
IR 20
ประมวลสารสนเทศพรอมใช

ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(Cleaning Products)

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             กรมวิทยาศาสตรบริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มิถุนายน 2553



IR 20
ประมวลสารสนเทศพรอมใช

ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(Cleaning Products)

สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             กรมวิทยาศาสตรบริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มิถุนายน 2553



คํานํา

ประมวลสารสนเทศพรอมใช เรื ่อง “ผลิตภัณฑทําความสะอาด (Cleaning Products)” ฉบับนี้ 
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดจัดทําขึ้นภายใต
โครงการเครือขายหองสมุดอิเล็กทรอนิกสดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โครงการยอยที่ 2 
โครงการเพ่ิมศักยภาพการเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบ Digital Library กิจกรรมยอย 
2.5 ประมวลสารสนเทศพรอมใช (Information Repackaging) ในสวนของสาระนารูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประมวลสารสนเทศพรอมใชนี้ใหผูใชไดเขาถึง
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบที่เขาใจไดงายและสะดวกพรอมใช เอกสารประมวลพรอมใช
ฉบับนี้ใหความรูทางดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด   สวนประกอบของผลิตภัณฑทําความ
สะอาด ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชในบานเรือน   ตัวอยางสูตรการทําผลิตภัณฑทําความสะอาด  วิธีการใช
และการปองกันอันตรายจากผลิตภัณฑทําความสะอาด  รวมถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติในการใชผลิตภัณฑทําความ
สะอาด                                                                                                                                                                      

คณะผูจัดทําหวังวา ประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอผูใชที่สนใจศึกษาคนควา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด โดยเอกสารฉบับเต็มที่ใชในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพรอมใชฉบับ
นี้ไดรวบรวม จัดเก็บ และใหบริการ ณ บริเวณหองอานชั้น 2

ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มิถุนายน 2553



สารบัญ
 หนา

บทคัดยอ      1
คําสําคัญ         1
บทนํา      2
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด             2
สวนประกอบของผลิตภัณฑทําความสะอาด                    3-5

              ผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีใชในบานเรือน                                                                      5-\
ตัวอยางสูตรการทําผลิตภัณฑทําความสะอาด                                                                 ]-15                                                                                                                                  
วิธีการใชและการปองกันอันตรายจากผลิตภัณฑทําความสะอาด                                      1^                                           
ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการใชผลิตภัณฑทําความสะอาด                                                           1_                
บทสรุป                                                                                                                              1_
เอกสารอางอิง                                                                                                               1\-1]

                                                   

                                                                                                                               

               



1

ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(Cleaning Products)

บทคัดยอ

ผลิตภัณฑทําความสะอาดเปนผลิตภัณฑที่ใชสําหรับทําความสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภค  เพื่อใชชําระ
ลาง  กําจัดสิ่งสกปรกตางๆ  ตลอดจนฆาเชื้อโรค  ผลิตภัณฑทําความสะอาดโดยทั่วไปมักมีสวนประกอบของ
สารเคมีเปนหลัก  โดยเฉพาะสารลดแรงตึงผิวจะเปนสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑทําความสะอาด  
ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่นิยมใชกันทั่วไป  ไดแก  แชมพู  น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก  น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายา
ทําความสะอาดพ้ืน  ฯลฯ  เน่ืองจากผลิตภัณฑเหลาน้ีมีสวนประกอบของสารเคมีเปนหลัก  หากผูบริโภคใชไม
ถูกวิธีหรือใชเกินปริมาณที่กําหนดไว  อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได  ดังนั้นกอนใชผูบริโภคควรศึกษา
วิธีการใช  เลือกประเภทของผลิตภัณฑใหถูกตองกับเครื่องอุปโภคบริโภค  จัดเก็บผลิตภัณฑใหอยูในสัดสวนที่
เหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดของผูบริโภคเอง  

คําสําคัญ e ผลิตภัณฑทําความสะอาดf สารเคมีf สารลดแรงตึงผิว
Keyword e Cleaning productsf Chemicalf Surfactants 
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ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(Cleaning Products)

1. บทนํา
ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับชีวิตมนุษย  มนุษยจึงไดคิดคนผลิตภัณฑทําความสะอาด

ขึ้นมาเพื่อชําระลาง  ทําความสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภคตางๆ  สําหรับผลิตภัณฑทําความสะอาดที่รูจักกัน
ท่ัวไป  ไดแก  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  นํ้ายาลางหองนํ้า  นํ้ายาทําความสะอาดพ้ืน  นํ้ายาเอนกประสงค  ฯลฯ  
ในปจจุบันผลิตภัณฑทําความสะอาดไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้นและทุกบานเรือน
จะตองมีไวเพ่ือใชทําความสะอาด  กําจัดส่ิงสกปรก  ตลอดจนฆาเช้ือโรค  และเน่ืองจากผูบริโภคมีความตองการ
ใชผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น  จึงมีบริษัทผูผลิตตางแขงขันกันคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆออกมาเพื่อใหเหมาะสม
กับการใชงานและความตองการของผูบริโภค  ผู บริโภคสามารถเลือกสรรสิ่งที่คิดวาดีและเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑไดตามตองการ  เพราะผลิตภัณฑทําความสะอาดแตละชนิดมีสวนผสม  ปริมาณและคุณสมบัติในการ
ทําความสะอาดท่ีแตกตางกัน  อยางไรก็ตาม  โดยท่ัวไปแลวผลิตภัณฑเหลานี้จะใชสารเคมีตั้งตนใน
กระบวนการผลิตที่คลายกัน  แตจะแตกตางกันในสวนของสารเติมแตงตางๆซึ่งลวนเปนสารเคมีสังเคราะห
ท้ังส้ิน (อาภาพร สินธุสารและอนุชา สินธุสาร, 2550)  และเน่ืองจากผลิตภัณฑทําความสะอาดมักประกอบดวย
สารเคมีเปนหลักน้ีเองทําใหผูบริโภคอาจเกิดอันตรายได  หากใชโดยปราศจากความระมัดระวัง  ดังนั้นผูบริโภค
จึงควรตรวจสอบและอานวิธีการใชใหดีเสียกอนเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคเอง  นอกจากนี้หากผูบริโภคมี
ความรูดานสารเคมีเพียงพอยังสามารถผลิตผลิตภัณฑทําความสะอาดข้ึนเองได  ซ่ึงอาจเปนการลดคาใชจายหรือ
ชวยเพ่ิมรายไดหากผลิตเพ่ือจําหนาย  

