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 ในครั้งนี้ขอเล่าเรื่องและเสนอข้อคิดเห็นที่ได้รวบรวมมานำเสนอ ที่มาจากงานวิจัยหลายงานและจาก
แหล่งที่มีการพูดคุยกันระหว่างนักวิชาการ พร้อมมีงานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ น่าสนใจมาบอกเล่าให้พวกเราชาว
วิทย์  ครั้งนี้จะขอนำวิธีการจัดการการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 (ภาพที่ 1) ที่อาจติดมากับของที่เราเอาเข้าบ้าน 
และของที่พกพา จากที่ได้อ่านและวิเคราะห์มา ประการแรก คือ เงินและของที่ไม่สามารถยอมรับการเปียกได้ 
หมายถึงของที่ไม่สามารถนำไปแช่ ชะล้างได้ทางที่ทำได้ตอนนี้ คือ  การเลือกใช้ UV-C ที่ตอนนี้มีขายตาม
ท้องตลาดในรูปกล่องเพื่อใส่ของ เป็นอุปกรณ์เล็กๆ มีฝาปิด เมื่อใส่ของที่ต้องการฆ่าเชื้อแล้วแล้วปิดให้มิดชิด
ก่อนการเปิดเครื่องให้ทำงาน  แต่ทั้งนี้เราสามารถทำเองได้ โดยเลือกใช้แสง UV-C ที่มีขนาดหลอดกำลังไฟ 4 
วัตต์ และต้องใช้หน้ากากขณะทำงาน  ห้ามเข้าในระยะใกล้  ทำการเปิดแสง UV-C เป็นเวลานานเกิน 22 นาที 
หรือเพื่อความง่าย คือเกิน 25  นาที ทั้งนี้เราต้องระวังการถูกผิวหนังไหม้ เกิดมะเร็งผิวหนังได้ ต้องระวังการ
สัมผัสตาเพราะก่อให้เกิดต้อกระจก ต้องระมัดระวังปิดให้มิดชิด ไม่เหมาะกับการประยุกต์มาทำใช้เอง  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Coronavirus หรือ โควิด 2019 
ที่มา https://www.who.int/thailand/news/detail/06-02-2020-who-thailand-situation-reports-on-novel-coronavirus-(2019-
ncov)-are-now-available  

 

https://www.who.int/thailand/news/detail/06-02-2020-who-thailand-situation-reports-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)-are-now-available
https://www.who.int/thailand/news/detail/06-02-2020-who-thailand-situation-reports-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)-are-now-available


