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ค�ำน�ำ

 อุทกภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีความรุนแรงแตกต่าง
กันไปตามแต่สถานการณ์ ซึ่งบางครั้งมีความรุนแรงและเกิดเป็นวงกว้างในหลาย
พื้นที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม จากการขาดแคลนน�้าสะอาด อาหาร ที่พักอาศัย ฯลฯ ดังนั้นเมื่อน�้า
เริ่มลด ประชาชนจึงต้องช่วยกันจัดการในเรื่องการท�าความสะอาดบ้านเรือนและ
ปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟูให้บ้านเรือนกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัย
ของประชาชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

 กรมอนามัย ห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้จัดท�า คู่มือประชาชน
รื้อ...ล้ำง...หลังน�้ำลด ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นแนวทางน�าไปสู่การปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง หรอืร่วมแรงร่วมใจกนัฟ้ืนฟบู้านเรอืน ตลอดจนชมุชนให้สามารถด�ารงชวีติ
อยู่อย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

            
ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย
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 น�้าท่วมได้น�าพาสิ่งสกปรกต่างๆ มาจากทุกสารทิศ ทั้งโคลนตม ขยะมูลฝอย
วัสดุ สิ่งของที่ถูกน�้าพัดพามาหรือข้าวของที่เปียกน�้าได้รับความเสียหาย ดังนั้น
หลังน�้าลดสภาพแวดล้อมโดยรอบจึงเต็มไปด้วยขยะก่อให ้เกิดการหมักหมม
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคได้ เมื่อสถานการณ์น�้าท่วมเริ่มคลี่คลายลง
จนเกอืบเข้าสูภ่าวะปกตนิัน้ สิง่ส�าคญัทีป่ระชาชนจะต้องค�านงึถงึคอื การท�าความสะอาด
บ้านเรือน และการดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านและชุมชน 

 เพื่อสุขอนามัยของประชาชน จึงจ�าเป็นต้องมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และ
ที่พักอาศัย ให้สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคและสัตว์มีพิษ รวมถึงอุบัติเหตุ ดังนั้น
กรมอนามยั จงึขอแนะน�าแนวทางการปรบัปรงุทีพ่กัอาศยั สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ
มีสุขภาพดีภายหลังน�้าลด ดังต่อไปนี้ 
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กำรปรับปรุงที่อยู่อำศัย และสภำพแวดล้อม  ควรท�ำดังนี้

1.	ตรวจดูระบบไฟฟ้า	
   เมื่อกลับเข้าสู่บ้านพัก จะพบกับปัญหาน�้าท่วมขัง ก่อนอื่นต้องสับคัตเอ๊าท์
หรอืสะพานไฟลง ควรสวมรองเท้าและถงุมอืทีเ่ป็นฉนวนไฟฟ้าและอย่าแตะอปุกรณ์ไฟฟ้า
ขณะร่างกายเปียกชื้น เพราะอาจถูกไฟดูด 

   ตรวจสอบปลั๊กไฟ สายไฟว่าเปียกชื้นหรือไม่ ก่อนจะใช้งานต้องรอให้แห้ง
สนิทก่อน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานหากช�ารุดจน
ไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ซึ่งควรเรียกช่างไฟฟ้า
มาช่วยแก้ไขอย่าลองผิดลองถูกเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
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2.	ส�ารวจ	ตรวจสอบความเสียหาย
 ตัวบ้านและบริเวณบ้านเรือน ควรส�ารวจตรวจสอบ ความเสียหายตัวโครงสร้าง
ของบ้าน และบริเวณโดยรอบบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง หลังคา ระเบียง รั้ว
ประตูรั้ว ฯลฯ เพื่อตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงและพร้อมใช้การได้ตามปกติ 

