
นํ�าสตรอง
เอซดิกิ
พเีอช 2.5
จากเครื�องคังเก้น โดยบรษัิทอีนาจกิ



strong acidic electrolyzed water :  ในป� 1997, ภายใต้กฎหมาย
เวชภัณฑ์ (Pharmaceutical Affairs Act) เครื�องผลิตนํ�า

electrolyzed    (electrolyzed water generators) ไดถ้กูรบัรอง
ใหเ้ป�นเครื�องมอืแพทย ์สาํหรบัใชฆ้า่เชื�อและทําความสะอาด endoscopes (กล้องที�ใช้

ในการตรวจสอบทางการแพทย)์     และนํ�า electrolyzed ที�ถกูใชใ้นสาย
งานการแพทย ์ไดถ้กูตั�งชื�ออยา่งเป�นทางการวา่ strong acidic

electrolyzed water
hypochlorous acid water : ในเดอืนมถินุายน 2002      acidic

electrolyzed water ไดถ้กูรบัรองและกําหนดใหเ้ป�น สารที�ใสล่งในอาหารเพื�อฆา่
เชื�อ (disinfecting food additive) และถกูใชช้ื�อวา่ hypochlorous

acid water ในสายงานของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
electrolytic hypochlorous acid water : ไดร้บัการรบัรองวา่เป�นสาร

เคมทีางการเกษตรที�ปราศจากอันตราย (“Designated Harmless
Agricultural Chemical”) ในเดอืนมนีาคม 2014 โดยกระทรวงเกษตร ป�า

ไม ้และประมง ของญี�ปุ�น

ชื�อเรยีกอื�นๆเพิ�มเติม



         นํ�าสตรองเอซดิกิพเีอช 2.5 ที�ผลิตจากเครื�องคังเก้น  มสีรรพคณุในการฆา่เชื�อ  สามารถใชกั้บแผล ulcers,แผลถลอก,แผลผา่ตัด,แผลไฟไหม ้ และแผลอื�นๆ    
 นํ�าสตรองเอซดิกิพเีอช 2.5 มค่ีา +ORP มากกวา่ 1,000  มพีเีอชตํ�ากวา่ 2.7   สามารถฆา่เชื�อบรเิวณบาดแผลโดยไมทํ่าลายผวิหนงัโดยรอบ   สามารถใชใ้นการ debridement(ตัด
เล็มเนื�อตายของบาดแผล),ใชล้้างแผล และทําใหแ้ผลเฉียบพลันและแผลเรื�อรงัมคีวามชุม่ชื�น      นํ�าสตรองเอซดิกิพเีอช 2.5 ชว่ยใหร้า่งกายเกิดกระบวนการซอ่มแซมตัวเองตามธรรมชาติ  
 ด้วยกรดไฮโปคลอรสั สารชนดิเดยีวกันกับที�ภมูคิุม้กันเราหลั�งออกมาเพื�อฆา่เชื�อโรค

        ปลอดภัยเหมอืนนํ�า

ปลอดภัย :  ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง  เข้าปาก เข้า
ตา ไม่เป�นอันตราย ไม่มีสารพิษตกค้าง
พร้อมใช ้: ไม่ต้องผสม  ไม่ต้องเจือจาง  ผลิตจาก
เครื�องใช้ได้ทันที
เป�นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม : ไม่ทําอันตรายต่อสิ�ง
แวดล้อม  เพราะไม่มีสารเคมีใดๆ และจะสลายตัว
กลายเป�นนํ�าดังเดิม
สารพัดประโยชน ์: ใช้ได้ตั�งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 



