ทางเลือกใหมในการกําจัดเชื้อโรคโดยใชคลอรีนไดออกไซด (Chlorine Dioxide, ClO2)
โดย น.ต.หญิง นันทพร เถาสุวรรณ

ระบบฆาเชื้อในการผลิตน้ําประปาสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชความรอน การใชรังสี
อัลตราไวโอเลต (Ultraviolet, UV) และการใชสารเคมี เปนตน ทั้งนี้ในการเลือกจะตองพิจารณา
จากคุณภาพของน้าํ ที่จะนํามาใช ขนาดของระบบผลิต รวมถึงความปลอดภัยในระบบที่ใชดว ย การ
ใชสารเคมีเปนวิธท
ี ี่สะดวกและปลอดภัยกวาวิธีอื่นๆ ในการเลือกใชสารเคมีจะตองคํานึงถึงผลิตผล
ขางเคียงที่เกิดจากการใชสารฆาเชือ
้ (Disinfection by Product, DBP) และปริมาณสารเคมีที่
ตกคาง (residue) สารเคมีทใี่ ชกันอยางแพรหลายคือกลุมของสารเคมีประเภทสารประกอบของ
คลอรีน เชน Calcium hypochlorite, Ca(ClO)2 เปนตน ซึ่งสารประกอบคลอรีนเหลานีเ้ มื่อทํา
ปฏิกิริยากับสารอินทรียที่ละลายอยูใ นน้ําจะเกิด
DBP
อยูในรูปของสารประกอบในกลุม
 ของ
Trihalomethanes (THMs) และ Dioxin ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่รุนแรงชนิดหนึ่ง ระบบการกําจัดเชื้อ
โรคเปนระบบทีต
่ องการลดปริมาณของจุลินทรียที่กอ
 ใหเกิดโรค ที่ปนเปอนมากับน้ํา ระบบการกําจัด
เชือ
้ โรคเปนขั้นตอนทีม
่ ีความสําคัญที่สุดในกระบวนการผลิตน้าํ ดื่ม เพราะในน้ําธรรมชาติมีจุลินทรีย
ปนเปอนอยูมาก ทั้งชนิดและปริมาณ ขั้นตอนในการบําบัดน้ําโดยทั่วไป เชน การกรอง การ
ตกตะกอน
ไมสามารถทําใหปริมาณจุลินทรียลดลงได
การกําจัดเชื้อโรคที่ปนเปอนมากับน้าํ
สามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชสารเคมีประเภทอัลลัม (Alum) ชวยใหเกิดการรวมตัวของตะกอน
จากนั้นทิ้งใหตะกอนจมตัวและกรอง พบวาสามารถกําจัดไวรัส Coxsackie ได 95-99% แตไวรัสจะ
ถูกรวมอยูที่กากตะกอน (sludge) ซึ่งอาจกอใหเกิดการระบาดของโรคตอไปได หรือใชการปรับ
สภาพน้ําใหมีคา pH สูงทําไดโดยการเติมแคลเซียม ไฮดรอกไซด (Ca(OH2)) จะทําใหน้ํามีคา pH
ประมาณ 10.5 และจะตองทิ้งไวมากกวา 6 ชั่งโมง จึงจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชือ
้ โรค
ประสิทธิภาพในการกําจัดเชือ
้ โรค ยังขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายประการ เชน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ การปรับสภาพของน้ํากอนการใชงาน เปนตน
ระบบการกําจัดเชื้อโรคที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคไดหลายชนิด
2. ไมทําใหเกิดการปนเปอน และเปนพิษ
3. คุณภาพของน้าํ เชน pH และอุณหภูมิ ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรค
4. ไมทําใหคุณภาพน้าํ ในดานอื่นๆเปลี่ยนแปลง เชน กลิน
่ และรส
5. สะดวก และปลอดภัยในการใชงาน
6. บํารุงรักษางาย
7. สามารถคงปริมาณอยูในน้ําไดในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปองกันการกลับมาปนเปอ
 นของเชือ
้ โรค
วิธีที่ใชในการกําจัดเชื้อโรค
วิ ธี ที่ ใ ช ใ นก า รกํ า จั ด เ ชื้ อ โรค โด ยทั่ ว ไปสา มา รถทํ า ได ห ล า ยวิ ธี วิ ธี ที่ ใ ช โ ด ย ทั่ ว ไปมี ดั ง นี้
1. การใชรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation)
การกําจัดเชื้อโรคโดยใชรังสีอัลตราไวโอเลตไดถูกนํามาใชตั้งแตป 1940 ในการควบคุมการแพร
ระบาดของเชื้อโรค และไดถูกนํามาใชในระบบบําบัดน้ําในเรือบรรทุกผูโดยสาร ในปจจุบันการใช
รังสีอัลตราไวโอเลตยังไมถูกใชอยางกวางขวาง เนื่องจากยังมีการศึกษาผลของผลผลิตขางเคียงที่
เกิดขึ้นไมมาก