3	เตรียมการก่อนล้าง
   เตรยีมอปุกรณ์ส�าหรบัเกบ็กวาด ท�าความสะอาด เช่น ถงุด�าใส่ขยะ ไม้กวาด
แปรงถูพื้นชนิดมีด้าม ผงซักฟอก ถังน�้าพลาสติก สายยางฉีดน�้า ฯลฯ  
   ก่อนท�าความสะอาดบ้านเรือนให้เก็บรวบรวม คัดแยกเศษวัสดุ และขยะ
ประเภทต่างๆ ขยะที่ยังขายได้ให้ใส่ในถุงด�า เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ ส่วนขยะที่
ไม่สามารถขายได้ให้รวบรวมใส่ถุงด�ามัดปากถุงให้แน่น ให้ก�าหนดจุดรวบรวมขยะ
น�าไปกองรวมกันไว้ รอท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบน�าไปก�าจัดต่อไป ซึ่ง
การแยกนี้จะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องน�าไปก�าจัด
    ในขณะเก็บกวาดขยะเพื่อจะล้างท�าความสะอาดบ้านเรือน ให้ระวังสัตว์มีพิษ
เช่น ตะขาบ งู ซึ่งอาจหนีน�้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ ดังนั้น ควรใช้ไม้เขี่ยขยะหรือสิ่งของ
เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นหนีไปก่อน 



7

4.	ลงมือล้างท�าความสะอาด
 หลงัจากเกบ็กวาดเศษขยะทีม่ากบัน�า้ท่วมแล้ว ลงมอืขดัถคูราบสกปรกด้วยแปรง
ที่มีด้ามและขนแปรงแข็งๆ หรือไม้กวาดทางมะพร้าว ซึ่งการท�าความสะอาดนี้ควร
ท�าทันทีหลังน�้าลดจะช่วยให้ขัดคราบสกปรกได้ง่ายกว่าการปล่อยให้แห้ง โดยใช้
ผงซักฟอกผสมน�้าราดในบริเวณที่จะท�าความสะอาด ใช้แปรงขัดถูคราบสกปรกออก
ให้หมดหรือออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ นอกจากนี้ ยังอาจใช้น�้าหมักชีวภาพ
หรืออีเอ็ม ช่วยก�าจัดคราบความสกปรกและกลิ่นเหม็น ไม่ควรใช้น�า้ยาท�าความสะอาด
ที่ผสมสารเคมีเข้มข้น เนื่องจากมีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม แหล่งน�า้และดิน ซึ่งกระทบ
ต่อพืชและสัตว์น�้า
    ส�าหรับพื้นบ้านที่ปูด้วยพรม ปาเก้หรือกระเบื้องยาง เมื่อถูกน�้าท่วมขัง
จะหลุดล่อนและส่งกลิ่นเหม็น ดังนั้น ควรเก็บออกมาตากแดดตากลมให้แห้งและ
เก็บไว้ใช้ประโยชน์อื่น เช่น ท�าฟืน หรือบางชิ้นยังมีสภาพดีน�ากลับไปใช้ใหม่ได้
ควรเปิดหน้าต่างประตูให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อระบายความชื้นออกไป กรณีที่
ปาเก้ยังชื้นอยู่ ห้ามทาน�า้มัน แลคเกอร์หรือสารเคลือบผิว จะท�าให้ความชื้นไม่สามารถ
ระบายออกไปได้ และถ้าจะปูปาเก้ใหม่ต้องรอให้พื้นปูนแห้งสนิทก่อน มิฉะนั้น
กาวจะติดได้ไม่ดีและเกิดเชื้อราได้
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     ฝ้า เพดาน ต้องตรวจสอบ
อย่างทั่วถึง เนื่องจากอาจมีน�้าท่วมขัง
อยู่ด้านใน หากมีการเดินสายไฟไว้ในฝ้า
ความเปียกชื้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
หรอือาจมสีตัว์มพีษิ หรอืสตัว์พาหะน�าโรค
อาศัยอยู่  

