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ผลิตภัณฑทําความสะอาด (cleansers) ในทางเครื่องสําอาง ผลิตข้ึนเพ่ือจุดประสงคสําหรับทําความ

สะอาดผิวหนังและเสนผม ไดแก แชมพู (shampoo) สบูเหลว (liquid soap) ครีมอาบน้ํา (shower gel)  มี

องคประกอบในตํารับที่สําคัญที่สุด คือ สารลดแรงตึงผิว (surfactants)  โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิว 

ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนท่ีชอบนํ้า (hydrophilic group) และสวนที่ไมชอบน้ํา (hydrophobic group) 

สวนที่ไมชอบน้ํามักจะเปนสายไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ  ลักษณะสําคัญของสารลดแรงตึงผิวคือ เมื่อใสสาร

ลดแรงตึงผิวลงในน้ํา สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของน้ําทําใหเกิดกระบวนการตาง ๆ เชน การเกิดฟอง 

การทําใหเปยก และกระบวนการทําความสะอาด เปนตน โดยสวนหางของสารลดแรงตึงผิวที่ไมชอบน้ําจะเกาะ

กับไขมัน หรอืสิ่งสกปรกที่ไมชอบน้ําที่อยูบนผิวหนังหรือเสนผม สวนหัวท่ีชอบน้ําจะหันไปสัมผัสกับโมเลกุลของ

น้ํา ซึ่งสารลดแรงตึงผิวจะเกาะกันจํานวนมากเกิดเปนอนุภาคขนาดเล็กท่ีละลายตัวในน้ําได เรยีกวา ไมเซลล 

(micelle)  โดยไขมันหรือสิ่งสกปรกจะอยูบริเวณแกนกลางของโครงสรางไมเซลล ดังแสดงใน รูปท่ี 1 แลวถูก

ชําระลางไปกับน้ํา 

 

 
 

รูปที่ 1  โครงสรางของสารลดแรงตึงผิว และการกําจัดไขมันหรือสิ่งสกปรก 

 

สารลดแรงตึงผิวแบงตามลักษณะหรือประจุของสวนท่ีชอบน้ํา (hydrophilic group) ดังแสดงใน รูป

ที่ 2 ไดเปน 4 ประเภท ดังนี้  
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- สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (anionic surfactant) ไดแก สารในกลุม fatty acid soap หรือที่

เรยีกวาสบู ซึ่งเกิดจากกรดไขมันทําปฏิกิรยิากับดาง เชน potassium laurate และ potassium myristate 

เปนตน และยังมีสารในกลุม alkyl sulphate เชน sodium lauryl sulfate (SLS) ซึ่งมีสูตรโมเลกุลคือ 

CH3(CH2)11 SO4
-Na+ มีอํานาจในการชะลางท่ีดี แตการใชในความเขมขนสูง ๆ อาจกําจัดไขมันในผิวหนังมาก

เกินไป ทําใหผิวแหง และสารในกลุม alkyl ether sulfate  เชน sodium laureth sulphate (SLES ) ซึ่งมี

สูตรโมเลกุล คือ CH3(CH2)10(OCH2CH2)3 SO4
-Na+ มักจะเปนสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑอาบน้ํา และ

แชมพู 

 นอกจากนี้สารลดแรงตึงผิ ว ท่ีมีประจุลบที่นิยมใช ในการชําระลางไดแก  สารในกลุม alkyl 

sulfosuccinate ไดแก  sodium lauryl monoethanolamide และ disodium laureth sulfosuccinate 

แ ล ะส า ร ใ น ก ลุ ม  isethionate ไ ด แ ก  sodium cocoyl isethionate แ ล ะ  sodium oleyl methyl 

aminoethyl sulfonate เปนตน ซึ่งสารใน 2 กลุมหลังเปนสารที่นิยมใชในผลิตภัณฑที่ตองการเนนความ

ออนโยน (mildness)  

