การประยุกต์ใช้เคโอลินในเครื่องสาอาง
ศรัณยู สงเคราะห์
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. บทคัดย่อ
เคโอลิน (kaolin) หรือ ดินขาว จัดเป็นเคลย์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตั้งแต่อดีตกาลมนุษย์ได้มี
การนาเคโอลินมาใช้ประโยชน์นานับประการ ได้แก่ ใช้เพื่อผลิตเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องกระเบื้องและใช้
ในการผลิตกระดาษ นอกจากนี้ยังมีการใช้ในทางการแพทย์ , เภสัชกรรม และเครื่องสาอาง เคโอลินประกอบ
ด้วย hydrated aluminum silicate มีแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นองค์ประกอบหลัก ข้อดีของเคโอลินมี
หลายประการ เช่น มีเนื้อสัมผัสที่ดี, มีความสามารถในการเคลือบคลุมผิว , ดูดซับของเหลว เช่น น้า รวมทั้ง
สารพิษ (toxins) ได้ รวมทั้งเป็ น สารขัดผิ ว ที่อ่อนโยน (abrasive) จึงมี บริษัทต่างๆ ทาการผลิ ต เคโอลิ น ทั้ง
รู ป แบบเดี่ ย วและที่ ผ สมกั บ สารอื่ น เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการค้ า ได้ แ ก่ SMACLAY Kao ของบริ ษั ท SMA
Collaboratives สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป็ น เคโอลิ น เดี่ ย ว และ Distinctive®AQ-Kaolin ของบริ ษั ท Vantage
Specialty Ingredients สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยเคโอลินและ polyethylene glycol-9 dimethicone
เคโอลินถูกนามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางหลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องสาอางสาหรับผิวหน้า
และผิ ว กาย รวมทั้งผลิ ตภัณฑ์ สุ ขอนามัย เช่น ยาสี ฟัน และสบู่ อย่างไรก็ตามการสู ดดมเคโอลิ น ในระยะ
เวลานานอาจทาให้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ
2. คาสาคัญ:
เคโอลิน (kaolin), เคโอลิไนต์ (kaolinite), เครือ่ งสาอาง
3. บทความทางวิชาการฉบับเต็ม
3.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ทราบข้อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับเคโอลิน
2. ทราบถึงโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเคโอลิน
3. ทราบถึงหน้าที่หรือประโยชน์ทางเครื่องสาอางของเคโอลิน
4. ทราบผลิตภัณฑ์การค้าของเคโอลิน
5. ทราบผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มสี ่วนประกอบของเคโอลิน
6. ทราบถึงข้อมูลของความปลอดภัยของเคโอลิน
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3.2 เนื้อหา
บทนา
เคโอลิน (kaolin, Bolus alba) จัดเป็นเคลย์ (clay) ชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะสีขาว หรือขาวออกเทาจึง
นิยมเรียกว่าดินขาว (รูปที่ 1) เป็นสารธรรมชาติซง่ึ เกิดจากการสลายตัวผุพังของดินเหนียวและหินอื่นๆ เช่น หิน
ฟันม้า (feldspar หรือ potassium feldspar) ดังนั้นจึงมักพบเคโอลินในแถบภูเขา จัดเป็นดินที่มีความสาคัญ
ในอารยธรรมของมนุษย์นับแต่โบราณ เคโอลินมีประโยชน์ที่หลากหลาย ย้อนไปเมื่อ ราว 2,000 ปีกว่า ใน
อาณาจั ก รจี น มี ก ารใช้ เ คโอลิ น เป็ น วั ตุ ดิ บ ส าคั ญ ในการผลิ ต เครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาหรื อ เครื่ อ งกระเบื้ อ ง
(porcelain) จึ ง ทาให้ เคโอลิ น มีชื่อเรี ย กอื่น คือ “China clay” หรือ “porcelain clay” แหล่ งผลิ ต เคโอลิ น
คุณภาพสูง คือบริเวณหมู่บ้าน Gaoling (ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า “kaolin”) ใกล้เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen)
กระบวนการผลิตที่สาคัญของเคโอลินคือมีการล้างก้อนเคโอลินที่ขุดจากภูเขาด้วยน้าเพื่อขจัดอนุภาคขนาดใหญ่
เช่ น ควอตซ์ (quartz) หรื อ แร่ เ ขี้ ย วหนุ ม าน, หิ น ฟั น ม้ า , อะนาเทส (anatase) และ ไมกา (mica) รวมทั้ ง
สิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่ปะปนมา เพื่อให้ได้เคโอลินที่มีอนุภาคละเอียดและมีความบริสุทธิ์สูง หลังจากนั้นจึงทาให้
แห้งและเตรียมเป็นอิฐเคโอลิน (kaolin brick) ด้วยแม่พิมพ์ที่ทาด้วยไม้ ทั้งนีเ้ พื่อสะดวกในการขนส่ง โดยทั่วไป
อิฐเคโอลินแต่ละก้อนมีน้าหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ในสมัยของราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1814 - 1911) และ
ราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911 ถึง พ.ศ. 2187) ของจักรวรรดิจีน มีการใช้เคโอลินคุณภาพสูงจากเหมืองบริเวณนี้
ผลิตเครื่องเคลือบเพื่อเป็นเครื่องใช้ของชนชั้นสูงในพระราชวังและข้าราชการ ส่วนพลเรือนทั่วไปจะใช้ เคโอลิน
ที่มีคุณภาพต่ากว่าในการผลิ ตเครื่ องถ้ว ยชาม (1,2) เคโอลิ น ยังเป็นวัตุ ดิบส าคัญในอุตสาหกรรมการผลิ ตสี ,
อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ สาหรับอุตสาหกรรมกระดาษ มีการใช้เคโอลินในการเคลือบ
กระดาษ ทาให้กระดาษมีสมบัติ ที่ดีขึ้น ได้แก่ มีลักษณะเป็นมันวาว มีความเรียบเนียน และมีความสว่างและ
ความทึบแสงที่เหมาะสม ส่งผลให้คุณภาพการพิมพ์ด้ วยกระดาษดียิ่งขึ้น (3,4) นอกจากนี้นับแต่อดีตกาลมีการ
ประยุกต์ใช้เคโอลินในทางเภสัชกรรม, ทางการแพทย์ และเครื่องสาอาง ประโยชน์ของเคโอลินในทางเภสัช
กรรมหรือทางยา สามารถใช้เคโอลินเป็นสารสาคัญหรือสารปรุงแต่งยา (excipients) ซึ่งใช้ได้ทั้งภายในและ
