
ບົດນ ຳເຂົ ົ້ ຳສ ູ່ ນ ົ້ ຳ, ສຸຂະພິບຳນ ແລະ ອະນຳໄມ-ພະ
ຍຳດຕູ່ ຳງ ແລະ ຄວຳມສ ຳຄັນຂອງສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະອະນຳ

ໄມ
ພຳກທີ 1



ຈຸດປະສົງແຕູ່ ລະ
ບົດ.

• ຄ ຳສັບສ ຳຄັນ
• ຜົນກະທົບທຳງດົ້ ຳນສຸຂະພຳບໄລຍະໄພພິ
ບັດ,

• ປັດໃຈທີູ່ ສົູ່ ງເສີ ມເຮັດໃຫົ້ ພະຍຳດເພີົ້ ມຂ ົ້ ນ,  
• ເສັົ້ ນທຳງກຳນຕິດຕ ູ່ ຂອງພະຍຳດ
• ກຳນຢຸດຢັົ້ ງເສັົ້ ນທຳງຕິດຕ ູ່ .

ຄວຳມຕະໜັກຂອງພະຍຳດຕູ່ ຳງໆໃນ
ພຳວະສຸກເສີ ນທີູ່ ສົູ່ ງຜົນກະທົບຕ ູ່ ສຸຂະ
ພຳບໃນລະດັບບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ



ຄ ຳຖຳມ
1. ສຸຂະພຳບໃນພຳວະສຸກເສີ ນ ແມູ່ ນ

ຫຍັງ?

2. ສຸຂະພຳບສຸກເສີ ນ ແມູ່ ນຫຍັງ?

3. ພະຍຳດຕິດຕ ູ່ ທຳງນ ົ້ ຳແມູ່ ນຫຍັງ?

4. ພະຍຳດທີູ່ ເກີດຈຳກນ ົ້ ຳເປ ົ້ ອນ ແມູ່ ນ
ຫຍັງ?

5. ພະຍຳດທີູ່ ມຳກັບນ ົ້ ຳ ແມູ່ ນຫຍັງ?

6. ພະຍຳດທີູ່ ເກີດຈຳກແມງໄມົ້ ເປັນ
ພຳຫະນ ຳເຊ ົ້ ອ ແມູ່ ນຫຍັງ?

• ສຸຂະພຳບໃນພຳວະສຸກເສີ ນ (ກູ່ ຽວກັບສຸຂະພຳບໃນ
ຊູ່ ວງໄພພິບັດ) 

• ສຸຂະພຳບສຸກເສີ ນ (ກຳນລະບຳດ) –ພະຍຳດຊຳ
(SARS), ອີ ໂບລຳ(Ebola), ເມີ ດ (MERS-CoV), etc

• ພະຍຳດທີູ່ ຕິດຕ ູ່ ທຳງນ ົ້ ຳ (ກູ່ ຽວຂົ້ ອງກັບຄຸນນະພຳບ
ຂອງນ ົ້ ຳສຳຍເຫດສ ຳຄັນຄ ເຊ ົ້ ອພະຍຳດທີູ່ ມີ ຄວຳມ
ຮ ນແຮງ) –ພະຍຳດຖອກທົ້ ອງ, ອະຫິວຳ, ແລະ
ອ ູ່ ນໆ

• ພະຍຳດທີູ່ ເກີດຈຳກນ ົ້ ຳປ ົ້ ອນ (ກູ່ ຽວຂົ້ ອງກັບປະລິ
ມຳນນ ົ້ ຳ -ກຳນຕິດເຊ ົ້ ອສູ່ ວນຫຼຳຍເກີດຈຳກພຶດຕິ
ກ ຳຂອງບຸກຄົນທີູ່ ບ ູ່ ເໝຳະສົມ ເພຳະວູ່ ຳນ ົ້ ຳບ ູ່ ພຽງ
ພ ) ຂີ ົ້ ຫິດ, ຂີ ົ້ ກຳກ, ເຣ ອນ, ຕຳແດງ, ຜິວໜັງອັກ
ເສບ ແລະ ບຳດແຜ

• ພະຍຳດທີູ່ ມຳກັບນ ົ້ ຳ(ກູ່ ຽວຂົ້ ອງກັບແມູ່ ທົ້ ອງທີູ່ ອຳ
ໃສຢ ູ່ ໃນນ ົ້ ຳ) -ພະຍຳດຫົ້ ອຍເມ ອງໂຂງ, ແມູ່ ທົ້ ອງ
ແປ ແລະ ອ ູ່ ນໆ.

• ພະຍຳດນ ຳເຊ ົ້ ອຈຳກແມງໄມົ້ (ກູ່ ຽວຂົ້ ອງກັບສັດທີູ່
ເປັນພຳຫະນ ຳເຊ ົ້ ອ) –ໄຂົ້ ຍ ງ, ໄຂົ້ ເລ ອດອອກ, ໄຂົ້
ຍູ່ ຽວໜ ແລະ ອ ູ່ ນໆ.