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑทําความสะอาด  (หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553)

ผลิตภัณฑทําความสะอาด  คือ  ผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของสารท่ีมีคุณสมบัติในการกําจัดความสกปรก
ตางๆ ตลอดจนฆาเช้ือโรค  สามารถแบงตามการเกิดได 2 ประเภท  คือ  
1. ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากการสังเคราะห  เชน  นํ้ายาลางจาน  สบูกอน  แชมพู  ผงซักฟอก  สารทําความสะอาดพ้ืน 
2. ผลิตภัณฑท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน  นํ้ามะกรูด  มะขามเปยก  เกลือ  

นอกจากนี้ยังสามารถแบงตามวัตถุประสงคในการใชงานเปนเกณฑ  แบงออกได 4 ประเภท คือ
1. ผลิตภัณฑประเภททําความสะอาดรางกาย  ไดแก  สบู  แชมพู
2. ผลิตภัณฑประเภททําความสะอาดเส้ือผา  ไดแก  ผงซักฟอก  นํ้ายาปรับผานุม
3. ผลิตภัณฑประเภททําความสะอาดภาชนะ  ไดแก  นํ้ายาลางจาน
4. ผลิตภัณฑประเภททําความสะอาดหองนํ้า  ไดแก  นํ้ายาลางหองนํ้า
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3.  สวนประกอบของผลิตภัณฑทําความสะอาด
ผลิตภัณฑทําความสะอาดแตละชนิดมีสวนผสมของสารเคมีที่แตกตางกัน  ตามชนิดและประเภทของ

ผลิตภัณฑ  โดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนประกอบทางเคมีเปนหลัก ท่ีสําคัญ  มีดังนี้
3.1  สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) คือ  สวนประกอบหลักในสวนผสมของสารชําระลางทั่วไป       

(อาภาพร สินธุสารและอนุชา สินธุสาร, 2550)  คําวา Surfactant มาจากคําวา Surface active agent มีคุณลักษณะ
ที่สําคัญ 2 สวน ไดแก สวนหัวที่เปน Hydrophitic (ชอบน้ํา) และ สวนหางที่เปน Hydrophobic (ไมชอบน้ําแต
ชอบน้ํามัน) ดังรูปที่ 1 (จิรสา กรงกรด, 254\) เปนตัวที่ทําหนาที่จับตัวกับสิ่งสกปรกและลดแรงตึงผิวของน้ํา 
(จรรยา  อัศวศรีพงศธรและโพธิกุล  วิวิธ-เกยูรวงศ, 2553)  สามารถแบงตามคุณสมบัติของการมีประจุไฟฟา 
(electrical charge)  เมื่อแตกตัวในน้ําได 4 ประเภท  ไดแก

รูปท่ี1  แสดงลักษณะของสารลดแรงตึงผิว 
(ท่ีมา e นงนิตย  มรกตและคณะ, 2553)

(1) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactant) เปนสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใชกันมากที่สุดใน
อุตสาหกรรมสารทําความสะอาดในบานเรือนและเครื่องสําอาง  (4]% ของสารลดแรงตึงผิวทั้งหมด) (จิรสา  
กรงกรด, 254\) เมื ่อละลายน้ําจะแตกตัวออกเปน 2 สวน  คือ  สวนท่ีใหญกวาจะมีคุณสมบัติชอบน้ํา 
(hydrophilic) และแสดงประจุไฟฟาลบ มีการชําระลางท่ีดี  และสวนหางจะมีคุณสมบัติไมชอบน้ํา 
(Hydrophobic)  สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบท่ีใชกันมีหลายชนิด เชน 

ก. linear alkylbenzene sulfonate, Sodium Salt (LAS) เปนสารลดแรงตึงผิวท่ีทั่วโลกนิยมใชใน  
ผงซักฟอก  เนื่องจากมีการใชสารชนิดนี้มานานกวา 30 ป  จากผลการทดลองพบวา  มีความปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม  มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดสูงและราคาไมแพงนัก (โชติมา วิไลวัลย, 254]) มี
โครงสรางทางเคมีดังรูปท่ี 2

                                      
                                 รูปท่ี 2  แสดงโครงสรางทางเคมีของ  LAS

                             (ท่ีมา : คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553)

สวนหัว  มีขั้ว  ชอบน้ํา
สวนหาง  ไมชอบน้ํา

ชอบนํ้ามัน
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ข. sodium laureth ether sulfate (SLES) หรือ sodium laureth sulfate มีคา LD50 (หนู) 1,^00 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  มีพิษปานกลาง  เปนสารทําใหเกิดฟอง  มักใชในผลิตภัณฑทําความสะอาดและแชมพู   (โชติมา วิไล
วัลย, 254]) 
   เน่ืองจากสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบเปนตัวทําความสะอาดท่ีดีมาก  ราคาถูก  ละลายน้ําไดดีและให
ฟองมาก (หางหุนสวนจํากัด เคมพลัส เทรดดิ้ง, 2553)  จึงมักใชเปนสวนประกอบหลักของผงซักฟอกทั่วไป  
นํ้ายาและครีมลางจาน  สบู  แชมพู

(2) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (cationic surfactant) เม่ือละลายนํ้าจะแตกตัวแสดงสมบัติทางไฟฟา
เปนประจุบวก  สารลดแรงตึงผิวชนิดน้ีไมมีความสามารถในการทําความสะอาดและไมมีฟอง  แตสามารถเกาะ
เสนผมและพ้ืนผิวไดดี  สวนใหญเปนสารประกอบของควอเทอรนารีแอมโมเนียม  (Quaternary  ammonium)  
หรือไพริดิเนียม  (Pyridinium)  (รติกร  อลงกรณโชติกุล, 254\)

นิยมใชกันมากในอุตสาหกรรมส่ิงทอโดยใชเคลือบผา  เพ่ือใหความล่ืนและปองกันไฟฟาสถิต  ตัวอยาง
ผลิตภัณฑท่ีใชสารน้ี  ไดแก  ครีมนวดผมหรือนํ้ายาปรับผานุม (หางหุนสวนจํากัด เคมพลัส เทรดด้ิง, 2553)  