-   สารลดแรงตึงผิวที่ มีประจุบวก (cationic surfactant)  ได แก  cetyltrimethyl ammonium 

bromide ซึ่งมีสูตรโมเลกุล คือ C16H33N(CH3)3+Br-  สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกมักพบในผลิตภัณฑยาสีฟน 

และครีมนวดผม นอกจากนี้สารลดแรงตึงผิวประจุบวกยังมีการนําไปใชทําความสะอาดแผลเปด และแผลไฟ

ไหม ไดแก benzalkonium chloride solution เขมขน 0.1% - 1% และ cetrimide solution เขมขน 

0.5% - 2% ใชเปนสารกันเสียในผลิตภัณฑยาตา  อยางไรก็ตามสารลดแรงตึงผิวกลุมนี้มักใชเปนสารตานการ

เจรญิเตบิโตของเชื้อจุลินทรียมากกวาใชเปนสารลดแรงตึงผิวในตํารับเครื่องสําอาง 

-   สารลดแรงตึงผิวท่ีไมมีประจุ (nonionic surfactant) ไดแก สารชําระลางใน

กลุม   polyoxyethylene fatty alcohol และ polyoxyethylene sorbitol ester ไดแก polysorbate 20, 

polysorbate 80 เปนตน  สารลดแรงตึงผิวท่ีไมมีประจุนี้มักจะนําไปผสมในสบูเหลวลางหนา นอกจากนี้ยังมี

สารในกลุม alkyl glucoside ไดแก decyl glucoside, lauryl glucoside แมวาเปนสารลดแรงตึงผิวที่ออน 

ใหฟองนอยแตขอดีคือ สารกลุมนี้มีความเปนพิษต่ํา มีอํานาจในการชําระลางสูง ใหความออนโยนตอผิวหนัง

และเสนผม ดังนั้นสารในกลุมนี้จึงนิยมใชรวมกับสารชําระลางอ่ืน ๆ เพื่อชวยเพิ่มอํานาจในการทําความสะอาด 

และสารลดแรงตึงผิวที่ไมมีประจุยังนิยมใชในการเพิ่มการละลายของสารอ่ืน ๆ  ในตํารับ ไดแก นํ้าหอม   อยางไร

ก็ตามสารลดแรงตึงผวิกลุมที่ไมมีประจุนี้มีราคาแพงมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับสารลดแรงตึงผิวกลุมอ่ืน ๆ 

-   สารลดแรงตึงผิวท่ีมีทั้งประจุบวกและประจุลบ (Amphoteric surfactant) ไดแก  sodium 

lauroamphoacetate มีสูตรโมเลกุล คือ  C18H35N2NaO4  นิยมใชเปนสวนประกอบในสบูและแชมพูสําหรับ

เด็ก  และเป นสาร ท่ี เปนที่ มาของส โลแกน “no more tear”  นอกจากนี้ ยั งมีตั ว อ่ืน  ๆ อีก  เช น 

cocamidopropyl betaine, sodium cocoamphoacetate เปนตน 
 



- 3 - 
 

 
รูปที่ 2   สารลดแรงตึงผิวแบงตามลักษณะหรือประจุของสวนที่ชอบน้ํา (hydrophilic group) 

  

 แมวาสารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑทําความสะอาดจะชวยกําจัดไขมันและสิ่งสกปรกท่ีไมตองการจาก

ผิวหนังและเสนผม แตปญหาที่พบคือ  สารลดแรงตึงผิวในผลิตภัณฑยังมีผลกําจัดสารใหความชุมชื้น โปรทีน 

ไขมัน ที่เปนองคประกอบสําคัญของผิวหนัง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวของไขมัน และรบกวนการ

ทํางานของเอนไซมที่มีในผิวหนัง ทําใหผิวหนังแหงและอาจทําใหเกิดการอักเสบไดอีกดวย  ดังแสดงในรูปท่ี 3  

ทั้งนี้ความแรงของสารลดแรงตึงผิวในการทําความสะอาดผิวหนังหรือเสนผม ขึ้นอยูชนิดของสารลดแรงตึงผิวใน