ຜົນສ ບເນ ູ່ ອງຂອງໄພ
ພິບັດ

• ບຳດເຈັບຮົ້ ຳຍແຮງ, ຕຳຍ
• ກຳນສ ນເສຍ/ບົ້ ຳນເຮ ອນຖ ກທ ຳ

ລຳຍ, ເຂົ ົ້ ຳຂອງເສຍຫຳຍ.

• ສ ນເສຍຊັບສີ ນ /ໂຄງລູ່ ຳງ.

• ພະຍຳດລະບຳດ.

• ຂຳດແຄນອຳຫຳນ/ນ ົ້ ຳສະອຳດ.

• ປະຊຳກອນສູ່ ວນຫຼຳຍຂຳດທີູ່ ພັກອຳ
ໃສ.

• ກຳນບ ລິ ກຳນສຸຂະພຳບເກີນຄວຳມ
ສຳມຳດຮັບມ .

• ໃຫົ້ ບ ລິ ກຳນນ ົ້ ຳ, ສຸຂະພິບຳນບ ູ່ ທັນ.

• ໃຫົ້ ບ ລິ ກຳນໂພຊະນຳກຳນບ ູ່ ທັນ.



ຜົນກະທົບທຳງສຸຂະ
ພຳບຂອງໄພພິບັດແຕູ່

ລະປະເພດ

• ນ ົ້ ຳຖົ້ ວມຂັງ (Slow on set Flood)

• ແຜູ່ ນດີ ນໄຫວ (Earthquake)

▪ ຜົນກະທົບທັນທີ ທັນໃດ ຈຳກນ ົ້ ຳຖົ້ ວມປະກອບມີ ກຳນຈົມ
ນ ົ້ ຳ, ບຳດ
ແຜ, ອຸຫະພ ມຕ ູ່ ຳ ແລະ ສັດກັດ,....

▪ ໄລຍະກຳງ: ບຳດແຜຊ ມເຊ ົ້ ອ, ບຳດແຜທີູ່ ຮັກສຳຍຳກ, 
ກຳນໄດົ້ ຮັບພິດ, ສຸຂະພຳບຈິ ດ, 

▪ ພະຍຳດຕິດຕ ູ່ , ຜົນກະທົບທຳງອົ້ ອມອ ູ່ ນໆທີູ່ ມຳກັບນ ົ້ ຳ
ຖົ້ ວມ



ປັດໃຈທີູ່ ສົູ່ ງເສີ ມ
ເຮັດໃຫົ້ ພະຍຳດເພີູ່ ມ

ຂ ົ້ ນ

❖ ຂຳດແຄນນ ົ້ ຳ.

❖ ຂຳດສຸຂະພິບຳນ.

❖ ບົ້ ຳນເຮ ອນເປ ົ້ ອນ ແລະ ບ ມີີ
ລະບົບ
ລະບຳຍນ ົ້ ຳ.

❖ ຂຳດຄວຳມຮ ົ້ ແລະ ກຳນປະຕິ
ບັດ.

ຂຳດແຄນນ ົ້ ຳ:
-ມີ ປະລິ ມຳນນ ົ້ ຳບ ູ່ ພຽງພ ສ ຳລັບສຸຂະອະນ

ໄມ
-ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳບ ູ່ ດີ

ຂຳດສຸຂະພິບຳນ:
-ຂຳດແຄນ/ບ ູ່ ມີ ຫຼ ບ ູ່ ເໝຳະສົມ ໃນກຳນ

ກ ຳຈັດ
ຂອງເສຍຢູ່ ຳງເປັນລະບົບ.
-ຂຳດແຄນບູ່ ອນເກັບ, ກຳນລະບຳຍນ ົ້ ຳ

ເສຍ, ບ ູ່ ນ ົ້ ຳ
ທີູ່ ພຽງພ .
-ມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມແມງໄມົ້ (e.g. ຍ ງ,
ແມງວັນ, ເຫບ, ໝັດ,ແມງສຳບ, ໜ ,.... 

ບົ້ ຳນເຮ ອນເປ ົ້ ອນ ແລະ ບ ີູ່ ມີ ລະບົບລະບຳຍ
ນ ົ້ ຳ:

-ເຮ ອນຊຳນເປ ົ້ ອນ, ແອອັດ.
-ລະບົບລະບຳຍນ ົ້ ຳບ ູ່ ດີ .

ຂຳດຄວຳມຮ ົ້ ແລະ ກຳນປະຕິບັດ:
-ຂຳດຄວຳມເຂົ ົ້ ຳໃຈຕ ູ່ ກັບສຸຂະອະນຳໄມ



ຄ ຳຖຳມ: 

ເສັົ້ ນທຳງຕິດຕ ູ່ ຂອງ
ພະຍຳດ

ວົງຈອນຂອງອຳຈົມ

ອຳຈົມ

Fingers

ແມງວັນ

Field Fluid

ອຳຫຳນ

Fອຳ
ຈົມ

ປຳກ

ມ 

ແມງວັນ

Field

Fluid

ອຳຫຳນ

ປຳກ



F-Diagram

ຄ ຳຖຳມ ສີູ່ ງກິດຂວຳງ

ອຳ
ຈົມ

ໜົ້ ຳ/
ປຳກ/
ສົູ່ ງຕ ູ່
ຄົນ
ອ ນ

ອຳ
ຫຳນ

ຂີ ົ້ ສີ ກ

ພ ນທີູ່

ແມງວັ
ນ

ນີ ົ້ ວມ 
ສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະອະນຳ

ໄມ

ນ ົ້ ຳປອດໄພ

ສຸຂະພິ
ບຳນ



ເບີູ່ ງວີ ດີ ໂອພະຍຳດອະຫິວຳ



ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳດ ູ່ ມ, ກຳນບ ຳບັດ ແລະ ສຸຂະອະ
ນຳໄມ

ພຳກທີ
2



ຄ ຳຖຳມ : 
ໃນສະຖຳນະກຳນສຸກ
ເສີ ນອັນໃດເໝຳະສົມ

ທີູ່ ສຸດ?