ภายนอกร่างกาย ตัวอย่าง มีการใช้เคโอลินเตรียมเป็นยารับประทานรักษาอาการท้องเสียจากอาหารเป็นพิษ
โดยเคโอลินทาหน้าที่ดูดซับของเหลวและก๊าซในทางเดินอาหาร รวมทั้งปกคลุมเยื่อเมือกที่อักเสบของทางเดิน
อาหาร (5,6) หรือใช้เคโอลิน ในรูปยาพอก, เพสต์ หรือขี้ผึ้ง เพื่อปกป้องผิวหนัง รักษาอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่
ผิวหนัง ได้แก่ แผลไฟลวก และ ผื่นแพ้ผ้าอ้อม กรณีของการใช้ในทางเครื่องสาอาง มีหลักฐานในสมัยอียิปต์
โบราณมี ก ารใช้ เ คโอลิ น รวมทั้ ง เคลย์ อื่ น ๆ เช่ น เบนทอไนต์ (bentonite) และ มอนต์ ม อริ ล โลไนต์
(montmorillonite) เป็ น เครื่ อ งส าอางส าหรั บ ผิ ว กาย, ตกแต่ ง ใบหน้ า (decorative cosmetics), ป้ อ งกั น
แสงแดด หรือทาความสะอาดเส้นผม (4, 7, 8)
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รูปที่ 1 เคโอลิน (kaolin), public domain,
(ที่มา https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=350539, accessed Jan 10, 2021)
โครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีของเคโอลิน
เคโอลิน (CAS #1332-58-7) เป็นสารธรรมชาติ โดยทั่วไปมีสีขาว หรือขาวออกเทา นอกจากนี้อาจมีสี
อื่น ได้แก่ สีชมพู หรือสีเขียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่ปรากฏอยู่โดยเฉพาะธาตุเหล็ก เคโอลินมีลักษณะเป็นผงลื่น
ซึ่งปราศจากอนุภาคเม็ดหยาบ มีกลิ่นและรสชาติคล้ายดิน เมื่อถูกความชื้ นหรือน้าสีจะเข้มขึ้น มี พีเอช (pH)
ของสารละลายข้น (20% w/v aqueous slurry) อยู่ระหว่าง 4.0-7.0, ค่าความแข็งเมื่อวัดโดยใช้สเกลของโมส์
(Mohs’ scale) คือ 2.0 โมส์ จัดว่ามีความแข็งน้อยมาก สามารถใช้เล็บขูดเป็นรอยได้ , ดัชนีหักเห (refractive
index) คือ 1.56 ความถ่วงจาเพาะ (specific gravity) คือ 2.6, ดูดความชื้นจากบรรยากาศได้น้อย และ ขนาด
อนุภาคเฉลี่ย คือ 0.6-0.8 ไมโครเมตร สาหรับการละลายของเคโอลิน คือเกือบไม่ละลายในน้า, แอลกอฮอล์
(95%) และตัวทาละลายอินทรีย์ต่าง ๆ เคโอลินมีสภาพพลาสติก คือสามารถเปลี่ยนรูปได้ โดยเฉพาะเมื่อถูก
ความชื้น เคโอลินประกอบด้วย hydrated aluminum silicate (Al2O3.2SiO2.2H2O) (39.5% Al2O3, 46.5%
SiO2, 14.0% H2O) มี สู ต รเอมพิ ริ คั ล หรื อ สู ต รอย่ า งง่ า ยคื อ Al2H4O9Si2 มี น้ าหนั ก โมเลกุ ล 258.16 ดั ล ตั น
(Dalton) ส่วนประกอบหลักของเคโอลินคือแร่เคโอลิไนต์ (85-95%) โดยหน่วยพื้นฐานโครงสร้างของแร่เคโอลิ
ไนต์ ประกอบด้ ว ยชั้ น ของแผ่ น silica (SiO4 ) tetrahedral sheet จั บ ยึ ด กั บ แผ่ น aluminum (Al2 (OH)4 )
octahedral sheet ผ่ านอะตอมของ oxygen ในอัตราส่ ว น 1:1 แต่ล ะชั้น เชื่อมโยงต่อเนื่ อ งกั นด้ว ยพั น ธะ
ไฮโดรเจน (รู ป ที่ 2) แร่ เ คโอลิ ไ นต์ มี เ สถี ย รภาพทางเคมี สู ง และมี สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารขยายตั ว (expansion
coefficient) ต่ า มี ค วามหนาแน่ น 2.1-2.6 กรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร แร่ เ คโอลิ ไ นต์ มี ค วามจุ ใ นการ
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่ากว่ามอนต์มอริลโลไนต์ แต่ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนรวดเร็ว แร่เคโอลิไนต์สามารถดูด
ซั บ สารที่ มี โ มเลกุ ล ขนาดเล็ ก เช่ น เลซิ ทิ น (lecithin), พาราควอท (paraquat) และ ไดควอท (diquat)
นอกจากนี้ยังดูดซับโปรตีน, แบคทีเรียและ ไวรัส โดยการดูดซับเกิดขึ้นเฉพาะส่วนพื้นผิวของอนุภาคเท่านั้น จึง
สามารถนาสารที่ถูกดูดซับ ออกมาได้ง่าย ความร้อนสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส ทาให้เคโอลิ ไนต์ เ ริ่ม
สูญเสียน้า และเมื่อความร้อนเพิ่มสูงขึ้นจนถึงประมาณ 525 องศาเซลเซียส จะทาให้แร่เคโอลิไนต์อยู่ในสภาพ
การเสียน้า (dehydration)
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รูปที่ 2 แบบจาลองโมเลกุลของเคโอลิไนต์ ที่สร้างโดย Dr. Gavin Whittaker บริษัท Miramodus ltd. แสดง
พั น ธะไฮโดรเจนระหว่ า งชั้ น ของ aluminium-oxygen layers (ลู ก บอลสี ม่ ว ง และ สี แ ดง) และ silicate
sheets (ลู ก บอลสี น้ าตาล และสี แ ดง) (ที่ ม า By Dr. Gavin Whittaker, Miramodus ltd - Submitted by
author, CC BY 4.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=59629795, accessed Jan 15, 2021)
นอกจากแร่เคโอลิไนต์แล้ว เคโอลินยังประกอบด้วยแร่หรือสารชนิดอื่น เช่น ควอตซ์, ไมกา, หินฟันม้า,
อิ ล ไลต์ (illite), มอนต์ ม อริ ล โลไนต์ , อิ ล เมไนต์ (ilmenite), อะนาเทส, ฮี ม าไทต์ (haematite), เซอร์ ค อน
(zircon) หรือเพทาย, รูไทล์ (rutile), ไคยาไนต์ (kyanite), แกรไฟต์ (graphite), แอตทาพุลไกต์(attapulgite),
บ็อกไซต์ (bauxite) และ ฮาลลอยไซต์ (halloysite)
เคโอลินแต่ละแหล่งมักมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน เหมืองเคโอลินมีการทาครั้งแรกในจีนโบราณ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ต่อมาจึงมีการทาเหมืองในส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยปัจจุบันแหล่งผลิตหลักของเคโอลิน คือ
เหมืองเคโอลิ น ในรั ฐ Georgia ของสหรั ฐ อเมริ ก า และเทศมณฑล Cornwall ของสหราชอาณาจัก ร โดย
กระบวนการผลิ ต เคโอลิ น ทางอุ ต สาหกรรมประกอบด้ ว ย 3 วิ ธี คื อ 1) กระบวนการผลิ ต แบบแห้ ง (dry
