม้เกดิขึน้จดุไหน แต่เดนิเข้าไปได้ไม่นานกไ็ด้ยนิเสยีง
ระเบิดดังเป็นระยะ และเห็นกลุ่มหมอกควันเกิดขึ้น จึงรีบวิ่งหา
ทางออกจากห้องนานประมาณ 5 นาที จึงออกมาได้ หมดสติและ
ถูกน�าส่งโรงพยาบาล
 จากการทบทวนข้อมูลผู้ป่วยจากบันทึกของแพทย์ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีผู ้ได ้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์นี้ จ�านวน 4 ราย เข้ารับการรักษาในวันที่ 13 มีนาคม 
2559 มีอาการดังนี้

ผู้ป่วย อาการแรกรับ การรักษา

เพศชาย 
รายที่ 1 

อายุ 38 ปี

ถูกน�าส่งเวลา 21.45 น. 
รู ้สึกตัวถามตอบรู้เรื่อง  
มี อ า ก า ร ส� า ลั ก ค วั น 
หายใจเร็ว เหนือ่ย มเีสมหะ 
ปนด้วยเขม่าควันสีด�า
จ�านวนมาก สญัญาณชพี 
(Vital sign) แรกรับ 
BP=111/66 mmHg, 
PR 129 ครั้ ง /นาที ,       
RR 30 ครั้ง/นาที และ 
O

2
 sat=82-83%

Clear Air way, Suction เสมหะ
ออกและเขม่าออก, ให้ O

2
 mask 

with bag 10 L/min, O
2       

sat=86-87% แพทย์พจิารณาใส่
ท่อช่วยหายใจไว้ก่อน และส่งเข้า
พกัรกัษาตวัใน ICU เพือ่เฝ้าระวงั
ภาวะแทรกซ้อนของระบบทาง
เดินหายใจ
วันที่ 14 มีนาคม 2559 : ถอดท่อ
ช่วยหายใจแล้ว และ observe 
อาการอีก 1 วัน

เพศชาย 
รายที่ 2 

อายุ 43 ปี

ถูกน�าส่งเวลา 21.45 น. 
รู้สึกตวัด ีถามตอบรูเ้รือ่ง 
ส� า ลั ก ควั น เ ล็ กน ้ อ ย 
หายใจเหนือ่ย ไอ Vital sign 
แรกรับ BP= 114/63 
mmHg, PR.81 ครัง้/นาท,ี 
RR 22 ครั้ง/นาที และ 
O

2
 sat=97%

แพทย์พิจารณารับไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาล เพือ่เฝ้าระวงั อาการ
การหายใจ 
วันที่ 14 มีนาคม 2559 : ผู้ป่วย
ปลอดภัยให้กลับบ้าน

เพศหญิง 
รายที่ 3 

อายุ 44 ปี

ถูกน�าส่งเวลา 21.48 น. 
รู้สึกตัว ถามตอบรู้เรื่อง 
เหนื่อย หายใจล�าบาก  
มีเสมหะปนเขม่าควันสี
ด�าจ�านวนมาก BP 175/100 
mmHg, PR.155 ครั้ง/
นาที, RR 32 ครั้ง/นาที 
O

2
 sat=80%

Clear Air Way, Suction เสมหะ
เขม่าด�าออก ให้ O

2
 mask with bag 

10 L/min O
2
 sat = 93-94% 

รักษาตัวใน ICU เพื่อ Observe 
ระบบทางเดินหายใจ
วันที่ 14 มีนาคม 2559 อาการ     
ดีขึ้นให้กลับบ้าน

เพศชาย
รายที่ 4 

อายุ 28 ปี

ถูกน�าส่งเวลา 21.50 น. 
รู้สึกตวัด ีถามตอบรูเ้รือ่ง 
มีอาการเหน่ือยเล็กน้อย 
BP 103/63 mmHg, 
PR 106 ครั้ ง /นาที ,        
RR 20 คร้ัง/นาที O

