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นายบุรินทร�   แสงสุข
นักวิทยาศาสตร�   งานปฏิบัติการวทิยาศาสตร�เพ่ือการศกึษา   
วิทยาเขตกาญจนบุร ี มหาวิทยาลัยมหิดล  

“5 ขั้นตอน 
ผลิตเจลแอลกอฮอล� แบบ D.I.Y ”

75%



ความแตกต�าง ระหว�าง เจลแอลกอฮอล� และ สเปรย�แอลกอฮอล�   
ในการฆ�าเชื้อโรค

นักวิทยาศาสตร�  วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล  

“เนื่องจากเจลมีสถานะเป�นของเหลวหนืด การคงอยู�ใน
สภาวะทั่วไป จะอยู�ได�นาน ระเหยช�า  ทําให�มีระยะเวลานาน
ในการเกาะอยู�บนผิวหนัง  การใช�เจลแอลกอฮอล� ในการ
ล�างมือ เมื่อเทเจลแอลกอฮอล� ลงบนฝ�ามือ ปล�อยทิ้งไว�
สัก 2-3 นาที เจลนี้จึงจะแห�ง ซ่ึงจะเพ่ิมระยะเวลาในการ
ฆ�าเชื้อโรค ประสิทธิภาพในการฆ�าเชื้อไรคก็จะมีมากข้ึน 

แต�การใช�สเปรย�แอลกอฮอล� ซ่ึงสเปรย�เป�นลักษณะ 
ละอองฝอย เกาะผิวหนังเพียงระยะเวลาส้ันๆ แล�วระเหย
ไปอย�างรวดเร็ว ซ่ึงชนิดสเปรย�จึงเหมาะที่จะใช�ฆ�าเชื้อ
ไวรัสตามพ้ืนผิววัตถุส่ิงของที่เราจะใช�มือหยิบจับ เพ่ิม
ความสะดวกสบายในการ ใช�ทํ าความสะอาด แต�
ประสิทธิภาพการฆ�าเชื้อโรค บนฝ�ามือจะน�อยกว�าเจล”

“การใช�เจลแอลกอฮอล� หรือสปรย�แอลกอฮอล�ในการฆ�าเช้ือโรค ซึ่งมีส�วนผสมท่ีสําคัญคือ 
เอทิลแอลกอฮอล� ท่ีนํามาใช�ผลิตเจล หรือสเปรย�แอลกอฮอล� โดยมีคุณสมบัติ เหมาะสําหรับการ
ฆ�าเช้ือโรคบนผิวหนัง และการทําความสะอาดอุปกรณ�ทางการแพทย� โดยปริมาณท่ีเหมาะสมคือ
ระดับความเข�มข�น 75 – 80 % ”

ประสิทธิภาพการฆ�าเชื้อโรค ระหว�าง เจลแอลกอฮอล� กับสเปรย�แอลกอฮอล� 



5.สารอื่นๆ (สีผสมอาหาร น้ําหอม กลีเซอรีน)  5-10 มิลลิลิตร
(ใส�เพ่ือเพ่ิม สี กลิ่น ความชุ�มชื้น)

ส�วนผสม สําหรับการทําเจลแอลกอฮอล�
แบบ Do it yourself (D.I.Y)  ในปริมาณ 1 ลิตร

1. แอลกอฮอล� 95 % จํานวน 800 มิลลิลิตร 

2.นํ้ากล่ันหรือนํ้าสะอาด 200 มิลลิลิตร 

3.คาร�โบพอล  3 กรัม  (สารท่ีทําให�เกิดเจล)

4.Triethanolamine หรือ TEA  1-3  มิลลิลิตร 
(ใช�ปรับความข�นหนืดเจลและปรบัPH)



อุปกรณ�การผลิตเจลแอลกอฮอล� 
แบบ Do it yourself (D.I.Y) 

กระบอกตวง 1000 มิลลิลิตร

ไม�พาย/แท�งแก�วคนสาร

ขวดป��มสําหรับใส�เจล
ช�อนตักสาร

บีคเกอร�  1 ลิตร

เคร่ืองกวน/เคร่ืองป��นผสม

กระบอกฉีดยา 5 ml

https://www.provsci.com/product/



ส�วนผสม
1 .แอลกอฮอล� 95  ปริมาณ   800 มิลลิลิตร
2 .นํ้ากล่ันหรือนํ้าสะอาด ปริมาณ 200 มิลลิลิตร
3. คาร�โบพอล ปริมาณ 3 กรัม(สารท่ีทําให�เกิดเจล)
4. Triethanolamine หรือ TEA ปริมาณ 1-3มิลลิลิตร(ใช�ปรับความข�นหนืดเจลและปรับPH)
5. สารอ่ืนๆ (สีผสมอาหาร นํ้าหอม กลีเซอรีน) 5-10  มิลลิลิตร (ใส�เพื่อเพิ่ม สี กล่ิน ความชุ�มช้ืน)

ข้ันตอนการผลิต เจลแอลกอฮอล� แบบ Do it yourself (D.I.Y)
(เจลแอลกอฮอล�ความเข�มข�นระดบั 75%) ปริมาณ 1 ลิตร

เจล 
(ลิตร)

ก
alc 95% (ml)

ข
Cabopol (g)

ค
น้ํา (ml)

ง 
TEA(ml)

จ
กลีเซอรนี(ml)