วิธีที่คล้ายกันแต่ทำได้ง่ายมาก คือ การตากแดด ซึ่งบ้านเราแดดแรง ร้อนมากอยู่แล้ว ด้วยการนำไปใส่
ในถุงดำแล้วตากแดดจัดอย่างน้อยสองชั่วโมง ความร้อนท่ีอบในถุงจะช่วยฆ่าเชื้อโรคทุกอย่างได้ดี  รวมทั้งของที่
สั่งมาส่งในกล่อง ถ้าไม่กลัวของจะโดนความร้อนแล้วเกิดการเสียหาย ให้นำไปตากแดดจัดเลย เอาทิ้งไว้ซักสาม
ชั่วโมง ค่อยนำมาแกะกล่องเอาของด้านในมาแล้วพ่นแอลกอฮอล์ หรือจัดการใดๆ ต่อไป   ประการที่สอง คือ
สิ่งของ เสื้อผ้า รองเท้าท่ีเปียกน้ำได้ รวมถึงวัสดุทั่วไปที่ทนน้ำ หรืออุปกรณ์ท่ีต้องสงสัยแต่เปียกได้และต้องการ
ฆ่าเชื้อโรค มีทางเลือกที่ขอแนะนำ คือ การแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในที่นี้มีหลายชนิดให้เลือกได้ ดังตัวอย่างใน
ตาราง 1.1 [11] ชนิดที่ไม่ก่อปัญหาแต่หาซื้อพอได้และที่ผู้เขียนนิยมมาก  เป็นตัวอย่างของสารเคมีที่ขอแนะนำ
จะไม่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม เหมาะกับบ้านที่มีเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ต้องระวังสารตกค้าง ไม่ต้องกลัวการ
ปนเปื้อน สามารถแช่ผักผลไม้ได้ด้วย จะช่วยกำจัดทั้งยาฆ่าแมลง และสารเคมีตกค้างอ่ืน ๆ พร้อมไปกับเชื้อโรค 
คือ  0.5-1.0 % ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  (H2O2) ทั้งนี้ตัวนี้ในระหว่างการแช่ H2O2 ควรปิดฝาภาชนะกัน
ระเหยออก เพราะจะกลายเป็นน้ำและออกซิเจนออกอย่างรวดเร็ว ประสิทธิภาพจะลดลง โดยแช่นานอย่าง
น้อย 20 นาที  ตัวที่สองคือ น้ำโอโซน (Ozone) ที่มีเครื่องขายทั่วไป ไม่ขอบอกยี่ห้อ หาซื้อได้ง่ายตามเว็บ ตัว
นี้ให้เอาหัวทรายสร้างฟองฟู่ในน้ำแช่ได้เลย แต่ถ้าจะให้ดีให้แยกเอาสายพร้อมหัวทรายให้กับประเภทของที่
ต้องการแช่ เช่น ผ้าแบบเสื้อ ผ้าเช็ดหน้า กางเกง แยกจากใช้สายและหัวฟู่กับการแช่รองเท้า ของที่สัมผั สกับ
พื้น ผ้าเช็ดพื้น เลือกเครื่องที่สามารถทำได้อย่างน้อย 400 mg/hr  ซึ่งในขณะนี้มีมาขายในรูปแบบทั้งใช้ฟอก
อากาศด้วยตัวมันเอง และในเครื่องฟอกอากาศ แอร์ และในน้ำแบบใช้เพื่อกำจัดเชื้อโรคและสารเคมีในผัก 
ผลไม้ และน้ำโอโซนแบบใหม่ที่มีเห็นเร็วนี้ คือ เครื่องทำน้ำโอโซนต่อจากเครื่องทำน้ำอุ่น ใช้ชำระล้างตัวกำจัด
เชื้อโรค   ในการใช้น้ำโอโซนเพ่ือฆ๋าจุลินทรีย์ด้วยการแช่อุปกรณ์ ของใช้ ทำได้ง่ายมาก นำน้ำในถังต่อสายฟอง
ฟู่ของเครื่องทำโอโซนแล้วเปิดเครื่อง ตั้งเวลานาน 30 นาที ควรให้แช่ฟองฟู่ในน้ำ ผลที่เห็นคือเกิดฟองน้ำ
เหมือนฟองฟู่ในตู้ปลา ขณะเปิดเครื่องทำงาน จะได้กลิ่นของโอโซนออกมาบ้าง  อีกทางเลือกใหม่ที่ผู้เขียนสนใจ
ขอนำเสนอ คือ น้ำ hypochlorous acid (HOCl) ที่เป็นทางเลือกใหม่ น้ำ hypochlorous acid มีฤทธิ์ฆ่า
ทำลายเชื้อโรค ไวรัสซึ่งรวมทั้งเชื้อโควิด 19 ซึ่งจาก  EPA ของ USA ได้ระบุความสามารถในการยับยั้งของ 
HOCl นี้ได้ดี (ภาพที่ 2) ไม่น้อยไปกว่าการใช้สารเคมีซับผ้าขาวหรือสารเคมีประเภท bleaching ซึ่งเป็นที่เรา
ทราบถึงความรุนแรง การกัดกร่อนที่เกิดจากสารเหล่านี้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพได้จากส่วนตัดมา
จากตารางที ่  1.1-1.3 (รายชื ่อ ผลิตภัณฑ์ที ่มีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัส  (List N: Products with 
Emerging Viral Pathogens AND Human Coronavirus claims for use against SARS-CoV-2) เมื่อวันที่  
03/29/2020)     