2 
sat=97-98%

Observe ระบบทางเดินหายใจ
วันที่ 14 มีนาคม 2559 อาการ     
ดีขึ้นให้กลับบ้าน

 ผู้ป่วยทั้ง 4  ราย มีอาการทางระบบหายใจ และเสมหะปน
เขม่าสีด�า จากการสูดควันเขม่าที่เกิดจากการการท�างานอัตโนมัติ
ของเครือ่งดบัเพลงิไพโรเจน ไม่มีอาการรนุแรง แพทย์ให้ออกซเิจน 
อาการดีขึ้น แพทย์ให้กลับบ้านในวันต่อมา

ลักษณะของระบบดับเพลิงแบบสารไพโรเจน

 สารดบัเพลงิไพโรเจน ( Pyrotechnically Generated) เป็น
สารดบัเพลงิทีอ่อกแบบมาเพือ่ใช้ดบัเพลงิในห้องเกบ็เอกสาร ข้อมลู
ส�าคัญ ห้องติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคโทนิค ฯลฯ  เพื่อป้องกัน
อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้เสียหาย เปียกน�้า หลังจากเกิดไฟไหม้  
เนือ่งจากเป็นสารไม่น�าไฟฟ้า เมือ่เกบ็รกัษาจะอยูใ่นรปูของแข็ง เมือ่
ใช้งานหรือท�าปฏิกิริยาจะกลายสภาพเป็นส่วนผสมของก๊าซ              
มีลักษณะการกระจายทั่วทิศทางจนเต็มพื้นที่ ระบบดับเพลิงแบบ 
ไพโรเจน ใช้หลักการดับเพลิงทางเคมี โดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือ 
ความร้อนเพือ่ท�าให้สาร pyrogen ทีอ่ยูใ่นรปูของแขง็ซึง่ประกอบด้วย 
Potussium Carbonate 62.3%, Plasticised Nitrocellulose 
12.7%, Carbon 9.0%, Admixture 16.0%  สารเหล่านี้เมื่อเกิด
ปฏิกิริยาเคมีจะกลายสภาพเป็นส่วนผสมของละอองไออากาศและ
ก๊าซฉีดออกมาด้วยแรงดันจากถังบรรจุและฟุ้งกระจายไปท่ัวห้องที่
ต้องการดับเพลิง ควัน ละอองไอและก๊าซที่เกิดขึ้นมี ส่วนผสมหลัก
เป็นอนภุาคของ Potussium Carbonate ท่ีมอีนภุาคขนาดเลก็ และ
คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนและไอน�า้รวมอยูด้่วยกนั อาจเรียกส่วน
ผสมของก๊าซและควนัว่า “ละอองไออากาศ” (aerosol) ก่อนที่สาร
ไพโรเจนจะถูกฉดีออกมานอกถังจะถูกดดูซับความร้อนทีเ่กดิขึน้จาก
ปฏิกิริยาเคมีด้วย Chemical Coolant ที่ถูกบรรจุอยู่ในถังไพโรเจน 
สารไพโรเจนเมื่อท�าปฏิกิริยา จะเกิดละอองไออากาศและก๊าซ
สามารถฉีดออกมาได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 วิธี ดังนี้
 1.  เมือ่มกีารส่งกระแสไฟฟ้าทีเ่พยีงพอผ่านเข้าไปในอปุกรณ์
จุดระเบิด สารไพโรเจนจะท�างานโดยฉีดสารเป็นอนุภาคขนาดเล็ก
