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กรด - ด่างและสารลดแรงตึงผิวในแชมพทู าความสะอาดเส้นผมมีความส าคัญอย่างไร 
 

                                                                    เรียบเรียงโดย     จิราวรรณ หาญวัฒนกุล 
 นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ 

ค าส าคัญ     แชมพู  กรด - ด่าง  สารลดแรงตึงผิว  surfactants 

 แชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผมที่ทุกครัวเรือนใช้เป็นปกติในชีวิตประจ าวัน ทุกคนจะต้อง
สัมผัสผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ท าให้เกิดอาการแพ้ 
แชมพูท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในปัจจุบันนี้มีความหลากหลาย เช่น แชมพูสมุนไพร แชมพูขจัดรังแค แชมพู
เปลี่ยนสีผม แชมพูเร่งผมยาว เป็นต้น ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบไปด้วยสาร
ต่างๆ เช่น สารลดแรงตึงผิว สารเพ่ิมฟอง สารปรับความเป็นกรด - ด่าง สารบ ารุงและเพ่ิมความชุ่มชื้นแก่หนัง
ศีรษะ เป็นต้น   
 องค์ประกอบหลักในแชมพูคือสารลดแรงตึงผิว ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะโมเลกุลประกอบด้วย  2 ส่วน คือ
ส่วนหัวที่สามารถรวมได้ดีกับน้ า (hydrophilic group) และส่วนหางที่ไม่รวมกับน้ าเป็นส่วนของไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrophobic group) ซึ่งสามารถละลายกับน้ ามันได้ดี สารลดแรงตึงผิวสามารถผลิตได้จากการผลิตปิโตรเคมี
และจากธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ สารลดแรงตึงผิวมีหลายประเภท เช่น ประเภทประจุลบ (anionic 
surfactants) ประเภทประจุบวก (cationic surfactants) ประเภทไม่มีประจุ (nonionic surfactants)  และ
ประเภทที่มีท้ังสองประจุ (amphoteric surfactants)  
 สารลดแรงตึงผิวประเภทประจุลบเป็นกลุ่มของ alkyl sulfates, alkyl ester sulfate เช่น sodium 
laureth sulphate, sodium lauryl sulphate,  ammonium lauryl ether sulphate,  ammonium lauryl 
sulphate  ผลิตภัณฑ์แชมพูส่วนมากจะใช้สารลดแรงตึงผิวประเภทประจุลบมากกว่าประจุบวกเพราะราคาถูก 
โดยมีวัตถปุระสงคท์ีใ่ช้เพ่ือชะล้างท าความสะอาดเส้นผม มีฟองมาก และจะมีความเป็นด่างมาก ซึ่งสารลดแรงตึง
ผิวประเภทประจุลบเมื่อท าปฏิกิริยากับแคลเซียมท าให้เกิดเป็นตะกอนเกาะเส้นผม ส่งผลให้เส้นผมกระด้าง แต่
ในขณะทีส่ารลดแรงตึงผิวประเภทประจุบวกจะท าให้เส้นผมนิ่ม หวีง่าย และลดประจุไฟฟ้าบนเส้นผม แต่เป็นสาร
ที่มีราคาแพง  ส่วนประเภทไม่มีประจุจะไม่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักแต่มักจะใช้เป็นส่วนผสมเสริมปริมาณ
ประมาณ 3 % เพ่ือช่วยให้เกิดฟองและปรับความข้นของแชมพู ส่วนประเภทมีทั้งสองประจุม ีสมบัติช าระล้างและ
ช่วยท าให้เกิดฟองเช่นกัน การใช้สารลดแรงตึงผิวประเภทนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะ
เป็นสารไมก่่อให้เกิดความระคายเคืองจึงนิยมใช้ผสมในแชมพูส าหรับทารก  
 “แชมพู”ตามความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 162-2558 ที่จัดท าโดยส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นั้น เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมแชมพูทุกประเภทที่
จัดเป็นเครื่องส าอางส าหรับคนเท่านั้นและจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ แชมพูและแชมพูผสมสารขจัดรังแค 
และให้ความหมายทั้ง 2 ประเภทดังนี้ 
 1. แชมพู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ  
 2. แชมพูผสมสารขจัดรังแค หมายถึง แชมพูท่ีมีส่วนผสมของสารขจัดรังแค  
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  ส าหรับคุณลักษณะทางเคมีของแชมพูที่ก าหนดใน มอก. 162-2558  มีเกณฑ์ก าหนดของค่าความเป็น
กรด - ด่าง และปริมาณสารปนเปื้อนประเภทโลหะหนัก ดังแสดงในตาราง  