รูปที่ 1 การใชรังสีอัลตราไวโอเลตกําจัดเชื้อโรคในระบบผลิตน้ําประปา

รังสีอัลตราไวโอเลตเปนรังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีความยาวคลื่นอยูในชวง 240-280 นาโนเมตร
ความยาวคลื่นที่มป
ี ระสิทธิภาพในการกําจัดเชือ
้ โรคมากที่สุดคือ 250 นาโนเมตร การใชรังสี
อัลตราไวโอเลตในการกําจัดเชื้อโรค พบวาไมกอ
 ใหเกิดผลผลิตขางเคียง (by-product) ที่เปนพิษ
และสารกอมะเร็ง ไมทําใหเกิดรสและกลิ่น ไมตอ
 งการพื้นที่ในการเก็บสารเคมีทเี่ ปนพิษ มีความ
ปลอดภัยในการใชสูง ไมทาํ ปฏิกิริยากับแอมโมเนีย แตการใชการใชรังสีอล
ั ตราไวโอเลตยังไมเปน
ที่นิยมใชกันอยางกวางขวางเนื่องจากมีคา ใชจา ยในการดําเนินการสูงกวาการใชวธ
ิ ีอน
ื่ มาก
แหลงกําเนิดรังสีอล
ั ตราไวโอเลตมีราคาแพง การดูแลรักษามีขั้นตอนมาก ควบคุมขนาดของการใช
(dose) ที่เหมาะสมยาก และรังสีอัลตราไวโอเลตมีระยะเวลาในการคงตัวอยูใ นน้ําไดนอย
2. การใชโอโซน (Ozone)
โอโซนไดถก
ู ใชเปนสารกําจัดเชื้อโรคในน้ําครั้งแรกในป
ค.ศ.1893
ที่เมือง
Oudshoorn
ประเทศเนเธอแลนด และในป ค.ศ.1906 ไดถูกใชในการควบคุมคุณภาพน้ําโดยใชในการกําจัดรส
และกลิ่นของน้าํ ในอางเก็บน้าํ ที่ นิวยอรค สหรัฐอเมริกาโอโซนเปนกาซที่ไมมส
ี ี ไมมก
ี ลิ่น ไมเสถียร
เมื่ออยูในรูปกาซและสารละลาย สลายตัวไดงาย มีครึ่งชีวต
ิ ประมาณ 20 นาที จึงจําเปนที่จะตองมี
การผลิตโอโซนในพื้นที่ ที่อุณหภูมิหอ
 งโอโซนมีครึ่งชีวต
ิ อยูในชวง 20-100 ชั่วโมง ความสามารถ
ในการละลายน้ําเทากับ 40 มิลลิกรัม/ลิตร ชวงความเขมขนของโอโซนที่มีประสิทธิภาพในการ
กําจัดเชื้อโรคคือ 3-10 มิลลิกรัม/ลิตร โอโซนมีความสามารถในการออกซิไดซสูง ปฏิกิริยาการ
สลายตัวของโอโซนเปนปฏิกิริยาที่ซับซอน

