เรียน ……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
L;kjkjklkdk

ฉบับที่ 1 ปี ที่ 7

ฉบับ เดือน มกราคม 2555

้
ในฉบับนี จะพู
ดถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่จะนํ ามาผลิตสินค ้า เช่น กลุม
่ Quaternary Ammonium
่ หลากหลายชนิ ด ต ้องพิจารณาถึง CAS Number ด ้วย เพราะถ ้า CAS Number ต่างกัน
Compound ซึงมี
วัตถุดิบก็จะเป็ นคนละชนิ ดกัน ราคาก็จะต่างกัน คุณภาพของสินค ้าที่ผลิตออกมาได ้ก็จะไม่เหมือนกัน ก่อนอื่น
เรามาดูรายละเอียดเรื่อง CAS Number กันก่อนนะครับ

CAS Number (Chemical Abstracts Service Registry Number)
CAS Numbers, CAS Registry Number, CAS RNs หรื อ CAS #s คือ ชุดตัวเลขอ ้างอิงเฉพาะของ
่ ้ายๆ กับเป็ นรหัสประจําตัวเพือระบุ
่
สารเคมี ทําหน้าทีคล
สารเคมี เป็ นชุดตัวเลขที่ประกอบด ้วยตัวเลข 3 กลุม
่

XXXXXX - XX - X
กลุ่มที่ 3 เป็ นต ัวเลข 1 หลักเสมอ
กลุ่มที่ 2 เป็ นต ัวเลข 2 หลักเสมอ
กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยต ัวเลข 2-6 หลัก
่ ้วย “-“ เสมอ
การพิมพ ์ตัวเลขแต่ละกลุม
่ ใหพ
้ ิมพ ์คันด

CAS Number แต่ละชุดจะหมายถึง สารที่สามารถแสดงสูตรได ้ในเชิงอะตอม การจับของอะตอม และ
โครงสร ้าง 3 มิติ
ทําไมต้องใช้ CAS Number
่
่ อได ้ และมีมาตรฐาน
เนื่ องจาก CAS Number ไม่ขนอยู
ึ้
ก
่ บ
ั ระบบการเรียกชือใดๆ
จึงเป็ นระบบที่ชัดเจน เชือถื
่
่
่ื ยกต่างๆ กันไป อีกทังยั
้ งใช ้เป็ นแหล่งอ ้างอิงสากล เพื่อระบุ
สําหรับการเรียกชือสารเคมี
แต่ละตัว ซึงอาจจะมี
ชอเรี
่
สารเคมีสาํ หรับการใช ้งานในแวดวงทางวิทยาศาสตร ์อุตสาหกรรม และหน่ วยงานทีออกกฎหมาย

ระยะที่สอ
CAS Number ได้มาจากที่ไหน
CAS (Chemical Abstracts Service) Number เป็ นรหัสสารเคมีท่กํ
ี าหนดโดย Chemical
่
Abstracts Service ซึงเป็ นหน่ วยงานของ สมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Chemical
Society)
สารเคมีตวั ใด เมื่อลงทะเบียนเข ้าสูฐ่ านข ้อมูลของ Chemical Abstracts Service แล ้วจะได ้รับ
่ าหนดไปตามลําดับ
CAS Registry Number ซึงกํ

สารประกอบประเภทใดบ้างที่มี CAS Number
สารประกอบที่มีการลงทะเบียนในฐานข ้อมูล ของ Chemical Abstracts Service ได ้แก่
- สารประกอบอินทรี ย ์ (Organic Compounds)
- สารประกอบอนิ นทรี ย ์ (Inorganic Compounds)
- โลหะ (Metals)
- อล
ั ลอยด ์ (Alloys)
- แร่ (Minerals)
- สารประกอบเชิงซ้อน (Coordination Compounds)
- สารโลหะอินทรี ย ์ (Organometallics)
- ธาตุ (Elements)
- ไอโซโทป (Isotopes)
- อนุ ภาคนิ วเคลียร ์ (Nuclear Particles)
- โปรตีนและกรดนิ วคลีอิก (Proteins and Nucleic Acids)
- พอลิเมอร ์ (Polymers)
- Nonstructurable materials (UVCBs)
้
คราวนี ลองมาดู
ตวั อย่าง CAS Number บา้ ง เช่น Benzalkonium Chloride มีหลาย CAS
Number เช่น 8001-54-5, 68484-85-1, 68391-01-5, 68424-95-3, 68439-70-3 ฯลฯ. ตามที่กล่าว
มาแล ้ว แต่ละ CAS Number คุณภาพก็จะไม่เหมือนกัน ส่วนผลิตภัณฑ ์ของ บริษท
ั มิกซ ์เวลล ์ มาร ์เก็ตติง้
จํากัด

่ ้ CAS Number เดียวตลอด คือ 68424-85-1
นั้น ใช ้วัตถุดิบจาก Lonza สหรัฐอเมริกา ซึงใช

เพื่อให ้ผลิตภัณฑ ์ที่ผลิตออกมามีคณ
ุ ภาพคงที่เสมอ
้ นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่ทางบริษท
สิ่งนี เป็
ั ฯ ใหค้ วามสําคัญเพื่อใหผ้ น
ู ้ ํ าสินค ้าไปใช ้ จะได ้รับ
ประโยชน์ ได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล ้วพบกับสาระอื่นๆ ในฉบับต่อๆ ไปนะครับ ^^
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