(3) สารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (nonionic surfactant) สารลดแรงตึงผิวชนิดน้ีตางจากสารลดแรงตึง
ผิวชนิดประจุลบและประจุบวกตรงท่ีเปนโมเลกุลท่ีไมมีประจุเมื่อละลายในน้ํา  โดยมีพวกโพลิเอเทอร 
(polyether) หรือ โพลิไฮดรอกซิล (polyhydroxyl) เปนกลุมที่แสดงคุณสมบัติคลายชนิดที่มีประจุ  นิยมใช
รวมกับแอนไอออนิก (จิรสา  กรงกรด, 254\)  ตัวอยางเชน  อัลคิลฟนอล  โพลีเอทิลีนไกลคอลอีเทอร 
(Alkylphenol polyethylene glycol ether, APEO )

สารลดแรงตึงผิวชนิดน้ีใชไดดีในนํ้ากระดาง  มีประสิทธิภาพในการกําจัดคราบสกปรกจําพวกไขมันได
ดี  เปนสวนผสมในผงซักฟอกสูตรเขมขน  นํ้ายาซักผา

(4) สารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีเปนท้ังประจุลบและประจุบวก (amphoteric surfactant) เปนสารที่ละลายน้ํา
ไดดีและแตกตัวใหทั้งประจุบวกและลบ  โดยจะแสดงคุณสมบัติประเภทใดขึ้นอยูกับสภาพความเปนกรดดาง
ของสภาพแวดลอม  ถาสภาพแวดลอมเปนกรดจะแสดงประจุบวก  ถาสภาพแวดลอมเปนดางจะแสดงประจุลบ  
และในสภาพแวดลอมท่ีเปนกลางจะไมเกิดการใหประจุไฟฟาท่ีสวนหัว  (hydrophilic) (จิราสา  กรงกรด, 254\)  
ตัวอยางเชน  อัลคิลบีเทน  (Alkylbetaines),  อัลคิลซัลโฟบีเทน (Alkylsulphobetaines) (รติกร  อลงกรณโชติกุล, 
254\)

คุณสมบัติเดนของสารลดแรงตึงผิวชนิดน้ีคือ  สามารถทนตอนํ้ากระดาง  ออนละมุนตอผิว  ปองกันการ
เกิดไฟฟาสถิตและใหความนุมได (หางหุนสวนจํากัด เคมพลัส เทรดดิ้ง, 2553)  มักใชเปนสวนผสมใน
ผลิตภัณฑทําความสะอาดสวนตัวที่ตองการความนุมนวลและไมระคายเคืองผิว  เชน  แชมพูเด็ก  ครีมโกน
หนวด  
ข้ันตอนการทําความสะอาดของสารลดแรงตึงผิว

เน่ืองจากสารลดแรงตึงผิวมีคุณลักษณะที่สําคัญ 2 สวน คือ สวนหัวที่ชอบน้ําและสวนหางที่ ไมชอบน้ํา
แตชอบนํ้ามัน  (จิรสา กรงกรด, 254\)  สวนหางที่เขากับน้ํามันไดดี จะชวยกันจับคราบน้ํามันหรือสิ่งสกปรกซึ่ง
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เกาะติดกับพื้นผวิไว ในขณะท่ีสวนหัวจะรวมตัวกับนํ้าและดึงส่ิงสกปรกใหหลุดออกนํ้าและแขวนลอยอยูในน้ํา
และไมกลับเขาไปติดพื้นผิวน้ันๆอีก  (หางหุนสวนจํากัด แคมพลัส เทรดด้ิง, 2553)  ดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 3 แสดงลักษณะการทํางานของสารลดแรงตึงผิว
(ท่ีมา e นงนิตย  มรกตและคณะ, 2553)

3.2 สวนประกอบอ่ืนๆ (อาภาพร สินธุสารและอนุชา สินธุสาร, 2550)  
นอกจากสารลดแรงตึงผิวที่เปนสวนประกอบหลักในการผลิตผลิตภัณฑทําความสะอาดแลว  ยังมี

สวนประกอบอ่ืนๆท่ีมีความสําคัญ  ซ่ึงอาจเปนสารชนิดใดชนิดหน่ึงหรือผสมกัน  ไดแก
(1) สารปรับสภาพผิว  ชวยเพ่ิมความออนนุมใหแกผิวสาร
(2) สารทําใหขน  เพ่ือเพ่ิมความเหนียวหนืด
(3) สารท่ีทําใหเกิดประกายมุก  เพ่ือทําใหผลิตภัณฑมีความสวยงาม  นาใช  ตัวอยางเชน  Euperlan PK 

__1, Cutina EGMS
(4) ตัวทําละลาย  ชวยเพ่ิมความสามารถในการละลายนํ้าของสวนประกอบท่ีไมละลายนํ้า
(5) สารกันเสีย  ชวยยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ  ตัวอยางเชน  Bronidox L, Sodium Benzoate   
(^) สี  สารใหกล่ินหอม  สารฆาเช้ือโรค  สมุนไพร  วิตามินชนิดตางๆ
(_) สารอ่ืนๆ

4. ผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีใชในบานเรือน (Household Cleaning Agents)
ผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชทําความสะอาดภายในบานเรือน  มีหลายชนิดดวยกัน  แตละชนิดมี

คุณสมบัติและสวนประกอบของสารเคมีท่ีแตกตางกันไป  ซ่ึงมีดังตอไปน้ี  
4.1 แชมพู (Shampoos)  

เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีใชกับเสนผม  ทําใหผมดูสะอาดสวยงามข้ึน  

www.toptenthailand.com/display.p...id%3D234
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คุณสมบัติของแชมพูท่ีดี  มีประสิทธิภาพ จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
- เกิดฟองเร็วท้ังในนํ้าออนและนํ้ากระดาง
- ใหฟองคงตัวอยูนาน
- ตองไมทําใหผมแหงกรอบสามารถจัดทรงไดงาย
- ลางฟองออกงาย
- ไมมีสารกอใหเกิดการระคายเคือง