สําหรับทําความสะอาดอาหาร : ฆ่าเชื�อโรค ไข่พยาธิในอาหาร ผัก ผลไม้ เนื�อสัตว์
เพื�อฆ่าเชื�อเคร ��องใช้ภายในบ้าน ผ้าล้างจาน ผ้าขนหนู และภาชนะต่างๆ : ล้างและปล่อยให้แห้งสนิท
ใช้ล้างมือเพื�อฆ่าเชื�อ : ใช้แทนแอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือ ไม่ทําให้มือแห้ง ไม่ระคายเคือง ไม่แสบตา
การล้างมือก่อนปรุงอาหารเป�นสิ�งสําคัญของสุขอนามัยอาหาร ป�องกันอาหารเป�นพิษ
ใช้กําจัดหูด หร �อติ�งเนื�อบนผิวหนัง โดยใช้ผ้าก๊อซชุบนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 แล้วแปะลงบนหูด
หร �อติ�งเนื�อ และใช้พลาสเตอร์ หร �อเทปป�ดแผล แปะทับอีกที ควรเปลี�ยนพลาสเตอร์อย่างน้อยวันละ
ครั�ง พบว่าประมาณ 30-60 วัน ติ�งเนื�อหร �อหูดจะหลุดออก
ใช้ล้างแผลเพื�อฆ่าเชื�อแบคทีเร �ย โดยไม่ทําให้แสบแผล ใช้ได้ในแผลเน่าหร �อเนื�อตาย (Gangrenous
tissue)
ใช้ล้างอาหารทะเล และใช้ผลิตนํ�าแข็งปราศจากเชื�อ สําหรับแช่อาหารทะเลด้วย เนื�องจากนํ�าแข็ง
ทั�วไปสกปรก มีเชื�อโรคมาก ทําให้เชื�อโรคแพร่กระจายสู่อาหารทะเลที�แช่อยู่ได้
ใช้แช่มือ หร �อเท้า เมื�อติดเชื�อราที�เล็บ หร �อติดเชื�อราที�ผิวหนัง เช่น ที�เท้า Athlete’s foot หร �อ
Hong Kong foot (โรคนํ�ากัดเท้า หร �อโรคฮ่องกงฟุต)
ใช้แช่เท้าในคนที�มีกลิ�นเท้าเหม็น
ใช้ในผู้ที�ปลูกผักแบบ Green House เพื�อฆ่าเชื�อในรางผัก Hydroponic
ใช้แทนโรลออนระงับกลิ�นตัว โดยสเปรย์ที�รักแร้
เหมาะสําหรับผู่ที�ต้องการเป�ดร้านอาหารออร์กานิก หร �อสลัดบาร์
ใช้อมกลั�วปากแทนนํ�ายาบ้วนปาก เพื�อขจัดกลิ�นปาก และฆ่าเชื�อที�เป�นสาเหตุของโรคในช่องปาก โรค
เหงือกและฟ�น  ป�องกันฟ�นผุ

นํ�าสตรองเอซดิกิพเีอช 2.5 
ใชทํ้าอะไรไดบ้า้ง



ใช้ในร้านอาหาร ภัตราคาร เพื�อฆ่าเชื�ออุปกรณ์ทําอาหารและฆ่าเชื�อวตัถุดิบ เช่น ผัก ผลไม้ เนื�อ
สัตว์ ก่อนนําไปประกอบอาหาร
ใช้กลั�วคอ หร �อสเปรย์เข้าไปในคอ เมื�อมีอาการเจ็บคอ หร �อเป�นแผลในปาก แผลร้อนใน
เหมาะกับซุปเปอร์มาร์เก็ต ใช้สเปรย์ลงบนผัก ผลไม้ บนชั�นเพื�อยืดอายุบน Shelf-Life
เมื�อมีบาดแผลเลือดไหล (ที�ไม่รุนแรง) ให้แช่ในนํ�าสตรองเอซิดิก พีเอช 2.5 จะช่วยห้ามเลือด
ได้
ใช้ในโรงยิม หร �อฟ�ตเนสเซ็นเตอร์ เพื�อกําจัดเชื�อโรคที�อุปกรณ์ฟ�ตเนส กําจัดกลิ�นอับ และกลิ�น
เหงื�อติดอุปกรณ ์ ลดการแพร่เชื�อจากคนหนึ�งสู่อีกคนหนึ�ง
ใช้แปรงฟ�น และแช่แปรงสีฟ�นหลังแปรงฟ�น เพื�อลดการสะสมของเชื�อโรคที�แปรงสีฟ�น
ใช้ในโรงพยาบาล เพื�อทําความสะอาดห้องผู้ป�วย, เตียงผู้ป�วย, กระโถน, Stethoscope,
ปลอกแขนวดัความดัน   และอุปกรณ์อื�นๆที�สัมผัสกับผู้ป�วย, อุปกรณ์ทําฟ�น
ใช้ในโรคเร �ม อีสุกอีใส งูสวดั และแผลร้อนใน รวมทั�งเร �มที�อวยัวะเพศ
เหมาะสําหรับใช้ในห้องผ่าตัด ใช้ฆ่าเชื�อโต๊ะ เตียงผ่าตัด,อุปกรณ์ดมยา, อุปกรณ์การแพทย์,
เคร ��อง X-ray
ใช้ลดอาการคันจากแมลงสัตวกั์ดต่อย
เหมาะสําหรับใช้ในบาร์ หร �อไนท์คลับ เพื�อฆ่าเชื�อและกําจัดกลิ�นอับ กลิ�นบุหร �� ป�องกันการแพร่
เชื�อโรคจากคนหมู่มาก
ใช้สเปรย์ลงบนฝาชักโครก โถส้วมในห้องนํ�าสาธารณะ ลดการติดเชื�อแบคทีเร �ยในช่องคลอด
เหมาะสําหรับทําความสะอาดและฆ่าเชื�อในเร �อสําราญ(Cruise Ship) เนื�องจากเร �อสําราญ
ต้องเสร �ฟอาหารให้ลูกค้า
จํานวนมาก หากมีคนติดเชื�อ 1 คน จะแพร่เชื�อไปสู่ลูกค้าคนอื�นๆ ทําให้ธุรกิจเร �อสําราญเสีย
หายได้
สเปรย์บนที�จับประตู, สว �ชไฟ, ปุ�มกดลิฟท์ หร �อบร �เวณที�มีคนสัมผัสจํานวนมาก เพื�อป�องกัน
การแพร่เชื�อจากคนหนึ�ง ไปสู่อีกคนหนึ�ง