 ຄຸນນະພຳບ
ນ ົ້ ຳ

 ປະລິ ມຳນນ ົ້ ຳ

ບ ລິ ມະສິ ດທ ຳອິ ດ ແມູ່ ນສະໜອງປະລິ ມຳນນ ົ້ ຳ
ທີູ່ ພຽງພ , ເຖີ ງແມູ່ ນວູ່ ຳຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳຕ ູ່ ຳ
ແລະ ປົ້ ອງກັນແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳຈຳກກຳນປົນເປ ົ້ ອນ

ຢູ່ ຳງໜົ້ ອຍແມູ່ ນ 15 ລິ ດ/ຄົນ/ມ ົ້ ຄວນຈັດຫຳ
ໃຫົ້ ໄວເທົູ່ ຳທີູ່ ເປັນໄປໄດົ້ (ມຳດຕະຖຳນ Sphere), 
ທັງໃນຊູ່ ວງໄລຍະໄພພິບັດສຸກເສີ ນເລັູ່ ງດີູ່ ວນ
ອຳດຈັດຫຳ 7ລິ ດ/ຄົນ/ມ ົ້ (ອົ້ ຳງອີູ່ ງຈຳກ United 
Nations High Commissioner for Refugees, 1992a).

ຖົ້ ຳໃນກ ລະນີ ນີ ົ້ , ປະຊຳຊົນອຳດໃຊົ້ ນ ົ້ ຳຈຳກແຫຼູ່ ງ
ນ ົ້ ຳທີູ່ ຍັງບ ທັນໄດົ້ ຮັບກຳນບ ຳບັດໃນກຳນຊັົ້ ກ
ເຄ ູ່ ອງ, ກຳນອຳບນ ົ້ ຳ ໄປກູ່ ອນ. ຫັຼງຈຳກນັົ້ ນ ໃນ
ຊູ່ ວງ 2-7 ວັນ ຄູ່ ອຍທ ຳກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳໃຫົ້ ໄດົ້
ຕຳມມຳດຕະຖຳນທີູ່ ກ ຳນົດ.



ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳທີູ່ ນ ຳມຳໃຊົ້
ໃນພຳວະສຸກເສີ ນມີ

ຫຍັງແດູ່



ນ ົ້ ຳສຳມຳດປົນເປ ອນໄດົ້
ແນວໃດ?

• ທີູ່ ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

• ພຳສະນະໃສູ່ ນ ົ້ ຳ

• ກຳນຂົນສົູ່ ງ

• ກຳນເກັບຮັກສຳ



ຂົ້ ອຍຮ ົ້ ໄດົ້ ແນວໃດວູ່ ຳ
ນ ົ້ ຳນີ ົ້ ປົນເປ ົ້ ອນ?

ເຄ ູ່ ອງມ ທົດສອບຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳ **

. 

** ຖົ້ ຳເຄ ູ່ ອງມ ບ ູ່ ມີ ອຳດໃຊົ້ ກຳນສັງເກດສະພຳບສີ ູ່ ງ
ແວດລົ້ ອມແລະ ພຶດຕິ ກ ຳຄົນໃນຊຸມຊົນເພ ູ່ ອປະ
ເມີ ນຄວຳມສູ່ ຽງ. 

Yes No

1 ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳໄດົ້ ຮັບກຳນປົ້ ອງກັນບ ູ່ ?

2 ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ ແລະ ລະບົບແຈກຢ ູ່ ໃນສະພຳບດີ ບ ູ່
?

3 ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳບ ູ່ ມີ ກີູ່ ນ,ສີ ແລະ ລົດຊຳດ ?

4 ສະພຳບແວດລົ້ ອມອົ້ ອມຂົ້ ຳງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳບ ູ່ ມີ
ກຳນປົນເປ ົ້ ອນ?

5 ຊຸມຊົນເຂົ ົ້ !ໃຈແລະ ຮູ່ ວມມ ປະຕິບັດປົກ
ປົ້ ອງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳໃຫົ້ ສະອຳດໃນຊີ ວິ ດປະຈ ຳວັນ?

6 ຊຸມຊົນມີ ພຶດຕິກ ຳສະຂະອະນຳໄມທີູ່ ດີ ບ ູ່ ? 



ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳ

▪ ດົ້ ຳນກຳຍະພຳບ
▪ ດົ້ ຳນເຄມີ
▪ ດົ້ ຳນຊີ ວະພຳບ



ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳ

▪ ດົ້ ຳນກຳຍະພຳບ
▪ ດົ້ ຳນເຄມີ
▪ ດົ້ ຳນຊີ ວະພຳບ

ຄວຳມໝຳຍທຳງວິ ຊຳກຳນ pH ແມູ່ ນກຳນວັດຄວຳມເປັນກົດ ເປັນດັູ່ ງ ໂດຍເບີູ່ ງຈຳກອະນຸພຳກ
ຂອງໄຮໂດຣເຈັນ(H+) ເຊີູ່ ງສະແດງເຖີ ງຄວຳມເຂັົ້ ມຂຸົ້ ນຂອງ ໄຮໂດຣເຈັນ ໄອອນທີູ່ ບົງບອກເຖີ ງ
ຄວຳມເປັນກົດ ເປັນດັູ່ ງຂອງສຳນລະລຳຍ ຫຼ ນ ົ້ ຳ. ສ ຳລັບນ ົ້ ຳ ມີ ຄູ່ ຳpH  7 ແມູ່ ນ 10-7 moles /ລິ ດ
ຂອງໄຮໂດຣເຈັນ ໄອອນ; ເຊີູ່ ງຄູ່ ຳ pH 6 ແມູ່ ນ 10-6 moles /ລິ ດ. ເຊີູ່ ງຄູ່ ຳວັດ pH ແມູ່ ນລະຫວູ່ ຳງ 0 
ເຖີ ງ 14.

pH ເປັນຄ ຳຫຍ ົ້ ມຳຈຳກພຳສຳຝຣັູ່ ງ "pouvoir
hydrogène," ເຊີູ່ ງສຳມຳດແປເປັນພຳສຳອັງ
ກິດ "power of hydrogen



ກຳນຝຶກປະຕິບັດ • ເຄ ູ່ ອງວັດແທກ
• ຊຸດ CBT 



1. ກຳນຕົກຕະກອນ:

ເກັບຮັກສຳນ ົ້ ຳໃຫົ້ ຂົ້ ຳມຄ ນ ຫຼ ດົ້ ວຍ
ສຳນເຄມີ ເພ ູ່ ອຊູ່ ວຍໃຫົ້ ສີູ່ ແປກປອມ
ໃນນ ົ້ ຳຕົກຕະກອນ.

2. ກຳນກັູ່ ນຕອງ:

ກຳນໃຊົ້ ສີູ່ ງກິດຂວຳງຂະໜຳດນົ້ ອຍໆທີູ່
ບ ູ່ ສຳມຳດໃຫົ້ ອະນຸພຳບຜູ່ ຳນໄປໄດົ້ .

3. ກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ:

ແມູ່ ນກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອພະຍຳດ, ພະຍຳດທີູ່
ປົນເປ ົ້ ອນຢ ູ່ ໃນນ ົ້ ຳ (ກຳນຕົົ້ ມນ ົ້ ຳ, ນ ົ້ ຳ
ຕຳກແດດ, ສຳນເຄມີ )

ກຳນປັບປຸງຄຸນນະ
ພຳບນ ົ້ ຳ



ກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳ, ປະລິ ມຳນ ແລະ ຄຸນນະພຳບ

ບົດທີ 2 ພຳກທີ 3



ຈຸດປະສົງ

• ເຂົ ົ້ ຳໃຈກົນໄກກຳນບ ຳບັດ ໂດຍໃຫົ້ ນ ົ້ ຳ
ປອດໄພ (ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳ) ແລະ ;

• ສຳມຳດນ ຳໃຊົ້ ໃນກຳນຊູ່ ວຍເຫຼ ອ/ສະໜ
ອງ.



ວົງຈອນກຳນສະໜ
ອງນ ົ້ ຳ



ມົນລະມິດທຳງສີູ່ ງແວດລົ້ ອມ ເປັນແນວໃດ?

ນ ົ້ ຳປົນເປ ົ້ ອນເປັນແນວໃດ?

ມັນສຳມຳດແບູ່ ງອອກ 3 ລັກສະນະ: ກຳຍະ
ພຳບ, ເຄມີ ແລະ ຊີ ວະພຳບ

ກຳນປົນເປ ົ້ ອນຂອງ
ນ ົ້ ຳ



ນິ ຍຳມ ນ ົ້ ຳດ ູ່ ມປອດ
ໄພ

Safe drinking water does not 
represent any significant risk to 
health ນ ົ້ ຳດ ູ່ ມປອດໄພແມູ່ ນ ນ ົ້ ຳ
ທີູ່ ດ ູ່ ມແລົ້ ວບ ູ່ ມີ ພິດ, ຄວຳມສູ່ ຽງ
ຕ ູ່ ຊີ ວິ ດ ແລະ ສົູ່ ງຜົນກະທົບຕ ູ່ ຊີ

ວິ ດ (WHO, 2011)

ຫັຼກກຳນສ ຳຄັນຂອງກຳນເລ ອກ
ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

▪ ປະລິ ມຳນ

▪ ຄຸນນະພຳບ

▪ ກຳນເຂົ ົ້ ຳເຖີີ ງ

▪ ຄວຳມປອດໄພ

ຄວນໃຊົ້ ວິ ຈຳລະ

ຍຳນ



ຫັຼກກຳນສ ຳຄັນຂອງກຳນເລ ອກແຫຼູ່ ງ
ນ ົ້ ຳ

1. ປະລິ ມຳນ: ໝຳຍເຖີ ງຫຍັງ?

ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳ
ປະລິ ມຳນ: ຄວຳມຕົ້ ອງກຳນພ ົ້ ນຖຳນ/ຕ ູ່ ຳ

ສຸດ



1. ປະລິ ມຳນ

2. ຄຸນນະພຳບ: ໝຳຍເຖີ ງ
ຫຍັງ?

ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳ
ຄຸນນະພບ: ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳຕຳມມຳດຕະຖຳນຕ ູ່ ຳສຸດຂອງ

‘SPHERE’

ກຳນວິ ໄຈຄຸນນະພຳບ:

1. ກຳນເລ ອກຂະໜຳດພ ົ້ ນທີູ່ ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

2. ຂັົ້ ນຕອນຂອງກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳ

3. ກຳນດ ູ່ ມ
• ຈຸດແຈກຢຳຍນ ົ້ ຳ
• ຄົວຮ ອນ

ຫັຼກກຳນສ ຳຄັນຂອງກຳນເລ ອກແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ



1. ປະລິ ມຳນ
2. ຄຸນນະພຳບ

3. ກຳນເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງ
- ທິມງຳນຊູ່ ວຍສຸກເສີ ນ ເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງພ ົ້ ນທີູ່ ໄພ
ພິບັດ.

- ເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ ເພ ູ່ ອກະກຽມສະໜອງ
ນ ົ້ ຳໃຫົ້ ຜ ົ້ ປະສົບໄພທຸກຄົນ.

-ກຳນມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ.

ສະຫຸຼບ ກຳນຊອກຫຳ
ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

• ປະລິ ມຳນພຽງພ ກັບ
ຄວຳມຕົ້ ອງກຳນ

• ຄວຳມສູ່ ຽງຂອງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

• ໄລຍະຫູ່ ຳງຂອງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

ພວກເຮົ ຳຄິ ດວູ່ ຳຈະ
ເອົ ຳນ ົ້ ຳໃຫົ້ ປະຊຳຊົນ
ຫຼ ໃຫົ້ ປະຊຳຊົນມຳ
ຫຳນ ົ້ ຳ?



ຫັຼກກຳນສ ຳຄັນຂອງກຳນເລ ອກແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

1. ປະລິ ມຳນ
2. ຄຸນນະພຳບ
3. ກຳນເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງ

4. ຄວຳມປອດໄພ : 
ຄວຳມສະອຳດ/ຄວຳມປອດໄພ, ເຈົ ົ້ ຳ
ໜົ້ ຳທີູ່ ແລະ ກຳນນອະນຸຍຳດໃຫົ້ ຜ ົ້ ປະ
ຕິບັດງຳນຕູ່ ຳງໆ



ຫັຼກກຳນສ ຳຄັນຂອງກຳນເລ ອກແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

1. ປະລິ ມຳນ
2. ຄຸນນະພຳບ
3. ກຳນເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງ
4. ຄວຳມປອດໄພ : 

ຄວຳມສະອຳດ/ຄວຳມປອດໄພ

ເຈົ ົ້ ຳໜົ້ ຳທີູ່ ແລະ ກຳນອະນຸຍຳດ

ຜ ົ້ ປະຕິບັດງຳນຕູ່ ຳງໆ



ປະເພດແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

1. ນ ົ້ ຳໜົ້ ຳດີ ນ

2. ນ ົ້ ຳອອກບ ູ່

3. ເຂ ູ່ ອນດີ ນ, ອູ່ ຳງເກັບນ ົ້ ຳ

4. ນ ົ້ ຳບຳດຳນ/ນ ົ້ ຳສົ້ ຳງ(ນ ົ້ ຳໃຕົ້
ດີ ນ)

5. ໜອງນ ົ້ ຳຄົວເຮ ອນ

6. ແມູ່ ນນ ົ້ ຳ ລ ຳຄອງຮູ່ ອງຫົ້ ວຍ



ກຳນກວດຄຸນນະພຳບ
ນ ົ້ ຳ

• ກຳນສ ຳຫຼວດສຸຂະພິບຳນ
– ສັງເກດຄວຳມສູ່ ຽງກຳນປົນ
ເປ ົ້ ອນ

• ກຳນສັງເກດ ແລະ ກຳນດົມ
ກີູ່ ນ
– ກີູ່ ນ, ດົມ, ສີ ,  ຄຳບສີ ໜົ້ ຳນົ້ ຳ,ບ ູ່ ມີ
ແມງນົ້ ອຍໆ, ປຳຕຳຍ

• ກຳນກວດຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳ
– ສີູ່ ງສ ຳຄັນສຸດຄ ກຳນວັດຄູ່ ຳ pH 
ແລະ ກຳນໃຊົ້ ສຳນເຄມີ ກລ ລີ ນAdapted from WASH Cluster

ແມູ່ ນ ບ ູ່ ແມູ່ ນ

1 ປະຊຳຊົນໄປເອົ ຳນ ົ້ ຳຈຳກໂປມນ ົ້ ຳ ຫຼ ຈຳກກອກ?