และก๊าซออกมาคลุมทั่วห้อง
 2.  โดยระบบอัตโนมัติ ที่ท�างานโดยใช้กระแสไฟฟ้าเช่น
เดียวกัน แต่มีการควบคุมระบบการสั่งฉีดพ่นแบบอัตโนมัติ เช่น        
ตู้คอนโทรล, Smoke Detector, Heat Detector ร่วมอยู่ด้วย
 3.  โดยระบบอัตโนมัติด้วยความร้อน สารไพโรเจนนอกจาก
จะมีตัวจุดระเบิดด้วยกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังมีตัวจุดระเบิดด้วย       
ความร้อนอยูใ่นถงัทีจ่ะท�างานเมือ่อณุหภมูสิงูกว่า 175 องศาเซลเซียส 
ส่งผลให้สารไพโรเจนถูกฉีดพ่นออกมา
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อตัโนมตัขิองสารดบัเพลงิไพโรเจน จากข้อมลูผูร้อดชวีติทีเ่ข้ารบัการ
รักษาในโรงพยาบาลที่พบว่า มีเขม่าสีด�าปนออกมากับเสมหะ 
ส�าหรบัสาเหตขุองการท�างานอตัโนมตัขิองสารดบัเพลงิ ผูเ้ชีย่วชาญ
สนันิษฐานว่า อาจเกดิจากฝุน่ทีเ่กาะสะสมอยูท่ีเ่ครือ่งตรวจจบัควนั
หรอืฝุน่ทีเ่กดิขึน้ใหม่ไปกระตุน้เสรมิและอุปกรณ์ไม่สามารถแยกได้
ว่าเป็นควันหรือฝุ่น จึงท�าให้ระบบป้องกันอัคคีภัยท�างานข้ึนและ
ปล่อยละอองไอออกมาเป็นจ�านวนมาก และมาแทนทีก๊่าซออกซิเจน 
ท�าให้บริเวณนั้นมีออกซิเจนลดลง ประกอบกับห้องเก็บเอกสาร        
ดงักล่าวอยูใ่นชัน้ใต้ดนิ มปีระตเูข้าออกทางเดียว ไม่มีอากาศถ่ายเท
เพยีงพอ เมือ่เกดิเหตขุึน้ท�าให้คนทีอ่ยูใ่นบรเิวณดงักล่าวขาดอากาศ
หายใจได้เร็วข้ึน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการติดตั้งระบบดับเพลิง         
ดังกล่าวจะมีมาตรฐานและมีสัญณาณเตือนภัยไว้ แต่การตระหนัก
และให้ความส�าคัญกับเสียงสัญณาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ
เป็นสิ่งที่ควรค�านึงและควรมีการอบรมพนักงานให้ทราบก่อนท่ีจะ
เข้าไปท�างานในบริเวณหรือห้องที่มีการติดตั้งระบบดับเพลิงแบบ      
ไพโรเจน และเม่ือระบบดับเพลิงท�างานและฉีดพ่นละอองไอออก
มา ให้รบีออกจากอาคารอย่างรวดเรว็ และหากต้องท�าการปรบัปรงุ
และซ่อมแซมระบบหรอืต่อเตมิภายในห้อง ต้องท�าการปิดการท�างาน
อตัโนมตัขิองระบบดบัเพลงิสารไพโรเจนก่อน เพือ่ป้องกนัความผดิพลาด
ที่อาจไปกระตุ้นให้ระบบอัตโนมัติท�างาน จะได้ไม่เกิดความสูญเสีย
เหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้