รูปที่ 2 การใชโอโซกําจัดเชือ
้ โรคในระบบผลิตน้าํ ประปา

ปจจัยที่ควบคุมการสลายตัวของโอโซน คือ
pH, อุณหภูม,ิ
ปริมาณสารอินทรีย และ
สารประกอบอนินทรียที่มอ
ี ยูในน้ํา การใชโอโซนในการกําจัดเชื้อโรคไมกอใหเกิดผลผลิตขางเคียง
ที่เปนอันตรายตกคาง ไมทําปฏิกิริยากับแอมโมเนีย โอโซนยังสามารถใชในการบําบัดน้ําเสียได
โดยจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารประกอบอินทรียและอนินทรียในน้ํา ทําใหคา BOD5 และ
คา COD ลดลง ใชในการบําบัดสี และกลิ่นของน้าํ เสีย โอโซนมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชือ
้ โรค
ดีกวาการใชวธ
ิ ีอื่นๆ แตการใชโอโซนในการกําจัดเชื้อโรคเปนเทคนิคที่มค
ี า ใชจายสูงมากเมื่อเทียบ
กับการใชวิธอ
ี ื่นๆ และจะตองมีการผลิตโอโซนในพื้นที่ทาํ ใหขาดความสะดวกในการดําเนินการ การ
บํารุงและดูแลรักษาคอนขางยุงยากและซับซอน ดังนัน
้ การใชโอโซนในการกําจัดเชือ
้ โรคจึงยังไม
ถูกใชอยางกวางขวางนัก

3. การใชคลอรีนและสารประกอบของคลอรีน
คลอรีนไดถก
ู ใชในการกําจัดเชือ
้ โรคในน้าํ ครั้งแรกในป ค.ศ.1908 ที่ Bubbly Creek นิวยอรค
สหรัฐอเมริกา และไดถูกใชอยางกวางขวางในเวลาตอมา คลอรีนและสารประกอบของคลอรีนที่ใช
ในการกําจัดเชื้อโรคมีหลายชนิด ประสิทธิภาพคลอรีนและสารประกอบของคลอรีนในการกําจัดเชือ
้
โรคจะถูกเปรียบเทียบในเทอมของ Available Chlorine เปนการเปรียบเทียบความสามารถในการ
ออกซิไดซ โดยพิจารณาจากการเกิดปฏิกิริยากับไอโอดีน (l2) ดังสมการ
Cl2 + 2I--> 2Cl--> + l2
กําหนดใหกาซคลอรีน (Cl2) เกิดปฏิกิริยาสมบูรณกับไอโอดีน (l2) และAvailable Chlorine อยูใน
รูปของเปอรเซ็นตโดยน้าํ หนักของกาซคลอรีน Cl2 ( มวลโมเลกุล=70.91) ดังนั้น
% Available Chlorine = n MWc x 100 Mwa
n คือ จํานวนโมลของไอโอดีนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา
MWa คือ มวลโมเลกุลของสารประกอบคลอรีน
MWc คือ มวลโมเลกุลของคลอรีน = 70.91
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา % Available Chlorine ของสารประกอบคลอรีนชนิดตางๆ

สารประกอบคลอรีน

% Available
Chlorine

Chlorine, Cl2

100 (โดยคําจํากัด
ความ)

Bleaching powder

35-37

Calcium Hypochlorite, Ca(OCl)2

99.2

Sodium Hypochlorite, NaOCl

95.2

Chlorine Dioxide, ClO2

263.0

Trichloroisocyanuric Acid

91.5

Dichloroisocyanuric Acid

71.7

Sodium Dichloroisocyanurate

64.5

3.1 กาซคลอรีน (Cl2) เมื่ออยูในสถานะกาซจะมีสเี ขียวออน มีความหนาแนน 3.21 กรัม/
ลิตร (ที่ 0 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ) มีกลิ่นฉุน ระคายเคืองตอเยื่อบุตา ระบบ
ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ละลายน้าํ ได 5.6 กรัม/ลิตร (ที่ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 1
บรรยากาศ)
ไมสะดวกในการใชงาน
เพราะจะตองมีอป
ุ กรณตด
ิ ตั้งบริเวณที่มีการใชงาน