 สวนประกอบท่ีสําคัญในแชมพู  ไดแก (หางหุนสวนจํากัด เคมพลัส เทรดด้ิง, 2553)  
   (1) สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) สําหรับสารลดแรงตึงผิวที่ใชบอยในการเปนสวนประกอบของ
แชมพู  ไดแก  ชนิดประจุบวก  เนื่องจากลดการระคายเคือง (University of Bristol, 2010) แตอยางไรก็ตามสาร
ลดแรงตึงผิวที่นิยมใชมากเปนชนิดประจุลบ  เพราะใหฟองมากในน้ําทุกสภาพ  แตทําใหเกิดการระคายเคือง 
ไดแก โซเดียม ลอริลอีเทอรซัลเฟต    [Sodium Lauryl Ether Sulphate (SLES-2EO)] , แอมโมเนียมลอริล
ซัลเฟต (Ammonium Lauryl Sulphate)  

(2) สารชวยลดการระคายเคืองเปนสารที่นิยมใชคูกับสารจําพวกแรกเพื่อใหเกิดความออนละมุน
เนื่องจากถาใชสารจําพวกแรกในปริมาณสูงเพียงตัวเดียว อาจทําใหหนังศีรษะเกิดการระคายเคือง หรือเสนผม
หยาบ สารจําพวกนี้ ไดแก  Cocamido Propyl Betiane , อัลคิลกลูโคไซด  (Alkylglucoside)
     (3) สารชวยปรับสภาพผมใหนุมสลวย ไมพันกัน (Conditioning Agent) สารในกลุมนี้มีหลายจําพวก 
เชน พวก Cationic Polymer ซึ่งมีหลายชนิดไดแก PQ-_, PQ-10 สารพวกนี้จะทําใหผมไมพันกัน ขณะสระ
หรือหลังสระ และทําใหผมหวีงายชวยลดการขาดของเสนผม  สารอีกกลุมหนึ่งคือ  สารจําพวกซิลิโคน  ซึ่งมี
หลากหลายชนิด  มีคุณสมบัติท่ีชวยเคลือบผมใหนุมล่ืน  เปนเงางาม

(4) สารชวยปรับสภาพฟองใหหนานุมอยูนาน  สารพวกน้ีจะเปนพวกไมมีประจุ  ซ่ึงไดแก 
alkanolamide หรือ Fatty  Amine Oxide สารน้ีมีหนาท่ีชวยใหฟองเกิดงายข้ึนและอยูนานข้ึน
     (5) สารกันเสีย เปนสารท่ีจําเปนตองใสในแชมพู เพ่ือปองกันหรือฆาแบคทีเรียหรือราท่ีเกิดข้ึนในแชมพู 
(University of Bristol, 2010) เนื่องจากแชมพูเปนอาหารอยางดีของแบคทีเรีย  นอกจากน้ีกระบวนการผลิตถาไม
สะอาดพอ  เชน ใชนํ้าหรือภาชนะไมสะอาดพอ ก็เปนสาเหตุท่ีทําใหแชมพูติดเช้ือได ดังน้ันจึงควรระมัดระวัง
การผลิตควบคูกับการใสสารกันเสียดวย สารกันเสียมีหลายชนิด  จึงตองเลือกใหเหมาะสมกับสูตรท่ีใช
     (^) สารทําใหเกิดมุก สารจําพวกน้ีเม่ือใสลงในแชมพู จะทําใหแชมพูมีประกายมุก ซ่ึงเปนท่ีช่ืนชอบของ
ผูบริโภคโดยทั่วไป
     (_) สีและสารใหกล่ินหอม  มีไวเพ่ือชวยใหแชมพูมีความนาใชย่ิงข้ึน   ซ่ึงมีใหเลือกมากมาย  สีท่ีใชควร
เปนสีที่ใชไดกับเคร่ืองสําอาง  ไมควรนําสียอมผามาใช สําหรับสารใหกล่ินหอมน้ันมีหลากหลายแลวแตผูผลิต  
หรือความตองการของลูกคา ในการเลือกสารใหกล่ินหอมน้ันจําเปนตองทดสอบวากล่ินท่ีเลือกน้ัน จะทําใหสี
ของแชมพูเปล่ียนไปหรือไม  ดังน้ันจึงควรทดลองและต้ังท้ิงไวอยางนอย 1-2 สัปดาห กอนตัดสินใจเลือกใช
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4.2 ผงซักฟอก  (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 254])
ผงซักฟอก  หมายถึง  ผลิตภัณฑท่ีมีสารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะห  หรือชนิดธรรมชาติเปน

สวนประกอบหลัก  ใชสําหรับทําความสะอาดเส้ือผา
ผงซักฟอกสามารถแบงออกได 3 ชนิด  ไดแก
1. ชนิดซักฟอกดวยมือ
2. ชนิดซักฟอกดวยเคร่ืองซักผา
3. ชนิดซักฟอกดวยมือหรือเคร่ืองซักผา
ผงซักฟอกประกอบดวยสวนประกอบท่ีสําคัญ  ดังน้ี

(1) สารลดแรงตึงผิวชนิดสังเคราะหหรือชนิดธรรมชาติ  เปนสารเคมีประเภทแอนไอออนิก (anionic) 
แคตไอออนิก (cationic) หรือนอนไอออนิก (nonionic)  ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือผสมกัน  

(2) สารลดความกระดางของนํ้า  เชน  โซเดียมไตรพอลิฟอสเฟส (sodium tripolyphosphate)  เกลือของ
กรดไนทริโลไตรแอซีติก (nitrilotriacetic acid, EDTA)  กรดซิตริกและอนุพันธของกรดซิตริก (citric acid and 
derivatives) ซีโอไลต (zeolite) สารใดสารหน่ึงหรือผสมกัน

(3) สารรักษาระดับความเปนดาง  เชน  โซเดียมซิลิเคต (sodium silicate) โซเดียมคารบอเนต (sodium 
carbonate) โซเดียมเซสควิคารบอเนต (sodium sesquicarbonate) สารใดสารหน่ึงหรือผสมกัน

(4) สารกันคราบคืน  เชน โซเดียมคารบอกซีเมทิลเซลลูโลส  (Sodium Carboxymethylcellulose)  ชวย
ปองกันการกลับเขาไปจับใหมของส่ิงสกปรกท่ีถูกขจัดออกมาแลว