 1. A revolution in fire suppression technology, Pyrogen 
Ltd. (cited 2016 Sep 12). Available from URL: http://www.
pyrogen.com/Pyroleaflet.pdf

 2. EPA. A Guide to Completing a Risk Screen: Collection 
and Use of Risk Screen Data Fire Suppression Sector 
(internet). 2004. (cited 2016 Sep 10) Available from URL: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-11/docu-
ments/riskscreenfire.pdf

 3. Jonathan W. Kaufman, Edgar Kimmel. (1994) Risk 
assessment for acute exposure to pyrogen: A Pyrotech-
nically Generated fire extinguishing aerosol. (cited 2016 
Sep 10) Available from URL: http://www.pyrogen.com/
Acute%20Exposure%20Risk%20Assessment.pdf

 4. E A Smith, E C Kimmel, J H English and R L 
Carpenter (1989). The assessment of toxicity after exposure 
to a pyrotechnically-generated aerosol. HOIWC.95 page. 
521-532.

 From:  http://www.pyrogen.com/Pyroleaflet.pdf

 ระบบดับเพลิงไพโรเจน แต่ละรุ ่นก็จะมีปริมาณสาร           
และขนาดไม่เท่ากันเพ่ือสามารถเลือกใช้งานตามขนาดของพื้นที่
ป ้องกัน เนื่องจากสารไพโรเจน ท่ีบรรจุถังอยู ่ในรูปของแข็ง               
จึงไม่ต้องการอัดแรงดันเหมือนเช่นสารอื่นๆที่บรรจุอยู่ในสถานะ
ของเหลวหรือก๊าซ แต่จะมีแรงดันต่อเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีท�าให้        
สารไพโรเจนกลายสภาพเป็นก๊าซ พร้อมสร้างแรงดันท่ีเกิดจาก
ปฏิกิริยาเคมี ฉีดตัวมันเองออกมาจากถัง ระบบดับเพลิงแบบ             
ไพโรเจนจงึไม่ต้องมกีารเดนิท่อก๊าซแต่จะตดิตัง้โดยน�าถังไปตดิในพืน้ที่
ป้องกันโดยตรง และหากพื้นที่กว้าง อาจต้องใช้ถังใหญ่ หรือติดตั้ง
หลายถังกระจายทั่วพื้นที่ป้องกันอัคคีภัย และติดตั้งง่าย ประหยัด
พื้นที่ สามารถติดตั้งบนเพดาน ผนัง หรือในตู้ไฟฟ้าได้ ค่าใช้จ่าย 
ถูกกว่าการติดตั้งด้วยระบบอื่นๆ

 อันตรายจากการสัมผัสละอองไออากาศและก๊าซ
	 จากสารดับเพลิงไพโรเจน
 
 การสูดดมและสัมผัสละอองไออากาศและก ๊าซจาก             
สารดับเพลิงแบบไพโรเจน เช่น alkali aerosol potassium,             
carbon monoxide, nitrogen ฯลฯ ที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
เข้าไปในร่างกายและสัมผัสเป็นเวลานานกว่า 15 นาที ท�าให้เกิด
ผลต่อสุขภาพได้ ดังนี้
 1.  การสูดดม ฝุ่น ละอองไอ ก๊าซ จากสารดับเพลิงไพโรเจน 
ท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ หายใจล�าบาก 
แน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ ฯลฯ 
 2.  ก๊าซ ไอละออง (aerosol) ขนาดเล็ก สามารถเข้าไป           
ในปอดส่วนลึก เช่น Tracheobronchial tree, alveolar acini.        
การสมัผสัสดูดมละอองไอและก๊าซ ท่ีมคีวามเข้มข้นสงูเป็นเวลานาน
กว่า 5 นาที ท�าให้เข้าไปปิดกั้นระบบทางเดินหายใจ จนเกิดภาวะ
หัวใจเต้นผิดปกติ เลือดไปเล้ียงสมองไม่ทัน ออกซิเจนในสมอง         
ลดลงและ ท�าให้เสียชีวิตได้
 3.  ระคายเคอืงผวิหนงัและตา ตาแดง แสบตา ความสามารถ
ในการมองเห็นน้อยลง
 4.  การสูดดมก๊าซคาร ์บอนมอนนอกไซด์ ท�าให ้เกิด
คาร์บอนไดออกไซด์ในเลอืดสงู (Carboxy hemoglobin) และท�าให้
ออกซิเจนในร่างกายลดลง ท�าให้เกิดอาการง่วงซึม สับสน งุนงง 
เวียนศีรษะ และหมดสติได้ 
 จากเหตกุารณ์ครัง้นีเ้ป็นการเกดิอนัตรายจากระบบดบัเพลงิ
ไพโรเจนเป็นครัง้แรก ทีไ่ม่เคยมกีารรายงานมาก่อนในประเทศไทย 
และท�าให้เกดิการสูญเสียชวีติได้มากถึงจ�านวน 8 ราย และเจบ็ป่วย
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 9 ราย ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากการ
สูดดมฝุ่น ละอองไอ ก๊าซ ที่ฉีดพ่นออกมาจากระบบการท�างาน

เอกสารอ้างอิง
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สบู ่
ท�ำควำมสะอำดได้อย่ำงไร?

