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ปัจจุบันนี้ ผู้ทำซึ่งเป็นวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้ทำสบู่
เหลวผสมสมุนไพรเพื่อจำหน่ำยในประเทศและส่งออกไปยังต่ำงประเทศเป็นจำนวนมำก ซึ่งส่วนใหญ่ทำโดยใช้
ประสบกำรณ์ของผู้ทำเอง ทำให้คุณภำพแตกต่ำงกัน
จึงเห็นควรกำหนดเกณฑ์คุณภำพสำหรับสบู่เหลวผสมสมุนไพร เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอส และเป็น
กำรส่ ง เสริ ม และยกระดั บ อุ ต สำหกรรมประเภทนี้ ให้ มี คุ ณ ภำพดี แ ละสม่ ำเสมอ เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ตลำด
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำรต่อไปนี้ เป็นแนวทำง
ISO 673

Soaps - Determination of content of ethanol-insoluble matter

ISO 685

Analysis of soaps -- Determination of total alkali content and total
fatty matter content

มอก. 1403
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มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส

สบู่เหลวผสมสมุนไพร
1. ขอบข่าย
1.1 มำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ครอบคลุมเฉพำะสบู่ที่มีลักษณะเป็นของเหลวผสมสารสกัดจากสมุนไพรหรือ
ชิ้นส่วนสมุนไพร ไม่ครอบคลุมสบู่เหลวสำหรับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 3 ปี สบู่ยำ และสบู่ซักล้ำง

2. บทนิยาม
ควำมหมำยของคำที่ใช้ในมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 สบู่เหลวผสมสมุนไพร (herbal liquid soap) หมำยถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วยสำร
ลดแรงตึงผิว ใช้กับร่ำงกำยเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจำกผิวหนัง ผสมสำรสกัดจำกสมุนไพร เช่น สำรสกัดจำก
ว่ำนหำงจระเข้ สำรสกัดจำกชำเขียว สำรสกัดจำกส้ม
2.2 สบู่เหลวแท้ หมำยถึง สบู่เหลวที่มีเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนียม เกลือแอมโมเนียม หรือ
เกลือแอมีน ของกรดไขมัน ของน้ำมัน หรือไขมันจำกพืช และ/หรือสัตว์ เป็นองค์ประกอบสำคัญ
2.3 สบู่เหลวผสม หมำยถึง สบู่เหลวที่มีสบู่เหลวแท้กับสำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์ผสมอยู่ด้วย

3. ส่วนประกอบและการทา
3.1 สำรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสบูเ่ หลวผสมสมุนไพร
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเครื่องสำอำงฉบับที่มีผลบังคับใช้
3.2 สำรสกัดจำกสมุนไพรหรือชิ้นส่วนสมุนไพร ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในสบูเ่ หลวผสมสมุนไพร
ต้องเป็นไปตำมที่จดแจ้งกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
3.3 สำรลดแรงตึงผิวสังเครำะห์
3.3.1 ในสบู่เหลวแท้ ต้องไม่พบ
3.3.2 ในสบู่เหลวผสม ต้องไม่เกินร้อยละ 15 โดยมวล
4. ชนิด
4.1 สบูเ่ หลวผสมสมุนไพร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
4.1.1 สบู่เหลวแท้
4.1.2 สบู่เหลวผสม

-1-

มอก. เอส 14-2561

5. คุณลักษณะที่ต้องการ
5.1 ลักษณะทั่วไป
ต้องเป็นของเหลวเนื้อเดียวกัน ไม่แยกชั้น อำจมีกลิ่นหอม สีสม่ำเสมอ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจและกำรดม
5.2 กำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง
ดัชนีกำรระคำยเคืองเบื้องต้น (primary irritation index, PII) ต่อผิวหนัง ต้องไม่เกิน 1
กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำมข้อ 10.2
5.3 สำรปนเปื้อน
5.3.1

ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

5.3.2

สำรหนู (คำนวณเป็น As2O3) ต้องไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