(5) สารเพ่ิมความสดใส เชน ไทโนพัล ดีเอ็มเอส (Tinopal DMS)
นอกจากน้ียังอาจมีสารชนิดอ่ืนๆอีก  เชน  โซเดียมซัลเฟต (sodium sulphate)  สารเพ่ิมฟองหรือสารลด

ฟอง  สารกันหมอง  สารชวยขจัดส่ิงสกปรก  สารตานจุลินทรีย  สารใหกล่ินหอม  สี  ฯลฯ

4.3  น้ํายาลางจาน
นํ้ายาลางจาน  คือ  สารชําระลางที่ชวยในการลางจาน มีสวนผสมของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ที่มี

การระคายเคืองต่ํา สําหรับประโยชนของน้ํายาลางจานคือ  ใชลางภาชนะและเครื่องครัวดวยมือหลังจาก
ประกอบหรือรับประทานอาหารแลว  นํ้ายาลางจานทําใหส่ิงสกปรกและไขมันหลุดจากภาชนะและรวมตัวเปน
อิมัลชัน (emulsion) อยูในน้ําหรือฟอง (foam)

น้ํายาลางจานประกอบดวยสวนประกอบดังนี้
(1) สารลดแรงตึงผิวชนิดท่ีมีสองประจุ
(2) สารประกอบฟอสเฟต  ชวยลดความกระดางของนํ้า  ละลายไขมัน
(3) สารประกอบซิลิเกต  ลดความกระดางของนํ้าโดยตกตะกอน  ลางออกงาย
(4) สารประกอบคารบอเนต  ลดความกระดางของนํ้า

  

www.officemate.co.th/b2cv4/Produ...%3D03032
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(5) สารปองกันการเกาะติดของคราบ  ไดแก  CMC (carboxymethyl cellulose) และ PVP (polyvinyl 
pyrolidone)

(^) สารอ่ืนๆ  เชน  เอนไซม  สารใหกล่ินหอม  สารฆาเช้ือโรค

4.4 สารทําความสะอาดหองน้ําและเครื่องสุขภัณฑ  (จารุวรรณ  ศรีอาภาและคณะ, 2545)
สารทําความสะอาดหองนํ้าและเคร่ืองสุขภัณฑ  หรือ  น้ํายาลางหองน้ํา  สามารถแบงออกเปนสูตรตางๆ  

ไดแก
ก. นํ้ายาลางหองนํ้าสูตรท่ีใชทําความสะอาดท่ัวไป
ผลิตภัณฑกลุมน้ีจะประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวในกลุมชนิดไมมีประจุและชนิดประจุลบ  เชน  linear 

alkyl benzene sulfonate,  ethoxylated alcohol ซ่ึงไมมีฤทธิ์กัดกรอน  สามารถทําความสะอาดไดบอยตามที่
ตองการ

ข. นํ้ายาลางหองนํ้าสูตรดับกล่ิน  ฆาเช้ือ
ผลิตภัณฑกลุมนี้ประกอบดวยสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคไดดี  มักเปนสารในกลุม 

แคทไอออนิก ดีเทอรเจนท (cationic detergent) และ ฟอรมาลดีไฮด (formaldehyde) เชน เบนซอลโคเนียมคลอ
ไรด (benzal konium chloride), พาราฟอรมาลดีไฮด (paraformaldehyde) แตสําหรับสูตรที่ใชฆาเชื้อราจะเปน
สารในกลุมไฮโปคลอไรด (hypochlorite)  เชน โซเดียมไฮโปคลอไรด (sodium hypochlorite) เปนสารฟอกขาว
และสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียและไวรัสไดอยางมีประสิทธิภาพ  (หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความ
ปลอดภัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553)

ค. นํ้ายาลางหองนํ้าสูตรขจัดคราบสกปรก  คราบสนิม
ผลิตภัณฑกลุมนี้นอกจากประกอบดวยสารลดแรงตึงผิวแลว  สารออกฤทธ์ิหลักเปนสารท่ีมี

ความสามารถในการกัดกรอนสูง  ซึ่งสวนใหญที่ใช  คือ  กรด  ไดแก  กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid), 
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid)  และกรดออกซาลิก (oxalic acid)  ซึ่งมีความเขมขนแตกตางกันไป  เชน  กรด
ไฮโดรคลอริกมีความเขมขนระหวาง \-22%  กรดฟอสฟอริกมีความเขมขนอยูระหวาง 2.5-3%  (หนวย
ขอสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553)

สําหรับชนิดของน้ํายาลางหองน้ําที่ผูบริโภคนิยมใชกันมากในปจจุบันคือ  น้ํายาลางหองน้ําสูตรขจัด
คราบสกปรก  คราบสนิม  ซ่ึงมีสวนประกอบหลักของกรดเกลือหรือชื่อทางเคมีวา  กรดไฮโดรคลอริก  (HCl)  
กรดนี้มีคุณสมบัติเปนกรดแก  เมื่อทําปฏิกิริยากับหินปูน (แคลเซียม) จะเกิดฟองฟูของกาซคารบอนไดออกไซด
และสามารถกัดกรอนโลหะไดเปนอยางดี  โดยท่ัวไปในนํ้ายาลางหองนํ้าจะมีกรดไฮโดรคลอริกรอยละ \ ถึงรอย
ละ 15 โดยนํ้าหนักและมีประสิทธิภาพในการชะลางรอยเปอนภายใน 5 นาที  ซึ่งหากใชบอยๆอาจทําใหผิวหนา
ของพ้ืนหองนํ้าคอยๆหลุดออก  โดยทั่วไประยะเวลาของการถูกกัดเซาะจะขึ้นอยูกับคุณภาพของกับวัสดุที่ใชปู
ดวย (คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553)
     

         http://www.mcmiracle.siam2web.com
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5. ตัวอยางสูตรการทําผลิตภัณฑทําความสะอาด (Flick, EW., 1]\])
สูตรการทําผลิตภัณฑทําความสะอาดเปนสูตรที่คิดคนขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  หากผูบริโภคมี

ความรูความสามารถเพียงพอทางดานเคมี  เขาใจการเกิดปฏิกิริยาและอันตรายของสารเคมี  ก็สามารถผลิต
ผลิตภัณฑตางๆข้ึนเองได  โดยจะยกตัวอยางสูตรของผลิตภัณฑตางๆมาดังน้ี
1. แชมพู  (Bennett, H., 1]]_)