2 ໂປມນ ົ້ ຳ ຫຼ ລະບົບນ ົ້ ຳຢ ູ່ ໃນສະພຳບດີ ບ ູ່ ?

3 ນ ົ້ ຳມີ ຄວຳມສະອຳດບ ູ່ ? 

4 ບ ລິ ເວນອົ້ ອມໂປມສະອຳດບ ູ່ ?

5 ກຳນເກັບຮັກສຳນ ົ້ ຳ ໃຫົ້ ສະອຳດປອດໄພຂອງປະຊຳ

ຊົນດີ ບ ູ່ ?

6 ປະຊຳຊົນມີ ພຶດຕິກ ຳກຳນສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະອະນຳໄມ ດີ

ບ ູ່ ?



1.ເປົ ົ້ ຳໝຳຍຂອງກຳນບ ຳ
ບັດນ ົ້ ຳ

 ມີ ຫຼຳຍວິ ທີ ໃນກຳນບ ຳບັດ

 ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳປອດໄພ:

“ປະຊຳຊົນທຸກຄົນມີ ສິ ດເທົູ່ ຳທຽມກັນທີູ່ ຈະ
ເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳຢູ່ ຳງພຽງພ ປອດໄພ ສ ຳ
ລັບດ ູ່ ມ, ແຕູ່ ງກີນ ແລະ ອະນຳໄມສູ່ ວນບຸກ
ຄົນ.”

“ນ ົ້ ຳສຳມຳດດ ູ່ ມໄດົ້ , ມີ ປະລິ ມຳນພຽງພ ທີູ່
ຈະດ ູ່ ມແລະ ສ ຳລັບ ອະນຳໄມສູ່ ວນບຸກຄົນ
ທີູ່ ປັດສະຈຳກສຳເຫດທີູ່ ກ ູ່ ໃຫົ້ ເກີດຄວຳມ
ສູ່ ຽງຕ ູ່ ສຸຂະພຳບ”

(ປ ົ້ ມ Sphere , Chap.2, Norms 1 and 2 )

1. ເປົ ົ້ ຳໝຳຍຂອງຂະບວນກຳນບ ຳບັດ
ນ ົ້ ຳ

http://www.espacioblog.com/myfiles/thebox/laboratorio.jpg


1. ເປົ ົ້ ຳໝຳຍຂອງຂະບວນກຳນບ ຳ
ບັດນ ົ້ ຳ

1. ເປົ ົ້ ຳໝຳຍຂອງກຳນບ ຳບັດ
ນ ົ້ ຳ ບ ູ່ ມີ ເຊ ົ້ ອພະຍຳດPathogen

free

 ປອດໄພຈຳກສຳນເຄມີ

Chemically safe

 ບ ູ່ ມີ ສີູ່ ງປົນເປ ົ້ ນWithout dirt 

solid matter

 Aesthetically acceptable 

WHO Guidelines

National Regulation

 ເລີ ົ້ ມຕົົ້ ນຈຳກກຳນແຍກຊັົ້ ນນ ົ້ ຳ

ກຳນຄັດເລ ອກແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ (ນ ົ້ ຳໜົ້ ຳດີ ນ/ນ ົ້ ຳໃຕົ້ ດີ ນ) 

ຄວຳມໝຳຍກຳນຈ ຳແນກປະເພດນ ົ້ ຳ(ກຳນຕູ່ ອງ)

 ສີ ົ້ ນສຸດໂດຍກຳນແຈກຢຳຍນ ົ້ ຳ

Sກຳນຈັດເກັບທແລະ ກຳນແຈກຢຳຍ

ສະໜອງຖັງໃສູ່ ນ ົ້ ຳໃຫົ້ ຜ ົ້ ໄດົ້ ຮັບຜົນກະທົບ

ກວດສອບຄ ນຄວຳມສູ່ ຽງຂອງຂອງກຳນປົນ

ເປ ົ້ ອນ



ກຳນກວດຄຸນນະພຳບຂັົ້ ນພ ົ້ ນຖຳນ–
ເງ ູ່ ອນໄຂຄ ນນະພຳບນ ົ້ ຳດີູ່ ມ

(WHO standard and government 
standards)

• ຕະກອນ < 2,500 μS/cm (Microsiemens/cm)

• ຄວຳມຂຸູ່ ນ ≤ 5 NTU (Nephelometric Turbidity 

Unit)

• pH 6 < pH < 9

• ເຊ ົ້ ອຈຳກອຳຈົມ 0 CFU/100 ml (Colony 

Forming Units)

• ກະລ ລີ ນ 0.6 mg/l – 1.0 mg/l (ໃຊົ້ ໃນກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້

ພະຍຳດ)

