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คณะผูจัดทำ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ที่ปรึกษาบรรณาธิการ:
บรรณาธิการ:

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ

กองบรรณาธิการ:

รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ พลสนะ

อาจารย วาที่ ร.ต.หญิงอุทัยวรรณ ศรีอรัญญ

อาจารยธัญญาวดี ปนะกาโน
อาจารย ดร.อธิราชย นันขันตี
อาจารยชมพู ลุนศักดิ์

อาจารยมานะชัย แกวสีดวง
อาจารยพงศเทพ โคตรประทุม
อาจารยสุทธิลักษณ สวรรยาวิสุทธิ์

อาจารยเฉลิมพล อะทาโส
เลขานุการกองบรรณาธิการ :
ออกแบบ:

อาจารยนันทิญา พันธโชติ
นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย

นางภัคณัท หตะเสน

นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย

จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ Á¹¾. ] »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹ 2563

ÁÒµÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃÃÑºÁ×Í¡Ñºàª×้ÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹‹Ò 2019
ตลอดชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะครุศาสตรไดมีมาตรการปองกันการแพรเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1) มีการคัดกรองบุคลาการและผูมาติดตอราชการกอนเขาสำนักงานและตองสวมหนากากอนามัย
ตลอดเวลา 2) นำเครื่องอบโอโซนไวใชฆาเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราภายในอาคาร สถานที่ตาง ๆ ในหนวยงาน และให
บริการอบฆาเชื้อภายในรถยนตของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ 3) มีการเวนระยะหางระหวางบุคลากรในการมา
ปฏิบัติงาน สนับสนุนใหบุคลากรฝายวิชาการปฏิบัติงานที่บาน (work form home) การจัดประชุมตาง ๆ ผานโปรแกรม
ออนไลน ทั้งนี้บุคลากรคณะครุศาสตรไดรวมแรงรวมใจกันจัดทำ Face shield เพื่อใหบุคลาการในหนวยงานไดใชปองกัน
ตนเองจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ¤Ô´¤Œ¹µÙŒ Smart Swab Test Covid 19
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะครุศาสตรไดเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากร
ทางการแพทย พบผูติดเชื้อโวรัสโคโรนา ดังนั้นจังหวัดนครพนมจึงตองเฝาระวังการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการสัมผัสผูมีภาวะเสี่ยงติดเชื้อ คณะครุศาสตรจึงคิดคนตู Smart Swab Test Covid 19 ซึ่ง
ออกแบบโดยอาจารยวีระศักดิ์ จุลดาลัย อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใชในการเก็บตัวอยางสารคัดหลั่งจากผูมี
ภาวะเสียงติดเชื้อ
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ Á¹¾. ] »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¾ÄÉÀÒ¤Á 2563

ÁÍºµÙŒ Smart Swab Test Covid 19
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะครุศาสตรรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนมและบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
นครพนม ไดรวมกันมอบตู Smart Swap Test Covid 19 จำนวน 2 ตู ใหกับศูนยบริหารสถานการณโควิด 19 จังหวัดนครพนม
เพื่อสงมอบตอใหโรงพยาบาลนครพนมไดใชเพื่อประโยชนทางการแพทยตอไป

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹µŒ¹äÁŒ»ÃÐ¨Ó»‚¢Í§ªÒµÔ 63

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมวันตนไมประจำปของชาติ พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใตชื่อ "รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน" สืบสานสู 100 ลานตน ณ บริเวณดานขางอาคารพิทยปกรณ
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ Á¹¾. ] »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2563

¾Ô¸Õà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà´็¨¾ÃÐ¹Ò§à¨ŒÒÊØ·Ô´Ò ¾ÑªÃÊØ¸Ò¾ÔÁÅÅÑ¡É³ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เนื่องในวาระอันเปนมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 42 พรรษา ผูชวยศาสตราจารย วาที่ รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม นำรองคณบดี ผูชวยคณบดี คณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา กลาวถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

ÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¨ÔµÍÒÊÒÊÒÁÑ¤¤Õ»ÃÍ§´Í§áÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂàÂÒÇª¹Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563 ¢Í§Á³±Å·ËÒÃº¡·Õ่ 210
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 สโมสรนักศึกษาประจำปการศึกษา 2563 เขารวมโครงการจิตอาสาสามัคคีปรองดองและ
โครงการคายเยาวชนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำป 2563 ของมณฑลทหารบกที่ 210 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
และปลูกจิตสำนึกในดานคุณธรรม จริยธรรม การชวยเหลือสังคม มีจิตสาธารณะและเสริมสรางองคความรูความเขาใจในการ
ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมีกิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผูอำนวย
การโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนามน กิจกรรมการผลิตเจลลางมือ โดยวิทยากรจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นครพนม กิจกรรมฝกอาชีพ ไดแก การปลูกผักสวนครัว การซอมบำรุงรถยนตเบื้องตน และกิจกรรมชุมชนสัมพันธโดยการนำ
ผลผลิตจากกิจกรรมไปมอบใหแกชุมชนบานนาโพธิ์
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