 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างงานวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งไวรัสของ hypochlorous acid 
 

น้ำ hypochlorous acid (HOCl) ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่า น้ำอิเล็กโตรไลซีส  (Water electrolysis) 
เครื่องนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูง แต่เริ่มมีขายมากขึ้นในเว็บ ในรูปของเครื่องที่เป็นขวดน้ำ เป็นกระบอก หรือโถน้ำ
ที่สามารถชาร์ตไฟเข้า ตั้งเวลาการทำงาน 10-20 นาที ปรับความเข้มข้นของ HOCl โดยการปรับปริมาณของ
เกลือและระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีของน้ำและเกลือที่จะแตกตัวได้ HOCl (ภาพที่ 3)     
สาร HOCl นี้สามารถรวมตัวกับโซเดียม เกิดสารเคมี sodium hypochlorous  ซึ่งมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 
HOCl   หลักการทางเคมีของการเกิด HOCl  คือ  

เมื่อทำการละลายเกลือแกงในน้ำ เกลือจะแตกตัวเป็นโซเดียมไอออน (Na+) และคลอไรด์ไอออน (Cl-) 
ปะปนอยู่กับน้ำที่แตกตัวเป็น H+ และ OH- เมื่อทำการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านลงไป จะเกิดปฏิกิริยาอิเล็กโตรโฟรี
ซิส ที่ข้ัวไฟฟ้าแต่ละข้ัว คือ 

ขั้วลบ:           2H+ (aq) + 2e-    →        H2 (g) 
ขั้วบวก:         2Cl- (aq)              →       Cl2 (g) + 2e- 

แก๊สคลอรีนที่เกิดที่ข้ัวบวกนี้เองสามารถละลายน้ำได้เกิดเป็น HOCl ตามสมการ; 
                           Cl2 + H2O       ⇌        HOCl  +  HCl 



 

ภาพที่ 3 ปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโตรโฟรีซีสของน้ำและเกลือ ได้ HOCl 