วลัยพร มุขสุวรรณ 
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและควาปลอดภัย 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสาร
และของเสียอันตราย

	 ทุก	ๆ	วนั	เวลาเราอาบน�า้	เราจะต้องฟอกสบู่เพือ่ช�าระล้างความสกปรกออกจาก
ร่างกายของเรา	เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าท�าไมสบู่ถงึท�าความสะอาดร่างกายเราได้

 สบูเ่ป็นผลติภัณฑ์ส�าหรบัท�าความสะอาดร่างกายทีไ่ด้มาจาก

การท�าปฏิกิริยาเคมีระหว่างน�้ามันหรือไขมันจากพืชและสัตว์ เช่น 

น�า้มนัมะพร้าว น�า้มนัเมลด็ในปาล์ม น�า้มันมะกอก ไขววั กบัด่างแก่ 

เช่น โซเดยีมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) หรอื โปแตสเซียม

ไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide) ปฏิกิริยาระหว่างไขมัน                         

กับด่างแก่ดังกล่าวนี้เรียกว่า ปฏิกิริยาสปอนนิฟิเคชั่น ซึ่งสามารถ

เขียนในรูปสมการได้ดังนี้

เรามาท�าความรูจั้กสบูกั่นก่อน

ไขมันพืช/		
ไขมันสัตว์

โซเดียมไฮดรอกไซด์/
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 	สบู่ กลีเซอรอล	 แอลกอฮอล์ น�้า++ + +=

 สบู่ที่ได้จะมีสมบัติลดแรงตึงผิวสามารถท�าให้น�้ารวมกับ

น�า้มนัได้ สบู่จงึเป็นสารลดแรงตงึผวิประเภทหน่ึง สารลดแรงตงึผวิ 

ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ        

ส่วนที่ชอบน�้า และส่วนที่ไม่ชอบน�้า ส่วนที่ไม่ชอบน�้ามักจะ            

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือมีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน

เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนใหญ่จะมาจากไขมันและน�้ามันตาม

ธรรมชาติ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและโพลีเมอร์สังเคราะห์ 

ลักษณะที่ส�าคัญของสารลดแรงตึงผิวคือเมื่อใส่สารลดแรงตึงผิว

เพียงเล็กน้อยลงในน�้า สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของน�้า

เพื่อให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น การเกิดฟอง การท�าให้

เปียก และกระบวนการท�าความสะอาด เป็นต้น ส่วนที่ไม่ชอบน�้า

จะพยายามหนีน�้าโดยไปเกาะกับพื้นผิวที่ว่าง เช่น อากาศ ส่วนที่

ชอบน�้าจะยังคงอยู่ในน�้า สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งได้เป็น           

4 ประเภทซึ่งแบ่งตามลักษณะหรือประจุของส่วนที่ชอบน�้า ได้แก่

 1. สารลดแรงตงึผวิท่ีไม่มปีระจ ุมกัจะน�าไปผสมในสบู่เหลว

ล้างหน้า

 2. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ มักจะเป็นส่วนประกอบ  

ในผงซักฟอกและสบู่ เป็นต้น

 3. สารลดแรงตึงผิวท่ีมีประจุบวก มักจะพบในผลิตภัณฑ์

ยาสีฟัน ครีมนวดผม และน�้ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น 

 4. สารลดแรงตึงผิวท่ีมีทั้งประจุบวกและประจุลบ มักใช้ 

เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�าอาง สารป้องกันการกัดกร่อน และ

สารยับยั้งแบคทีเรีย เป็นต้น
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สบู ่ท�าความสะอาดได้อย่างไร?