process) 2) กระบวนการผลิ ต แบบเปี ย ก (wet process) และ 3) กระบวนการผลิ ต แบบใช้ ค วามร้ อ น
(thermal process) ซึ่งเป็นการทาให้เคโอลินที่ผลิตโดย 2 วิธีแรก มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่น เพิ่มความขาวและ
ความแข็ง, เพิ่มสมบัติทางไฟฟ้า รวมทั้งเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของอนุภาคเคโอลิน ให้เหมาะสมกับการ
นาไปใช้งานแต่ละประเภท
กระบวนการผลิตแบบแห้ง ประกอบด้วยการบดแร่ เคโอลินที่ขุดขึ้นมาให้มีขนาดเล็กลง, ใช้ลมพ่น
แยกเคโอลินออกจากกรวดทราย (grit) ที่ปะปน (air flotation) หลังจากนั้นจึงทาให้แห้ง เพื่อขจัดความชื้น
ก่อนนาออกจาหน่าย เนื่องจากมีขั้นตอนการผลิตที่น้อย กระบวนการผลิตแบบแห้งจึงเสียค่าใช้จ่ายต่ากว่าการ
ผลิตแบบเปียก แต่จะก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นผงของอนุภาคแร่เคโอลิน อีกทั้งยังมีกรวดทราย
ปะปนในปริมาณที่สูงกว่า จึงนิยมใช้น้อยกว่าการกระบวนการผลิตแบบเปียกซึ่งจะได้เคโอลินที่เป็นผงละเอียด
ปราศจากอนุภาคเม็ดหยาบ สาหรับการผลิตเคโอลินโดยการผลิตแบบเปียก ประกอบด้วย การเตรียมแร่ดินขาว
ให้อยู่ในรูปแขวนตะกอนในน้า (dispersed mineral–water suspension) แล้วจึงนาไปผ่านเครื่องมือแยก
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อนุ ภ าค เช่ น hydroseparators หรื อ hydrocyclones เพื่ อ ขจั ด อนุ ภ าคของแร่ ที่ ห ยาบและมี ข นาดใหญ่
รวมทั้งกรวดทรายออกไป หลังจากนั้นจึงคัดแยกขนาดของเคโอลินที่อยู่ในรูปแขวนตะกอนโดยใช้เครื่องหมุน
เหวี่ยง กรณีที่มสี ิ่งเจือปนสามารถขจัดออกโดยใช้วิธีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnet) หรือการใช้กรด คือ กรด
ไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) หรือ กรดซัลฟิวริก (sulfuric acid) หรือใช้กรดทั้งสองชนิด นอกจากนี้ยัง
ต้องกาจัดสี ที่ปะปนอยู่ในเคโอลินซึ่งทาให้เคโอลินดิบ (crude kaolin) มีสี เช่น สีเหลือง ซึ่งใช้วิธีการทางเคมี
และเนื่ องจากเคโอลิ น เป็ น สารซึ่งเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติจึงมีโอกาสปนเปื้อนโดยเชื้อจุล ชีพต่างๆ ได้แก่
Clostridium tetani, Clostridium welchii และ Bacillus anthracis จึงต้องทาให้ปราศจากเชื้อโดยการให้
ความร้อนทีอ่ ุณหภูมิสูงกว่า 160 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง (4-7, 9-11)
ในประเทศไทย แหล่งผลิตเคโอลินที่สาคัญกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัด ลาปาง และอุตรดิตถ์
ของภาคเหนือ และจังหวัดระนอง ของภาคใต้ (12)
เภสั ช ตารั บ บริ ติช (The British Pharmacopoeia, BP) แบ่ง เคโอลิ น ออกเป็น 2 ประเภทหลั ก คือ
heavy kaolin BP และ light kaolin BP โดย light kaolin ยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็น light kaolin BP กับ
light kaolin (natural) BP โดยแต่ละชนิดมีคาจากัดความดังต่อไปนี้ (5,6,13)
Heavy kaolin BP เ ป็ น ส า ร ธ ร ร ม ช า ติ hydrated aluminum silicate ที่ มี ค ว า ม บ ริ สุ ท ธิ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่หลากหลาย เป็นผงละเอียด สีขาว หรือ ขาวอมเทา, มีความลื่น (5,6,13)
Light kaolin BP เป็นสารธรรมชาติ hydrated aluminum silicate ที่ขจัดสิ่งเจือปนส่วนใหญ่โ ดย
การทาให้ บ ริ สุ ทธิ์โ ดยการล้ า งและการกรอง (elutriation) แล้ ว จึง ทาให้ แห้ ง ทั้งยังประกอบด้ว ยสารช่ ว ย
กระจาย (dispersing agent) ที่ เ หมาะสม เป็ น ผงสี ข าวที่ เ บา, มี ค วามลื่ น , ไม่ มี ก ลิ่ น หรื อ แทบไม่ มี ก ลิ่ น
ปราศจากอนุภาคเม็ดหยาบขนาดเล็ก (5,6,13) ส่วน Light kaolin (natural) BP มีคาจากัดความเช่นเดียวกับ
light kaolin BP แต่ปราศจากสารช่วยกระจาย (5,6,13)
สาหรับ เภสัชตารับสหรัฐอเมริกา (The United States Pharmacopoeia, USP) ให้คาจากัดความ
ของ kaolin USP คือ เป็นสารธรรมชาติ ลักษณะเป็นผงที่ปราศจากอนุภาคเม็ดหยาบขนาดเล็ก โดยการทาให้
บริสุทธิ์โดยการล้างและการกรอง เป็นผงสีขาว หรือขาวเหลืองที่มีความนิ่ม (5,6,14)
นอกจากนี้ เภสั ช ต ารั บ USP ยั ง แบ่ ง ย่ อ ยเคโอลิ น เป็ น 2 ประเภทคื อ anhydrous kaolin และ
hydrous kaolin (7) โดย anhydrous kaolin มีขนาดอนุภาค, ความหนาแน่นปรากฏ (bulk density), การดูด
ซึมน้ามัน (oil absorption) และความสว่างไฟฟ้า (electric brightness) โดยทั่วไป สูงกว่า hydrous kaolin
อย่างไรก็ตามเคโอลินทั้งสองประเภทสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสาอางได้
การนาเคโอลินมาใช้ในทางเภสัชกรรมหรือทางยา และทางเครื่องสาอาง เคโอลินที่ใช้ต้องผ่านเกณฑ์
ข้ อกาหนด (specification) ตามมาตราฐานคุณภาพที่ ได้ กาหนดไว้ ได้แก่ เภสั ช ตารับ บริติช , เภสั ช ตารับ
สหรัฐอเมริกา หรือเภสัชตารับ ยุโรป (the European Pharmacopoeia, PhEur) ซึ่งหัวข้อที่ทดสอบ ได้แก่
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การพิสูจน์เอกลักษณ์ (identification), ค่าขีดจากัดจุลชีพ (microbial limit), สารที่ละลายในกรด, ปริมาณ
คาร์บอเนต, ตะกั่ว และคลอไรด์ โดยการทดสอบอาจแตกต่างกันในแต่ละเภสัชตารับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อกาหนดของเคโอลินตามเภสัชตารับ(13,14)
การทดสอบ
เภสัชตารับบริติช
(BP 2018)

