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การฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรีนไดออกไซด์เมด็ (DisinTAB) สําหรับสระว่ายนํา้ 

 

 
 

ประโยชน์ท่ีได้จากการใช้คลอรีนไดออกไซด์กบัสระวา่ยนํา้ 

• รักษาความปลอดภยัทางจุลชีววิทยาได้มากขึน้ มีความสามารถในการฆา่เชือ้แบบสเปคตมัอยา่ง

สมบูรณ์แบบ สามารถฆา่เชือ้จุลนิทรีย์  ไวรัส และเชือ้โรคตา่งๆ (และควบคมุโรคลีเจียน เนลโลสิส) 

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

• ป้องกนัและกําจดัไบโอฟิลม์ (Biofilm) และยบัยัง้ไบโอฟิลม์ (Biofilm) ท่ีจะเกิดขึน้ใหม่ 

• ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (ไม่ระคายเคืองผิวหนงัหรือเกิดรอยแตกสะเก็ดและไม่ระคายเคืองตา) ไม่ทํา

ให้เกิดกลิ่นเหม็นในสระวา่ยนํา้ 

• ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีมาจากสาร TrihaloMethanes (THM's) หรือเรียกวา่สารก่อมะเร็งอ่ืน ๆ 

• มีประสทิธิภาพในการฆา่เชือ้โรคท่ีระดบั pH กว้างกวา่คลอรีนทัว่ไป (ตัง้แต ่pH 4 -10) 

• ไม่มีฤทธ์ิกดักร่อน และไม่กอ่ให้เกิดผลข้างเคียง (หากใช้เกินขนาด) ไม่ก่อให้เกิดความเสีย่ง

เฉียบพลนัตอ่ผู้ ใช้สระวา่ยนํา้ และไม่กดักร่อนอุปกรณ์สระวา่ยนํา้ตา่ง ๆ 

• เป็นผลติภณัฑ์ท่ีสามารถขนสง่ได้อยา่งปลอดภยั ไม่เกิดอนัตรายและสะดวกตอ่การใช้งาน 

• เป็นผลติภณัฑ์ท่ีช่วยให้ผู้ใช้สบายใจ ปลอดภยัโดยไม่ต้องเสีย่งตอ่ผลจากการเกิดคลอรีนคลอเรต 

หรือคลอรีนอิสระตกค้าง 

• ช่วยลดการใช้สารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการปรับสภาพนํา้  

วิธีการใช้ คลอรีนไดออกไซด์เม็ด  (DisinTAB Chlorine Dioxide Tablet) 

ขัน้ตอนที่ 1. ควรหยดุการใช้คลอรีนชนิดอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะใช้คลอรีนไดออกไซด์ในสระวา่ยนํา้อยา่งน้อย  

1 - 3 วนั 

ขัน้ตอนที่ 2. แช่ล้างทําความสะอาดฆา่เชือ้แผน่กรองของเคร่ืองกรองด้วยคลอรีนไดออกไซด์ สาํหรับเคร่ือง

กรอง(ทราย)ท่ีความเข้มข้น 10 ppm เป็นระยะเวลา 6-8 ชัว่โมง (อตัราการใช้ขึน้อยูก่บัปริมาณและขนาด

ของเคร่ืองกรอง) แนะนําให้ล้างแผน่กรองทกุ ๆ 1 เดือน  

ขัน้ตอนการล้างและฆ่าเชือ้แผ่นกรองของเคร่ืองกรอง : 
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•เติมคลอรีนไดออกไซด์ท่ี 10 ppm (10 g. /นํา้ 100 ลติร ได้คา่ท่ี 10 ppm.) ลงในเคร่ืองกรองและแผน่กรอง 

•แช่ทิง้ไว้ให้คลอรีนไดออกไซด์ทําปฎิกิริยา อยา่งน้อย 6-8 ชัว่โมง แล้วจึงทําการล้างออกด้วยนํา้สะอาด 