เอกสารอ้างอิง

รูปที่	 1 แสดงลักษณะโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว จะประกอบด้วย         
ส่วนที่ชอบน�้า (เป็นก้อนคล้ายหัว) และส่วนที่ไม่ชอบน�้า (เป็นเส้นยาว
คล้ายหาง) ในรูป โมเลกุลท่ีอยู่บนสุดคือ สารลดแรงตึงผิวท่ีไม่มีประจุ                                
ต่อมา คือ สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก 
และสารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ ตามล�าดับ 
(เครดิตภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant)

รูปที่	 2 การท�างานของโมเลกุลสบู่ในการก�าจัดไขมันและสิ่งสกปรก          
จากพื้นผิว 
(ภาพดัดแปลงจาก About Cleaning Products, Surfactant Science, http://

www.aboutcleaningproducts.com/science/surfactant-science/)

 การทีส่บู่สามารถท�าความสะอาดร่างกายเราได้ก็เพราะว่าสบู่

เป็นสารลดแรงตึงผวิท่ีท�าให้น�า้รวมกับน�า้มนัได้ ตัวโมเลกุลของสบู่  

หากเปรียบเทียบจะคล้ายๆ ลูกโป่งที่ผูกเชือกไว้ ส่วนที่เป็นลูกโป่ง

จะชอบรวมกับน�้า ส่วนที่เป็นปลายเชือกจะชอบรวมกับไขมัน        

แล้วลกูโป่งก็ลอยข้ึนพาไขมนัท่ีตดิอยู่ทีป่ลายเชือกข้ึนไปด้วย เวลาสบู่ 

มาอยู่ท่ีผวิเราซ่ึงจะมคีวามมนั ส่วนท่ีคล้ายปลายเชือกก็จะมาจบักับ

น�้ามันท่ีผิวหนังและส่วนท่ีคล้ายลูกโป่งจะจับกับน�้า ท�าให้น�้ามัน      

ถูกดึงออกมาจากผิวของเราปนไปกับน�้า ร่างกายเราจึงสะอาด

 1. ขบวนการโลกแสนสวย, กรกฎาคม 2553. สบู,่ http://www.
chemtrack.org/EnvForKids/content.asp?ID=147 (9 มีนาคม 
2559)

 2. วิสาขา ภู่จินดา, สิงหาคม 2549. มารู้จักสารลดแรงตึงผิว
กันดีกว ่า , http://www.chemtrack.org/News-Detai l .
asp?TID=4&ID=3 (9 มีนาคม 2559)

 3. About Cleaning Products, Surfactant Science, http://
www.aboutcleaningproducts.com/science/surfactant-sci-
ence/(9 มีนาคม 2559)

 4. Wikipedia, Surfactant, https://en.wikipedia.org/wiki/
Surfactant (9 มีนาคม 2559)
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ณภัทร คุณาจิตพิมล 
กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

AJCSD ฐานข้อมูลสารเคมี
ของอาเซียน

 การสืบค้นสามารถค้นหาได้จากชื่อสารเคมี CAS Number สตูรโมเลกุล และสบืค้นจากกฎหมายควบคมุสารเคมขีองประเทศต่างๆ 

ผลลัพธ์การสืบค้น ได้แก่ กฎหมายที่ควบคุม ความเป็นอันตราย ประเภทการจ�าแนกความเป็นอันตราย และ SDS ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลของ

แต่ละสารเคมี 

 ตัวอย่างการสืบค้น โดยใช้ CAS Number 7647-01-0 (Hydrochloric acid)

 AJCSD ย่อมาจาก ASEAN-Japan Chemicals Safety 

Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมกฎหมายควบคุมสารเคมีของ

กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น และยังมีข้อมูลความเป็น 

อนัตรายของสารเคมตีามระบบสากล GHS (Globally Harmonized 

System of Classification and Labelling of Chemicals) รวมถึง 

ตวัอย่างเอกสารข้อมลูความปลอดภยั หรอื SDS (Safety Data Sheet) 

ของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศญ่ีปุ่นอีกด้วย ฐานข้อมูล         

ดงักล่าวเกดิจากความร่วมมอืของหน่วยงานก�ากบัสารเคมขีองกลุม่

ประเทศอาเซียน โดยมี National Institute of Technology and 

Evaluation (NITE) ของประเทศญีปุ่น่เป็นหน่วยประสานงานพฒันา 

และดูแลระบบของฐานข้อมูล ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น ในคณะท�างาน 

อตุสาหกรรมเคม ี(AMEICC Working Group on Chemical Industry) 

เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและลดความเสี่ยงของการด�าเนินการที่อาจ

ไม่สอดคล้องกับกฎหมายสารเคมีของประเทศสมาชิก ส�าหรับ

ประเทศไทยนัน้ หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบคอื กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 ผู ้ท่ีสนใจสามารถสืบค้นข้อมูลของสารเคมีได้ที่เว็บไซต ์     

http://www.ajcsd.org/ โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาอื่นๆในประเทศอาเซียน รวมถึงภาษาญี่ปุ่น โดยเลือกภาษา

ตามรูปข้างล่าง

มีภาษาต่างๆ ในอาเซียนให้บริการ
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 1)	ข้อมลูทัว่ไปของสารเคมี	เช่น	ชือ่สารเคมี	สตูรโครงสร้าง	

น�้าหนักโมเลกุล	ชื่อพ้อง	เป็นต้น

ตัวอย่างข้อมูลกฎหมายของประเทศไทย Hydrochloric acid           

จดัเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที ่3 ทีก่รมโรงงานอตุสาหกรรมรบัผดิชอบ 

ที่ความเข้มข้นมากกว่า 15%

 2)	ข้อมลูกฎหมายของประเทศในอาเซยีน	และประเทศญีปุ่่น	

	ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น มีดังนี้

 3)	ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมี		



เชิญส่งบทความ ข้อเสนอแนะ ค�าถาม บอกรบัเป็นสมาชิก หรอืยมืเอกสารที่
ศูนย์พฒันานโยบายแห่งชาติด้านสารเคม ีกองแผนงานและวิชาการ
ห้อง 419 อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา

โทร. 0–2590–7289 โทรสาร. 0–2590–7287
และที่ Email: ipcs_fda@fda.moph.go.th

Website://ipcs.fda.moph.go.th/csnet/index.asp

คณะบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา นพ. บญุชัย สมบรูณ์สขุ และ ภก. สมชาย ปรชีาทวีกิจ

	 นพ.ณรงค์ศักดิ์	 อังคะสุวพลา	 	 นพ.สุวิทย์	 วิบุลประเสริฐ	 	 ภญ.อมรรัตน์	 ลีนะนิธิกุล

	 นพ.ศุภชัย	 รัตนมณีฉัตร	 	 พญ.จิรพร	 เกตุปรีชาสวัสดิ์	 	 ภญ.ดร.ออรัศ	 คงพานิช

	 ดร.ทรงศักดิ์	 ศรีอนุชาต	 	 นพ.วิพุธ	 พูลเจริญ	 	 ภญ.พิชญา	 ศักดิ์ศรีพาณิชย์

	 นางฉันทนา	 จุติเทพารักษ์	 	 ภก.ชาพล	 รัตนพันธ์ุ	 	 ภญ.กิรณา	 รุณภัย

 รวมทั้งมผีลของการจ�าแนกความเป็นอันตรายตามระบบสากล	GHS จากฐานข้อมูลของหน่วยงานในแต่ละประเทศ 

ตัวอย่าง เช่น GHS Classification Result ในฐานข้อมูลของ NITE ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของสารเคมีที่ได้ www.ajcsd.org/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