คุณลักษณะทางเคมี เกณฑ์ก าหนด 
1.ความเป็น กรด - ด่าง 4.5 - 8.5 
2. ต้องไม่มีส่วนผสมของสารต่อไปนี้ หากมีปนเปื้อน 

- ตะกั่วและสารประกอบตะกั่ว (ค านวณเป็น Pb) mg/kg ต้องไม่เกิน 
- สารหนูและสารประกอบสารหนู (ค านวณเป็น As) mg/kg ต้องไม่เกิน 
- ปรอทและสารประกอบปรอท (ค านวณเป็น Hg) mg/kg ต้องไม่เกิน 
- แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (ค านวณเป็น Cd) mg/kg ต้องไม่เกิน 
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 จากเกณฑ์ก าหนดคุณลักษณะทางเคมีของแชมพู เป็นสิ่งจ าเป็นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ 
เช่น ในเรื่องของความเป็นกรด - ด่างของแชมพูที่ใช้ ถ้าแชมพูมีความเป็นกรด จะท าให้ผมมีความกระด้าง แข็ง มีการ
หดตัวและเส้นผมพันหรือติดกัน แต่ถ้าใช้แชมพูที่มีความเป็นด่างจะส่งผมให้เส้นผมขยาย พองตัวออกและนิ่มขึ้น 
ส่วนปริมาณโลหะหนักนั้น หากมีปริมาณโลหะมากเกินเกณฑ์โลหะอาจจะจับเป็นตะกอนอยู่ที่เส้นผม อาจจะท าให้
เส้นผมกระด้างไม่นุ่ม หวียาก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้แชมพูที่มีค่าความเป็น กรด - ด่าง และปริมาณโลหะหนักอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผมและหนังศีรษะ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพจะต้องได้รับ
การทดสอบคุณลักษณะและสมบัติเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและผู้บริโภค ซ่ึงการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์แชมพูเป็นบทบาทของห้องปฏิบัติการทดสอบ ในการทดสอบความเป็นกรด - ด่าง ห้องปฏิบัติการต้อง
ควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการผิดพลาดต่อการวัด เช่น ในเรื่องของอุณหภูมิการทดสอบ ควรควบคุมอุณหภูมิ
ขณะสอบเทียบด้วย buffer กับอุณหภูมิขณะวัดตัวอย่างให้มีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด เนื่องจากอุณหภูมิมีผลอย่าง
มากต่อการวัดค่า pH การสอบเทียบเครื่องมือวัดควรมีการสอบเทียบเพ่ือตรวจเช็คความถูกต้องในการอ่านค่า
อุณหภูมิของ Temperature sensor การเก็บรักษา buffer ที่ใช้สอบเทียบเครื่องมือโดยเฉพาะbuffer ที่มีค่า pH
สูงๆ (pH>10) ถ้ามีการเปิดใช้งานต้องระวังเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงของค่า pH และจะท าให้อายุการใช้งานของ buffer ที่เปิดขวดแล้วลดลงหรือเสื่อมสภาพ  การเก็บ
รักษา electrode หลังใช้งานควรแช่ในสารละลาย buffer 4 ไม่ควรแช่ในน้ ากลั่นหรือปล่อยให้แห้ง ส่วนในเรื่องของ
การเก็บรักษา buffer ควรเก็บในขวดที่ปิดสนิทและเก็บในตู้เย็นเพ่ือยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูง 
เป็นต้น  
  การทดสอบของห้องปฏิบัติการจึงมีความส าคัญมากต่อการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แชมพู ซึ่ง
ศูนย์บริหารทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์แชมพู จึงมีนโยบายพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการในภูมิภาคและทั่วไปของ
ประเทศให้ได้มาตรฐานและเข้าสู่กระบวนการยื่นขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  
ISO/IEC 17025 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ ซึ่งกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการบ่งชี้ความสามารถของห้องปฏิบัติการและเป็นข้อก าหนดหนึ่งในมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ทางศูนย์บริหารจัดการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการจึงมีการจัดกิจกรรมทดสอบความช านาญเรื่อง
pH - value ในแชมพูให้กับห้องปฏิบัติการและจะขยายการให้บริการกิจกรรมทดสอบความช านาญ ในด้านอ่ืนๆเพ่ือ
ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าต่อไป 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างแชมพูส าหรับกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ รายการค่าความเป็นกรด - ด่าง 
  

 ห้องปฏิบัติการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่
www.dss.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ โทร. 02-201-7331 ถึง 3 และ
ทางอิเล็กทอนิกส์เมลล์ ได้ที่ clpt@dss.go.th  
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