Heavy kaolin

Light kaolin

(Ph.Eur.monograph
0503)

Light kaolin
(natural)

Identification
Characters
Coarse particles
Fine particles
Acidity or alkalinity
Microbial limit

+
+
+
≤ 103 CFU/g

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

Loss on drying
Loss on ignition
Acid-soluble
substances
Organic impurities
Adsorption power
Swelling power
Arsenic
Calcium
Carbonate
Chloride
Soluble matter
Iron
Lead
Sulfate

-

1.5%
≤ 15.0%
-

1.5%
≤ 15.0%
-

≤ 2 ppm
≤ 330 ppm
+
-

≤ 2 ppm
≤ 330 ppm
+
-

≤

+
+
+
+
-

≤ 250 ppm
≤ 250 ppm
≤ 0.1%

เภสัชตารับ
สหรัฐอเมริกา
(USP 41&NF 36
2018)
Kaolin

≤

+
+ (absence of
E. coli)
≤ 15.0%
≤ 2.0%
+
+
≤ 10 ppm
-

หมายเหตุ + ต้องทดสอบ, - ไม่ต้องทดสอบ
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การประยุกต์ใช้เคโอลินในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
มีการนาเคโอลินมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เนื่องจากลักษณะเฉพาะตัวที่ดีของเคโอลินไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ซึ่งเป็นแผ่นบางรูปขนมเปียกปูนหรือ รูปหก
เหลี่ยมที่โปร่งแสง, มีเนื้อสัมผัสที่ดี รวมทั้งสมบัติต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถในการเคลือบคลุมผิว, เกาะยึดติดผิว, มีความสว่าง และดูดซับของเหลวได้ จึงมีหลายบริษัทผลิตเคโอลินยี่ห้อต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเคโอลินเดี่ยว เช่น
Green Kaolin ของบริษัท Green Angle (สหรัฐอเมริกา) หรือผสมกับสารอื่น เช่น CosBLUE™ ของบริษัท
Argile du Velay (ฝรั่งเศส) เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สาหรับผิว และผลิตภัณฑ์
สุขอนามัย ดังสรุปในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การค้าของเคโอลิน (15-29)
ผลิตภัณฑ์การค้า
(ผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย)
Kaolin
(McKinley
Resources, USA)

ส่วนประกอบ
kaolin

หน้าที/่ ประโยชน์

การประยุกต์ใช้

Absorbent,
anti-caking agent
greasiness reducing/
oiliness reducing

Decorative cosmetics
(make-up, powders &
blushes)
Skin care (facial care,
facial cleansing, body
care, baby care), Toiletries
(shower & bath, oral
care...)
Skin care (facial care,
facial cleansing, body
care, baby care)
Toiletries (shower & bath,
oral care...)

Green Kaolin
kaolin
(Green Angle, USA)

Cleansing agent,
exfoliating agent

ImerCare®
KaoBright
(Imerys, France)
SMACLAY Kao
(SMA
Collaboratives,
USA)

Lightening
/whitening agent,
smoothness
Anti-caking agent,
bulking agent

Natural kaolin

kaolin

Creams, lotions & gels,
Skin care (facial care,
facial cleansing, body
care, baby care)
Toiletries (shower & bath,
oral care...)
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การค้าของเคโอลิน (15-29) (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์การค้า
ส่วนประกอบ
(ผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย)
Pink Kaolin Clay
Kaolinite
(Natural Sourcing,
USA)
Red Kaolin Clay
Kaolinite (Red
(Natural Sourcing, Clay)
USA)

หน้าที/่ ประโยชน์

การประยุกต์ใช้

Exfoliant/peeling
agent

Skin care (facial care,
facial cleansing, body
care, baby care)
Exfoliant/peeling
Skin care (facial care,
agent
Facial cleansing, body
care, baby care),
Toiletries (shower & bath,
oral care...)
Pink Clay
Illite and Kaolin
Pigment, radiance
Skin care (facial care,
(NUWEN, France)
promoter
facial cleansing, body
care, baby care)
Distinctive®AQKaolin (and) PEG-9 Aesthetic enhancer
Creams, lotions & gels
Kaolin
Dimethicone
(pigments, greasiness Decorative cosmetics
(Vantage Specialty
reducing/ oiliness
Skin care (facial care,
Ingredients, USA)
reducing)
facial cleansing, body
care, baby care)
Sun care (sun
protection, after-sun
& self-tanning)
Distinctive® Silken- Mica (and)
Aesthetic enhancer,
Decorative
Kaolin
Dimethicone (and) texturing agent
cosmetics/Make-up,
(Vantage Specialty Hydrogen
Skin care
Ingredients, USA) Dimethicone
Sun care (sun
protection, after-sun
& self-tanning)
Composite ACZ - Zinc Oxide and
Sunscreen agent
Sun care (sun
50
Acrylates
protection, after-sun
(Kobo Products
Copolymer and
& self-tanning)
Inc., USA)
Kaolin and Sodium
Polyacrylate
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การค้าของเคโอลิน (15-29) (ต่อ)
ผลิตภัณฑ์การค้า
(ผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย)
Jarbead™ WC
(Jarchem
Industries, USA)

Jarbead™ Black
(Jarchem
Industries, USA)

Multimineral + C
Vitamin Complex
(Biogründl, Spain)

CosBLUE™
(Argile du Velay,
France)