ตํารับ โดยทั่วไปความแรงในการกําจัดไขมันออกจากผิวเรียงจากมากไปนอย คือ 

สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ > สารลดแรงตึงผิวท่ีมีทั้งประจุบวกและประจุลบ > สารลดแรงตึงผวิที่ไมมีประจุ 

 

รูปท่ี 3  สารลดแรงตึงผิวกับการทําความสะอาดผิวหนัง 

 หากจะกลาวถึงสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบท่ีมีความแรงในการกําจัดไขมันและสิ่งสกปรกไดสูงสุด สาร

ที่ใชกันมากและมีบทบาทสําคัญในผลิตภัณฑเครื่องสําอางทําความสะอาดมากที่สุด มี 2 สาร คือ sodium 

lauryl sulfate ( SLS)  และ sodium laureth sulphate ( sodium lauryl ether sulphate)  (SLES )  ดั ง
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โครงสรางเคมีแสดงในรูปท่ี 4 โดยสารทั้ง 2 ตัว ยังทําใหเกิดฟองไดดี และขจัดสิ่งสกปรกไดดี ซึ่งสารเคมี 2 ตัว

นี้กําลังเปนที่กลาวถึงมากในการนํามาใชในผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางทําความสะอาด 

 

 
รูปท่ี 4   โครงสรางเคมีของ sodium lauryl sulfate และ sodium laureth sulphate 

  

SLS หรอืบางทีก็เรียกวา sodium dodecyl sulfate สารตัวนี้นิยมใชผสมในผลิตภัณฑที่มีฟองมาก ๆ 

ในเกรดการชําระลางสําหรับเคหะสถานและสิ่งทอ (household/laundry products) เชน ผงซักฟอก น้ํายาถู

พ้ืน เปนตน เมื่อสัมผัสกับผิวหนังอาจกอใหเกิดการระคายเคืองสูง ดังนั้นจึงไมนิยมใชเปนสวนผสมของ

ผลิตภัณฑชําระลางรางกายที่ตองการความออนโยน หนาที่การทํางานหลักของสารนี้คือ ลดแรงตึงผิวทําใหนํ้ามี

ความตึงผิวลดลง จึงสามารถแทรกซึมเขาไปยังเนื้อผาหรือวัสดุท่ีตองการลางไดดีข้ึน  อยางไรก็ตาม SLS เปน

สารทําความสะอาดที่กอใหเกิดอาการระคายเคืองผิวหนังไดมากที่สุดตัวหนึ่ง ซึ่งมักพบไดในผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางหลายชนิด เนื่องจากคุณสมบัติในการเกิดฟองไดดี สารตัวนี้ถูกนํามาใชเปนสารมาตรฐานในการ

ทดสอบระดับการระคายเคืองของผิวหนัง (positive control) โดยใชท่ีความเขมขน 2 - 5% ในการศึกษาการ

ระคายเคืองทางผิวหนัง และสามารถกอใหเกิดอาการระคายเคืองไดในคนกลุมใหญ 

SLES มีโครงสรางคลาย SLS ตางกันท่ี SLES มีโครงสรางที่เปน ether แทรกในสวนโครงสรางที่ไม

ชอบน้ํา ทําใหสมบัติของ SLES ตางจาก SLS อยางมาก โดย SLES ไดรับการพิจารณาวามีความออนโยนเมื่อ

เทียบกับ SLS จึงนิยมใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอางทําความสะอาดผิวหนังและเสนผม SLES เปน

สารทําความสะอาดที่ออนโยนกวา SLS เนื่องจากเปนสารประกอบที่เกิดจากไขมันแอลกอฮอลหลาย ๆ ชนิด  

ในการตั้งตํารับผลิตภัณฑทําความสะอาดสําหรับผิวหนังและเสนผมนิยมใชสารลดลงแรงตึงผิวหลาย

ชนิดรวมกัน เชน การใชสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ รวมกับสารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ 

หรือ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ รวมกับสารลดแรงตึงผิวที่มีท้ังประจุบวกและประจุลบ และสารลดแรงตึง