•กรณีแผน่กรองสกปรกมาก ให้ทําการล้างซํา้อีกครัง้  

สระวา่ยนํา้สว่นใหญ่ท่ีใช้เคร่ืองกรองประเภททรายกรอง หรือสารกรอง Activated Carbon (ถ่านกมัมนัต์) 

นัน้ เน่ืองจากคลอรีนไดอ็อกไซด์ ไม่ได้เป็นสารท่ีก่อให้เกิด THM ในนํา้จึงไม่สง่ผลกระทบตอ่การดดูซมึเข้าสู่

ตวัสารกรองคาร์บอนท่ีเป็นสารกรองจึงทําให้ปลอดภยัตอ่การใช้ 

ขัน้ตอนที่ 3. เติมคลอรีนไดออกไซด์เม็ดลงในสระวา่ยนํา้ ในขัน้ตอนนีป้ริมาณของคลอรีนไดออกไซด์ จะ

ขึน้อยูก่บัระดบัการปนเปือ้นของนํา้ในสระวา่ยนํา้และการใช้งานของสระวา่ยนํา้ 

กรณีสระปกติทัว่ไป : 

ควรเติมคลอรีนไดออกไซด์เม็ดในครัง้แรกท่ีปริมาณ 0.6 ppm (สงูสดุ 1 ppm) ลงในสระวา่ยนํา้หลงัจากล้าง

แผน่กรองในเคร่ืองกรองเรียบร้อยแล้ว และควรรักษาคา่คลอรีนไดออกไซด์ให้ได้อยูท่ี่ 0.2-0.4 ppm  

ขัน้ตอนการใช้งาน : 

1. ทําการล้างแผน่กรองทรายหรือ Activated Carbon ด้วยคลอรีนไดออกไซด์ก่อน 

2. เติมคลอรีนไดออกไซด์เม็ด ตามปริมาณท่ีกําหนด (เม็ด 1 กรัม / นํา้ 100 ลติร จะได้คา่ท่ี 1 ppm.) สระ

วา่ยนํา้ควรมีคา่อยูท่ี่ 2 – 3 ppm. 

3. เติมแล้วปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 20 นาที (ให้คลอรีนไดอ็อกไซด์เม็ดละลายนํา้จนหมด) 

4. ทําการเดินเคร่ืองหมนุเวียนนํา้ภายในสระ 1 ครัง้ (เพ่ือให้สารละลายคลอรีนไดออกไซด์ผสมกบันํา้ในสระ

ได้อยา่งทัว่ถึง) 

5. เสร็จแล้วจึงนํานํา้มาทําการตรวจวดัคา่อีกครัง้  

หมายเหต ุอตัราสว่นการเติมขึน้อยูก่บัการใช้งานและคณุภาพของนํา้ภายในสระ  

สาํหรับกรณีมีสาหร่าย และตะไคร่ในสระวา่ยนํา้ 

ใช้คลอรีนไดออกไซด์ Shock ในปริมาณ 3 ppm - 5 ppm ซึง่จะสามารถกําจดัสาหร่ายชนิดตา่ง ๆ ได้ แล้ว

จึงเปิดเดินเคร่ืองหมนุเวียนนํา้ในสระหลงัจากทําการ Shock ด้วยคลอรีนไดออกไซด์แล้ว และควรหยดุใช้

สระเป็นเวลาอยา่งน้อย 3-4 ชัว่โมง เพ่ือให้การฆา่เชือ้ และกําจดัสาหร่าย ตะไคร่นํา้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  

ข้อพิจารณาในการใช้คลอรีนไดออกไซด์ : 

1. ควรเติมคลอรีนไดออกไซด์เม็ด ในชว่งเวลาค่ํา เน่ืองจากไม่มีแสงแดดสอ่ง แล้วทิง้ไว้เป็นเวลา 1 คืน  