ส่วนประกอบ
Kaolin (and) Jojoba
Esters

หน้าที/่ ประโยชน์

การประยุกต์ใช้

Exfoliant/peeling
agent, soothing agent

Skin care (facial care,
facial cleansing, body
care, baby care),
Toiletries (shower &
bath, oral care...)
Illite (and) Quartz (and) Exfoliant/peeling
Toiletries (shower
Kaolin (and) Jojoba Esters agent
& Bath, oral care...)
Skin care (facial
care, facial
cleansing, body
care, baby care)
Kaolin (and) Ascorbyl
anti-ageing agent,
Hair care
Palmitate
anti-wrinkle agent (shampoos,
conditioners &
styling),
Skin care (facial
care, facial
cleansing, body
care, baby care)
Sun care (sun
protection, aftersun & self-tanning)
Montmorillonite (30-40%) Cleansing,
Toiletries (shower
(and) Illite (30-35%) (and) regenerating,
& bath, oral care...)
Kaolin (10-15%) (and)
revitalizing and
Skin care (facial
Quartz (20-30%)
healing agents
care, facial
cleansing, body
care, baby care)
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ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีการใช้เคโอลินเป็นส่วนประกอบในสูตรตารับมีมากมาย สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทหลัก คือ
1. ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวกาย
2. ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้า
3. ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เคโอลินอาจทาหน้าที่เป็น สารดูดซับ (absorbent) เช่น ดูดซับเหงื่อหรือน้ามัน
ส่วนเกิน, สารขัดถู (abrasive), เจือจางสารสี (pigment extension) และสารปรับความหนืดของตารับ โดย
ความเข้มข้นทั่วไปของเคโอลินที่ใช้อยู่ในช่วง 5-30% นอกจากนี้สาหรับบางสูตรตารับเช่น paste masks อาจ
ใช้ความเข้มข้นสูงถึง 84% (4,7) แต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวกาย
ผิวกายเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่ผิวมากที่สุดของมนุษย์ ประกอบด้วยชั้นหนังกาพร้า (epidermis) ซึ่งอยู่ชั้น
บนสุดทาให้สัมผัสกับสารหลากหลายประเภท, หนังแท้ (dermis) และชั้นใต้ผิวหนัง (hypodermis) ผลิตภัณฑ์
สาหรับผิวกายที่นิยมใช้เคโอลินเป็นส่วนประกอบ อาจอยู่ในรูปแบบผง, ครีม หรือขี้ผึ้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่น
โรยตัว ซึ่งเคโอลินในสูตรตารับสามารถดูดซับความชื้นที่ผิวกาย นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สาหรับผิว เช่น barrier
cream เคโอลินยังทาหน้าที่เป็น skin protectant มีหน้าที่ช่วยปกป้องผิวหนัง จากสิ่งที่ทาให้ผิวหนังระคาย
เคือง (สูตรตารับที่ 4) (7, 30)
ตัวอย่างสูตรตารับ
สูตรที่ 1 Refreshing body powder (7)
Kaolin
Corn (Zea mays)
Peppermint (Mentha piperiata) oil
สูตรที่ 2 Body powder for oily and blemished skin (7)
Kaolin
Corn (Zea mays)
Zinc oxide
สูตรที่ 3 Baby powder (Huls America Inc.: Formula 3.4.1) (31)
Ground Kaolin P
Talcum
Dynasan 114 (Trimyristin)
Magnesium stearate

% w/w
49.90
50.00
0.10
% w/w
40.0
50.0
10.0
% w/w
18.00
72.00
2.00
8.00
10

สูตรที่ 4 Barrier cream (30)
Mineral oil
Glyceryl stearate SE
Stearic acid
Silicone fluid
Glycerin
Kaolin
Preservative, perfume
Deionized water to

% w/w
10.00
5.00
0.50
5.00
5.00
36.00
q.s.
100.00

2) ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้า
ผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้า อาจแบ่งได้เป็น ผลิตภัณฑ์สาหรับตกแต่งใบหน้า เช่น ผลิตภัณฑ์แป้งผัดหน้า
(face powders), ผลิตภัณฑ์สาหรับตกแต่งดวงตาหรือคิ้ว (eye makeup) รวมทั้ง ลิปสติก, ผลิตภัณฑ์กันแดด
(sunscreen products), ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ช ะลอวั ย (anti-aging products) รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าสก์ ห น้ า (face
masks) สาหรับผลิตภัณฑ์แป้งผัดหน้าซึ่งมีหลักฐานการใช้ในสมัยอียิปต์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัชสมัยของ
พระนาง Cleopatra ที่ใช้แป้งผัดหน้าทาที่ใบหน้าก่อนที่จะใช้เครื่องสาอางตกแต่งใบหน้าชนิดอื่น แป้งผัดหน้า
ประกอบด้วยสารหลากหลายชนิดที่มีสมบัติต่างๆ เช่น สารที่เคลือบคลุมผิว , สารดูดซับน้าเหงื่อหรือน้ามัน
ส่ ว นเกิ น , สารที่ ท าให้ ลื่ น และยึ ด ติ ด ผิ ว สามารถแบ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ป้ ง ผั ด หน้ า ได้ เ ป็ น 3 ประเภทหลั ก จาก
ความสามารถในการเคลือบคลุมผิวหน้า คือ light, medium และ heavy ซึง่ แต่ละประเภทประกอบด้วยสารที่
มีสมบัติแตกต่างกันมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม เคโอลินนอกจากจะใช้ในการดูดซับของเหลว เช่น เหงื่อ
หรือน้ามันส่วนเกิน แล้ว ยังมีการใช้ เคโอลิน เช่น ImerCare®Matte ของ Imerys ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ มี
โครงสร้างไมโครพอรัส (microporous) ที่มีพื้นที่ผิวสูง (11 ตารางเมตร ต่อ กรัม) เพื่อให้ความทึบ, เนื้อแมท
(mattifying effect) รวมทั้งให้ใบหน้าเรียบเนียน ในสูตรตารับแป้งอัดแข็ง (สูตรที่ 8) (32,33)
สาหรับผลิตภัณฑ์สาหรับตกแต่งดวงตาหรือคิ้ว ได้แก่ อายแชโดว์ (eye shadows) และ มาสคารา
(mascaras) โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เคโอลินเป็นส่วนประกอบของตารับที่อยู่ในรูป แบบผงแห้ง อย่างไรก็ตามมี
การใช้เคโอลินเป็นส่วนผสมในรูปแบบอื่นด้วย เช่น เจล ดังสูตรตารับที่ 11 ส่วนลิปสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่ง
ริมฝีปากให้มีลักษณะสวยงามมีทั้งที่อยู่ในรูปเป็นแท่งแข็ง และเป็นของเหลว ส่วนประกอบหลักคือ สี, น้ามัน,
ไขมัน, ไขแข็ง และสารเติมแต่งอื่น ๆ เช่น สารมุก, สารกันเสีย และสารต้านออกซิเดชัน สาหรับเคโอลินมีการ
นาไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของลิปสติกเบส (สูตรที่ 12) เพื่อช่วยเพิ่มความทึบและเนื้อแมท (4, 34,35)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ าเป็ น ในการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี อั ล ตราไวโอเลต
(ultraviolet) ที่มคี วามยาวคลื่นประมาณ 200-400 นาโนเมตร ซึ่งทาให้ผิวหนังถูกแดดเผา (sunburn) หรือผิว
เป็นสีแทน ผลิตภัณฑ์กันแดดมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ครีม, โลชัน, เจล, น้ามัน, ผง และสเปรย์ สารกันแดด
หรือสารป้องกันแสงแดดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ กันแดดมีหลายประเภท ทั้งที่เป็น สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์
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โดยเคโอลินจัดเป็นสารอนินทรีย์ ซึ่ง สามารถสกัดกั้น รังสีอัลตราไวโอเลต ได้ นับแต่อดีตกาลในแอฟริกาใต้
โดยเฉพาะแถบชนบท นิยมใช้เคลย์ซึ่งรวมถึงเคโอลินผสมกับน้าทาบนผิวหนังเพื่อป้องกันแสงแดด (36,37)
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย มีวัตุประสงค์หลักคือป้องกันและลดริ้วรอย, จุดด่างดา, กระ บนใบหน้า ซึ่งเป็น
สัญญาณของความชรา ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุจากปัจจัยภายใน (intrinsic factors) อันเนื่องจากวัยที่เพิ่มมาก
ขึ้นแล้ว ปัจจัยภายนอก (extrinsic factors) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสูบบุหรี่ รวมทั้ง
สิ่งแวดล้อม เช่น แสงแดด และมลพิษทางอากาศ มีส่วนที่เร่งให้เกิดภาวะเหล่านี้ เคโอลินซึง่ มีสมบัติเป็นสารดูด
ซับ สามารถนามาใช้เพื่อขจัดสารมลพิษที่สะสมหรือแทรกซึมที่ผิวหนัง รูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจเตรียมในรูป
แผ่นมาสก์หน้า หรือรูปแบบกึ่งแข็ง (38)
โดยทั่วไปสูตรตารับของมาสก์ประกอบด้วยสารหลายชนิด มาเตรียมเป็นเพสต์ที่สามารถนาไปใช้ทาบน
ผิวหน้าได้ โดยเว้นบริเวณรอบดวงตา และปาก มาสก์ในท้องตลาดมีหลากหลายประเภท แต่สามารถจัดได้เป็น
2 ประเภทหลัก คือ setting masks และ peel-off masks โดย setting masks ประกอบด้วยเคลย์หรือสารที่
ได้จากดินผสมกับของเหลว ดังนั้นมาสก์ที่มีเคโอลินจึงจัดเป็น setting masks ประโยชน์ของมาสก์หน้าขึ้นอยู่
กับชนิดของส่วนประกอบในตารับ กรณีที่มีเคโอลินเป็นส่วนประกอบ เคโอลินจะทาหน้าที่ดูดซับน้ามันส่วนเกิน
บนผิวหน้า ดูดซับสิ่งอุดตันที่รูขุมขน เหมาะสาหรับผู้ที่มีผิวมันและมีแนวโน้มเป็นสิวง่าย รวมทั้งดูดซับสาร
มลพิษที่ผิวหน้าดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อมาสก์แห้งจะหดตัวและมีความแข็งเพิ่มขึ้น กระบวนการนี้เป็นการ
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณผิวหน้า ทาให้ใบหน้าดูผ่องใส (39)
ตัวอย่างสูตรตารับ
สูตรที่ 5 Face powder base (32)
Kaolin
Talcum
Zinc oxide
Zinc stearate
Perfume
Pigments