ผิวที่ไมมีประจุ เพื่อทําใหตํารับมีความออนโยนตอผิวหนังและเสนผม ซึ่งการที่ใชสารลดแรงตึงผิวหลายกลุม

รวมกัน โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะเรียงตัวเปนไมเซลลที่มีขนาดอนุภาคใหญ สงผลใหอํานาจในการกําจัด

ไขมันออกจากผิวลดลงและการเกิดฟองนอยลง 

ในการตั้งตํารับผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนังและเสนผม องคประกอบหลักที่มีในตํารับคือ สารลด

แรงตึงผิว (15-30%)  สารเพ่ิมฟอง (1-4%) สารเพ่ิมความหนืด (0-5%)  สารกันเสีย (0.1-1%) สารเพิ่มความ

ชุมชื้น (1-5%) สารคีเลต (0-0.02%) และสารปรับความเปนกรดดางใหได pH 5.5 -6  โดยสารลดแรงตึงผิวท่ี

ใชผสมกัน จะมีตัวหน่ึงทําหนาท่ีเปนสารลดแรงตึงผิวหลัก (principle surfactant) มีหนาท่ีสําคัญในการทํา
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ความสะอาด และสารลดแรงตึงผิวเสริม (auxillary surfactant หรือ secondary surfactant) มีหนาท่ีในการ

ลดการระคายเคืองตอผิวหนังและเสนผมของสารลดแรงตึงผิวหลัก ชวยเพ่ิมความคงตัวใหกับฟอง และทําให

ฟองที่เกิดขึ้นมีลักษณะแนน รวมถึงลดจุดดอยของสารลดแรงตึงผิวหลัก 

ตัวอยางสารที่นิยมใชในผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนังและเสนผมที่พบในทองตลาดคือ  

- สารลดแรงตึงผวิหลัก ไดแก  SLES, ammonium lauryl sulfate, -olefin sulfosuccinate 

- สารลดแรงตึงผวิเสริม ไดแก cocamidopropyl betaine, disodium oleamido sulfocuccinate, decyl 

glucoside 

-  ส าร เพิ่ ม ฟอ ง  ไ ด แก  sodium cocaminopropionate, coconut diethanolamide, N,N dimethyl 

dodecylamine oxide  

- สารเพิ่มความหนืด ไดแก: sodium chloride, PEG 600 distearate 

- สารปรับสภาพผิว ไดแก สารกลุมซิลิโคน, พอลิเมอรประจุบวก และสารจําพวกไขมัน/น้ํามัน, glycerin 

- สารกันเสีย ไดแก parabens (methyl paraben, ethyl paraben, propyl paraben), phenoxyethanol, 

DMDM hydantoin, methylisothiazolinone และ methylchloroisothiazolinone เปนตน 

สําหรับผลิตภัณฑสําหรับเด็ก และสําหรับผิวแพงาย อาจตองหลีกเลี่ยงสารลดแรงตึงผิวหลัก ไดแก  

SLES และ SLS  ในผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนังและเสนผม โดยแนะนําใหใชสารลดแรงตึงผิวในกลุมมีทั้ง

ประจุบวกและประจุลบ  เชน  sodium lauroamphoacetate ซึ่งสารนี้เปนตนกําเนิดของผลิตภัณฑศีรษะ

จรดเทา (head to tole) และไมระคายเคืองตอดวงตาสําหรับผลิตภัณฑทําความสะอาดผม  นอกจากน้ียังมี

สารลดแรงตึงผิวในกลุมที่ไมมีประจุ เชน กลุมที่ทํามาจากน้ําตาล ไดแก decyl glucoside, lauryl glucoside  

แตตองยอมรับวา กลุมที่มีท้ังประจุบวกและประจุลบ  และกลุมไมมีประจุ ประสิทธิภาพการทําความสะอาดต่ํา

กวา SLES  และราคาแพงกวามากโดยเฉพาะกลุมท่ีไมมีประจุที่ทํามาจากน้ําตาล 
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