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ฉบับที่ 4

ปี ที่ 1

ฉบับ เดือน ตุลาคม 2549

พบกันอีกในฉบับที ่ 4 หวังว่าผูอ้ ่านคงจะได้รบั ทราบความรูเ้ กี ่ยวกับยาฆ่าเชื ้อไปบ้างพอสมควร ซึ่ งในฉบับนี ้
จะขอกล่าวถึง ปั ญหาทีม่ ี ผถู้ ามเข้ามาบ่อยๆว่า ตัว Nonyl Phenol Ethoxylated (NPE) และ Alcohol Ethoxylated จัดเป็ น
ยาฆ่าเชื ้อในกลุ่มไหน เป็ นกลุ่ม Phenol และกลุ่ม Alcohol ใช่หรื อไม่ ??? ซึ่งเป็ นการเข้ าใจผิดทั้งสิ้น เพราะทัง้ สองตัวนี ้
เป็ นสารในกลุ่ม สารลดแรงตึงผิ ว (Surfactant) ซึ่ งผมเคยกล่าวไว้คร่ าวๆ แล้วในฉบับก่อน
เนือ่ งจากโรงงานของ บริษัท มิกซ์ เวลล์ มาร์ เก็ตติ้ง จํากัด ได้รบั GMP ในการผลิ ตยาฆ่าเชื ้อและนํ้ายาทําความ
สะอาด ในฉบับนีจ้ ึ งขอกล่าวถึงกลุ่มสารลดแรงตึงผิ ว ซึ่ งมี ความสําคัญ และมี บทบาทมากมาย ทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบหนึ่ง
ในสูตรยาฆ่าเชื ้อ และเป็ นส่วนประกอบหลักในสารทําความสะอาดทัว่ ๆ ไปทีใ่ ช้ทําความสะอาด โรงเรื อน, ฟาร์ ม, โรงงาน
อาหารแปรรู ป, โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ทําความสะอาดเหล่านีเ้ ริ่ มจะมี บทบาทมากขึ้น และเป็ นทีย่ อมรับมากขึ้นใน
วงการปศุสตั ว์ และมี ผลิ ตภัณฑ์ออกมาจํ าหน่ายกันมากขึ้น
สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เป็ นสารประกอบที่สาํ คัญของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื ้นผิว มีหน้ าที่หลัก คือ
ทําความสะอาด โดยทําให้ สงิ่ สกปรกหลุดออกไปแล้ วแขวนลอยอยูใ่ นนํ ้า สารลดแรงตึงผิว แบ่งออกเป็ น กลุม่ ต่างๆ ขึ ้นกับประจุ
ไฟฟ้ าบนส่วนประกอบที่ละลายนํ ้า ดังนี ้
1. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก (Cationic Surfactant) ตัวอย่ าง เช่ น
• Quaternary Ammonium Compound
2. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (Anionic Surfactant) ตัวอย่ างที่เราคุ้นเคย เช่ น
• Linear Alkyl Benzene Sulphonates
• Sodium Lauryl Ether Sulphates
3. สารลดแรงตึงผิวที่ไม่ มีประจุ (Nonionic Surfactant) ตัวอย่ าง เช่ น
• Nonyl Phenol Ethoxylated
• Alcohol Ethoxylated
4. สารลดแรงตึงผิวชนิดสองประจุ (Amphoteric Surfactant) คือ
• ในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็ นกรดจะแสดง ประจุบวก
• ในสารละลายที่มีฤทธิ์เป็ นด่ างจะแสดง ประจุลบ ตัวอย่ าง เช่ น กลุ่ม Betaines
กลุม่ ของสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดส่วนใหญ่เป็ นชนิดไม่มีประจุ (Nonionic) และ
ชนิดประจุลบ (Anionic) ส่วนชนิดสองประจุ (Amphoteric) ใช้ เป็ นส่วนน้ อย ส่วนชนิดที่มีประจุบวก (Cationic)นัน้
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติในการฆ่าเชื ้อด้ วย จึงนิยมใช้ เป็ นสารฆ่าเชื ้อ (Antimicrobial agents) มากกว่า