       ผนงับ้านทีเ่ป็นไม้ เมือ่ขดั ล้าง
ท�าความสะอาดแล้ว ปล่อยให้ความชื้น
ระเหยไป ด้วยการเปิดประตู หน้าต่าง
เมื่อเนื้อไม้แห้งดีแล้วจึงใช้น�้ายารักษา
เนือ้ไม้  ห้ามใช้น�า้ยารกัษาเนือ้ไม้ แลคเกอร์
หรือสีทาขณะที่เนื้อไม้ยังไม่แห้งเพราะ
ความชื้นจะไม่สามารถระเหยไปได้
 ถ้าผนงัฉาบปนู เมือ่ท�าความสะอาด
เรียบร้อยแล้ว ต้องทิ้งให้ความชื้นระบาย
ออกไป อย่าวางสิ่งของติดผนัง แต่ถ้าผนัง
ท�าด้วยยิปซั่ม หรือวัสดุอื่นใดที่เปียกน�้า
แล้วยุย่หรอืเสยีหาย ต้องเลาะทิง้เปลีย่นใหม่

 กรณทีีพ่ืน้ปพูรม ต้องลอกพรมออก
น�าไปซัก ล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้ง
สนทิ ก่อนน�ากลับมาปูพื้นใหม่ต้องรอให้
พืน้แห้งสนทิก่อนเช่นกนั มฉิะนัน้ความชืน้
จะไม่ระบายออกไป ท�าให้เกิดกลิ่นเหม็น
และเชื้อรา
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   ควรท�าความสะอาดบริเวณ
โดยรอบที่อยู่อาศัย และเก็บสิ่งของให้
เป็นระเบียบ  หากรกรุงรังจะเป็นที่อาศัย
ของสัตว์มีพิษ หรือสัตว์พาหะน�าโรค และ
ที่ส�าคัญคือ ควรล้างท�าความสะอาดท่อ
หรือรางระบายน�้าออกนอกตัวบ้าน หรือ
ท่อระบายน�้าทิ้งต่างๆ เช่น อ่างล้างจาน 
อ่างล้างหน้า จะต้องชะล้างท�าความสะอาด
ท่อระบายน�้าเพื่อให้น�้าไหลได้สะดวก และ
สะอาดปราศจากขยะ โคลนตมที่จะท�าให้
ท่ออดุตนั หากท่อระบายน�า้เกดิการอดุตนั
ต้องหาสาเหตุของการอุดตัน เช่น  มีดิน
โคลน หรือเศษขยะอยู่ในท่อ ให้ตักขยะ
เหล่านั้นออก จากนั้นจึงใช้น�้าฉีดล้าง และ
ใช้ผงซักฟอกผสมน�้าราดขัดล้างอีกครั้ง
 นอกจากการท�าความสะอาดในบริเวณบ้านแล้ว ควรจัดการน�้าที่ยังท่วมขัง
อยู่ในบริเวณบ้านด้วย เพราะนอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
และยุงอีกด้วย จึงต้องจัดการเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ใบหญ้า สิ่งต่างๆ ที่หมักหมม
อยู่ในขณะน�้าท่วมขัง ให้สูบน�้าออก ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้แล้วใช้น�้าหมัก
ชวีภาพ อเีอม็บอล หรอืน�า้อเีอม็เทราดลงในแหล่งน�า้นัน้ จลุนิทรย์ีจากธรรมชาตจิะช่วย
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้า ช่วยลดกลิ่นเหม็นได้ 
 การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า อีเอ็ม ที่มีขายในท้องตลาด  
เช่น อีเอ็ม ขององค์การเภสัชที่เรียกว่า จีพีโอ เมกะคลีน พลัส (GPO MeGaklean Plus)
ใช้อัตราส่วน 1 กรัมต่อน�้าเสีย 1,000 ลิตร โดยใช้ซ�้าได้ทุก 7 วัน หลังจากใช้ประมาณ
3 – 4 วัน กลิ่นจะลดลง สีน�้าจะเริ่มเปลี่ยนจากสีด�าเป็นสีน�้าตาล และใสขึ้น 
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5.	ดูแล	ปรับปรุงห้องครัว
      การล้างท�าความสะอาดห้องครวั หรอืบรเิวณทีเ่ตรยีมปรงุอาหาร ให้ส�ารวจ
ฝาผนัง พื้น เพดาน ฯลฯ หากช�ารุดเสียหาย หรือเป็นเชื้อราเนื่องจากน�้าท่วมขังนาน
ต้องขัดล้างให้สะอาดป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อรา และอาจปนเปื้อนในอาหารได้