5.3.3

ปรอท ต้องไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

5.3.4

แคดเมียม ต้องไม่เกิน 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

กำรทดสอบให้ใช้อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ อินดักทีฟลีคัพเพิลพลำสม่ำ หรือวิธีทดสอบอื่น
ที่เทียบเท่ำ
5.4 จุลินทรีย์
5.4.1 จำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรำที่เจริญเติบโตโดยใช้อำกำศ ต้องไม่เกิน 1 000 โคโลนีต่อตัวอย่ำง
1 กรัม หรือ 1 ลูกบำศก์เซนติเมตร
5.4.2 ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) ต้องไม่พบ
5.4.3 สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบ
5.4.4 แคนดิดา อัลบิแคนส์ (Candida albicans) ต้องไม่พบ
5.4.5 คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) ต้องไม่พบ
กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำม ISO หรือ BAM (U.S.FDA) หรือ USP หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเท่ำ
5.5 ควำมคงสภำพ
ลักษณะทั่วไปต้องอยู่ในสภำพที่ดี ไม่แปรสภำพหรือเสื่อมคุณภำพในระยะเวลำตำมที่กำหนด
กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำมข้อ 10.3
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5.6 คุณลักษณะทำงเคมี
ให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมี
(ข้อ 5.6)
รำยกำร
ที่

คุณลักษณะ

เกณฑ์ที่กำหนด
วิธี
สบูเ่ หลวแท้ สบูเ่ หลว ทดสอบ
ตำม
ผสม

1
2
3
4

ไขมันทั้งหมด ร้อยละโดยมวล ไม่น้อยกว่ำ
ควำมเป็นกรด-ด่ำง
ด่ำงอิสระ (คำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยมวล ไม่เกิน
สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอล ร้อยละโดยมวล ไม่เกิน

15
12
8 ถึง 11 4 ถึง 8
0.05
0.05
2.0
2.0

ISO 685
ข้อ 10.4
ข้อ 10.5
ข้อ 10.6

6. สุขลักษณะ
6.1 สถำนที่ตั้งและอำคำรที่ทำ
6.1.1 สถำนที่ตั้งตัวอำคำรและที่ใกล้เคียง อยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำเกิดกำรปนเปื้อนได้ง่ำย โดย
6.1.1.1

สถำนที่ตั้งตัวอำคำรและบริเวณโดยรอบ สะอำด ไม่มีน้ำขัง แฉะ และสกปรก

6.1.1.2

อยู่ห่ำงจำกบริเวณหรือสถำนที่ที่มีฝุ่น เขม่ำ ควัน มำกผิดปกติ

6.1.1.3

ไม่อยู่ใกล้เคียงกับสถำนที่น่ำรังเกียจ เช่น บริเวณเพำะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกำจัดขยะ

6.1.2 อำคำรที่ทำมีขนำดเหมำะสม มีกำรออกแบบและก่อสร้ำงในลักษณะที่ง่ำยแก่กำรบำรุงรักษำ กำรทำควำม
สะอำด และสะดวกในกำรปฏิบัติงำน โดย
6.1.2.1

พื้ น ฝำผนั ง และเพดำนของอำคำรที่ ท ำ ก่อสร้ำงด้วยวัสดุที่ คงทน เรียบ ท ำควำมสะอำด และ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ดีตลอดเวลำ

6.1.2.2

แยกบริเวณที่ทำออกเป็นสัดส่วน สำหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑ์รอกำรบรรจุ และผลิตภัณฑ์
สำเร็จรูป ไม่อยู่ใกล้ห้องสุขำซึ่งเปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
กำรทำอยู่ในบริเวณที่ทำ

6.1.2.3

พื้นที่ปฏิบัติงำนไม่แออัด มีแสงสว่ำงเพียงพอ และมีกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสม

6.1.2.4

ห้องสุขำ อ่ำงล้ำงมือมีจำนวนเหมำะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับทำควำมสะอำด หรือฆ่ำเชื้อโรค
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6.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในกำรทำ
6.2.1 ภำชนะหรืออุปกรณ์ในกำรทำที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทำจำกวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ล้ำงทำควำมสะอำด
ได้ง่ำย
6.2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ สะอำด ก่อนและหลังกำรใช้งำนต้องทำควำมสะอำดเหมำะสมกับ
กำรใช้งำน ไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อน ติดตั้งได้ง่ำย มีปริมำณเพียงพอ รวมทั้งสำมำรถทำควำมสะอำดได้
ง่ำยและทั่วถึง และเก็บไว้ในที่เหมำะสม
6.3 กำรควบคุมกระบวนกำรทำ
6.3.1 วัต ถุดิ บ และส่ วนผสมในกำรท ำ ต้ องสะอำด มี คุ ณ ภำพดี มี ก ำรล้ำงหรือ ท ำควำมสะอำดก่ อนน ำไปใช้
ได้จำกแหล่งที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย จัดเก็บในภำชนะสะอำด ป้องกันกำรปนเปื้อนได้ แยกเก็บเป็นสัดส่วน
6.3.2 กำรทำ กำรเก็บรักษำ กำรขนย้ำย และกำรขนส่ง ให้มีกำรป้องกันกำรปนเปื้อนและกำรเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์
6.3.3 เครื่องชั่งที่ใช้ต้องตรวจสอบได้เที่ยงตรง
6.4 กำรสุขำภิบำล กำรบำรุงรักษำ และกำรทำควำมสะอำด
6.4.1 น้ำที่ใช้ล้ำงทำควำมสะอำดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ทำ เป็นน้ำสะอำดและมีปริมำณ
เพียงพอ
6.4.2 มีวิธีกำรป้องกันและกำจัดสัตว์นำเชื้อ แมลง และฝุ่นผง ไม่ให้เข้ำในบริเวณที่ทำตำมควำมเหมำะสม
6.4.3 มีวิธีกำรป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เข้ำไปในบริเวณที่ทำ
6.4.4 มีกำรกำจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ำทิ้ง อย่ำงเหมำะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนกลับลงสู่ผลิตภัณฑ์
6.4.5 สำรเคมีที่ใช้ล้ำงทำควำมสะอำด และใช้กำจัดสัตว์นำเชื้อและแมลง ใช้ในปริมำณที่เหมำะสม และเก็บแยก
จำกบริเวณที่ทำ เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
6.5 บุคลำกรและสุขลักษณะของผู้ทำ
6.5.1 ผู้ทำทุ กคน ต้องมีสุขภำพดีทั้ งร่ำงกำยและจิตใจ รักษำควำมสะอำดส่วนบุคคลให้ดี เช่น สวมเสื้อผ้ำที่
สะอำด มีผ้ำคลุมผมเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เล็บยำว ล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้ง
ก่อนปฏิบัติงำน หลังกำรใช้ห้องสุขำ และเมื่อมือสกปรก
6.5.2 ผู้ทำทุกคน ต้องไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในสถำนที่ทำ เช่น รับประทำนอำหำร สูบบุหรี่

7. การบรรจุ
7.1 ให้บรรจุสบู่เหลวผสมสมุนไพรในบรรจุภัณฑ์ ที่สะอำด ปิดได้สนิท และสำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสิ่ง
สกปรกภำยนอกได้
กำรทดสอบให้ทำโดยกำรตรวจพินิจ
7.2 ปริมาณสุทธิของสบู่เหลวผสมสมุนไพรในแต่ละบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก
กำรทดสอบให้ปฏิบัติตำมข้อ 10.7
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8. เครื่องหมายและฉลาก
8.1 ที่ฉลำกหรือบรรจุภัณ ฑ์ สบู่เหลวผสมสมุนไพรทุกหน่วย อย่ำงน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมำย แจ้ง
รำยละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ำย ชัดเจน
(1)

ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำมมำตรฐำนนี้ หรือ ชื่ อ อื่ น ที่ สื่ อ ควำมหมำยว่ำ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ำมมำตรฐำนนี้ เช่ น
สบู่เหลวผสมมะขำม สบู่เหลวผสมว่านหางจระเข้