5

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ Á¹¾. ] »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2563

¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÍÍ¹äÅ¹ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒä·Â
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิชาการ : กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย
สาขาวิชาภาษาไทยในการออกแบบและพัฒนาเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ¹Ó »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ฝายกิจการนักศึกษาไดจัดกิจกรรมทักษะการเปนผูนำใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 – 3 เพื่อใหนักศึกษา
ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชน การประกอบศาสนพิธี การฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตน การทำ CPR
การเคลื่อนยายผูปวย และฝกภาวะความเปนผูนำ
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ Á¹¾. ]

»ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2563

»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹ÃÐ´ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ ³ ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ
วันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 9 หลักสูตร แบงออกเปน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท
จำนวน 1 หลักสูตร

»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÐ´ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร ประจำปการศึกษา 2562 โดยมีรายนามคณะกรรมการฯ
ดังนี้
1) อาจารย ดร.วรวุฒิ อินทนนท
2) นางอาภาพร สุพร
3) นางสาวเพ็ญพิชญา ปดตะ
จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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[ ¢‹ÒÇÊÒÃ ¤ÃØÈÒÊµÃ Á¹¾. ] »ÃÐ¨Óà´×Í¹ ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2563

¡Ô¨¡ÃÃÁ»°Á¹Ôà·È áÅÐ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม
ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนเกี่ยวกับการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ไดเรียนรูการ
ใชชีวิตรวมกับผูอื่น และการทำงานเปนทีม ไดเรียนรูทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริม
สรางการมีศรัทธาและมีใจรักสถาบัน พรอมทั้งใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานวิชาการและงานดานการเงินที่เกี่ยวของ
กับนักศึกษา

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´·Óá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃÏ

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ
ทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธทางการเงินที่จะใชในการดำเนินงานภายในคณะประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล
จังหวัดสกลนคร โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สุวรรณนอย กรรมการผูทรงคุณวุฒิประจำคณะครุศาสตร
เปนวิทยากร
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จุลสารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

EDU Hall of Fame »ÃÐ¨Óà´×Í¹ àÁÉÒÂ¹-ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2563

ประวัติ อาจารยวีระศักดิ์ จุลดาลัย
วันเดือนปเกิด 29 มีนาคม 2505
ตำแหนงปจจุบัน : อาจารย
สถานที่ติดตอ (ที่ทำงาน) : สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร
167 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท/โทรสาร :
08-1184-8659
E-mail – address :
Weerasak222@gmail.com
ที่อยู (ที่บาน) :
167 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท/โทรสาร :
ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี – เอก ; สาขา และสถาบัน)
+ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป จากวิทยาลัยครูพระนคร
+ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปจจุบันเปนอาจารยสอนสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และทำงานวิจัย
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 16 ป ซึ่งผลงานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาตู
ตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยใชระบบโอโซน และรังสีอุตตราไวโอเลต”เปนหนึ่งในงานวิจัยที่พัฒนาตอยอดจากงาน
วิจัยที่ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ในโครงการพัฒนากระบวนการอบแหงสมุนไพรโดยประยุกตใช
เทคโนโลยีอบแหงแบบปลอดเชื้อและความชื้นต่ำดวยพลังงานสะอาดและระบบฆาเชื้อปนเปอนในสมุนไพรดวย
โอโซน รวมทั้งการตอยอดจากงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ปที่ 4 ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการนำโอโซน
มาฆาเชื้อจุลินทรียในผัก ผลไม เนื้อสัตว และสมุนไพรอบแหง รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียดวยโอโซน ซึ่งไดผลการ
ทดลองเปนที่นาพอใจ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำโอโซน รวมทั้งคุณสมบัติเดนที่สำคัญของแสงอัลตรา
ไวโอเลตในกระบวนการฆาเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีประสิทธิภาพ มาประยุกตใชในการพัฒนาตูตรวจหาเชื้อ
โควิด 19 เนื่องจากปจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 สรางความเดือดรอนใหกับมวลมนุษยชาติ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจังหวัดนครพนม เปนจังหวัดหนาดานประตูการคาและการทองเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูง
กับการระบาดของเชื้อโควิด19 ดวยความสำนึกในบทบาทหนาที่อาจารยและนักวิจัยมีพันธกิจภายใตคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีพันธกิจหลักอยางหนึ่งคือเปนที่พึ่งทางวิชาการใหกับชุมชนและสังคมนอกเหนือจากการ
ผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคม
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ดังนั้น จากสถานการณชุมชนและสังคมไดรับความเดือดรอนจากการระบาดของเชื้อโควิด19 จึงเกิดการ
ประชุมระดมสมองจากหลายภาคสวนเพื่อวางแผน ออกแบบ และสรางตู Smart Swab Test Covid19 เพื่อนำ
ใชตรวจหาเชื้อหาเชื้อโควิด 19 ใหสามารถควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโควิด19 รวมทั้งสรางความปลอดภัย
ตอบุคลากรทางการตอการติดเชื้อจากผูปวย เมื่อไดตรวจสอบประสิทธิภาพการทำระบบตางๆของตูแลวภาคี
ในการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนไดนำตู smart swab test covid19 ไปมอบกับทางโรงพยาบาลนครพนม
หลังจากทางบุคลากรทางการแพทยไดใชงานไดมีการติดตามประเมินผล ผมไดเห็นรอยยิ้มของหมอและบุคลากร
ทางแพทยบอกวาการใชตู smart swab test covid19 สรางความปลอดภัยใหหมอและบุคลากรทางการแพทย
รวมทั้งผูปวยมาก นอกเหนือจากนั้นทางโรงพยาบาลนครพนม จะนำตูตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไปใชในการตรวจ
วัณโรคอีกดวย ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับภาคีเครือขายที่รวมพัฒนา โดยภาคีทุกภาคสวนตางก็มีความสุขที่มี
สวนรวมในการสรางสิ่งดีงามแบบการใชศักยภาพของคนในทองถิ่นใหกับสังคมในสถานการณวิกฤต
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ผูชวยศาสตราจารย สุธิดา เลขะวัฒนะ
(Asst. Prof.Sutida Lekawattana)
ชื่อตาม IUPAC
ลักษณะทางกายภาพ
ความอันตราย