รูปที่ 1 การใชคลอรีนในระบบประปา

3.2 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl solution) ไมเสถียร สลายตัวไดงายที่
ความเขมขนสูง มีครึ่งชีวิต 60-1700 วันขึ้นอยูกับความเขมขนของสารละลาย ปลอดภัยในการใช
งานแตตองใชในปริมาณมาก จึงตองมีพื้นที่ในการเก็บรักษา ทําใหไมเปนที่นิยมใช เมื่ออยูในน้ํา
เกิดปฏิกิริยาดังสมการ
NaOCl + H2O HOCl + NaOH

รูปที่ 2 บริเวณที่เก็บโซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl)
3.3 แคลเซียมไฮโปคลอไรท (Ca(OCl)2) สะดวกในการใชงาน ไมเสื่อมสภาพงายถามีการ
เก็บรักษาที่ดี เปนที่นิยมใชอยางกวางขวาง แคลเซียมไฮโปคลอไรทสามารถละลายน้ําได 23.4
กรัม/100 มิลลิลิตร ที่ 40 องศาเซลเซียส เมื่ออยูในน้ําเกิดปฏิกิริยาดังสมการ
Ca(OCl)2 + H2O 2HOCl + Ca(OH)2

รูปที่ 3 แคลเซียมไฮโปคลอไรท (Ca(OCl)2)
ประสิทธิภาพในการกําจัดเชือ
้ โรคของสารประกอบคลอรีนขึ้นอยูกับรูปแบบทางเคมีซงึ่ จะ
สามารถเปลี่ยนรูปไดตามสภาวะตางๆที่เปลี่ยนไป เชน pH, อุณหภูม,ิ ปริมาณสารอินทรียที่อยูในน้าํ
และคุณภาพน้าํ ในดานอื่นๆ กาซคลอรีนเมื่อละลายน้ําจะถูกไฮโดรไลซเปนกรดไฮโปคลอรัส
(HOCl) และกรดไฮโดรลิก ดังสมการ
+
Cl2 + H2O →HOCl + H + Cl
ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และถูกควบคุมโดย pH ของสารละลาย โดยในสภาวะที่ pH นอย
กรดไฮโปคลอรัสจะแตกตัวเปน ไฮโปคลอไรทออ
ิ อน (OCl ) ดังสมการ
+
HOCl → H + OCl
ปริมาณของกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรทออ
ิ อนจะแปรเปลี่ยนตาม pH ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรทออ
ิ อน เมื่อ pH
เปลี่ยนแปลง

กรดไฮโปคลอรั ส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกํ า จั ด เชื้ อ โรคดี ก ว า ไฮโปคลอไรท อิ อ อน
ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคจะลดลงเมื่อ pH เพิ่มขึ้น กรดไฮโปคลอรัส 1 มิลลิกรัม/ลิตรใน
เวลาไมนอยกวา 30 นาที มีประสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรียไดมากกวา 99 เปอรเซ็นต การ
เลือกสารประกอบคลอรีนที่ในการใชกําจัดเชื้อโรคตองพิจารณาถึง ขนาดของและ ที่ตั้งของระบบ
ความสะดวกและความปลอดภัยในการใชงาน รวมถึงผลผลิตขางเคียงที่เกิดขึน
้ จากการใชสารกําจัด
เชื้อโรค (Dissinfecion by product, DBP) การใชสารประกอบคลอรีนในการกําจัดเชื้อโรคจะทําให
เกิด DBP ที่เปนสารกอมะเร็งในกลุมของ Trihalomethanes, THMs ซึ่งมีมากมายหลายชนิด เชน
chloroform, dichloromethane, bromodichloromethane, bromoform, 1,2-dichloroethane,
carbon tetrachloride ซึ่ง USEPA 1998 กําหนดให TTHMs, Total Trihalomethanes มีปริมาณ
การปนเปอนต่ําสุด (Maximum Contaminant Level, MCL) ไดไมมากกวา 0.080 มิลลิกรัม/ลิตร
จึงทํ าให เกิด การพัฒ นาการใชส ารประกอบคลอรีนในรู ปแบบอื่ นในการกําจั ดเชื้อโรค เช น การ
พัฒนาการใชคลอรีนไดออกไซด (ClO2) เปนตน