(2) ชนิด
(3) ส่วนประกอบทุกชนิด ให้เรียงปริมำณจำกมำกไปน้อย
(4) ปริมำณสุทธิ เป็นกรัม หรือเป็นลูกบำศก์เซนติเมตร
(5) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่ทำ
(6) เดือน ปี หรือ ปี เดือน ที่หมดอำยุ
(7) เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตหรือรหัสรุ่นที่ทำ
(8) วิธีใช้ (ถ้ำมี)
(9) ข้อแนะนำและคำเตือน (ถ้ำมี)
(10) กำรเก็บรักษำ (ถ้ำมี)
(11) ชื่อผู้ทำหรือโรงงำนที่ทำ หรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียน
(12) ประเทศที่ทำ
ในกรณีที่ใช้ภำษำต่ำงประเทศ ต้องมีควำมหมำยตรงกับภำษำไทยที่กำหนดไว้ข้ำงต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
9.1 รุ่น ในที่นี้ หมำยถึง สบูเ่ หลวผสมสมุนไพรชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขำย
ในระยะเวลำเดียวกัน
9.2 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับ ให้เป็นไปตำมแผนกำรชักตัวอย่ำงที่กำหนดต่อไปนี้
9.2.1 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับสำหรับกำรทดสอบลักษณะทั่วไป กำรบรรจุและเครื่องหมำยและฉลำก ให้
ชักตัวอย่ำง โดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยบรรจุภัณ ฑ์ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่ำงต้อง
เป็นไปตำม ข้อ 5.1 ข้อ 7. และข้อ 8. ทุกรำยกำร จึงจะถือว่ำสบู่ เหลวผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่กำหนด
9.2.2 กำรชั ก ตั ว อย่ ำ งและกำรยอมรั บ ส ำหรั บ กำรทดสอบกำรระคำยเคื อ งต่ อ ผิ ว หนั ง สำรปนเปื้ อ นและ
คุณลักษณะทำงเคมี ให้ใช้ตัวอย่ำงที่ผ่ำนกำรทดสอบตำมข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
ทำเป็นตัวอย่ำงรวม โดยมีปริมาตรรวมหรือมวลรวมไม่น้อยกว่ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ 100 กรัม
กรณีตัวอย่ำงไม่พอให้ชักตัวอย่ำงเพิ่มโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันให้ได้ ตัวอย่างที่มีปริมาตรรวมหรือมวลรวม
ตามที่กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำม ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 และข้อ 5.6 ทุกรำยกำร จึงจะ
ถือว่ำสบู่เหลวผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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9.2.3 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับส ำหรับกำรทดสอบจุลินทรีย์ ให้ ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่น เดียวกัน
จำนวน 3 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำเป็นตัวอย่ำงรวม โดยมีปริมำตรรวมหรือ มวลรวมไม่น้อยกว่ำ 200
ลูกบำศก์เซนติเมตร หรือ 200 กรัม กรณีตัวอย่ำงไม่พอให้ชักตัวอย่ำงเพิ่มโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกันให้ได้
ตัวอย่ำงที่มีปริมำตรรวมหรือมวลรวมตำมที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 5.4 จึง
จะถือว่ำสบู่เหลวผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
9.2.4 กำรชักตัวอย่ำงและกำรยอมรับสำหรับทดสอบควำมคงสภำพ ให้ชักตัวอย่ำงโดยวิธีสุ่มจำกรุ่นเดียวกัน
จำนวน 3 หน่วยบรรจุภัณฑ์ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่ำงต้องเป็นไปตำมข้อ 5.5 จึงจะถือว่ำสบู่เหลวผสม
สมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
9.3 เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรต้องเป็นไปตำมข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือว่ำ
สบูเ่ หลวผสมสมุนไพรรุ่นนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเอสนี้