: Trioxygen
: Bluish Colored Gas
: Oxidant (O)

ในวิกฤติสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 คณะคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ไดนำประโยชนของกาซโอโซนมาใชอบฆาเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ไรฝุนและเชื้อรา เพื่อทำลายเชื้อโรคในพื้นที่ทำงาน และรถยนต
สวนบุคคล มาตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอรวบรวมขอมูลคุณสมบัติและ
ประโยชนของโอโซนมาฝากเพื่อใหทุกทานไดเตรียมความพรอมในการใชชีวิตยุค New Normal กันนะคะ
โอโซน (Ozone หรือ O3) เปนโมเลกุลที่ประกอบจากออกซิเจน 3 อะตอม เกิดจากการรวมตัวกันของกาซออกซิเจน 1
โมเลกุลกับอะตอมออกซิเจนอิสระ 1 อะตอมที่แตกตัวจากกาซออกซิเจนโดยการกระตุนของรังสีอัลตราไวโอเล็ตซี (UV-C)
กาซโอโซนเกิดขึ้นไดเองในธรรมชาติ เปนรูปหนึ่งของกาซออกซิเจนที่มีพลัง (Active Oxygen) สามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
กับสารอินทรีย สารอนินทรียไดเกือบทุกชนิด มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อที่รุนแรงและเร็วกวาคลอรีนถึง 3,125 เทา โอโซนจะเขาไป
จับโมเลกุลของสารปนเปอน และทำการแยก ยอย สลาย โดยการเปลี่ยนโครงสรางของสารนั้น หลังทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปร
สภาพกลับเปนกาซออกซิเจน โอโซนตามธรรมชาติ พบในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร ทำหนาที่ปองกันอันตรายจากรังสี
อุลตราไวโอเลตซึ่งไมเปนพิษ แตโอโซนที่พบในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟยรที่เราหายใจจัดวาเปนโอโซนที่เปนพิษ สงผลกระทบ
ตอรางกายของมนุษยหากสูดดมกาซเขาไป ดังนั้นจึงตองทำความเขาใจกอนใชงาน