4. การใชคลอรีนไดออกไซด (ClO2)
คลอรี น ไดออกไซด ถู ก นํ า มาใช อ ย า งกว า งขวางเป น สารฟอกขาวในอุ ต สาหกรรมเยื่ อ
กระดาษ และในป 1944 คลอรีนไดออกไซด ไดถูกใชเปนสารควบคุม กลิ่นและรส ในนิวยอร ค
สหรัฐอเมริกา และในปจจุบันไดถูกใชในการกําจัดเชื้อโรคอยางกวางขวาง ทั้งในยุโรปและอเมริกา
คลอรีนไดออกไซดไมเสถียรเมื่ออยูในสถานะกาซ มีจุดเดือดที่ 11 องศาเซลเซียส มีกลิ่นฉุนคลาย
กลิ่นคลอรีน คลอรีนไดออกไซดเหลวเกิดระเบิดไดเมื่อมีอุณหภูมิมากกวา -40 องศาเซลเซียส และ
เมื่อ มีความเขมข นมากกว า 11 เปอรเซ็ นตใ นอากาศ เมื่ อละลายน้ํา จะไดสารละลายสีเหลือ ง
คอนขางเสถียรเมื่อเปนสารละลาย CHLORINE DIOXIDE

รูปที่ 5, 6 แสดงโครงสรางของคลอรีนไดออกไซด ClO2

คลอรีนไดออกไซดมีประสิทธิภาพในการออกซิไดซมากกวากาซคลอรีน (Cl2) 2.5 เทา
แตเนื่องจากคลอรีนไดออกไซดเกิดการระเบิดไดงาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเล็กนอย และ
สัมผัสกับสารอินทรีย ไมสามารถเก็บรักษาไดอยางปลอดภัย ไมสะดวกในการขนสง เมื่อตองการใช
จึงจําเปนจะตองมีการผลิตในพื้นที่ที่ใชงาน โดยวิธีเตรียมคลอรีนไดออกไซดที่ใชทั่วไปมี 2 วิธีคือ
จากโซเดียมคลอไรททําปฏิกิริยากับกาซคลอรีน และโซเดียมคลอไรททําปฏิกิริยากับกรดไฮโดร
คลอริก หรือกรดซัลฟุริก เกิดปฏิกิริยาดังสมการ

2NaClO2 + Cl2 → 2ClO2 + 2NaCl
5NaClO2 + 4HCl → 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O
10NaCl O2 + 5H2SO4 → 8ClO2 + 5Na2SO4 + 2HCl + 4H2O
เมื่ออยูในสารละลายที่มีสภาวะเปนเบส คลอรีนไดออกไซดจะเกิดการแตกตัวได คลอไรทอิออน
(ClO2 ) และ คลอเรทอิออน (CIO3 ) ดังสมการ
-