1.1 แชมพูเหลวท่ีใชในชีวิตประจําวัน  [Shampoo (Daily Liquid)]

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. น้ํา 4\.0
2. Sodium Laureth Sulfate (2 Mole 2^%) 20.0
3. MONATERGE 11^4 20.0
4. MONATERIC ]4]J 10.0
5. MONAMID CMA 1.0
^. โซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride) 1.0
คุณสมบัติ
- เปนของเหลวหนืด
- ของแข็ง 1_%
ข้ันตอนการผสม

ผสมสวนผสมท้ังหมดเขาดวยกัน  โดยใชความรอน ^0oC  จากน้ันทําใหเย็นลงท่ีอุณหภูมิ 40oC  ปรับให
มีคา pH ระหวาง 5.5-^.0  ดวยกรดซิตริก  เติมสารใหกล่ินหอม  สียอมและสารกันเสียลงไปตามตองการ

1.2 ครีมนวดผมชนิดไมระคายเคืองและออนโยน
Non-Irritating and Mildly Conditioning

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. MONOTERIC ]\5A 40.0
2. MONOMATE PA-30 30.0
3. CERASYNT IP 2.0
4. สารกันเสีย 0.3
5. กรดฟอสโฟริก (H3PO4) 0._5
^. น้ํา 2^.]5
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คุณสมบัติ 
- เปนของเหลวหนืดคลายไขมุก
- Normal Activity 2^%
ขั้นตอนการผสม
1. ผสม MONOTERIC ]\5A, MONOMATE PA-30, น้ํา, สารกันเสียและ CERASYNT IP  โดยใชความรอน 
   (ประมาณ ^0oC) เพ่ือใหวัตถุดิบท่ีเปนของแข็งละลาย  
2. เติมกรดฟอสโฟริกใหมีความเย็นที่อุณหภูมินอยกวาหรือเทากับ 40oC  
3. เติมสารใหกล่ินหอมหรือสียอมลงไป  คนใหเขากันและทําใหเย็นที่อุณหภูมิ 25oC  ปรับใหมีคา pH ระหวาง      
   ^.5-_.0

1.3 แชมพูไขมุก  
Pearlescent, Luxury

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. MONAMATE LNT-40 25.0
2. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium Lauryl Sulfate) (2\%) 55.0
3. MONAMID 10\] 5.0
4. CERASYNT IP 0.5
5. สารกันเสีย 0.3
^. กรดฟอสฟอริก (H3PO4) (\5%) 0.4
_. น้ํา 13.\
คุณสมบัติ
- เปนของเหลวหนืด
- Normal activity 3]%
- ใชคาความหนืด 4000-5000 เซนติพอยส  (cps)
ข้ันตอนการผสม
1. ผสมโซเดียมลอริลซัลเฟต  นํ้าและสารกันเสียเขาดวยกัน  
2. เติมกรดฟอสฟอริกคนใหเขากันและเติม MONAMID 10\]  คนจนกระทั่งเปนเนื ้อเดียวกันและเติม 
MONAMATE LNT-40 ตามดวย CERASYNT IP ลงไป
3. คนและทําใหละลายโดยใชความรอนประมาณ ^0 oC  คนใหเขากันจนอุณหภูมิลดลงอยูท่ีนอยกวาหรือเทากับ 
40 oC  เติมสารใหกล่ินหอมหรือสีลงไป
4. คนไปเร่ือยๆจนอุณหภูมิเย็นลงอยูท่ี 5 oC  ปรับคา pH ใหอยูระหวาง ^.0-_.0
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2. ผงซักฟอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.1 นํ้ายาซักผาชนิดซักมือ  สูตรฟองเขมขน  ออนโยน

Hand-Wash Laundry Liquid-High Foam, Extra Mild

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. NEODOL 25-3S (^0%) 25.0
2. FADEA* 3.0
3. โซเดียมคลอไรด (Sodium chloride) 2.5
4. น้ํา, สียอม, สารใหกลิ่นหอม ใสจนครบ 100%
คุณสมบัติ
- ใชคาความหนืด 15] เซนติพอยส (cps) ท่ีอุณหภูมิ 23oC  
- clear point,  \ oC
- ปรับคา pH ใหมีคาระหวาง _.5-\.0  ดวยกรดซิตริก
* Fatty acid amide
ข้ันตอนการผสม
1. นําเกลือมาละลายในนํ้า  จากน้ันใส NEODOL 23-^.5 แลวเขยาใหเขากัน  
2. เติม NEODOL 25-3S อยางชาๆและเขยาใหเขากันดี  
3. เติม amild ลงไป  ละลายอีกคร้ังถาจําเปน

2.2 ผงซักฟอก  ชนิดฟอสเฟตตํ่า  
Laundry Detergent  Powder—Low Phosphate

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. Triton N-101 Surfactant 10.00
2. Sodium Carbonate 2\.00
3. Sodium Silicate (Britesil C-20) 12.00
4. Sodium Tripolyphosphate (STPP) 32.00
5. Sodium Sulfate 1^.^2
^. Carboxymethylcellulose 1.00
_. Tinopal UNPA 0.30
\. Tinopal RBS-200% 0.0\
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2.3 ผงซักฟอกสําหรับการคา : ชนิดนํ้า  คุณภาพสูง   
Laundry Detergent-Commercial : High Quality Bult Laundry Liquid

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
Part A e Stabilizer System
      1. น้ํา
      2. NEODOL 25-]
      3. GANTREZ AN-14]
      4. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (Potassium hydroxide) (45%)

5_._
0.05
0.]5
4.0

Part B e Detergent System
      1. สียอม และ fluorescent whitening agent (s)
      2. CMC  (carboxymethyl cellulose)
      3. โซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate)*
      4. NEODOL 25-]
      5. Tetrapotassium pyrophosphate

ใสตามตองการ
0.5
4.0
10.0
25.0

คุณสมบัติ 
- ใชคาความหนืด 30] เซนติพอยส (cps) ท่ีอุณหภูมิ 23oC   

3. นํ้ายาลางจาน (Dishwashing Detergents)
3.1 นํ้ายาลางจานคุณภาพดี  (Dishwash Liquid From Concentrate-Good Quility)