เหมาะสําหรับทําความสะอาดห้องในโรงแรม เพื�อฆ่าเชื�อและกําจัดกลิ�นอับ กลิ�นบุหร �� โดยสามารถ
ต่อเข้ากับ Foggers
ใช้สเปรย์ลงบนมีดหร �อเขียง เพื�อฆ่าเชื�อก่อนการประกอบอาหาร
ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื�อที�มือ/เท้า ก่อนเข้าบร �เวณที�ต้องปลอดเชื�อ  เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร
โรงงานยา
ใช้แทนนํ�ายาถูพื�น เช่น Dettol ฆ่าเชื�อโรคโดยปราศจากกลิ�นรุนแรง ปราศจากสารเคมีตกค้าง
ปลอดภัยต่อคนเป�นโรคภูมิแพ้
สเปรย์ลงบนเปลือกไข่เพื�อฆ่าเชื�อโรค ก่อนนําไข่เก็บในตู้เย็นหร �อก่อนนําไปประกอบอาหาร
ใช้ทําความสะอาดของเล่นเด็ก โดยไม่เป�นอันตราย หากเด็กสัมผัสหร �อเอาเข้าปาก
เหมาะสําหรับใช้ในการปศุสัตว ์เช่น ทําความสะอาดฆ่าเชื�อ
เล้าหมู ใช้ฉีดสเปรย์ลงบนอาหารสัตวเ์พื�อฆ่าเชื�อ ก่อนนําไปให้สัตวกิ์น ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ปลอดภัยต่อสัตว์
ใช้ทําความสะอาดขวดนม ของใช้ทารก โดยไม่ต้องซื�อเคร ��องนึ�งขวดนมเด็ก
ใช้ทําความสะอาดเพื�อฆ่าเชื�อ ในบร �เวณกวา้งได้อย่างรวดเร็ว โดยต่อเข้ากับ Pressure Sprayer
ใช้ล้างคราบชากาแฟ และคราบฝ� งแน่น ที�ถ้วยแก้ว และภาชนะเซรามิก
ใช้ทําความสะอาดวสัดุอุปกรณท์ ี�ทําจากยาง โดยไม่ทําให้เนื�อวสัดุเสียหาย
ใช้ทําความสะอาดบร �เวณอับชื�น เพื�อป�องกันเชื�อรา
เหมาะกับใช้ในสวนสัตว ์เพื�อทําความสะอาดคอกสัตว ์กรงสัตว ์และบร �เวณใกล้เคียง เพื�อกําจัด
กลิ�นสาป โดยไม่ทําอันตรายต่อสัตวแ์ละสิ�งแวดล้อม
ใช้แช่ถุงเท้าก่อนนําไปซัก เพื�อขจัดกลิ�นและฆ่าเชื�อโรค
ใช้ฆ่าเชื�อ ทําความสะอาดตู้ล็อคเกอร์ เพื�อกําจักกลิ�นเหม็นอับ
ใช้แช่ผ้าปทีู�นอน ในเด็กที�มีพยาธิ เพื�อฆ่าไข่พยาธิที�อยู่บนที�นอน โดยไม่ต้องเอาผ้าปทีู�นอนไปต้ม

 



