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ชวงเวลานี้ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ไปทั่วโลก 
ทำใหประชาชนไดรับความรูในการปองกันตนเองมากมาย หนึ่งในนั้นจะเปนเร่ืองของ
การลางมือเพ่ือชำระลางส่ิงสกปรกมีผลใหลดการสะสมของเชื้อโรคได โดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดเผยแพรวิธีการลางมือดวยน้ำและสบู 7 ขั้นตอน 
ประกอบดวย 
1. ฝามือถูกัน 
2. ฝามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 
3. ฝามือถูฝามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 
4. หลังนิ้วมือถูฝามือ
5. ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือ 
6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝามือ 
7. ถูรอบขอมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 คร้ัง สลับกันทั้ง 2 ขาง 
การลางมือดวยวิธีการขางตนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพเสียคาใชจายนอยและ
สามารถปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรคได 

1 2 3 4 5 6 7



ในเร่ืองของการใชสบูนั้นเปนเร่ืองที่ทุกคนมีความคุนชิน อยางไรก็ตามปจจุบันมีสบู
ที่หลายหลาก สบูที่ใชจำเพาะเปนสบูลางมือ (hand soap, hand wash) ก็มีใหเลือกใช 
ผูผลิตจะประดิษฐมาใหใชไดสะดวกโดยเลือกใชบรรจุภัณฑที่ทันสมัยบางยี่หออาจกลาวอาง
คุณสมบัติในการทำความสะอาดและประสิทธิภาพในการลางกลิ่นคาวติดมือจากการปรุง
อาหารหรือมีสารบำรุงตอการถนอมมือไดมากกวากับสบูอาบน้ำทั่วไปอยางไรก็ตามสบู
อาบน้ำทั่วไปก็สามารถใชลางมือไดซึ ่งจะกลาวถึงในขั้นตอนของการพิจารณาเลือกซื้อ
อีกคร้ังหนึ่ง 
     รูปแบบของสบูลางมือในทองตลาดที่เราอาจพบเจอได มีทั้งสบูกอน (bar soap), 
สบูเหลว (liquid soap), โฟม (foam) และเจล (gel) สบูกอนจะมีขนาดที่พอดีมือไมใหญ
จนเกินไปนัก สวนสบูเหลวลางมือมักจะอยูในขวดที่มีหัวปม หรือถาบรรจุอยูในเคร่ืองจาย
สบูเหลวอัตโนมัติซึ่งของเหลวที่อยูภายในไมควรมีความหนืดมากเกินไปเพราะจะทำใหของ
เหลวถูกปมออกมาไดงายสำหรับสบูเหลวที่มีความขนหนืดสังเกตไดจากเมื่อเอียงขวดแลว
เนื้อสารภายในจะเกิดการไหลตามไปไดชาซึ่งอาจเรียกเปนเจลไดสบูเจลลางมือนี้บรรจุใน
ขวดหัวปมธรรมดาไดเชนกันนอกจากนี้ยังมีสบูเหลวที่บรรจุในขวดที่มีหัวปมชนิดพิเศษ
ที่ทำใหเกิดฟองโฟมไดทำใหใชสะดวก แคลูบฟองโฟมที่ไดใหทั่วมือแลวลางออกดวยน้ำขาม
ขั้นตอนการถูสบูเหลวบนมือใหเกิดฟองทำใหชวยประหยัดเวลาไดอีกดวย สบูเหลวที่บรรจุ
ในขวดชนิดนี้ไมควรหนืด เพราะจะทำใหปมเขากับอากาศไดงายแลวทำใหเกิดฟองโฟมไดดี 
             สำหรับราคาของสินคาเหลานี้จะมาจากสารที่ใชเปนสวนผสมปริมาณสารที ่ใช 
เคร่ืองมือ ความยากงายในการผลิต บรรจุภัณฑ การโฆษณาและการตลาดในทองตลาดมี
สินคากลุมนี้หลายระดับราคาผูบริโภคมีโอกาสที่ดีในการเลือกซื้อเลือกใชและกอนอื่นควร
พิจารณาจากความตองการและงบประมาณของผู ใชงาน ซึ ่งวัตถุประสงคหลักควรเปน
ความสามารถในการชำระลางส่ิงสกปรกที่ตกคางอยูบนมือโดยไมกอใหเกิดความระคายเคือง 
ดังนั้นหากจะใชสบูอาบน้ำทั่วไปในการลางมือก็เปนได เนื่องจากตอบสนองวัตถุประสงค
หลักแลว แตหากผูบริโภคมีความตองการที่มากขึ้นและมีงบประมาณรองรับก็สามารถ

เลือกสบูลางมือที่มีคุณสมบัติตามตองการไดอีก 
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จากนั้นเมื่อเลือกซื้อและนำมาใชก็ควรสังเกตความละเอียดของฟอง ปริมาณกล่ิน

ทั้งขณะลางหรือหลังลางมือ(บางทานชอบกลิ่นที่เขมขนและบางทานชอบกลิ่นปานกลางจน
ถึงไมมีกลิ่น) และความรูสึกหลังลางมือซึ่งคนสวนใหญมักจะพอใจที่รูสึกสะอาดและนุมมือ 
จึงอาจซื ้อในขนาดที ่เล็กกอนเพื ่อทดลองใชวาตรงกับความพึงพอใจของผู ใชหรือไม 
หรือหากเปนสบูลางมือที่มีราคาสูงอาจสอบถามรายละเอียดและขอตัวอยาง (sample) 
จากผูขายมาทดลองใชหรือลองคัดเลือกสบูลางมือยี่หอที่คาดวานาจะตรงใจเอาไวจำนวน
หนึ่งแลวทำการสืบเสาะจากรีวิวและเลือกมาทดลองใชก็อาจจะทำใหเจอสบูลางมือคูมือ
คูใจในสักวันหนึ่ง 
       