 อกีสิง่หนึง่ทีค่วรดแูล คอืต้นไม้ หากเป็นต้นไม้ใหญ่ควรหาไม้ค�า้ยนั เพือ่ให้ล�าต้น
และรากแข็งแรง ในระยะฟื้นตัว ต้นไม้ไม่ต้องการปุ๋ยทุกชนิด ควรช่วยระบายน�้า
ที่ขังอยู่โคนต้นออกเป็นการด่วน ป้องกันรากเน่าและถ้าพบซากสัตว์ ควรฝังกลบ
โดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
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     เตาไฟ เตาแก๊ส สายถังแก๊ส กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ฯลฯ ควรตรวจ
สอบสภาพการใช้งาน หากเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว เปียกหรือชื้น ต้องตากแดดไล่
ความชื้นก่อนน�ามาใช้งาน  ถ้าช�ารุดต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ เพื่อความปลอดภัย

    ภาชนะ อุปกรณ์ เช่น จาน ชาม เขียง หม้อ ชั้นวางของ ตู้กับข้าว
ซึ่งต้องดูว่ายังใช้การได้หรือไม่ ให้น�ามาขัด ล้างท�าความสะอาด ตากแดดให้แห้ง
ก่อนเก็บ หากเขียงเป็นรา แม้เช็ดล้างแล้วยังมีเชื้อราติดอยู่ต้องทิ้ง เพื่อป้องกันเชื้อรา
ปนเปื้อนในอาหาร 
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    หลังน�้าลด ควรเลือกซื้ออาหารจากตลาดหรือร้านค้า ซึ่งมีการล้าง
ท�าความสะอาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแล้ว มิฉะนั้นอาจท�าให้ผัก ผลไม้ และอาหารสด
ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค

        ควรกินอาหารร้อนๆ ปรุงสุกใหม่ๆ  ไม่มีแมลงวันตอม ต้องหมั่นล้างมือ
ด้วยน�้าและสบู่ ทั้งก่อนกินอาหาร หลังการใช้ส้วมหรือหยิบจับสิ่งของสกปรก

    ส�ารวจตรวจตราข้าวสาร อาหารแห้ง กะปิ หอม กระเทียม หรือ
อาหารที่เก็บไว้ อาจถูกน�้าท่วมเสียหายให้ทิ้งไปอย่าเสียดาย เพราะน�้าสกปรกมีเชื้อโรค
ปนอยู่ในน�้าและไม่ควรเลือกซื้ออาหารที่ถูกน�้าท่วม เพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน



13

6.	ดูแล	ปรับปรุงห้องส้วม
 การล้างท�าความสะอาดห้องส้วมก็เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่ง
แพร่กระจายเชื้อโรคที่ส�าคัญ ทั้งพื้น ผนัง เพดาน และสุขภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะโถส้วม 
ชักโครก ถังน�้า รวมถึงท่อระบายน�้าว่าช�ารุดหรืออุดตันหรือไม่ ในกรณีที่สามารถ
ดูระดับน�้าในถังเกรอะได้ ถ้าอยู่ในระดับสูงควรงดการใช้เพราะจะท�าให้ราดน�้าไม่ลง
        การท�าความสะอาดห้องส้วมท�าได้หลายวธิ ี วธิทีีท่�าได้ง่ายทีส่ดุ คอื การเกบ็
กวาด ขยะ สิ่งสกปรกตกค้างที่ถูกพัดพามากับน�้า ควรเก็บขยะใส่ในถุงด�า
   ช�าระล้าง ท�าความสะอาดให้ทั่วถึง ทั้งบริเวณพื้น ฝาผนังห้องส้วม
โถส้วม และอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องส้วม โดยใช้ผงซักฟอกผสมน�้าขัด ล้าง และเช็ดวัสดุ
อุปกรณ์ให้สะอาด หากจ�าเป็นต้องใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่ผสมสารเคมี ควรใช้ที่
ผสมสารเคมีไม่เข้มข้น เพราะจะท�าให้ตกค้างอยู่ในธรรมชาติ เมื่อไหลลงสู่แหล่งน�้า
อาจมีผลต่อพืชและสัตว์น�้าได้  
    ในกรณีที่ส้วมเต็มหรืออุดตัน ให้ใช้น�้าหมักชีวภาพ เทราดลงในคอห่าน
หรือโถส้วม จุลินทรีย์จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ และช่วย
ปรบัสมดลุของจลุนิทรย์ีในบ่อเกรอะ ท�าให้กลิน่และแก๊สทีเ่กดิจากการหมกัในบ่อเกรอะ
ลดลง  นอกจากการใช้น�้าหมักชีวภาพแล้ว ยังอาจใช้จุลินทรีย์แบบส�าเร็จรูป เช่น จีพีโอ
เมกะพลัส ชนิดผงและชนิดน�้า ขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งรายละเอียดการใช้ต้องดู
ตามฉลากที่ระบุ
     วิธีท�าความสะอาดส้วมด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ  โดยการใช้น�้าหมักชีวภาพ
ท�าได้ดังนี้
 1) การล้างห้องส้วม ถูพื้น ช่วยขจัดคราบสกปรก ก�าจัดกลิ่นเหม็น ใช้น�้า
หมักชีวภาพ 1 ส่วน ต่อน�้าสะอาด 10 ส่วน ราดทิ้งไว้ 5 – 10 นาทีก่อนขัดถู
  2) ดับกลิ่นห้องส้วมและลดการ
อดุตนัของโถส้วม ใช้น�า้หมกัชวีภาพ 1 ส่วน
ต่อน�้าสะอาด 500 ส่วน  
 3) ดับกลิ่นในท่อระบายน�้า ใช้
น�้าหมักชีวภาพ 1 ส่วน ต่อน�้าสะอาด 
200 ส่วน ใช้เทลงท่อระบายน�้าเพื่อ
ดับกลิ่นเหม็น
 4) การบ�าบัดน�้าเสีย ใช้น�้าหมัก
ชีวภาพ 1 ส่วน ต่อน�้าที่จะบ�าบัด 500 ส่วน
เทใส่ในบ่อน�า้ สามารถช่วยบ�าบดัน�า้เสยีได้
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7.	ท�าความสะอาดสิ่งของ	เครื่องใช้
     เสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่ม ควรซกัให้สะอาดก่อนน�ามาใช้
    หากทีน่อนเปียกน�า้ ต้องทิง้ เพราะทีน่อนจะดดูซบัสิง่สกปรกทีป่นเป้ือนมา
กบัน�า้ สิง่สกปรกเหล่านัน้จะแทรกซมึอยูใ่นทีน่อน ถงึแม้จะตากแดดจนแห้งแล้วกต็าม 
เมือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ อาจมเีชือ้โรคฝังตวัอยู ่ และจะก่อให้เกดิโรคแก่ผูใ้ช้ในภายหลงัได้
      ผ้าห่ม มุง้ทีเ่ปียกน�า้ ต้องซกัให้สะอาด ตากแดดให้แห้งสนทิ ก่อนน�ากลบัมา
ใช้ใหม่ 
        ตรวจสอบเครือ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ พดัลม ฯลฯ อย่าเสยีบปลัก๊
เครือ่งใช้ไฟฟ้าทนัท ีต้องตรวจสอบดใูห้แน่ใจว่า อยูใ่นสภาพด ีไม่เปียกน�า้ หรอืมคีวามชืน้
เพราะอาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจร
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8.	จัดการขยะ
    ควรรวบรวมสิง่ของ เครือ่งใช้ วสัดทุีเ่สยีหาย ไม่สามารถแก้ไขซ่อมแซมได้
ให้คัดแยกขยะประเภทที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เช่น ขวดพลาสติก โลหะ กระป๋อง เพื่อน�าไป
จ�าหน่ายให้กบัร้านรบัซือ้ของเก่า เป็นการช่วยลดปรมิาณขยะทีต้่องก�าจดั ส่วนทีข่ายไม่ได้
ให้ร่วมกันก�าหนดจุดรวบรวมขยะ น�าไปกองรวมกันไว้รอท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบน�าไปก�าจัดต่อไป 