1 800 3 200 3 10

(ข+ค+ก ที่ผสมเข�ากันแล�ว ) ค�อยๆใส� ง จนได�ความข�นที่ต�องการ

* ระวังอย�าใส�มากเกิน จะทําให�เหลวและขุ�น

(ข+ค+ก+ง ที่ผสมเข�ากันแล�ว ) นํามาผสมให�เข�ากันกับ จ * เพ่ือเพ่ิมความชุ�มชื้น

(หรือไม�ต�องใส�ก็ได�)

วิธีแบบง�ายๆ และประหยัดค�าใช�จ�าย ในการ ทําให�ส�วนผสมละลาย เป�นเนื้อเดียวกันรวดเร็วข้ึน โดยการใช�ขวดน้ํามาเป�นภาชนะ เขย�า 

(ข+ค ที่ผสมเข�ากันแล�ว) มาผสมให�เข�ากัน ก

1 ข+ค ผสมให�เข�ากัน (อาจใช�น้ําร�อนเพ่ือให�ละลายง�าย)

ขั้นตอนผลิต

3

2 4

ตารางส�วนผสมสารเคมทีีใ่ช�ในการทาํเจลแอลกอฮอล�

5 เม่ือส�วนผสมละลายเข�ากัน  ตั้งพักไว� 1 คืน และนําบรรจุใส�ข�วด  นําไปใช�ต�อไป

75%



ตารางส�วนผสมสารเคมีที่ใช�ในการทําเจลแอลกอฮอล�

ตารางส�วนผสมสารเคมทีีใ่ช�ในการทาํเจลแอลกอฮอล�
เจล (ลิตร) ก alc 95% (ml) ข cabopol (g) ค น้ํา (ml) ง TEA(ml) จ กลเีซอรนี(ml)

1 800 3 200 3 10
2 1600 6 400 6 20
3 2400 9 600 9 30
4 3200 12 800 12 40
5 4000 15 1000 15 50
6 4800 18 1200 18 60
7 5600 21 1400 21 70
9 7200 27 1800 27 90
10 8000 30 2000 30 100
11 8800 33 2200 33 110
12 9600 36 2400 36 120
13 10400 39 2600 39 130
14 11200 42 2800 42 140
15 12000 45 3000 45 150
16 12800 48 3200 48 160
17 13600 51 3400 51 170
18 14400 54 3600 54 180
19 15200 57 3800 57 190
20 16000 60 4000 60 200

หมายเหตุ  : การผลิตแอลกอฮอล�เจล ไม�แนะนําให�ประชาชนผลิตใช�ด�วยตนเอง ควรมีผู�ท่ีมีความรู�
ความชํานาญ คอยให�คําปรึกษา ประชาชนอาจเกิดความสับสนเก่ียวกับการคํานวณสูตร ต�อง
คํานวณสูตรให�ได�ความเข�มข�นของแอลกอฮอล�ตามมาตรฐาน เพื่อให�ได�เปอร�เซ็นต�แอลกอฮอล�ท่ี
ออกฤทธ์ิอย�างมีประสิทธิภาพ



เรียบเรียงข�อมูลโดย : นางสาวสุรณีย� แสนยุติธรรม  งานวิเทศสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท�  :   034 585 058  ต�อ 1000    Email.  :  suranee.san@mahidol.edu     

https://twitter.com/mahidolkan

https://www.instagram.com/mahidolkan/

https://www.youtube.com/user/mukawww

ช�องทางการรับข�าวสาร
วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล

ข�อควรระวงั !! และข�อห�าม 

ข�อควรระวัง
• ใช�เฉพาะเมื่อจําเป�นเพ่ือทําความสะอาดมือ ควรใช�เจลแอลกอฮอล� เฉพาะทําความสะอาดมือเท�านั้น
• เจลแอลกอฮอล�ที่มปีระสิทธิภาพตามมาตรฐาน จะต�องมีคุณภาพของ เจลแอลกอฮอล� 75-80 %
• ไม�เป�ดฝาทิ้งไว�   เก็บในที่ร�ม ไม�ควรเก็บในที่มีแสงแดดส�องถึง เพราะจะทําให�เจลแอลกอฮอล�ระเหย และ

เส่ือมสภาพเร็ว และเมื่อเป�ดใช�แล�ว ไม�ควรเก็บไว�นานเกิน 2-3 เดือน 

ข�อห�าม
• ห�ามใช�เมทิลแอลกอฮอล� (methyl alcohol) มาผลิตเจลแอลกอฮอล� 

เด็ดขาด ซ่ึงเป�นสารที่ใช�เป�นตัวทําละลาย สําหรับใช�ในอุตสาหกรรม
เฟอร�นิเจอร� และใช�เป�นเชื้อเพลิงในธรรมชาติ  (เป�นสารที่มีพิษต�อ
ร�างกายรุนแรงมาก สามารถดูดซึมได�ทางผิวหนังและลมหายใจ )

• ห�าม จุดไฟในขณะทีใช�เจลแอลกอฮอล� ทําความสะอาดมือ

• ห�าม นําไปใช�บริเวณผิวหนังบอบบาง เช�น บริเวณใบหน�า ดวงตา เป�นต�น

“ สิ่งสําคัญที่สุด ในการผลิตเจลแอลกอฮอล�  ต�องประกอบไปด�วย 
ส�วนผสม ที่ได�มาตรฐานในการใช�ฆ�าเชื้อโรค ต�องคํานวณสูตรให�ได�ตามความ
เข�มข�น ของเจลแอลกอฮอล�ตามมาตรฐาน เพื่อให� ได� เปอร� เซ็นต� เจล
แอลกอฮอล� ที่ออกฤทธิ์อย�างมีประสิทธิภาพ ในการฆ�าเชื้อไรค ”

http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.instagram.com/mahidolkan/
https://www.youtube.com/user/mukawww
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