โอโซนถูกคนพบและบันทึกเปนลายลักษณอักษรในป ค.ศ. 1840 โดย คริสเตียน ฟรีดริช เชินไบน (Christian Friedrich
Schönbein) นักเคมีชาวเยอรมัน ตั้งชื่อเปนภาษากรีกวา ozein ซึ่งแปลวากลิ่น เครื่องผลิตโอโซนเครื่องแรกไดถูกผลิตโดย
วอน ซีเมนต (Von Siemens) ที่กรุงเบอรลิน (Berlin) โดยใชไฟฟา (Silent Electrical Discharge) กระทำกับอากาศหรือกาซ
ออกซิเจน ซึ่งกาซออกซิเจนบางสวนเทานั้นที่จะกลายเปนโอโซน หากใชอากาศจะเรียกกาซผสมนี้วา ถาใชกาซออกซิเจนกาซ
โอโซนที่เกิดขึ้นจะปนอยูกับกาซออกซิเจนที่เหลือ เรียกวา Ozonized Oxygen เครื่องมือที่ใชเตรียมกาซโอโซนดวยวิธีนี้เรียกวา
ไอโซไนเซอร (Ozonizer)
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ประโยชนของโอโซน
ประโยชนของโอโซน ไดรับการรับรองจากองคการระดับโลกและรวมถึงผลงานวิจัยทั่วโลกถึงคุณสมบัติ
ในการทำความสะอาดและกำจัดสิ่งปนเปอนตางๆ ออกจากพื้นผิวที่งาย และราคาไมแพง (Auger electron
spectroscopy, ESCA, and ISS/SIMS studies) เนื่องจากคุณสมบัติของโอโซน คือ ความเปนกาซ จึงสามารถ
เขาถึงพื้นที่ตางๆ ไดอยางทั่วถึง จึงมีการนำประโยชนของโอโซนไปใชงานไดอยางหลากหลาย อาทีเชน
1. ไมมีสารตกคาง โอโซนจะสลายกลายเปนออกซิเจนภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาที จึงเหมาะสำหรับการ
ฆาเชื้อในน้ำดื่ม และแยกสสารอนินทรีย เชน เหล็กและแมงกานีส ไดดวย
2. กำจัดเชื้อโรค ไดแก เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ไรฝุน และเชื้อรา ไดถึง 99% ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงความเขมขน
ของปริมาณโอโซนและระยะเวลาที่ใชตอเนื่อง โดยโอโซนจะเขาไปทำลายผนังเซลลของเชื้อโรคตาง ๆ ทําใหเชื้อโรค
ไมสามารถเจริญเติบโตและตายไปในที่สุด
3. ดับกลิ่น ดวยการทําปฏิกิริยากับกลิ่นอันไมพึงประสงค เชน ไอระเหยในสารอนินทรีย ทําใหเกิดสาร
ประกอบที่ไมมีกลิ่น เหมาะนำไปใชดับกลิ่นในชองแอร เบาะ พรม หองนอน ตูเสื้อผา ตูรองเทา หองทำงานและ
หองน้ำ
4. สลายแกสพิษ โอโซนจะเขาไปทำลายโครงสรางของแกสพิษ ทําใหแกสพิษเหลานั้น สลายตัวหรือเปลี่ยน
รูป เชน กําจัดพิษของสารฆาแมลงที่ตกคาง หรือ ลดพิษของสารฟอรมาดีไฮดจากการทาสีบานใหม เปนตน
5. การใชกับรางกาย เชน การใชเพื่อทำความสะอาดบาดแผลบริเวณผิวหนัง การอาบน้ำโอโซนเพื่อสุขภาพ
ผิวที่ดี ชวยลดกลิ่นและอาการคันบริเวณผิวหนัง ผสมโอโซนกับน้ำมันมะกอกใชสระผมเพื่อขจัดรังแค และปองกัน
ผมรวง
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จากประโยชนของโอโซน มีขอพึงระวัง คือ โอโซนจะทำปฏิกิริยากับอากาศเกิดเปนอนุมูลอิสระที่วองไวสำหรับปฏิกิริยา
อื่นๆ เชน photochemical smog การเกิดฝนกรดและยังทำลายเซลลของสิ่งมีชีวิต และระคายเคืองตอระบบหายใจ เครื่อง
ผลิตโอโซนในสำนักงาน มักจะผลิตโอโซนไดในความเขมขนที่ไมสูงมากพอที่จะฆาเชื้อโรคได เพียงแตกำจัดกลิ่นและควันมากกวา
แตถาความเขมขนที่สูงมากพอก็จะสามารถฆาเชื้อโรคเชื้อราตายได แตนั่นก็หมายถึง มันก็สามารถทำอันตรายแกสิ่งมีชีวิตได
เชน อาจเสียชีวิตไดถามีการสูดดมเขาในปริมาณมาก ดังนั้น กอนเปดใชงานเครื่องผลิตโอโซน ควรไลอากาศภายในหองออก
ใหหมด และที่สำคัญหามบุคคลและสัตวเลี้ยงอยูในหองที่กำลังเปดใชเครื่องผลิตโอโซนเปนอันขาด
ขอใหมีความสุขกับวิถี New Normal กันนะคะ
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