10. การทดสอบ
10.1 ทั่วไป
10.1.1 ให้ใช้วิธีทดสอบที่กำหนดในมำตรฐำนนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ให้ผลเทียบเท่ำ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีที่
กำหนดในมำตรฐำนนี้
10.1.2 หำกมิได้ตกลงกันเป็นอย่ำงอื่น น้ำกลั่นและสำรเคมีทใี่ ช้ต้องมีควำมบริสุทธิ์เหมำะสำหรับใช้ในกำร
ทดสอบ
10.2 กำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง
10.2.1 เครือ่ งมือ
10.2.1.1 หม้อนึ่งอัดไอ (autoclave)
10.2.1.2 ผ้ำโปร่งดูดซึม พับทบกัน 4 ชั้น ขนำด 2.5 เซนติเมตร  2.5 เซนติเมตร ที่ทำให้ปรำศจำกเชื้อ
ด้วยหม้อนึ่งอัดไอ ที่อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 นำที
10.2.1.3 กระดำษลิตมัส บีกเกอร์ แท่งแก้ว ปิเปตต์ ช้อนตักสำร กรรไกรเหล็กกล้ำไม่เป็นสนิม
10.2.1.4 ปลำสเตอร์ปิดแผลชนิดโปร่งแสง และผ้ำยืดพันแผล
10.2.1.5 อุปกรณ์ตัดขนสัตว์
10.2.1.6 เครื่องชั่งไฟฟ้ำละเอียด 0.01 กรัม
10.2.2 น้ำบริสุทธิ์ที่ปรำศจำกเชื้อ
10.2.3 สัตว์ทดลองและกำรเตรียม
10.2.3.1 สัตว์ทดลอง
กระต่ ำ ยขำวสุ ข ภำพดี สำยพั น ธุ์ นิ ว ซี แ ลนด์ ไวท์ (New Zealand White) เพศผู้ ห รื อ เพศเมี ย
น้ำหนักตัวละ 2 กิโลกรัม จำนวน 3 ตัว ต่อกำรทดสอบ 1 ตัวอย่ำง
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10.2.3.2 สภำวะกำรเลี้ยงกระต่ำย
แยกเลี้ ย งกระต่ ำยแต่ ล ะตั ว โดยควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ห้ องปฏิ บั ติก ำรสั ต ว์ท ดลองที่ (20±3) องศำ
เซลเซียส ควำมชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 70 ติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่ำงที่
มีวัฎจักรสว่ำงเป็นเวลำ 12 ชั่วโมง สลับกับมืด 12 ชั่วโมง อำหำรที่ให้กระต่ำยต้องเป็นไปตำมหลัก
โภชนำกำรของกระต่ำยทดลองและเตรียมน้ำดื่มสะอำดให้ตลอดเวลำ
10.2.3.3 กำรเตรียม
(1) ปรับสภำพกระต่ำยก่อนนำไปทดสอบ โดยเลี้ยงภำยใต้สภำวะที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิอย่ำง
เหมำะสม 5 วัน ถึง 7 วัน บันทึกเงื่อนไขต่ำง ๆ
(2) ก่อนท ำกำรทดสอบ 24 ชั่วโมง ตรวจสุขภำพของกระต่ำย แล้วเลือกตัวที่มีสุขภำพ และ
สภำพผิวหนังดี บันทึกน้ำหนัก ใช้อุปกรณ์ตัดขนสัตว์ตัดขนกระต่ำยให้เกรียนจนชิดผิวหนังที่
บริเวณทั้งสองด้ำนของส่วนหลังของลำตัวตำมแนวขนำน และห่ำงจำกแนวกระดูกสันหลัง
เป็นพื้นที่ทดสอบประมำณ 10 เซนติเมตร  15 เซนติเมตร ดูรูปที่ 1 ระวังอย่ำให้ผิวหนัง
กระต่ำยเป็นแผล