หลักการทํางานของสารลดแรงตึงผิวในการทําความสะอาด
เพื่อความเข้ าใจ ขออธิบายหลักการดังนี ้ สารลดแรงตึงผิวประกอบด้ วยสองส่วน คือ ส่วนที่ละลายได้ ในนํ ้า (O) เป็ นส่วนที่
แตกตัวเป็ นไอออน และส่วนที่ละลายได้ ในนํ ้ามัน ( ) เป็ นส่วนที่ไม่แตกตัว โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ O แทนทังสองส่
้
วน เมื่อสารนี ้ละลายนํ ้า
จะทําให้ เกิดขบวนการดังต่อไปนี ้
1. การลดแรงตึงผิวของนํา้ ปกติโมเลกุลของนํ ้าจะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมาก
หรื อที่เรี ยกว่า “แรงตึงผิวของนํ ้า” เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวลงไปส่วนของโมเลกุลที่ไม่
นํ ้า + Surfactant
ละลายนํ ้า (ละลายในนํ ้ามัน) จะถูกนํ ้าผลักออกไป ทําให้ โมเลกุลไปเรี ยงตัวกันอยูท่ ี่
ผิวนํ ้า และทําให้ แรงตึงผิวของนํ ้าลดลง นํ ้าจึงเข้ าไปสัมผัสกับสิง่ สกปรกต่างๆ ได้ ง่าย
2. การทําให้ เปี ยก (Wetting) เมื่อหยดนํ ้าลงบนกระดาษที่เคลือบด้ วยไข หยดนํ ้าจะยังรักษาสภาพรูปทรงเดิมเอาไว้ แต่เมือ่ มีสาร
ลดแรงตึงผิวผสมอยูใ่ นหยดนํ ้าด้ วย หยดนํ ้าจะแผ่กว้ างออกไปซึง่ เป็ นผลของการลดแรงตึงผิวของนํ ้า จึงทําให้ พื ้นผิวเปี ยกได้ กว้ างขึ ้น
3. การดึงสิ่งสกปรกออกจากพืน้ ผิว สิง่ สกปรกที่ไม่ละลายในนํ ้าหรื อในนํ ้ามัน เช่น ฝุ่ น เมื่อติดอยูท่ ี่พื ้นผิว สารลดแรงตึงผิวจะไป
ลดแรงดึงดูดกันระหว่างสิง่ สกปรกและพื ้นผิว และจะหันเอาส่วนของโมเลกุลทีไ่ ม่ละลายนํ ้าไปสัมผัสพร้ อมกับที่มกี ารเคลือ่ นไหวของ
โมเลกุลต่างๆ ภายในนํ ้าทําให้ เกิดแรงดึง จนกระทัง่ สิง่ สกปรกหลุดออกจากพื ้นผิวได้

ใส่ Surfactant

4. การแขวนลอยในนํา้ หรือ อิมัลชั่น ปกตินํ ้ามันไม่อาจผสมรวมเข้ ากับนํ ้าได้ แต่เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวลงไป พร้ อมกับ
เขย่าหรื อคนแรงๆ นํ ้ามันจะกระจายตัวเป็ นหยดเล็กๆ แล้ วโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวก็จะไปล้ อมรอบหยดนํ ้ามันเล็กๆ
เหล่านันโดยหั
้
นเอาส่วนของโมเลกุลที่ละลายได้ ในนํ ้ามันเข้ าไปในหยดนํ ้ามัน ทําให้ หยดนํ ้ามันเล็กๆ แขวนลอยอยูใ่ นนํ ้าได้
ดังนันนํ
้ ้ามันจึงไม่สามารถรวมกันได้ อีก จึงทําให้ สงิ่ สกปรกหลายชนิดที่ติดมากับคราบนํ ้ามันหลุดออก
เติม Surfactant

5. การละลาย เมื่อเติมสารลดแรงตึงผิวลงในนํ ้าปริ มาณที่มากขึ ้น โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะเข้ ารวมตัวกันเอง ลักษณะ
คล้ ายทรงกลม เรี ยกว่า “กลุ่มสารลดแรงตึงผิว” โดยที่สว่ นของโมเลกุลที่ละลายได้ ใน
นํ ้ามัน จะดึงดูดกันเองอยูภ่ ายใน และส่วนของโมเลกุลที่ละลายได้ ในนํ ้าจะผลักกัน และ
กระจายอยูร่ อบผิว ภายในกลุม่ ของสารลดแรงตึงผิวที่เกิดขึ ้นจะมีลกั ษณะ และคุณสมบัติ
คล้ ายนํ ้ามัน ดังนันจึ
้ งสามารถทีจ่ ะละลายสารที่ละลายในนํ ้ามันทีม่ ีโมเลกุลเล็กๆ ได้
เหล่านี ้ คือ หลักการคร่ าวๆ ของ สารลดแรงตึงผิ ว แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับ
นํา้ + Surfactant
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