2ClO2 + 2OH → H2O + ClO3- + ClO2

-

การเกิดผลผลิตขางเคียงที่เปนคลอไรทอิออน (ClO2-) และ คลอเรท อิออน(CIO3-) เปน
ขอจํากัดของการใชคลอรีนไดออกไซดในการกําจัดเชื้อโรคเนื่องจาก USEPA 1998 กําหนดใหมี
การปนเปอนต่ําสุดของคลอไรท (Maximum Contaminant Level, MCL) ไดไมมากกวา 1.0 มิลิ
ลกรัม/ลิตร จึงตองมีการควบคุมและพัฒนการใชคลอรีนไดออกไซดในการกําจัดเชื้อโรค เพื่อลด
การเกิดคลอไรท ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคของคลอรีนไดออกไซดจะขึ้นอยูกับ pH และ
อุณหภูมิของสารละลาย โดยจะเพิ่มขึ้นเมื่อ pH เพิ่ มขึ้นและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ชวงของ pH ที่
เหมาะสมในการกําจัดเชื้อโรคคือ pH อยูระหวาง 5-9 มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคดีกวาการ
ใชคลอรีนและสารประกอบคลอรีนชนิดอื่น ไมทําปฏิกิริยากับสารอินทรียเกิดเปนผลผลิตขางเคียงที่
เกิ ด ขึ้ น จากการใช ส ารกํ า จั ด เชื้ อ โรค
(Dissinfecion
by
product,
DBP)ในกลุ ม ของ
Trihalomethanes, THMs จึงมีการใชคลอรีนไดออกไซดในการกําจัดเชื้อโรคเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
โดย FDA อนุญาตใหมีการใชคลอรีนไดออกไซดเปนสารกําจัดเชื้อโรคในอุตสาหกรรมอาหารแช
แข็ง กําหนดใหมีคลอรีนไดออกไซดเหลือตกคางในอาหารไดไมมากกวา 3 มิลลิกรัม/ลิตร และยัง
มีการพัฒนาการใชคลอรีนไดออกไซดในกระบวนการกําจัดเชื้อโรคของเวชภัณฑอีกดวย
เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธีที่ใชในการกําจัดเชื้อโรคไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอดีและขอเสียของวิธท
ี ี่ใชในการกําจัดเชือ
้
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ตัวอยางของการใชคลอรีนไดออกไซดเปนสารฆาเชื้อ ( Disinfection) มีดังนี้
1. กําจัดเชือ
้ โรคในอุปกรณทางการแพทยที่ไมสามารถทําการทําไดโดยความรอน หรืออุปกรณที่ไม
สามารถฆาเชือ
้ ไดโดยงาย เชน เปนทอขนาดเล็ก ไมสามารถโคงงอได
2. ควบคุมปริมาณแบคทีเรียในผลิตผลทางการเกษตร เชน Green pepper นาที สามารถควบคุม
ปริมาณแบคทีเรียที่อยูบนผิวของ Green pepper ไดอยางมีประสิทธิภาพกวาการใชนา้ํ ทําความสะอาด
ตามปกติ

รูปที่ 7 การใชคลอรีนไดออกไซดควบคุมปริมาณแบคทีเรียในผลิตผลทางการเกษตร

3. ในประเทศสวีเดนไดมีการใชคลอรีนไดออกไซดเปนสารฆาเชื้อในน้ําดื่ม และมีการศึกษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสตรี ที่มีความแตกตางกันของสารเคมีที่นํามาใชในกระบวนการฆาเชื้อใน
น้ําดื่ม พบวา กลุมสตรีที่อาศัยอยูในบริเวณที่มีการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนสารฆาเชื้อในน้ํา
ดื่มมีสถิติที่เพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในในเรื่องของ ระยะเวลาในการตั้งครรภที่สั้น ทารกทีเ่ กิดมีนา้ํ หนัก
ตัวที่นอย ลําตัวสั้น มีวงรอบศีรษะเล็กกวาปกติ ซึ่งผลดังกลาวไมชัดเจนในกลุมสตรีที่อาศัยอยูใน
บริเวณที่มีการใชคลอรีนไดออกไซดเปนสารฆาเชื้อในน้ําดื่ม
4. ใชคลอรีนไดออกไซดในการฆาเชื้อในอาหารทะเลแชแข็ง พบวาการใชสารละลายคลอรีนได
ออกไซดใ นการเก็ บ รั ก ษามี ป ริ ม าณแบคที เรี ยน อ ยกว า ในส วนที่ ไ ม ได ใ ช ส ารละลายคลอรี นได
ออกไซด แตพบวาเนื้อปลาที่ผานกระบวนการจะมีสีผิวซีดจางลง เล็กนอยและบริเวณเหงือกมีสี
คล้ํา
5. ใชคลอรีนไดออกไซดในการปรับปรุงคุณภาพของน้ําบาดาลที่มีรสกรอย และมีกลิน
่ ของกาซ
ไขเนา สามารถกําจัดกลิ่นไดอยางสมบูรณ แตพบวามี DBP เกิดขึ้น คือ chlorite และ chlorate
ซึ่งมีปริมาณเกินกําหนด
6. ใชคลอรีนไดออกไซดเปนสวนผสมของน้าํ ยาบวนปาก เสปรยกําจัดกลิ่นปาก ยาสีฟน สามารถ
ลดปญหากลิ่นปากได