       คัดแยกขยะอันตรายประเภทของมีคม เช่น แก้วแตก  กระจกแตก ต้องมี
กระดาษหรือวัสดุอื่นใดห่อหุ้มให้มิดชิด เพื่อป้องกันของมีคมบาด พร้อมมีข้อความ
ระบุ “แก้วแตก” ก่อนการน�าไปทิ้ง หรือส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการต่อไป
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   ขยะที่ย่อยสลายได้หรือขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้
ที่เน่าเสียง่ายให้ใส่ถุงด�า มัดปากถุงให้แน่นก่อนน�าไปทิ้ง เพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยังไม่สามารถจัดการขยะได้ตามปกติ ขยะเหล่านี้จะเป็นอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์
ของสัตว์แมลงพาหะน�าโรค

9.	จัดการน�้าดื่ม-น�้าใช้
 น�้าดื่ม-น�้าใช้ เป็นสิ่งจ�าเป็นอีกประการหนึ่ง หลังน�้าลดจึงต้องมีการตรวจสอบ
หรือจัดเตรียมทั้งน�้าดื่มและน�้าใช้ เพื่อความปลอดภัย สะดวก สบายในการด�ารงชีวิต
หากไม่มีน�้าดื่ม น�้าใช้ที่สะอาด อาจท�าให้เกิดโรค อันเนื่องมาจากน�้าเป็นสื่อได้
ควรจัดการดังนี้

น�้าดื่ม
         น�า้ดื่มบรรจุขวด ต้องสังเกตว่าฝาปิดสนิท มีพลาสติกหุ้มที่ฝาขวด มีฉลาก
อย. ก�ากับ และน�้าต้องใส ไม่มีตะกอนหรือสิ่งอื่นใดในขวด 
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     น�้าประปาควรต้มให้เดือดนาน 5 นาที สามารถฆ่าเชื้อโรคและลดความ
กระด้างชั่วคราวของน�้าได้

          หากใช้เครื่องกรองน�า้ ต้องตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกรอง ทั้งเส้นท่อ
และไส้กรอง ว่ายังสามารถกรองน�้าได้สะอาดหรือไม่
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น�้าใช้
    กรณีใช้น�้าประปา ให้ตรวจสอบเส้นท่อว่าช�ารุด เสียหายหรือไม่ ให้รีบ
ซ่อมแซมเพื่อจะได้มีน�้าใช้ที่สะอาด หากมีปัญหาให้ติดต่อหน่วยงานการประปาที่
รับผิดชอบคือ 
 1)   การประปานครหลวง (ดแูลพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ)
โทรศัพท์ 1125
 2) การประปาส่วนภูมิภาค (ดูแลพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น
กรงุเทพมหานคร นนทบรุ ีและสมทุรปราการ) สายด่วน 1662 โทรศพัท์ 02-551-8576
โทรสาร 02-552-5307
 3) ประปาหมู่บ้าน ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือผู้น�าชุมชน
ที่ดูแลประปา
    3.1) ประปาหมู่บ้าน (บ่อบาดาล) การปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ติดต่อได้ที่
 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล โทรศัพท์ 02-793-1002
   3.2) ประปาหมู่บ้าน (น�้าผิวดิน แม่น�้า ล�าคลอง) การปรับปรุงซ่อมแซม
 ระบบติดต่อได้ที่กรมทรัพยากรน�้า โทรศัพท์ 02-271-6000
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      ล้างโอ่ง แทงค์ หรือภาชนะเก็บกักน�้า ให้สะอาด ทั้งภายในและภายนอก
ด้วยผงซักฟอกผสมน�้า เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้ในยามขาดแคลน 