• ສີ , ກີູ່ ນ, ລົດຊຳດ ຍອມຮັບໄດົ້ ສ ຳລັບຜ ົ້ ໃຊົ້ ນ ົ້ ຳ



ນ ົ້ ຳ: ກຳນພ ົ້ ນຟ ແລະ ມີ ໃຊົ້ ໄລ
ຍະຍຳວ

ຈຸລະຊີ ວະພຳບ:
• ເຊ ົ້ ອຈຳກອຳ

ຈົມ
ກຳນຍະພຳບ:
• pH
• ຄວຳມຂຸູ່ ນ
• ລົດຊຳດ
• ອະນະພຳກຕະ

ກອນ, ຂີ ົ້ ເຫ ູ່ ອ/
ຕະກອນ

ເຄມີ : 
• Arsenic
• Fluoride
• Nitrate 
• Nitrite
• Iron
• Manganese

ເມ ູ່ ອມີ ປະລິ ມຳນນ ົ້ ຳທີູ່ ພຽງ
ພ ແລົ້ ວຄວນພິຈຳລະນຳ
ຄຸນລັກສະນະທຳງຊີ ວະ
ພຳບ, ປລະ ລົດຊຳດຢູ່ ຳງ
ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍສະ
ເພຳະໃນໄລຍະກຳງ ແລະ
ໄລຍະຍຳວຕົ້ ອງກຳນປະຕິ
ບັດ: 

– ກວດຄຸນນະພຳບ
ເຕັມຮ ບແບບຊີ
ວະພຳບ, ກຳຍຍະ
ພຳບ, ແລະ ທຳງ
ເຄມີ

– ຕິດຕຳມເປັນປົກ
ກະຕິ



ກຳນກ ຳຈ
ີັ ດສີ ູ່ ງ
ປນ
ເປ ົ້ ອນ
ແລະ ຕະ
ກອນ

ກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳ : ປະ
ລິ ມຳນນ ົ້ ຳຫຼຳຍ
ຕອນນີ ົ້ ໄດົ້ ເລ ອກແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳແລົ້ ວ ເຮົ ຳຈະເລີ ົ້ ມຂັົ້ ນຕອນ
ກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳດີ ບເລີ ຍ



ເປັນຫຍັງ? ບ ູ່ ມີ ເຊ ົ້ ອພະຍຳດ

increase palatability 

ເປົ ົ້ ຳໝຳຍ: < 5 NTU ຄວຳມຂຸູ່ ນ (NTU)

ວິ ທີ ກຳນ ກຳນຕົກຕະກອນ

ກຳນຕູ່ ອງ

ກຳນກ ຳຈີັ ດສີ ູ່ ງປນເປ ົ້ ອນແລະຕະ
ກອນ

ຄວຳມຂຸູ່ ນແມູ່ ນຫຍັງ?
1. ແມູ່ ນຄວຳມໜຳແໜົ້ ນຂອງແຫຼວທີູ່ ເກີດມຳຈຳກຈ ຳນວນຂອງອະນຸພຳກຂະໜ

ຳດໃຫຍູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ສຳມຳດແນມເຫັນດົ້ ວຍຕຳເປົູ່ ຳຄົ້ ຳຍກັບກຸູ່ ມຄວັນໃນອຳກຳດ

2. ນ ົ້ ຳທີູ່ ມີ ຄວຳມຂຸູ່ ນສ ງ ຈະສົູ່ ງຜົນໃຫົ້ ປະສິ ດທິ ພຳບຂອງກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອໂດຍກະລ ລີ ນ
ແລະ ເຮັດໃຫົ້ ຄນນະພຳບທຳງຊີ ວະພຳບຂອງນ ົ້ ຳ!

ກຳນວັດແທກຄວຳມຂຸູ່ ນໄດົ້ ແນວໃດ? 
ເຄ ູ່ ອງວັດຄວຳມຂຸູ່ ນ ຫຼ ຫຼອດວັດຄວຳມ

ຂຸູ່ ນ!

ຫຸຼດຜູ່ ອນຄວຳມຂຸູ່ ນໄດົ້
ແນວໃດ

• ວຳງໄວົ້ / ຕົກຕະກອນ
• ກຳນຈັບຕະກອນ / ຫີ ນສົົ້ ມ
• ກຳນຕູ່ ອງ
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ເປັນຫຍັງກຳນກວດດົ້ ວຍໂຖຈຶູ່ ງມີ ຄວຳມ
ສ ຳຄັນ?

• ເພ ູ່ ອແຍກວູ່ ຳກຸມຕະກອນມີ ຂະໜຳດເທົູ່ ຳໃດ
• ທົດສອບເບ ົ້ ອງຕົົ້ ນ ເຮົ ຳໃຊົ້ ວິ ທີ ກຳນໃດແດູ່ ໃນກຳນບ ຳຍັດ
ນ ົ້ ຳ

• ປົ້ ອງກັນບ ູ່ ໃຫົ້ ໃຊົ້ ວິ ທີ ກຳນທີູ່ ສີ ົ້ ນເປ ູ່ ອງ = ປະຫຍັດງົບປະ
ມຳນ



ກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ

ເປົ ົ້ ຳໝຳຍກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ
 ເພ ູ່ ອທ ຳລຳຍເຊ ົ້ ອພະຍຳດທີູ່ ບ ູ່ ສຳມຳດແນມເຫັນ