% w/w
20.00
60.00
15.00
5.00
q.s.
q.s.

สูตรที่ 6 Face powder, matte effect or shimmer (33)
Talcum
Zinc stearate
Zinc oxide
Kaolin
Mica
Red iron oxide

% w/w
77.00
5.00
2.00
5.00
10.00
0.36
12

Yellow iron oxide
Black iron oxide
Perfume

% w/w
0.36
0.03
0.25

สูตรที่ 7 Silk translucent pressed powder (32)
Kaolin
Zinc stearate
Silk powder
Talcum
Titanium dioxide coated mica
Pigments
Methyl paraben
Propyl paraben

% w/w
2.00
6.0
20.00
46.00
10.00
12.00
0.10
0.10

สูตรที่ 8 Infinitely matte pressed powder by Imerys (40)
ImerCare® Pharma 5T (fine talc, specifically treated to
control microbial organisms)
Sodium Dehydroacetate
LL-5 TiO2 CR-50
LL-5 Black BL-100P
LL-5 Yellow LL-100P
LL-5 Red R-516P
Dub 810C
ImerCare® Matte (white kaolin)

% w/w
72.60
0.20
1.30
0.20
0.40
0.30
5.00
20.00

สูตรที่ 9 Pressed powder blush (Gattefosste: Formula MM 2703) (31)
Kaolin
Orgasol 2002 D. Nat. Cos. Extra
Talcum
Precirol ATO 5 (glyceride with an intermediate melting
point)
Magnesium carbonate

% w/w
2.00
6.00
60.30
3.00
1.00
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Lipophilic titanium dioxide
Methyl paraben, sodium salt
Isostearate D’ isostearyle
Labriafil isostearique
Iron oxide red N27 (CI 77491)
F&D&C Red 3 aluminum lake (CI 45430:1)

% w/w
10.50
0.20
6.00
2.00
5.40
3.60

สูตรที่ 10 Compact powder by Sisterna (41)
Talcum
Kaolin BP
Aerosil R972 (Degussa)
Timica Pearl Gold (Mearl)
Ariabel Brown (Warner-Jenkinson)
Ariabel Sienna (Warner-Jenkinson)
Ariabel Yellow (Warner-Jenkinson)
Rewopal MPG 10 (Degussa)
Antioxygene WL 774 (Gattefossé)
Fomblin HC/25 (Uniqema)
Arlamol E (Uniqema)
Arlatone 985 (Uniqema)
Perfume

% w/w
35.70
14.60
2.40
2.00
2.50
0.50
6.00
0.80
0.50
0.50
5.00
0.50
0.50

สูตรที่ 11 Velvet gel shadow by Elkem Silicones (42)
Microcrystalline wax
PURESIL™ BSG-5041
MIRASIL™ DM 10
MIRASIL™ PTM
Propylene carbonate
Diisostearyl malate
Caprylic/Capric triglyceride
Trimethylsiloxysilicate
Zinc oxide, Triethoxycaprylylsilane

% w/w
2.00
30.00
10.00
1.50
1.50
10.00
1.60
8.00
10.00
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PURESIL™ EP02
Kaolin
Synthetic fluorphlogopite, iron oxides, titanium dioxide
CI 77491,Polyglyceryl-2Triisostearate
Silica
Isohexadecane
to

% w/w
1.00
3.00
15.00
0.10
0.11
100.00

สูตรที่ 12 Signature matte liquid lipstick base (MakingCosmetics, USA) (43)
% w/w
Isododecane
15-16
Disteardimonium hectorite
5-40
Polymethylsilsesquioxane
5-40
Trimethylsiloxysilicate
3-25
Tapioca starch
3-25
Synthetic wax
3-25
Silica
3-25
Propylene carbonate
1-15
Octyldodecanol
1-15
Kaolin
1-15
Titanium dioxide
1-15
Trihydroxystearin
1-15
สูตรที่ 13 Face mask base (setting) (39)
% w/w
Kaolin
15.00
Water
75.00
Ethanol
5.00
Glycerol
5.00
Preservative, perfume
q.s.
สูตรที่ 14 Face mask concentrate for oily skin (National Starch and Chemical Corp.:
Formula 4015-6OC) (31)
% w/w
Specialty corn starch (78-1898)
40.00
Veegum F
20.00
15

% w/w
10.00
30.00
q.s.

