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ชุดหัวเชื้อน้้ำยำฆ่ำเชื้อโรค Chlorine Dioxide (ClO2) ประกอบด้วย Part A (Sodium Chlorite) 16 L และ 

Part B (Hydrochloric Acid) 4 L เข้มข้นสูง เมื่อผสมกันแล้วมีสีเหลือง กล่ินอ่อน เหมำะส้ำหรับใช้ผสมน้้ำ

ในปริมำณมำกเพื่อใช้เช็ดท้ำควำมสะอำด หรือพ่นฆ่ำเชื้อโรคในบริเวณกว้ำงเช่น อำคำร ออฟฟิศ ส่ิงปลูก

สร้ำง โรงงำน หรือพื้นที่ขนำดใหญ่ ช่วยประหยัดงบประมำณในกำรซื้อน้้ำยำฆ่ำเชื้อโรคจ้ำนวนมำก มี

คุณสมบัติในกำรฆ่ำเชื้อโรคได้ดีเช่น ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรำ โดยปกตินิยมน้ำไปใช้ในกำรผลิตน้้ำดื่ม ใช้

ฆ่ำเชื้อในผัก ผลไม้ ใช้ท้ำควำมสะอำดห้อง หรืออุปกรณ์ที่เกีย่วข้องกับกระบวนกำรผลิตอำหำรและ

เครื่องดื่ม ได้รับกำรยอมรับมำตรฐำนจำกต่ำงประเทศเช่น US EPA (United States Environmental 

Protection Agency) เมื่อน้ำมำค้ำนวณต้นทนุกำรใช้ต่อลิตรแล้วถือว่ำถูกมำกเมื่อเทียบกบัทำงเลือกอืน่ๆ

เช่นกำรใช้ เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ IPA แอลกอฮอล์

• Part A, Part B ก่อนผสมจะมีลักษณะใสเหมือนน้้ำ

• ผสมแล้วจะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน กลิ่นอ่อน

• A+B ได้ควำมเข้มข้น 3,000 PPM

• ฆ่ำเชื้อทั่วไปโดยกำรฉีดพ่นหรือเช็ดท้ำควำมสะอำด 

แนะน้ำควำมเข้มข้นที่ 200 PPM

• เพื่อประสิทธิภำพสูงสุดควรใช้ภำยใน 20 วันหลังจำก

กำรผสม ภำยในภำชนะที่มีฝำปิดและทึบแสง

• ไม่ควรผสมเก็บไว้ในภำชนะเหล็ก

• ปลอดภัยไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำน

• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• ไมก่่อให้เกิดสำรประกอบอินทรีย์ซ่ึงเป็นสำรก่อมะเร็ง

• มีคุณสมบัติกัดกร่อนวัสดุน้อย จึงปลอดภัยเมื่อใช้งำน

ในห้องที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์

Chlorine Dioxide ฆ่ำเชื้อได้อย่ำงไร?

ด้วยคุณสมบัติที่เป็น Oxidizing Agent จึงท้ำปฏิกิริยำกับส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์โดยกำรดึง Electron ออกมำท้ำให้

เซลล์เมมเบรนขำดเสถียรภำพ และท้ำให้เซลล์แตกและถูกท้ำลำยในท่ีสุด ClO2 ยังสำมำรถท้ำปฏิกิริยำกับโปรตีนของเซลล์ได้

หลำยชนิดท้ำให้ยำกต่อกำรท่ีจุลินทรีย์จะเกิดกำรกลำยพันธุ์ นอกจำกน้ี ClO2 ยังสำมำรถท้ำลำย Bacteria ท่ีอยู่ในรูป 

Endospore ท่ีไม่สำมำรถท้ำลำยได้ง่ำย โดย ClO2 สำมำรถซึมผ่ำนส่วนห่อหุ้มสปอรเ์ข้ำไปท้ำลำยส่วนประกอบภำยในได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ใช้งำน ไม่ท้ิงสำรตกค้ำง
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กำรใช้งำน

1. มำตรฐำนในกำรใช้ Chlorine Dioxide (ClO2) ควรมีควำมเข้มข้นอยู่ที่ 200 ppm

2. น้ำ Part A 4 ส่วน และ Part B 1 ส่วน มำผสมด้วยกันแล้วทิ้งไว้ 2-5 นำที เพื่อให้น้้ำยำท้ำปฏิกริิยำ