2. ระยะเวลาในการฆา่เชือ้ขึน้อยูก่บัสภาพในการใช้ของนํา้ในสระวา่ยนํา้  

3. หากนํา้ในสระเป็นสเีขียวหลงัจากการใสค่ลอรีนไดออกไซด์เม็ดกรณีเปลีย่นมาใช้คลอรีนไดออกไซด์แทน

คลอรีนทัว่ไป จะสง่ผลทําให้นํา้ในสระเปลีย่นเป็นสเีขียว ซึง่ไม่มีผลใด ๆ กบัสระวา่ยนํา้และผู้ใช้ 
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สาเหต ุ: เน่ืองจากสเีขียวนัน้ไม่ได้เกิดจากสารละลายคลอรีนไดออกไซด์ แม้วา่ตวัสารละลายคลอรีนได

ออกไซด์ จะมีสเีหลอืงอมเขียว เม่ือละลายนํา้แล้ว ซึง่คลอรีนไดออกไซด์ นัน้ไม่มีคณุสมบติัทําให้นํา้

เปลีย่นเป็นสเีขียวได้ 

• ปริมาณคลอรีนไดออกไซด์ นัน้จะอยูใ่นระดบัต่ําและไม่สามารถทําให้เกิดการเปลีย่นสไีด้ 

• คลอรีนไดออกไซด์ มีความสามารถทําให้เกิดการออกซิเดชนัได้อยา่งดีเยี่ยม ซึง่ชว่ยทําให้นํา้ใสขึน้  

สเีขียวของนํา้นีไ้ม่ได้เกิดจากสารละลายของคลอรีนไดออกไซด์ แตเ่กิดจากการเติมคลอรีนไดออกไซด์ลงใน

นํา้และทําปฏิกิริยาเฉียบพลนักบัธาตเุหลก็ท่ีละลายอยูใ่นนํา้ และแมงกานีสท่ีละลายอยูใ่นนํา้ หากกรณีท่ี

นํา้ในสระวา่ยนํา้ หรือนํา้ท่ีเติมใหมป่ราศจากธาตเุหลก็ (ท่ีละลายในนํา้) และ / หรือ สารแมงกานีส (ท่ี

ละลายในนํา้) นัน้ อาจจะเกิดจากตะกอนปะปนมาซึง่อาจทําให้นํา้ในสระมีสเีขียวขึน้ได้ น่ีคือผลกระทบด้าน

สขีองนํา้ ซึง่ไม่เป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้งาน และในกรณีดงักลา่วนีส้ขีองนํา้จะคอ่ย ๆ จางหายไปหลงัจากการ

งานเป็นเวลาประมาณ 1 วนั หรือมากกวา่นัน้ การเปลีย่นเป็นสเีขียวนัน้อาจเกิดขึน้ได้บอ่ยกวา่เดิมเลก็น้อย

ได้ แตก็่จะคอ่ย ๆ หายไปเองซึง่ผู้ใช้สระวา่ยนํา้สามารถจะยงัคงใช้สระวา่ยนํา้ได้ตามปกติ และไมเ่ป็น

อนัตรายตอ่ผู้ใช้ 

 

ข้อควรจาํ การเติมคลอรีนไดออกไซด์เม็ดจะทําให้เกิดการ Oxidizer เหลก็และแมงกานีสท่ีอยูใ่นนํา้ซึง่จะ

เพ่ิมคณุภาพของนํา้ในสระให้เป็นสีเขียว กรณีนีอ้าจเกิดขึน้เป็นระยะเวลาชัว่คราว ซึง่เป็นผลกระทบท่ีไม่

เป็นอนัตรายจากการเติมคลอรีนไดออกไซด์ และจะหายไปได้เองซึง่การท่ีนํา้เป็นสเีขียว นัน้เกิดขึน้ชัว่คราว

ได้หลงัจากท่ีมีการเติมนํา้ลงในสระใหมท่กุครัง้ 
 