Citric acid
Kaolin
Preservative, fragrance
สูตรที่ 15 Clay mask (44)
Sodium laureth sulfate
0.10 g
Kaolin
35.00 g
Bentonite
5.00 g
Cetyl alcohol
2.00 g
Glycerin
10.00 g
Kathon CG
0.20 g
Ethanolic extract*
5 drops
Distilled water to
100.00 g
* grape pomace extract, Pinus pinaster wood extract, Acacia dealbata flowers extract, และ
Lentinus edodes extract
3) ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยมีวัตถุประสงค์หลักคือทาความสะอาดร่างกาย มีหลากหลายประเภท ได้แก่ ยาสีฟัน, สบู่ และแชมพูทาความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ
ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันมีวัตถุประสงค์หลักคือทาความสะอาดฟันและขจัดคราบต่างๆที่ติดอยู่ที่ ผิวฟัน โดย
ใช้สารที่มีสมบัติในการขัดถูที่อ่อนโยน ร่วมกับสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยในการขจัดคราบต่างๆ รวมทั้งยังทาให้เกิด
ฟอง เนื่องจากสมบัติเป็นสารขัดถูของเคโอลิน จึงเหมาะสาหรับนามาใช้ในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน (45)
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสบู่ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักตามสถานะคือ สบู่แข็ง
และสบู่เหลว กรณีของสบู่แข็ง ได้จากปฏิริยาระหว่าง กรดไขมันอิสระ (free fatty acids) ในน้ามันหรือไขมัน
และ ด่าง (การเกิดสบู่) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดประเภท soapless personal cleanser ซึ่งมี
สถานะเป็นของแข็ง ประกอบด้วยสารที่มีลักษณะเป็นผงแห้ง เช่น เคโอลิน ปริมาณ 35-80%w/w, สารลดแรง
ตึงผิว ปริมาณ 10-25%w/w และ สารประเภท anhydrous base ปริมาณ 5-28% w/w เพื่อปรับพีเอชของ
ตารับให้เป็นกลาง (7) เมื่อพิจารณาจากสถานะของเคโอลินซึ่งเป็นของแข็งจึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นส่วนผสมใน
สบู่แข็งหรือสบู่ก้อน มากกว่าสบู่เหลว สมบัติในการดูดซับของเคโอลิน สามารถนามาใช้ดูดซับน้ามันส่วนเกิน,
สิ่งสกปรก ตลอดจนสารพิษ นอกจากนี้เคโอลินยังเป็นสารขัดถูที่อ่อนโยนจึงเหมาะในการทาความสะอาดผิว
กาย (46)
ผลิ ตภัณฑ์แชมพูซึ่ง ใช้ทาความสะอาดเส้ นผม และหนังศีรษะ โดยทั่ว ไปประกอบด้ว ยสารชะล้าง
(detergents) และส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ สารปรับความหนืด , สารเพิ่มฟอง และสารเติมแต่ง ผลิตภัณฑ์
แชมพูมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับสารหน้าที่เฉพาะ (functional ingredients) ที่ใส่ในตารับ ได้แก่ แชมพู
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ธรรมดา, แชมพูขจัดรังแค ซึ่งมีสารขจัดรังแค เช่น zinc pyrithione, ketoconazole และ selenium sulfide,
แชมพูสาหรับเด็กซึ่งเป็นแชมพูที่อ่อนโยนต่อดวงตา, ผิวหนังและเส้นผม, แชมพูปรับสภาพผม ซึ่งมีสารปรับ
สภาพเส้ น ผม (conditioning agent) เช่ น polymers, hydrolyzed proteins และ silicones แชมพู ผ สม
สมุ น ไพร ที่ มี ส มุ น ไพรหรื อ สารสกั ด สมุ น ไพรต่ า งๆ เช่ น พรมมิ (Bacopa monnieri) และ มะขามป้ อ ม
(Phyllanthus emblica) รวมทั้งแชมพูรักษาโรค ที่ผสมสารบาบัดโรคที่เส้นผมและหนังศีรษะ ในบทความนี้
แบ่งแชมพูตามสถานะเป็น 2 ประเภท คือแชมพูรูปแบบของเหลว และแชมพูรูปแบบของแข็ง โดยเคโอลิน
เหมาะสาหรับเตรียมเป็นแชมพูประเภทที่สอง โดยเตรียมเป็น dry-use shampoo powders ซึ่งนามาใช้ในรูป
ผงแห้งได้โดยไม่ต้องผสมน้ า ทาผลิตภัณฑ์ทิ้งไว้ที่เส้น ผมและหนังศีรษะประมาณ 10 นาที และแปรงออก
ส่วนประกอบหลักของแชมพูประเภทนี้คือ สารที่สามารถดูดซับของเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ามันส่วนเกินที่
ผลิตจากต่อมไขมันที่หนังศีรษะ ซึ่งสารเหล่านี้ ได้แก่ tripolite และ เคโอลิน ประโยชน์ของเคโอลินในแชมพู
นอกจากจะช่วยดูดซับน้าเหงื่อหรือน้ามันบนหนังศีรษะแล้วยังช่วยดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของหนังศีรษะและ
เส้นผมอีกด้วย (47,48)
สูตรที่ 16 Fluoride toothpaste (7)
Sodium fluoride
Kaolin
Bismuth subnitrate
Glycerin
สูตรที่ 17 Cleansing bar (49)
Kaolin
Talcum
Glycerin
Sodium laureth sulfate,70%
Water
Cocomonoethanol amide
Hydrogenated soybean oil
Palm kernel oil
Behenyl alcohol
สูตรที่ 18 Bath dusting powder (50)
Talc; Lauroyl lysine
Magnesium carbonate, light USP 309

% w/w
0.10
6.00-10.00
2.00-4.00
q.s. 100.00
% w/w
57.00
9.00
1.00
10.00
11.00
5.00
3.00
2.00
2.00
% w/w
84.00
4.50
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% w/w
3.00
2.50
2.00
1.00
3.00
qs.