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. Concentrate 55.^
2. Ethanol SD-3A 2.0
3. น้ํา, สียอม, สารใหกล่ินหอม 42.4
คุณสมบัติ
- ใชคาความหนืด 235 เซนติพอยส (cps) ท่ีอุณหภูมิ 23 oC
- clear point,  41oC
ข้ันตอนการผสม

ละลายเอทานอลหรือโซเดียมซัลเฟตในนํ้า  เติม Concentrate อยางชาๆ คนใหเขากันและปรับคา pH ให
อยูระหวาง  ^.5-_.0 ดวยกรดซิตริก
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3.2 นํ้ายาลางจานชนิดลางมือ  ราคาปานกลาง  คราบสกปรกนอย
Light Duty Liquid Formulation Medium Cost Hand Dishwash

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. น้ําปราศจากไอออน(Water, D.I.) 41.\
2. DESONOL SE 1\.3
3. DESONATE ^0-5 30.0
4. Varamide MA-1 4.0
5. PETRO LBA Liquid 2.\
^. โซเดียมคลอไรด (Sodium Chloride) 3.0
_. ฟอรมาลิน (Formalin) 0.1
\. สารใหกล่ินหอม, สียอม ].5
ข้ันตอนการผสม

ผสมสวนผสมท้ังหมดใหเขากัน  ปรับใหมีคา pH ระหวาง ^.5-_.0 ดวยกรดซิตริก
คุณสมบัติ
- ใชคาความหนืด 1]0 เซนติพอยส (cps)
- เปนของเหลวใส

3.3 นํ้ายาลางจานชนิดลางมือ-คุณภาพดี  (Hand Dishwash Liquid-Good Quality)

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. C12 LAS (^0%) (a) 1^._
2. NEODOL ]1-\ 3.0
3. NEODOL 25-3S (^0%) 5.0
4. FADEA (b) 2.0
5. แอมโมเนียมคลอไรด (Ammonium chloride) 0.2
^. น้ํา, สียอม, สารใหกล่ินหอม, สารกันเสีย ใสจนครบ 100%
คุณสมบัติ
- ใชคาความหนืด 1\ เซนติพอยส  (cps) ท่ีอุณหภูมิ 23oC  คา pH  \.3
- สถานะการรวมสารเขาดวยกันใชอุณหภูมิมากกวา \0oC
- Clear  point,  0oC  
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ข้ันตอนการผสม
ประสิทธิภาพในการคนสารละลายเปนส่ิงสําคัญในระหวางการเติมสวนผสม  ควรคนสารละลายใหเขา

กันกอนเติมสารตัวตอไป  และจะไดผลดีท่ีสุดหากใชความรอนประมาณ 3\-4] oC
1. ละลายสารกันเสีย    Linear alkylbenzene sodium sulfonate (LAS)  เอทานอลและแอมโมเนียมคลอไรดในน้ํา
2. เติม NEODOL ]1-\ ลงไป
3. เติม NEODOL 25-3S ลงไปชาๆแลวคนใหเขากัน
4. เติมเอไมดลงไปแลวคนใหเขากัน
5. เติมสารใหกล่ินหอมและสียอมลงไปตามตองการ

4. น้ํายาลางหองนํ้า
4.1 นํ้ายาทําความสะอาดแผนกระเบ้ืองและอางอาบนํ้าชนิดกรด  (มีสวนผสมคลายไขมุก)

Acid Tile & Bath Cleaner (Pearlized)

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. VARION CADG-HS 10.0
2. กรดซิตริก (Citric Acid) 5.0
3. REWOPOL PCK2000 (cold-mix pearl)                 4.0
4. REWOPOL PEG ^000 DS (PEG 150 Distearate) 3.0
5. VAROX 1__0 3.0
^. น้ํา _5.0
ข้ันตอนการผสม 
1. ใส PEG ^000 DS ลงในนํ้าท่ีมีอุณหภูมิ ^0oC  ผสมใหเขากัน
2. เติม VARION CADG-HS ลงไปในขณะท่ียังรอนอยู
3. ทําใหเย็นท่ีอุณหภูมิ 30 oC  จากน้ันเติมกรดซิตริก, REWOPOL PCK2000 และ VAROX 1__0 ลงไป  
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4.2 น้ํายาทําความสะอาดกระเบ้ือง (Tile Cleaner)

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. น้ํา __.0
2. โซเดียมไซลีนซัลโฟเนท (Sodium Xylene sulfonate) (40%) ^.0
3. เอทาลีนไกลคอลบิวทิลอีเทอร (Ethylene glycol butyl ether) 4.0
4. Linear alkyl aryl sulfonate (^0%) 2.0
5. PLURAFAC D-25 surfactant 2.0
^. โซเดียมเมตะซิลิเกตเพนตะไฮเดรต (Sodium metasilicate pentahydrate) 3.0
_. เตตะโปแตสเซียมไพโรฟอสเฟต (Tetrapotassium pyrophosphate) ^.0

4.3  นํ้ายาทําความสะอาดโถชักโครก  [Toilet Bowl Cleaner (2878-029)]

วัตถุดิบ (Raw Materials) % โดยนํ้าหนัก
1. Tetrasodium EDTA (40%) 5.0
2. TRYCOL 5]41 POE (]) Tridecyl Alcohol 0.5
3. TRYFAC 555] Phosphate Ester 0.3
4. โซเดียมคารบอเนต (Sodium carbonate) 1.0
5. เอทธิลีนไกลคอล เอ็น-บิวทิล อีเธอร (Ethylene glycol n-butyl ether) 5.0
^. สียอม, สารใหกล่ินหอม, ฯลฯ ใสตามตองการ
_. น้ํา ใสจนครบ 100%
ข้ันตอนการผสม

เติมนํ้าลงในภาชนะสําหรับผสม  แลวใสสวนผสมท้ังหมดลงไป  คนใหเขากัน



1^

6. วิธีการใชและการปองกันอันตรายจากผลิตภัณฑทําความสะอาด (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2553)