เหมาะสําหรับใช้ทําความสะอาดในโรงเร �ยน ปลอดภัย 100% ปราศจาก

สารพิษตกค้าง ใช้แทนนํ�ายาทําความสะอาดทุกชนิดที�ใช้อยู่ในป�จจุบัน

ใช้สเปรย์เพื�อไล่ ทาก ยุง มด แมลงวัน แมงมุม

ใช้ทําความสะอาดที�กดนํ�าดื�ม โดยมีความปลอดภัย 100% หากรับประทาน

เข้าไป

ใช้สเปรย์แทนยาฆ่าแมลง หร �อสารเคมีที�เป�นอันตราย ลงบนพืชที�ปลูก

ทางการเกษตร เหมาะสําหรับผู้ที�ต้องการทําการเกษตรแบบ ออร์กานิก

เหมาะสําหรับใช้ทําความสะอาดโต๊ะ เก้าอี�นักเร �ยน ในโรงเร �ยน เนื�องจาก

เด็กเล็กจะเป�นโรคติดต่อง่าย หากมีเด็กคนหนึ�งป�วยในห้อง มักแพร่เชื�อให้

คนอื�นๆในห้องด้วย

สเปรย์ลงบนสุนัข แมว เพื�อกําจัดเห็บ

ฉีดล้างทําความสะอาดกลิ�นฉี�แมว ฉี�สุนัข

ใช้สระผม หร �อสเปรย์ลงบนศีรษะ ในเด็กที�เป�นเหา

ฉีดทําความสะอาดผิวทารก บร �เวณที�เป�นผื�นผ้าอ้อม

ใช้ซักผ้าขาว แทนนํ�ายาซักผ้าขาว

ใช้ขจัดคราบเป�� อนบนเสื�อผ้า โดยไม่ทําให้สีผ้าตก หร �อกัดเนื�อผ้า



การผลิตนํ�าสตรองเอซดิิกพเีอช 2.5
         ตามปกติโมเลกุลของนํ�าประกอบด้วย ไฮดรอกซิลไอออน (OH-) และไฮโดรเจนไอออน (H+)    เมื�อนํานํ�ามาผสมโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ -
Electrolysis Enhancer) และใช้กระบวนการแยกสารเคมีด้วยไฟฟ�า (electrolysis)  จะเกิดเป�นสารประกอบ ไฮโปคลอรัสแอซิด (HOCl) ซึ�งมี
ฤทธิ�ในการฆ่าเชื�อโรค

+ + =
นํ�า เกลือ ไฟฟ�า

      กลไกในการกําจัดเชื�อโรค   โดยนํ�าสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5 จะปรับเปลี�ยนโครงสร้างโมเลกุล
(denature) ของโปรตีน ที�อยู่ตรงผนังเซลล์ของจุลินทร �ย์ หร �อไวรัส ซึ�งเป�นสิ�งมีชีว �ตเซลล์เดียว  
 ทําให้เซลล์มีความดันภายในและภายนอกเซลล์ไม่เท่ากัน   เป�นผลให้เซลล์แตกและตาย  โดยไม่
ทําลายเซลล์มนุษย์



ไฮโปคลอรสัแอซดิ (HOCl) 
นํ�ายาฆา่เชื�อที�จาํลองกลไกฆา่เชื�อในมนษุย ์

         กรดไฮโปคลอรัสเป�นสารเคมีที�ร่างกายมนุษย์สร้างขึ�นตามธรรมชาติในขบวนการของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ (Immune System) เพื�อต่อต้านและฆ่าเชื�อโรคที�

รุกรานเข้าสู่ร่างกาย   โดยเม็ดโลหิตขาวที�มีชื�อเร �ยกวา่ “นิวโทรฟ�ล” (Neutrophil) จะเข้ามาสร้างกรอบล้อมรอบเชื�อที�รุกราน ขบวนการนี�เร �ยกวา่ Phagocytosis  จาก

นั�นนิวโทรฟ�ล จะมีการสร้าง กรดไฮโปคลอรัส (HOCL-Hypoclorous Acid) จํานวนมาก และนํามาใช้ฆ่าเชื�อที�ล้อมกรอบไว้

 

         เคร ��องคังเก้น สามารถผลิตนํ�าสตรองเอซิดิกพีเอช 2.5 ซึ�งมี “กรดไฮโปคลอรัส” (HOCL-Hypoclorous Acid) ซึ�งเป�นสารต่อต้านเชื�อโรคที�ร่างกายผลิตขึ�นเอง

ตามธรรมชาติ กรดไฮโปคลอรัส นี�สามารถฆ่าเชื�อแบคทีเร �ย เชื�อรา เชื�อไวรัส และ“สปอร์”ที�ฆ่ายาก แต่ปลอดภัยต่อมนุษย์และเป�นมิตรต่อสภาพแวดล้อม ดังนั�นจึงมีการนํา

กรดไฮโปคลอรัสไปใช้ฆ่าเชื�อในงานต่างๆอย่างกวา้งขวาง
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