Kaolin
Zinc stearate
Zinc oxide USP 66
Fragrance
Mica; Titanium dioxide
Preservatives
สูตรที่ 19 Clay recipe for light hair (51)
White kaolin clay
Arrow root powder or baking soda
Essential oil
สูตรที่ 20 Dry shampoo (52)

1/2 cup
1/4 cup
5-10 drops
% w/w
85.00
3.00
q.s.
10.00

Corn starch
Kaolin
Preservative
Dry-Flo® PC
Orgasol® Caresse

2.00

ผลิตภัณฑ์การค้าของเครื่องสาอางที่มีเคโอลินเป็นส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางหลากหลายประเภทที่มีจาหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะอย่ายิ่งมาสก์หน้า มี
สารเคโอลินเป็นส่วนประกอบที่สาคัญ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การค้าของเครื่องสาอางที่มเี คโอลินเป็นส่วนประกอบ (53-57)
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
(ผูผ้ ลิต/ผู้จาหน่าย)
Paula's Choice Skin
Balancing Oil-Absorbing
Mask
(Paula's Choice, USA)
Somme Institute Boost
Warming Mask

ส่วนประกอบ
Water, Kaolin, Bentonite, Glycerin, Salix alba (Willow Bark)
Extract, Aloe barbadensis Leaf Juice Powder, Sea Whip
Extract, Colloidal Oatmeal, Bisabolol, Ascorbyl Palmitate,
Tocopheryl Acetate, Phospholipids, Panthenol, Retinyl
Palmitate …
PEG-8, Glycerin, Kaolin, Zeolite, Glyceryl Stearate,
Hydroxypropyl-cellulose, Cetyl Alcohol, Retinyl
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ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
(ผูผ้ ลิต/ผู้จาหน่าย)
(Somme Institute, USA)

Tammy Fender Epi-Peel
(Tammy Fender, USA)

Anti Pollution Skin Defence
Clay Mask
(Nspa, UK.)

CLAYSHAMP -kaolin
shampoo
(Soaphoria, France)

ส่วนประกอบ
Palmitate/Carrot Polypeptide, Biotin/Folic
Acid/Cyanocobalamin/Niacinamide/Pantothenic
Acid/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine/Yeast Polypeptide,
Tetrahexyldecyl Ascorbate, Tocopherol, Tocopherol/Wheat
Polypeptide …
Rosmarinus officinalis (Rosemary) Leaf Water, Mentha
piperita (Peppermint) Leaf Water, Kaolin, Emulsifying Wax,
Beeswax, Butyrospermum parkii (Shea) Butter, Stearyl
Olivate (Olive), Silica, Tapioca Starch, Sclerotium Gum
(Mushroom), Copernica cerifera (Carnauba) Wax, Lavandula
officinalis (Lavender) Oil, Mentha piperita (Peppermint) Oil,
Mentha viridis (Spearmint) Oil …
Aqua (Water), Kaolin, Magnesium Aluminum Silicate,
Glycerin, Bentonite, Charcoal Powder, Parfum (Fragrance),
Moringa oleifera (Moringa) Seed Extract, Cimicifuga
racemosa (Black Cohosh) Root Extract, Caesalpinia spinosa
(Tara) Fruit Pod Extract, Helianthus annuus (Sunflower)
Sprout Extract …
Aloe barbadensis Leaf Juice, Decyl Glucoside*, Lauryl
Betaine*, Xanthan Gum*, Kaolin, Vitis vinifera Seed Oil*,
Prunus armeniaca Kernel Oil*, Santalum album Wood Oil*,
Vitis vinifera Fruit Extract*, Juniperus communis Fruit
Extract*…
*certified organic ingredient
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ความปลอดภัยของเคโอลิน
เคโอลินจัดเป็นสารที่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามต้องมีการใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการ
สูดดมเคโอลินเป็นระยะเวลานาน สามารถก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับปอด ได้แก่ pneumoconiosis, silicosis,
kaolinosis หรือ ขั้นร้ายแรงคือ ปอดถูกทาลาย (มีปรากฏการณ์น้อย) ดังนั้นการปกป้องดวงตา และระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น การสวมมาสก์ จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ เคโอลิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทาเหมืองเคโอลิน หรือการผลิตขั้ น อุตสาหกรรมซึ่ง ต้องใช้เคโอลิ นเป็นวัตถุดิบปริมาณมาก ในสหราช
อาณาจักรกาหนด ค่าขีดจากัดการรับสัมผัสสารในทางเดินหายใจ (respiratory exposure limit) เมื่อทางาน
8 ชั่ ว โมง คื อ 2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร ส าหรั บ สหรั ฐ อเมริ ก า สถาบั น National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) ได้กาหนดค่าขีดจากัดการรับสัมผัสสารในทางเดินหายใจ คือ 5
มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร (6, 33, 58)
3.3. บทสรุป
เคโอลินจัดเป็นเคลย์ชนิดหนึ่ง มีชื่อเรียกที่หลากหลาย เช่น ดินขาว, Bolus alba, China clay หรือ
porcelain clay เคโอลินเป็นสารธรรมชาติซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของดินเหนียวและหินอื่นๆ เช่น หินฟัน
ม้า เคโอลินมีลักษณะเป็นผงลื่นซึ่งปราศจากอนุภาคเม็ดหยาบ มีกลิ่นและรสชาติคล้ายดิน เคโอลินประกอบ
ด้วย hydrated aluminum silicate โดยมีแร่เคโอลิไนต์เป็นส่วนประกอบหลัก มีการทาเหมืองเคโอลิน ครั้ง
แรกในจีนโบราณ ต่อมาจึงมีการกระจายไปยังภูมิภ าคต่างๆ โดยเฉพาะในแถบทวีป อเมริกาเหนือ การทา
เหมืองเคโอลินโดยกระบวนการผลิตแบบเปียกเป็นที่นิยมกว่ากระบวนการผลิตแบบแห้ง เภสัชตารับ เช่น เภสัช
ตารับบริติช แบ่งเคโอลินออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ heavy kaolin BP และ light kaolin BP โดย light
kaolin ยั ง แบ่ ง ย่ อ ยเป็ น light kaolin BP กั บ light kaolin (natural) BP ทั้ ง heavy kaolin BP และ light
kaolin (natural) BP ไม่มีสารช่วยกระจายเป็นส่วนประกอบ ซึ่งแตกต่างกับ light kaolin BP ส่วน เภสัชตารับ
สหรัฐอเมริกา ให้คาจากัดความของเคโอลินคล้ายกับ light kaolin (natural) BP สมบัติเด่นของเคโอลิ นคือ
ความสามารถในการดูดซับของเหลว, มีความสามารถในการเคลือบคลุมผิว และเกาะยึดติดผิว รวมทั้งเป็นสาร
ขัดถูที่อ่อนโยน นับแต่สมัยโบราณที่มนุษย์รู้จักนาเคโอลินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ใช้ในการผลิต
เครื่ องเคลื อบดิน เผาหรื อเครื่ องกระเบื้ อ ง, ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ตลอดจนในทางยาและผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องสาอางหลากหลายประเภท ทั้งผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้าและผิวกาย โดยทั่วไป ความเข้มข้นของเคโอลิน
ที่ใช้ ในผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งส าอางอยู่ ใ นช่ว ง 5-30% ข้อควรระวังหลั ก ของเคโอลิ น คื อ การสู ดดมซึ่ งสามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและปอดได้
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