รูปที่ 1 พื้นที่ทดสอบบนผิวหนังกระต่าย
(ข้อ 10.2.3.3 (2) และข้อ 10.2.5.2)
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10.2.4 กำรเตรียมตัวอย่ำง
ให้เจือจำงตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรด้วยน้ำบริสุทธิ์ปรำศจำกเชื้อให้มีควำมเข้มข้นร้อยละ 10
10.2.5 วิธีทดสอบ
10.2.5.1 วัดควำมเป็นกรด-ด่ำง ของตัวอย่ำง ถ้ำได้ค่ำ ≤ 2 หรือ ≥ 11.5 ให้หยุดกำรทดสอบ
10.2.5.2 ใช้ผ้ำโปร่งดูดซึม จำนวน 4 ชิ้น ใส่หรือชุบตัวอย่ำง 0.5 กรัมหรือ 0.5 ลูกบำศก์เซนติเมตร (ตำม
สภำพตั วอย่ ำงที่ ระบุ ในข้ อ 10.2.4) ลงบนผ้ ำโปร่งดู ด ซึ ม 2 ชิ้ น แล้ วน ำไปปิ ด ทั บ บนบริเวณ
ทดสอบบนผิ ว หนั ง กระต่ ำ ยที่ เตรี ย มไว้ บ ริ เวณ 1 และบริ เวณ 4 อี ก 2 ชิ้ น ใส่ น้ ำบริ สุ ท ธิ์ ที่
ปรำศจำกเชื้อ 0.5 ลูกบำศก์เซนติเมตร แล้วนำไปปิดทับบนบริเวณควบคุมบนผิวหนังกระต่ำย ที่
บริเวณ 2 และบริเวณ 3 (ดูรูปที่ 1) ยึดด้วยปลำสเตอร์ปิดแผลชนิดโปร่งแสง และพันทับรอบ
ลำตัวกระต่ำยด้วยผ้ำยืดพันแผลเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดระยะเวลำทดสอบ
10.2.5.3 เมื่ อ ครบ 4 ชั่ วโมง ให้ เอำผ้ ำยื ด พั น แผลและผ้ ำโปร่งดู ด ซึ ม ที่ ปิ ด ทั บ พื้ น ที่ ท ดสอบบนผิ วหนั ง
กระต่ำยออกแล้วล้ำงพื้นที่ทดสอบบนผิวหนังกระต่ำยด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่ปรำศจำกเชื้อ ปล่อยให้
แห้ง
10.2.5.4 สังเกตผิวหนั งบริเวณทดสอบ เมื่อครบเวลำ 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง
เปรียบเทียบผิวหนังบริเวณควบคุม
10.2.5.5 บั น ทึ ก ผลที่ ได้ แ ละให้ ค ะแนนตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรให้ ค ะแนน ข้ อ 10.2.6 น ำคะแนนที่ ได้ ไป
คำนวณหำดัชนีกำรระคำยเคืองเบื้องต้น ตำมข้อ 10.2.7
10.2.6 หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนและเกณฑ์กำรตัดสิน
10.2.6.1 ควำมแดงของผิวหนัง
ให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนความแดงของผิวหนัง
(ข้อ 10.2.6.1)
ลักษณะ
ไม่มีผื่นแดง
มีผื่นแดงเล็กน้อยเห็นได้ไม่ชัด
มีผื่นแดงเห็นได้ชัด
มีผื่นแดงปำนกลำงถึงรุนแรง
มีผื่นแดงปำนกลำงถึงรุนแรงถึงผิวหนังตกสะเก็ด
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10.2.6.2 กำรบวมของผิวหนัง
ให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการบวมของผิวหนัง
(ข้อ 10.2.6.2)
ลักษณะ
ไม่มีกำรบวม
มีกำรบวมเล็กน้อยเห็นได้ไม่ชัด
มีกำรบวมเล็กน้อย เห็นขอบบริเวณบวมได้ชัดเจน
มีกำรบวมปำนกลำง ขอบบริเวณที่บวมสูงจำกผิวหนังบริเวณข้ำงเคียงประมำณ
1 มิลลิเมตร
มีอำกำรบวมรุนแรง ขอบบริเวณที่บวมสูงจำกผิวหนังบริเวณข้ำงเคียงประมำณ
1 มิลลิเมตร และลำมไปสู่บริเวณข้ำงเคียง
10.2.6.3 เกณฑ์กำรตัดสิน
ให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การตัดสิน
(ข้อ 10.2.6.3)
ดัชนีกำรระคำยเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนัง
0 ถึง 1
มำกกว่ำ 1 ถึง 2
มำกกว่ำ 2 ถึง 5
มำกกว่ำ 5 ถึง 8
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ระดับกำรระคำยเคือง
ไม่ระคำยเคือง
ระคำยเคืองเล็กน้อย
ระคำยเคืองปำนกลำง
ระคำยเคืองรุนแรง

คะแนน
0
1
2
3
4
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10.2.7

วิธีคำนวณ

10.2.7.1 คำนวณดัชนีกำรระคำยเคืองเบื้องต้นต่อผิวหนัง ดังนี้
(1) คำนวนคะแนนกำรระคำยเคืองเบื้องต้น (primary irritation score, PIS) บนพื้นที่ทดสอบของ
ผิวหนังกระต่ำยแต่ละตัว
PIS ที่บริเวณควบคุม =