เนื่องจากผลิตภัณฑทําความสะอาดที่ใชภายในบานเรือนมีสวนประกอบของสารเคมีเปนหลัก  ซึ่งอาจ
เปนอันตรายตอผูใชได  หากใชสารตางๆไมถูกวิธี   โดยอยางนอยสารเหลานี้มีสมบัติขอใดขอหนึ่งคือ  
กอใหเกิดอาการเปนพิษ  กัดกรอน  ติดไฟหรือเกิดปฏิกิริยารุนแรงได  ดังนั้น  ผูใชจึงควรศึกษาวิธีการใชและ
วิธีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได  โดยปฏิบัติดังนี้
    1. จัดเก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดชนิดตางๆ ไวในที่ที่แหงและเย็น หางจากความรอน จัดวางบนพื้น
หรือช้ันท่ีม่ันคงและเก็บใหเปนระบบ  แยกชนิดของผลิตภัณฑและจัดไวเปนหมวดหมู  จดจําและทํา
ความคุนเคยกับผลิตภัณฑแตละชนิดวาเก็บไวที่ใดและมีสมบัติในการใชอยางไร

2. ผลิตภัณฑทําความสะอาดทุกชนิดตองมีฉลากและตองอานฉลากใหรอบคอบกอนใชงานทุกครั้ง   
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาฉลากมีคําวา  อันตราย (DANGER)  สารพิษ (POISON)  คําเตือน (WARNING) หรือ     
ขอควรระวัง (CAUTION)  ตองอานอยางละเอียดรอบคอบและทําตามวิธีใหถูกตอง

3. เลือกซ้ือผลิตภัณฑทําความสะอาดท่ีจําเปนตองใชเทาน้ัน  หากซ้ือท่ีไมตองการใชเก็บไวก็เทากับเปน
การเอาสารพิษไวใกลตัวโดยไมจําเปน  หากฉลากท่ีติดไวใกลชํารุด  ควรทําฉลากใหมติดไวใหชัดเจน

4. เก็บใหไกลจากมือเด็ก  เนื่องจากสารทําความสะอาดมีอันตรายอาจถึงแกชีวิตได  ดังนั้นจึงควรให
ความรูเกี่ยวกับอันตรายของสารทําความสะอาดเหลานี้ใหเด็กๆเขาใจ  เพื่อที่จะไดไมไปยุงเกี่ยวหรือเลนโดย
รูเทาไมถึงการณ และควรมีเบอรโทรศัพทฉุกเฉินไวเพื่อจะไดแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที

5. ไมควรเก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดไวปะปนกับอาหาร  เพราะสารเคมีอาจหกหรือปนเปอนลงไป
ในอาหารได  และหลังใชสารทําความสะอาดตองลางมือใหสะอาดทุกคร้ัง

^. เก็บผลิตภัณฑทําความสะอาดไวในภาชนะบรรจุด้ังเดิมเทาน้ัน ไมควรเปลี่ยนถายลงในภาชนะชนิด
อ่ืนๆ ยกเวนภาชนะท่ีติดฉลากไวอยางเหมาะสมและเขากันไดกับสารทําความสะอาดนั้นๆ  โดยไมทําใหเกิดการ
ร่ัวซึม นอกจากนี้ ไมควรเปลี่ยนถายสารเคมีลงในภาชนะที่ใชสําหรับบรรจุอาหาร เชน ขวดน้ําอัดลม กระปอง
นม ขวดนม เปนตน เพ่ือปองกันผูท่ีรูเทาไมถึงการณนําไปรับประทาน  

_. ใชผลิตภัณฑอื่นๆที่มีอันตรายนอยกวาทดแทนสําหรับงานบานทั่วๆไป  เชน  สามารถใชผงฟูและ
น้ําสมสายชูเทลงในทอระบายน้ํา  เพื่อปองกันการอุดตันได

\. ท้ิงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑในท่ีท่ีถูกตองเหมาะสม  ไมเทผลิตภัณฑลงในดินหรือในทอระบายน้ําทิ้ง
ผลิตภัณฑหลายชนิดไมควรท้ิงลงในถังขยะหรือเทลงในโถสวม ควรอานฉลากเพื่อทราบวิธีการทิ้งที่เหมาะสม
ตามคําแนะนําของผูผลิต
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7. ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการใชผลิตภัณฑทําความสะอาด (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553)
    1. เลือกใชผลิตภัณฑท่ีไมเปนพิษแทน
    2. อานฉลากและปฏิบัติตามวิธีการใชทุกคร้ัง
     3. สวมถุงมือและเส้ือคลุมทุกคร้ังหากผลิตภัณฑสามารถทําใหเกิดอันตรายไดโดยการสัมผัสตอผิวหนัง
    4. สวมแวนตาปองกันสารเคมีถาผลิตภัณฑสามารถทําใหเกิดอันตรายตอตา
     5. หามสวมคอนแทคเลนสเม่ือใชตัวทําละลายอินทรีย เชน ทินเนอร เปนตน
     ^. หยุดใชผลิตภัณฑทันทีถารูสึกวิงเวียน ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน หรือปวดศีรษะ
  _. ควรใชผลิตภัณฑทําความสะอาดในท่ีท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก ถาเปนไปไดควรใชผลิตภัณฑในที ่
    โลงแจง
     \. หามสูบบุหร่ีเม่ือใชผลิตภัณฑท่ีสามารถติดไฟได
     ]. หามผสมผลิตภัณฑสารเคมีเอง เน่ืองจากสารเคมีบางชนิดอาจทําปฏิกิริยาตอกัน เกิดเปนไอควันพิษ 
     หรืออาจระเบิดได
          10. พบแพทยทันทีถาสงสัยวาไดรับสารพิษหรือไดรับอันตรายเม่ือสัมผัสกับสารเคมีท่ีใชภายในบาน

8. บทสรุป
ผลิตภัณฑทําความสะอาดเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริโภคจะตองมีไวภายในบานเรือน  เพื่อใชทําความสะอาด

เครื่องอุปโภคบริโภค  หากผูบริโภคมีความรูความเขาใจทางดานสารเคมี  เขาใจการเกิดปฏิกิริยารวมถึงอันตราย
ของสารเคมีชนิดตางๆมากเพียงพอ  ก็สามารถผลิตผลิตภัณฑทําความสะอาดขึ้นใชเองได  เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  หรืออยางนอยจะตองมีความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับสารเคมีไวบาง  เพราะผลิตภัณฑทําความสะอาดนั้น
มีสวนผสมของสารเคมีเปนหลัก  ดังนั้นกอนใชผูบริโภคจะตองอานวิธีการใชใหละเอียดรอบคอบและใชใหถูก
วิธีเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริโภค
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