
แจกสูตร เจลล้างมือ ท าใช้เองเองที่บ้าน 

 เจลล้างมือ ถือเป็นอกีหนึ่งไอเท็มที่ยอดฮติในชั่วโมงนี้ เพราะสามารถฆา่เช้ือและท า

ความสะอาดได้เป็นอยา่งด ีแต่ปัจจุบันพบวา่ เจลล้างมือ ขาดตลาดเป็นอย่างมาก ชวีจิต

ออนไลน์ จึงรวบรวมหลากหลายสูตร เจลล้างมือ ที่สามารถท าไดเ้องที่บ้าน ใชแ้บบชลิๆ 

ได้เองค่ะ เเต่อยา่งไรก็ตาม ข้อมูลจากการทดลองในต่างประเทศ พบวา่ “ต้องใช้

แอลกอฮอล์เข้มข้นมากกวา่ 70% เช้ือถงึจะตาย ในทางกลับกันเอทานอล (Ethanol) ต้อง

มีความเข้มข้น 70-95% เช้ือถงึจะตายได้ ดังนั้นต้องกลับไปดูเจลลา้งมือที่เราใช้วา่       

เอทานอลเข้มขน้เท่าใด ถา้เพยีงแค่ 50% หรือ 65% คงไม่พอ เช้ือไม่ตาย” 

  

สูตรที่ 1 การท าเจลล้างมือใชเ้อง ขององค์การอาหารและยา หรือ อย. 

เตรียมอุปกรณส์ารเคมี ดังนี้ 

อุปกรณ์ 

 ถัง หมอ้สแตนเลส หรือพลาสติก ขนาดบรรจุ 1.5 ลติร 

 ไมพ้าย 

 ถ้วยตวงขนาดบรรจุ 1,000 มล. 

สารเคม ี

1. เอธิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ 740 มล. 

2. กลีเซอรีน 10 มล. 

3. น้ า 245 มล. 

4. น้ าหอม 5 มล. 

วิธีการผสม เตรยีมสารละลายน  าหอม 50 มล. 

1. ตวงเอธิลแอลกอฮอล์ ปริมาณ มล. โดยใช้ถ้วยตวงที่เตรียมไว ้

2. เติมน้ าหอม ปริมาณ 5 มล. ลงไป 

3. เติมกลเีซอรนี ปรมิาณ 10 มล. ลงไป 

4. กวนดว้ยพายจนสารผสมเข้ากันด ีไดส้ารละลายใส 



วิธีท า 

การผสมผลิตภัณฑ์น าเอธิลแอลกอฮอล์ที่เหลือ ปริมาณ 700 มล. ใสใ่นถัง หมอ้สแตน

เลส หรือพลาสติก ขนาดบรรจุ 1.5 ลติร เตมิสารละลายน้ าหอมที่เตรียมไวล้งไป กวน

ดว้ยพายจนสารผสมเข้ากันดี จากนัน้เตมิน้ า ปริมาณ 245 มล. ลงไป กวนด้วยพายจน

สารผสมเข้ากันได้ 

 

สูตรที2่  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์500 มล. 

สูตร 2.1 : สูตรพื นฐาน เพื่อการเตรยีมเจลแอลกอฮอล์ 500 มล. 

สารเคม ี

1. Carbopol 940 (คาร์โบพอล 940) 1.5 กรัม 

2. Ethyl alcohol 95% (เอทิล แอลกอฮอล ์95%) 370 มล. 

3. Triethanolamine (ไตรเอทาโนลามนี) 1.5 กรัม 

4. น้ าบรสิุทธิ์ (น้ า RO หรือ น้ ากล่ัน) 128 มล. 

สูตร 2.2 : สูตรนุ่มมอื 500 มล. 

สารเคม ี

1. Carbopol 940 (คาร์โบพอล 940) 1.5 กรัม 

2. Ethyl alcohol 95% (เอทิล แอลกอฮอล ์95%) 370 มล. 

3. Triethanolamine (ไตรเอทาโนลามนี) 1.5 กรัม 

4. น้ าบรสิุทธิ์ (น้ า RO หรือ น้ ากล่ัน) 123 มล. 

5. Propylene glycol (โพรไพลนี ไกลคอล) 5 มล. 

วิธกีารเตรียม 

1. ตวงเอทิลแอลกอฮอล์ ผสมกับ น้ าบรสิุทธิ ์

2. ค่อยๆ โปรย คารโ์บพอล 940 และใชเ้คร่ืองกวนใหก้ระจายตัว 

3. ใส่ ไตรเอทาโนลามนี และโพรไพลีน ไกลคอล จะไดเ้จลแอลกอฮอล์ 



 
 

สูตรที3่  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ จากองค์การเภสัชกรรม 100 กรัม 

สารเคม ี

1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ 68 กรัม 

2. น้ าสะอาด 28 กรัม 

3. กลีเซอรีน 4 กรัม 

4. คาร์โบพอล 0.4 กรัม 

5. ดา่งไตรเอทาโนลามนี ปรมิาณ 2 หยด 

วิธีท า 

1. เทน้ าสะอาดลงในภาชนะผสม แล้วค่อย ๆ โรยผงคาร์โบพอลลงไปละลายในน้ าที

ละน้อย จนหมด 

2. เทกลเีซอรนีลงไปผสม คนใหเ้ข้ากนั 

3. เติมแอลกอฮอลล์งไปผสมจนเปน็เนื้อเดียวกัน 

4. เติมดา่งไตรเอทาโนลามนีเพ่ือปรับความหนืดของเน้ือเจล โดยค่อย ๆ คนสว่นผสม

ทุกอย่างอยา่งช้า ๆ จนเข้ากันด ี

5. บรรจุแอลกอฮอลเ์จลลงในภาชนะที่มฝีาปิดสนิท แล้วน าไปใชไ้ด้ทันที 



4. สูตรเจลล้างมือแบบง่าย ๆ 

 
 

 สูตรนีจ้ะชว่ยให้มคีวามชุม่ช้ืนกับมือมากกวา่ใช้แอลกอฮอล์แบบเพียวๆ 

1. เจลวา่นหางจระเข ้(ที่หาซ้ือได้ทั่วไปตามรา้นสะดวกซ้ือหรือซุปเปอรม์าเก็ต) 

2. แอลกอฮอล์น้ า สามารถหาซ้ือได้ตามรา้นขายยาทั่วไป 

3. ขวดปั้ม ส าหรับใส่เจล 

วิธีท า 

 ผสมเจลว่านหางจระเขก้ับแอลกอฮอล์น้ า ในอัตรา 2:1 ใส่ในภาชนะ 

 จากนั้นคนสว่นผสมใหเ้ข้ากัน สามารถใช้ทามือได้ทันทีหลังท าเสร็จ 

ที่มา : นายอรรคชัย ตันตราวงศ ์นักวิชาการ ฝ่ายเภสัชและผลติภัณฑธ์รรมชาติ, นพ.

พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยแอ่ง 

http://203.157.7.55/h_standard/frontend/theme/view_media.php?Submit=Clear&ID_Media=00000041#Link_File
https://women.mthai.com/women-variety/20621.html
https://women.mthai.com/women-variety/20621.html