               นอกจากการสังเกตบรรจุภัณฑ เอียงขวดไปมา ดูสีและดมกล่ินแลว ฉลากสินคา
จะมีประโยชนตอผูบริโภคเปนสวนหนึ่งของระบบการคุมครองผูบริโภคของรัฐ ดังนั้นไมควร
ละเลยในการอานฉลาก ส่ิงที่ควรสังเกตคือชื่อสินคาในที่นี้เรามองหาสบูลางมือก็ควรอานชื่อ
ผลิตภัณฑและวิธีใชวาตรงกับความเขาใจหรือไมฉลากเคร่ืองสำอางตองแสดงเลขที่ใบรับแจง 
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานที่ออกเลขให)ชื่อผูผลิตและสถานที่
ผลิต วันเดือนปที่ผลิต และสิ่งที่สำคัญอีกประการคือ สารที่ใชเปนสวนประกอบ (ingredi-
ents) ฉลากจะแสดงชื่อสารที่ใชปริมาณมากที่สุดในสูตรตำรับเปนสารตัวแรกและเรียงลำดับ
ตามปริมาณสารจนไปถึงสารตัวสุดทายที่มีปริมาณในตำรับนอยที่สุด(ซึ่งมักจะเปนสาร
จำพวกสี กลิ่น หรือสารกันเสีย) ในผูที่แพงายและทราบชื่อสารที่ตนเองแพแลวนั้นยิ่งควร
จะตองอานรายชื่อสารที่ใชเปนสวนประกอบและหากมีปรากฏในฉลากก็ควรจะหลีกเลี่ยง
การใชที่อาจกอใหเกิดการแพไดสารที่ใชเปนสวนประกอบในสบูลางมือมักเปนสารที่มีหนาที่
เหลานี้ ไดแก สารลดแรงตึงผิว สารที่ชวยเพิ่มฟองและความคงทนของฟองสารเพิ่มความ
หนืด สารคีเลต สารกันเสีย กลิ่น สี สวนสารอื่นๆ ที่มักเพิ่มเขาไป เชน สารที่ใหความนุม
ชุมชื้น สารสกัดจากธรรมชาติ สารทำลายเชื้อ เปนตน
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โดยหลักการของการลางทำความสะอาดนั้น เราอาจแบงส่ิงสกปรกออกเปน 3 ประเภท 

ไดแก (1) สิ่งสกปรกที่ละลายน้ำได เชน เหงื่อ (2) สิ่งสกปรกที่ละลายในน้ำมัน ได เชน 
น้ำมัน ไขมัน (3) สิ่งสกปรกที่ไมละลาย เชน ขี้ไคล ฝุนละออง จุลชีพ ซึ่งสิ่งสกปรกที่เรา
สัมผัสอยูอาจมีทั้ง 3 ชนิดพรอมกัน หากใชน้ำเพียงอยางเดียวไมอาจกำจัดสิ่งสกปรกออกไป
ไดหมด ดังนั ้นในตำรับสบูจึงใชสารลดแรงตึงผิว (surfactant) เปนสารทำหนาที ่หลัก 
เพราะโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวจะมีทั้งสวนที่ชอบน้ำและสวนที่ชอบน้ำมัน ทำใหสวน
ที่ชอบน้ำมันจะไปจับกับน้ำมันหรือสิ่งสกปรกที่ละลายในน้ำมันไดที่อยูบนผิวหนังและดึง
ออกมาได และสามารถกระจายในน้ำไดเนื่องจากมีสวนที่ชอบน้ำอยูดวย สบูที่มีสารลดแรง
ตึงผิวนี้จะทำใหผิวหนังและอนุภาคของสิ่งสกปรกเปยกน้ำไดงายขึ้นดวย เมื่อถูมือทำให
เกิดฟองแลวลางออกดวยน้ำ จะสามารถชำระลางเอาสิ่งสกปรกตางๆออกไปได ตัวอยาง
ของสารลดแรงตึงผิวที ่นิยมใชในสบู  เชน sodium laureth sulfate, ammonium 
lauryl sulfate, cocamidopropyl betaine, polysorbate 20 และสารลดแรงตึงผิว
ที่ไดมาจากการทำปฏิกิริยาของกรดไขมัน เชน lauric acid, myristic acid กับดาง เชน 
sodium hydroxide ทำใหไดสารที่เปนสารลดแรงตึงผิวขึ้นมาไดเชนกัน สำหรับสารอื่น
ในตำรับจะมีหนาที่เปนสารชวยใหสบูคงสภาพไดนานขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจใหผูบริโภค
ทั้งในเรื่องของสีและกลิ่น นอกจากนี้อาจใสสารที่ใหการบำรุง ทำใหผิวไมแหงตึงเกินไปหลัง
การชำระลาง เชน glycerin, shea butter เปนตน สารสกัดจากธรรมชาติอาจใสในตำรับ
โดยมีสมบัติขึ้นกับสารสกัดที่เลือกใชนั้นๆ เชน ใหความชุมชื้น หรือยับยั้งเชื้อโรค เปนตน 
อยางไรก็ตามการลางมือบอยครั ้งในบางคนหรือบางอาชีพอาจทำใหเกิดผิวแหงและ
ระคายเคืองได แมจะเลือกใชสบูลางมือที่ออนโยน ระคายเคืองต่ำ และมีสารบำรุงแลวก็ตาม 
ก็อาจไมเพียงพอซึ่งอาจตองพิจารณาใชครีมหรือผลิตภัณฑบำรุงผิวมือหลังลางมือรวมดวย
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