รูปที่ 8 เสปรยกําจัดกลิ่นปาก ยาสีฟน และน้ํายาบวนปาก

7. ใชในการควบคุมการเกิดและการกระจายของเชื้อรา โดยการใชสารละลายคลอรีนไดออกไซด
ทําความสะอาดหนังสือที่มีเชื้อราเกิดขึ้น และอุปกรณในหองสมุด พบวาคลอรีนไดออกไซดมี
ผลกระทบระยะยาวตอสุขภาพในดานการเปนสารกอมะเร็งนอยกวาการใชสารชนิดอื่น
8. มีการใชคลอรีนไดออกไซดทดแทนการใชโซเดียมไฮโปคลอไรทเปนสารกําจัดเชื้อโรคใน
อุตสาหกรรมอาหาร
9. ใชคลอรีนไดออกไซดเปนสวนผสมในกระดาษเช็ดเปยก
10. ใชคลอรีนไดออกไซดทดแทนการใชไอโอดีนในการกําจัดเชื้อโรคแบบพกพา

รูปที่ 9 กระดาษเช็ดเปยกทีม
่ ีสวนผสมของคลอรีนไดออกไซด

รูปที่ 10 ใชคลอรีนไดออกไซดในการกําจัดเชือ
้ โรคแบบพกพา

รูปที่ 11 ใชคลอรีนไดออกไซดในอุสาหกรรมการทําความสะอาดขวด
จะเห็นวาคลอรีนไดออกไซด (ClO2) มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดดีและรวดเร็ว สามารถใชในชวง
pH ที่กวาง ไมกอใหเกิด DBP ที่เปนพิษ ไมทําใหเกิดการกัดกรอน (corrosion) กาซคลอรีนได
ออกไซด เปนกาซที่ไมเสถียร สลายตัวไดงายที่ความเขมขนสูงสามารถระเบิดไดเมื่อสัมผัสความรอน
แสงหรือ เปลวไฟ ไมปลอดภัยในการเก็บรักษา ในระบบการผลิตกาซคลอรีนไดออกไซดที่ใชใ น
กระบวนการฆาเชื้อในระบบประปาที่มีขนาดใหญจะตองมีอุปกรณที่ซับซอนและมีคาใชจายสูง หากมีนํา
กาซคลอรีนไดออกไซดมาใชในระบบฆาเชื้อทดแทนการใชสารประกอบคลอรีน ควรจะตองพิจารณาใช
ในระบบที่มีขนาดเล็กสามารถใชไดอยางสะดวกและปลอดภัย หรือมีกระบวนการในการควบคุมการผลิต
และปลดปลอยใหเปนไปตามตองการทั้งในปริมาณและระยะเวลาที่ตองการ โดยใชโพลิเมอรบางชนิด
เปนตัวควบคุมการผลิตและปลดปลอย

ที่มา http://www.navy.mi.th/science/Webpage/newdocument/clo2.htm