   หากใช้น�้าบ่อ เช่น น�้าบ่อตื้น ต้องล้างท�าความสะอาดทั้งภายในและ
ภายนอกบ่อ โดยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อ แล้วล้างท�าความสะอาด ดังนี้

วิธีการล้างบ่อน�้าตื้น
 1) เก็บเศษใบไม้ และเศษวัสดุต่างๆ ในบ่อออกให้หมด
 2) ถ้าน�้าในบ่อขุ่นมาก ให้ใส่สารส้มแกว่งให้ความขุ่นตกตะกอน
 3) สูบน�้าในบ่อออก เพื่อให้น�้าใสเข้ามาแทนที่ และเพื่อประสิทธิภาพในการ
ฆ่าเชื้อโรคของคลอรีน
 4) เตรยีมน�า้ปนูคลอรนี ความเข้มข้น 50 มลิลกิรมัต่อลติร โดยเทน�า้ใส่แก้ว
หรือภาชนะ จากนั้นตักผงปูนคลอรีนตามสัดส่วนดังตาราง กวนให้ละลาย ตั้งทิ้งไว้
ให้ผงปูนตกตะกอน 
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	 5)	น�ำน�้ำปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน�้ำใสเทลงในบ่อ	จำกนั้นกวนน�้ำให้ทั่วบ่อ	ทิ้งไว้

30	นำที	ระหว่ำงนี้ห้ำมใช้น�้ำในบ่อ

	 6)	 สูบน�้ำจำกบ่อ	 ฉีดล้ำงครำบตะไคร่น�้ำ	 และครำบสกปรกท้ังภำยใน	 และ

ภำยนอกวงขอบบ่อ	(ควรใช้แปรงขัดให้สะอำด)

	 7)	สูบน�้ำออกจำกบ่อให้หมด	หรือให้มำกที่สุดเท่ำท่ีจะท�ำได้

	 8)	ปล่อยทิ้งไว้ให้น�้ำซึมเข้ำสู่บ่อ	ตรวจหำคลอรีนอิสระคงเหลือให้อยู่	ระหว่ำง

0.5-1	พีพีเอ็ม	 ในกรณีที่น�้ำซึมเข้ำบ่อมีควำมขุ่น	 ให้เติมสำรส้มละลำยน�้ำจนอิ่มตัว

เทลงในบ่อ	 กวนให้เข้ำกัน	 แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอน	 น�ำน�้ำส่วนท่ีใสมำตรวจ

หำสำรคลอรีนอิสระคงเหลือในน�้ำ

	 9)	บริเวณชำนบ่อ	วงขอบบ่อต้องล้ำงท�ำควำมสะอำด	และซ่อมแซมหำกมี

กำรช�ำรุดเสียหำยรวมถึงกำรยำรอยต่อต่ำงๆ	 และควรตรวจดูรำงระบำยน�้ำให้อยู่

ในสภำพใช้กำรได้	ไม่มีน�้ำท่วมขัง	อันจะเป็นบ่อเกิดของลูกน�้ำยุง		

	 กรณีบ่อไม่มีวงขอบ	ต้องระมัดระวังกำรทรุดตัวของบ่อ	จึงควรสูบน�้ำออกจำก

บ่อช้ำๆ	และไม่ต้องฉีดน�้ำล้ำงรอบๆ	ขอบบ่อ	อีกทั้งห้ำมวำงเคร่ืองสูบน�้ำบนปำกบ่อ

เพรำะอำจท�ำให้ดินบริเวณปำกบ่อพังลงไปในบ่อได้	

การใช้ผงปูนคลอรีนฆ่าเชื้อโรคในบ่อน�้าตื้น 
(ความเข้มข้นของคลอรีน 50 มิลลิกรัมต่อลิตรต่อความลึกของน�้า 1 เมตร)

เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของบ่อน�้า	

(ขอบบ่อด้านใน)

ผงปูนคลอรีนชนิด
25%	

จ�านวน
กรัม

0.80 ม.
0.90 ม.
1.0 ม.
1.20 ม.
1.50 ม.
2.0 ม.
2.50 ม.
3.0 ม.

100.4
127.9
157.2
226.2
353.6
628.6
928.2
1414.2

41.8
53
65.5
94.3
147
261.9
409
589

38.6
48.9
60.5
87
136
241.7
377.5
543.9

35.8
45.4
56.1
80.7
126
224.5
350.8
505

7
9
11
16
25
45
70
101

3
4
5
7
11
19
29
42

3
3.5
4
6
9.5
17
27
39

2.5
3
4
5.5
9
16
24
36

จ�านวน
กรัม

จ�านวน
กรัม

จ�านวน
กรัม

จ�านวน
ช้อนโต๊ะ

จ�านวน
ช้อนโต๊ะ

จ�านวน
ช้อนโต๊ะ

จ�านวน
ช้อนโต๊ะ

ผงปูนคลอรีนชนิด
60%

ผงปูนคลอรีนชนิด
65%

ผงปูนคลอรีนชนิด
70%
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น�้าดื่ม-น�้าใช้

แช่ผัก-ผลไม้

แช่ภาชนะอุปกรณ์

ล้างอาคารสถานที่

ใส่ในถังเก็บสิ่งปฏิกูล

กรณีฉุกเฉิน

1/8 ช้อนชา

1/2 ช้อนชา

1 ช้อนชา

1 ช้อนชา

10 ช้อนโต๊ะ

160 ลิตร

20  ลิตร

20  ลิตร

10  ลิตร

200 ลิตร

30 นาที

30 นาที

2  นาที

-

30 นาที

การใช้ประโยชน์ ผงปูนคลอรีน น�้าที่ผสม ระยะเวลา

นอกจำกนี้	ผงปูนคลอรีนยังสำมำรถใช้ประโยชน์อื่นๆ	ได้อีก	ดังนี้

(กรณีใช้ผงปูนคลอรีนควำมเข้มข้น	60	%)
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สรุป

 น�้าท่วมท�าให้ประชาชนประสบกับความเดือดร้อน ทั้งชีวิตความเป็นอยู่รวมถึง
อาหารการกิน และสุขภาพจิตเสื่อม แม้เมื่อน�้าเริ่มลดลง ประชาชนยังคงต้อง
ช่วยเหลอืตนเองหรอือาจร่วมมอืกนัในชมุชน ช่วยกนัฟ้ืนฟบู้านพกัอาศยั ตลอดจนสภาพ
แวดล้อมให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย 
ปลอดโรคของประชาชน ในล�าดับแรกๆ ควรจัดการในเรื่องความสะอาดของบ้านเรือน
และสิ่งของเครื่องใช้ และต้องใส่ใจเรื่องไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นและเป็นเรื่องของ
ความปลอดภัยใกล้ตัว ลงแรงเหนื่อยกันอีกสักพัก เพื่อความสุขที่จะตามมา ช่วยกัน
แก้ไขปัญหา  ซ่อมแซมตามก�าลัง ไม่ต้องรีบร้อนปรับปรุงทุกเรื่องให้คืนสู่สภาพปกติ 
เพียงแต่จัดล�าดับความส�าคัญว่าสิ่งใดหรือเรื่องใดต้องได้รับการฟื ้นฟูแก้ไขก่อน 
เพียงเท่านี้ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตจะค่อยๆ ฟื้นคืนสู่ปกติในเร็ววัน



23

บรรณำนุกรม
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