การทำ HOCl เป็นปฏิกิริยาที่อาศัยสมดุลจึงจะละลายน้ำได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีบางส่วน
ลอยออกจากระบบหากทำในระบบเปิด ในขณะที่สารละลายก็จะมีจะมี NaOH ซึ่งเป็นเบสแก่เกิดขึ้นมากกว่า 
HCl ในอัตรา 2:1 เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปเรื่อย ๆ ความเป็นเบสจึงเพิ่มขึ้น (pH สูงขึ้น) และเกิดเป็น sodium 
hypochlorous (NaOCl)  ซึ่งยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคได้แต่ลดลง     ในการนำไปใช้นี้ ผู้เขียนขอ
แนะนำเพิ่มเติมของการให้ได้น้ำ hypochlorous acid ในปริมาณท่ีสูง ตามทฤษฎีต้องมีความเข้มข้นอย่างน้อย 
1000 mg/L  ที่จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสได้ดี  เราสามารถทำได้โดยการเติมกรดอะซิติก หรือ
น้ำส้มสายชู  การสร้างความเป็นกรดเพ่ือมีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ เพราะ ทำให้ได้ hypochlorous 
acid ที่เข้มข้นมาก เยอะขึ้นเสถียรขึ้น ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยากลายเป็น 
NaOCl    โดยการเติมน้ำส้มสายชูในปริมาณ 5% จะทำให้ปริมาณของ H+ มากขึ้นทำให้สารละลายมีความเป็น
กรดอ่อน ๆ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น  โดยแนะนำว่าหากต้องการใส่อย่างมั่นใจ ควรมีอุปกรณ์
วัดให้ปรับค่า pH ด้วยกรดให้อยู่ในช่วงประมาณ ~6.5  HOCl   (ภาพที่ 4) หรือโดยการทดสอบง่ายๆ ด้วยพี
เอชอินดิเคเตอร์ธรรมชาติจากพืช เช่น น้ำคั้นจากกระหล่ำปลีแดง หรืออัญชัน ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่ออยู่ในสภาพ
กรด จากสีม่วงฟ้าเป็นสีแดง  แต่จำเป็นต้องให้ทราบว่า HOCl ที่ประสิทธิภาพสูงมาก ๆ นั้น ไม่ค่อยเสถียรและ
มักจะสลายตัวทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของน้ำ  hypochlorous acid ลดลงได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
คุณภาพน้ำที่นำมาผลิต การเก็บรักษา และอุณหภูมิ  และด้วยความที่ผู้เขียนเน้นที่ความสะดวกของการใช้งาน 
เราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำส้มสายชู  แม้ว่าได้ NaOCl  ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้ออยู่ แม้จะไม่เท่า HOCl   
(ภาพที่ 5) โดยส่วนใหญ่จะได้ pH ไม่เกิน 9.5 หรือที่เรียกกันว่าน้ำด่างนั่นเอง และที่สำคัญคือ น้ำ ที่ได้จะต้อง
เก็บในขวดที่ไม่มีแสงผ่าน และใช้ได้ไม่เกินสามวัน น้ำ  hypochlorous acid จะมีการสลายตัวกลายเป็นน้ำ 
(H2O) ปรกติ ดังนั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูง ควรใช้ภายในสองวันจะดีที่สุดหลังจากการเปิดเครื่อง 



 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างปฏิกิริยาอิเล็กโตรโฟรีซีสเกิดจากน้ำ เกลือ และน้ำส้มสายชู 

 

ภาพที่ 5 โครงสร้างและประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ของ hypochlorous acid  และ sodium 
hypochlorite 

 

แต่ทั ้งนี ้ผู ้เขียนของเน้น ย้ำว่าในการเลือกใช้สารเคมีใด ๆ เพื ่อการฆ่าไวรัส และจุลินทรีย์ทุกชนิด ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างไร ควรคำนึงความเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ ไม่มีสูตรเฉพาะ  ในการยับยั้ง
จุลินทรีย์ทุกชนิดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคตลอดเวลาไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด ไม่ควรทำตลอดเวลา เพราะ
การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ตลอดเวลาจะทำให้จุลินทรีย์ที่ดี (normal flora) ที่อยู่กับตัวเราลดลงและตายไปด้วย จะ
ทำให้เราอ่อนแอ มีเชื้อโรคท่ีแฝงอยู่จะเจริญมาแทนจุลินทรีย์ที่ดี สามารถก่อโรคอ่ืนๆ ได้ตามมา   ส่วนใหญ่ควร
เลือกการใช้แค่เพียงสบู่ในการชะล้างให้นานอย่างน้อย 20 วินาที การอยู่บ้านไม่ออกไปข้างนอกบ่อยครั้ง การ
เพ่ิมความห่างกันในการคุยกันอย่างน้อย 1-2   เมตร (ยกเว้นหากในห้องปิด อากาศไม่ถ่ายเท และมีการไอ จาม 
แม้แต่การพูดคุย ยังมีการกระจายหมอกของละอองน้ำลายได้ไกลถึง 7 เมตร [8]) เหมาะสมที่สุดและมากกว่า
การใช้สารเคมีท่ีมากเกินไป    



หากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้าน การปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เช่น การจำเป็นต้องมีการปิดจมูก ปิด
ปากอย่างมิดชิด เน้นคือ ไม่มีช่องโหว่ ไม่มีรูให้อากาศผ่านเข้า  ตรวจคุณภาพการกันน้ำของแผ่นปิดจมูกปาก
สม่ำเสมอ การปิดตาด้วยแว่นตาที่ปิดมิดชิด การพยายามเดินทางในตอนกลางวันที่มีอากาศร้อน อากาศถ่ายเท
ดี กลางแจ้ง   ไม่นั่ง พูด คุย หรือใช้เวลาในห้องแอร์ หรือห้องปิดมิดร่วมกับผู้อื่น  ใครที่ไอ จาม ให้ถอยห่าง
ออกมาให้ไกล ยิ่งไกลยิ่งดี เพราะมีรายงานการกระจายของละอองน้ำลายชนิด microdroplet ได้ถึง 6-7 เมตร 

หากจำเป็นต้องดื่ม ทานอาหาร น้ำ ต้องอยู่ในบริเวณถ่ายเทลมสะดวก ยิ่งกลางแดด ไม่มีคนจอแจ 
หรือเลือกการกลับมาทำอาหารร้อนทานเองที่บ้าน    เมื่อเข้าบ้านควรอาบน้ำก่อนการทำใด ๆ ทันทีที่กลับถึง
บ้าน  พร้อมกับนำรองเท้า (ไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้าน) ไปแช่น้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที    หากไม่
เลือกการใช้สารเคมีพิเศษใด ๆ สามารถทำได้เบื้องต้น คือ  นำเสื้อผ้าแช่ซักฟอกนานอย่างน้อยสามสิบนาที 
แล้วทำการชะล้างปรกติ สารชะล้างที ่ใช้ในปัจจุบันที ่ในครัวเรือนสามารถกำจัดส่วนโปร ตีน ไขมันของ
ส่วนประกอบของเชื้อโควิด 19ได้อยู่แล้ว และสำหรับสถาณการณ์นี้ เราทุกควรพึงทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ดีสุด
คือ การทำความสะอาดมือด้วยการล้างสม่ำเสมอ การชะล้าง ทำความสะอาดสิ่งของสม่ำเสมอ ทำให้เคยชิน  
กับบางคนที่อาบน้ำไว ให้ใช้เวลานานมากขึ้นกับการอาบน้ำด้วยสบู่ ล้างตัว สระผมทุกครั้ง ฟอกทั่วตัว สระผม 
รวมควรใช้เวลานานเกินสิบนาที  

ท้ายสุดของให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ ภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยป้องกันเราจากโรคโควิค 19 ค่ะ ขอ
จบเรื่องสารเคมีก่อนนะคะ คราวหน้าผู้เขียนจะเอาหัวข้อที่น่าสนใจที่นักวิจัยและแพทย์กังวลเกี่ยวกับการแพร่
ของโรคโควิด 19  หลักการตรวจโรคโควิด 19   สมุนไพรดูแลภูมิคุ้มกัน และทำไมตอนนี้สนใจพลาสมาเพ่ือเป็น
เซรุ่มจากเคยเป็นโรคโควิค 19 ต่อไป 
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หมายเหตุ การเตรียมพีเอช อินดิเคเตอร์ (pH indicator) วัดความเป็นกรด ด่าง  โดยใช้กะหล่ำปลีม่วง เอามา
สับพอหยาบ แล้วต้มน้ำเดือดมาราดแช่ไว้ คนไปคนมา 20 นาที แล้วกรองเอาน้ำสีแดง ๆ มา จะได้ pH 
indicator อย่างง่าย หยดลงในสารละลายจะออกมาดังนี้ ชมพูแดง (กรด) - ม่วง (กลาง) – เขียวเหลืองฟ้า(เบส) 
ลองเอาไปทดสอบดู จากการทดสอบด้วยน้ำ hypochlorous acid เมื่อทำการทดสอบจะเห็นคือ สีแดงอมม่วง 

 

                  ตารางท่ี  1.1    ตัวอย่างของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์จาก EPA   

(ตัดเนื้อหาจาก US EPA list [11])0 
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