ผลรวมคะแนนควำมแดงและกำรบวมที่บริเวณควบคุม
จำนวนสังเกตผล

ผลรวมคะแนนควำมแดงและกำรบวมที่บริเวณทดสอบ
จำนวนสังเกตผล
PIS บนพื้นที่ทดสอบของกระต่ำยแต่ละตัว = PIS ที่บริเวณทดสอบ – PIS ที่บริเวณควบคุม
PIS ที่บริเวณทดสอบ =

หมายเหตุ จานวนสังเกตผล คือ จานวนคะแนนที่สังเกต ณ เวลา 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง และ 72
ชั่วโมง
(2) ค ำนวณดั ช นี ก ำรระคำยเคื อ งเบื้ อ งต้ น ต่ อ ผิ วหนั ง โดยน ำคะแนน PIS บนพื้ น ที่ ท ดสอบของ
กระต่ำยแต่ละตัวรวมกัน หำรด้วยจำนวนกระต่ำยที่ใช้ทดสอบ ดังนี้
PII ต่อผิวหนัง =

ผลรวมของ PIS บนพื้นที่ทดสอบของผิวหนังกระต่ำยทุกตัว
จำนวนกระต่ำยที่ใช้ทดสอบ

10.2.8 กำรรำยงำนผล
ให้รำยงำนผลกำรทดสอบอย่ำงน้อยให้มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
10.2.8.1 ห้องปฏิบัติกำร
(1) ชื่อและที่อยู่ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
(2) เลขที่อ้ำงอิงของรำยงำนและวันที่รำยงำน
(3) ชื่อและตำแหน่งผู้ทดสอบ ผู้รำยงำน และผู้สรุปผล
10.2.8.2 ผู้ส่งตัวอย่ำง
(1) ชื่อและที่อยู่บริษัท
10.2.8.3 ตัวอย่ำง
(1) วันที่รับตัวอย่ำง
(2) ชื่อตัวอย่ำง รำยละเอียดตัวอย่ำง เดือน ปีที่ทำ/ผู้แทนจำหน่ำย ขนำดบรรจุ และจำนวนตัวอย่ำง

- 10 -

มอก. เอส 14-2561
10.2.8.4 สัตว์ทดลอง
(1) รำยละเอียดสัตว์ทดลองที่ใช้ทดสอบ
(2) สภำวะกำรเลี้ยง (housing condition)
(3) กำรเตรียมและสภำวะขณะเตรียม
10.2.8.5 กำรทดสอบ
(1) วันที่ทดสอบ
(2) กำรเตรียมตัวอย่ำง
(3) กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์
(4) วิธีทดสอบและสภำวะทดสอบ
(5) ข้อมูลผลกำรทดสอบ PIS และ PII
(6) กำรอ่ำนและกำรประเมินผลกำรทดสอบ
10.2.8.6 สรุปผลกำรทดสอบตำมเกณฑ์กำรตัดสิน
10.3 ควำมคงสภำพ
เก็บตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรที่ไม่เคยเปิดฝำบรรจุภัณฑ์มำก่อนที่อุณหภูมิ (4 ± 2) องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 24 ชั่วโมง แล้วนำไปเก็บที่อุณหภูมิ (45 ± 2) องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง ทำเช่นนี้สลับกันจน
ครบ 4 ครั้ง นำมำวำงไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบลักษณะทั่วไปเปรียบเทียบกับสภำพเดิมของผลิตภัณฑ์
10.4 ควำมเป็นกรด-ด่ำง
10.4.1 เครื่องมือ
เครื่องมือวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง
10.4.2 วิธีวิเครำะห์
วัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรโดยไม่ต้องเจือจำงที่อุณหภูมิ (25 ± 1)
องศำเซลเซียส
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10.5 ด่ำงอิสระ
10.5.1 เครื่องมือ
10.5.1.1 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียด 0.5 กรัม
10.5.1.2 เครื่องอังไอน้ำ
10.5.2 สำรเคมีและสำรละลำย
10.5.2.1 เอทำนอล
10.5.2.2 สำรละลำยมำตรฐำนกรดไฮโดรคลอริก 0.05 โมลต่อลูกบำศก์เดซิเมตร
10.5.2.3 สำรละลำยฟีนอล์ฟทำลีนในเอทำนอล 0.1 กรัมต่อลูกบำศก์เดซิเมตร
10.5.3 วิธีวิเครำะห์
ชั่งตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรประมำณ 10 กรัม ให้ทรำบมวลแน่นอน ใส่ลงในขวดแก้วรูปกรวยขนำด 250
ลูกบำศก์เซนติเมตร เติมเอทำนอลที่ต้มเดือดและทำให้เป็นกลำงแล้ว 100 ลูกบำศก์เซนติเมตร ปิดด้วย
กระจกนำฬิกำ อุ่นบนเครื่องอังไอน้ำจนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เติมสำรละลำยฟีนอล์ฟทำลีนในเอทำนอล 0.5
ลูกบำศก์เซนติเมตร ตรวจดูสีของสำรละลำย
(1) ถ้ำสีของสำรละลำยไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ยุติกำรทดสอบ แล้วรำยงำนว่ำ “ไม่พบด่ำงอิสระ”
(2) ถ้ำสีของสำรละลำยเปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ไทเทรตด้วยสำรละลำยมำตรฐำนกรดไฮโดรคลอริกแล้ว
บันทึกปริมำตรของสำรละลำยมำตรฐำนกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ และคำนวณปริมำณด่ำงอิสระ
10.5.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหำปริมำณด่ำงอิสระ จำกสูตร
ด่ำงอิสระ (คำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยมวล =

c ×V ×4
m

เมื่อ c คือ ควำมเข้มข้นของสำรละลำยมำตรฐำนกรดไฮโดรคลอริก เป็นโมลต่อลูกบำศก์เดซิเมตร
V คือ ปริมำตรของสำรละลำยมำตรฐำนกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ไทเทรต เป็นลูกบำศก์เซนติเมตร
m คือ มวลของตัวอย่ำง เป็นกรัม
10.6 สำรที่ไม่ละลำยในเอทำนอล
ให้ระเหยน้ำในตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรออก แล้วจึงวิเครำะห์ตำม ISO 673
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10.7 ปริมำณสุทธิ
ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้องและพิจำรณำสภำพของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์อื่นรวมอยู่ด้วย
เช่น แปรง ให้ถอดอุปกรณ์นั้นออกก่อน แล้วจึงทดสอบปริมำณสุทธิ
10.7.1 มวลสุทธิ
10.7.1.1 ชั่งตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรทั้งบรรจุภัณฑ์ให้ทรำบมวลแน่นอน เทตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพร
ออกจำกบรรจุภัณฑ์ให้หมด ล้ำงบรรจุภัณฑ์ให้สะอำด ทำให้แห้ง แล้วชั่งบรรจุภัณฑ์เปล่ำ
10.7.1.2 คำนวณหำมวลสุทธิของตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรจำกผลต่ำงของมวลที่ชั่งได้ตำมข้อ 10.7.1.1
10.7.2 ปริมำตรสุทธิ
10.7.2.1 กรณีบรรจุภัณฑ์โปร่งแสง
(1) ทำเครื่องหมำยที่ข้ำงบรรจุภัณฑ์ภำยนอกตรงระดับผิวหน้ำตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพร
(2) เทตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรออกจำกบรรจุภัณฑ์ให้หมด ล้ำงบรรจุภัณฑ์ให้สะอำดและทำ
ให้แห้ง เติมน้ำกลั่นลงไปในบรรจุภัณฑ์ให้ถึงขีดเครื่องหมำยที่ทำไว้ ปริมำตรของน้ำกลั่นที่ใช้คือ
ปริมำตรของตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์นน้ั
10.7.2.2 กรณีบรรจุภัณฑ์ทึบแสง
(1) ชั่งบรรจุภัณฑ์ซึ่งบรรจุตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรอยู่แล้วให้ทรำบมวลแน่นอน
(2) นำตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรมำหำควำมหนำแน่น
(3) เทตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรออกจำกบรรจุภัณฑ์ให้หมด ล้ำงบรรจุภัณฑ์ให้สะอำด ทำให้
แห้ง แล้วชั่งบรรจุภัณฑ์เปล่ำ
(4) หำมวลของตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรจำกผลต่ำงของมวลที่ชั่งได้ระหว่ำงข้อ (1) กับข้อ (3)
(5) นำค่ำควำมหนำแน่น และมวลของตัวอย่ำงสบู่เหลวผสมสมุนไพรมำคำนวณหำปริมำตรสุทธิ
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