สมบูรณ์จนกลำยเป็นสีเหลืองเข้ม แล้วจะได้ควำมเข้มข้น 3,000 ppm

3. จำกนั้นน้ำหัวเชื้อ Part A+B ไปผสมน้้ำสะอำดเพิ่มเพิ่มอีก 70 ส่วน (ดูตำรำงแนะน้ำกำรผสมได้) แล้วใช้

อุปกรณ์ทั่วไปคนใหเ้ข้ำกัน ควรเตรียมน้้ำสะอำดให้พร้อมก่อน แล้วค่อยเทน้้ำยำที่ผสมเสร็จใส่ลงไปในน้้ำ 

ไม่ควรเทน้้ำลงไปในน้้ำยำเพรำะอำจทำ้ให้เกิดละอองควันจำกน้ำ้ยำ

คิดเป็นอัตรำส่วน Part A 4 : Part B 1 : น้้ำ 70

4. จะได้น้้ำยำฆ่ำเชื้อโรคพร้อมใช้ ที่ควำมเข้มข้น 200 ppm

หลักกำรท้ำงำนของ ชุดหัวเชื้อน้้ำยำฆ่ำเชื้อโรค ClO2

Part A คือสำรละลำย Sodium chlorite เป็นสำรตั้งต้นท่ีมีคุณสมบัติในกำรฆ่ำเชื้อโรค NaClO2

ส่วน Part B คือสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก HCl

และเม่ือมำท้ำปฏิกิริยำกันจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น chlorine dioxide ClO2

ซ่ึง Chlorine Dioxide เป็น Disinfectant ในสถำนะก๊ำซท่ีใช้กับน้ำด่ืมเพื่อฆ่ำเชื้อโรค ใช้ทดแทน Hypochlorite

ได้ดีเน่ืองจำกปลดปล่อย by-product ที่เป็นสำรก่อมะเร็งน้อยกว่ำ โดย Chlorine Dioxide เตรียมข้ึนจำก

เกลือ Hypochlorite (เช่น NaOCl) หรือเกลือ Chlorate (เช่น NaClO3) กับ Reducing Agent เช่น Oxalic Acid (H2C2O4)

ข้อมูลเทคนิค

1. สำมำรถใช้ได้ทั้งกำรฉีดพ่น และกำรใช้ผ้ำชุบน้้ำยำเช็ดที่พื้นผิว

2. เมื่อพ่นแล้วปล่อยให้แห้งบนพื้นผิว สแตนเลส แก้ว พลำสติก หนัง ผ้ำ อำจทิ้งครำบเล็กๆเอำไว้แต่ไม่เป็นอันตรำยต่อ

ร่ำงกำย หรือสำมำรถใช้ผ้ำเช็ดจะไม่เกิดรอยครำบ

3. ระยะเวลำในกำรแห้งตัวหลังจำกพ่น อยู่ที่ประมำณ 1 ชม.

4. หลังจำกพื้นผิวแห้งแล้วสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ทันที

ค้ำถำมท่ีพบบ่อย

ClO2 สำมำรถฆำ่เชือ้ COVID-19 ได้หรอืไม?่

เน่ืองจำก COVID-19 เป็นไวรัสเกิดใหม่ ยังไม่มีงำนวิจัยโดยตรงท่ียืนยัน แต่จำกข้อมูลท่ีมี COVID-19 เป็นเชื้อกลุ่ม Corona 

Virus ซึ่งสำมำรถถูกท้ำลำยด้วยสำรฆ่ำเชื้อชนิดน้ี

ClO2 สำมำรถพน่ใสค่นไดไ้หม?

จริงๆแล้วไม่แนะน้ำให้พ่นใส่คนโดยตรง เน่ืองจำก ClO2 มีควำมเป็นกรดอ่อนๆ ใกล้เคียงกับน้้ำมะนำวซึ่งอำจท้ำให้ระคำยเคืองผิว

ได้ แต่หำกจ้ำเป็นแนะน้ำให้ใช้ควำมเข้มข้นต่้ำๆเช่น 50 ppm และในระหว่ำงพ่นควรป้องกันไม่ให้เข้ำตำและปำก
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