,ມັນຢ ູ່ ໃນນ ົ້ ຳດີ ບ

 ເພ ູ່ ອທ ຳລຳຍເຊ ົ້ ອພະຍຳດໃນຊູ່ ວຍກຳນບ ຳບັດ

ແລະ ລະບົບກຳນແຈກຢຳຍນ ົ້ ຳ (ທ ູ່ ສົູ່ ງ ແລະ ບົບ

ບົບເກັບຮັກສຳນ ົ້ ຳ)

ກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ: ລະບຽບກຳນ
 ຄຸນລັກສະນະສະຖຳນທີູ່ ທີູ່ ຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ

 ຄຸນລັກສະນະຂອງກຳຍຍະພຳບ : ຄວຳມຮົ້ ອນ, UV 

radiation

 ຄຸນນລັກສະນະເຄມີ : chlorine, ozone, iodine, salts of 

ammonium… 

▪ ກຳນຕ ູ່ ມກລ ລີ ນChlorination

▪ Calcium hypochlorite HTH 70 % of active chlorine

http://www.espacioblog.com/myfiles/thebox/laboratorio.jpg


ກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳ ຂັົ້ ນທີ 3

ກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ: ໃຊົ້ ກະລ ລີ ນ

 ປະລິ ມຳນ: ທົດສອບໃສູ່ Chlorine

 ກ ຳນົດເວລຳ

 pH ແລະ ອຸຫະພຸມ

 ຄູ່ ຳທີູ່ ເໝຳະສົມ:  0.4 - 0,8 mg/l

 ໝົດລິ ດ ກະລ ລີ ນ (Shock chlorine)



ຄວຳມສ ຳຄັນ
ຂອງກຳນບ ູ່ ຳບັດ

ນ ົ້ ຳ

• ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳໃນພຳວະສຸກເສີ ນ : ຊູ່ ວຍຊີ ວິ ດປະ
ຊຳຊົນ

• ແນວທຳງWHO : ຄວນຄ ຳນ ງເຖີ ງກຳນບ ລິ ໂພກ
ທຳດເບ ູ່ ອ ໃນໄລຍະຍຳວ ຫຼຳຍກວູ່ ຳໄລຍະສັົ້ ນ

• ປົກປົ້ ອງແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳຈຳກກຳນປົນເປ ົ້ ອນຂອງອຳຈົມ
• ຄວນຄ ຳນຶ ງ ນ ົ້ ຳໜີົ້ ຳດີ ນ ມີ ກຳນປົນເປ ົ້ ອນ
• ກຳນປົນເປ ົ້ ອນໄລຍະເວລຳຂົນສົູ່ ງ ແລະ ກຳນເກັບ
ຮັກສຳ

• ພວກເຮົ ຳຕົ້ ອງຮັບຜິດຊອບກ ູ່ ມດົ້ ອຍໂອກຳດກວູ່ ຳ
ໝ ູ່ : ເດັກ, ຜ ົ້ ສ ງອຳຍຸ ຢ ູ່ ໃນຄົວເຮ ອນ

• ຄ ຳນ ງເຖີ ງຂ ົ້ ຄິ ດເຫັນຂອງປະຊຳຊົນແລະ ພິຈຳລະ
ນຳຕະຫຼອດ
ນ ົ້ ຳ: ສະຫຼ ບກຳນບ ຳບັດ

ກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອ –ແນູ່ ໃຈວູ່ ຳນ ົ້ ຳບ ູ່ ມີ ເຊ ົ້ ອພະຍຳດ ເຊີູ່ ງສຳ
ມຳດຂົ້ ຳຊ ົ້ ອໂດຍ ສຳນເຄມີ , ຄວຳມຮົ້ ອນ ຫຼ ອສງແດດ

ກຳຕົກຕະກອນ – ເຮັດໃຫົ້ ຄວຳມເປ ົ້ ອນຕົກລົງມຳຢ ູ່
ພ ົ້ ນຂອງພຳສະນະບັນຈຸນ ົ້ ຳ.

ກຳນກັູ່ ນຕູ່ ອງ–ກຳນກ ຳຈັດຄວຳມສົກກະປົກ ສີູ່ ງປົນ
ເປ ົ້ ອນໂດຍໃຫົ້ ນ ົ້ ຳໄຫຼຜູ່ ຳນ ວັດສະດຸຕອງ ເຊັນ ເຊຣຳ
ມິກ, ຊຳຍ ເພ ູ່ ອຫຸຼດຜູ່ ອນຄວຳມຂຸູ່ ນ

ຂະໜ
ຳດແຫຼູ່ ງ
ນ ົ້ ຳ

ບູ່ ອນ
ເກັບນ ົ້ ຳ

ກຳນບ ຳ
ບັດນ ົ້ ຳ

ເກັບ
ກັກນ ົ້ ຳ
ສະອຳດ

ກຳນ
ແຈກ
ຢຳຍ

ວົງຈອນກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳ

ຄວຳມສ ຳຄັນຂອງກຳນບ ູ່ ຳບັດນ ົ້ ຳ



ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳໃນພຳວະສຸກເສີ ນ ຕຳມມຳດຕະຖຳນຂອງ
SPERE

ບົດທີ 2  ພຳກທີ 4



ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳຕຳມມຳດຕະ
ຖຳນ 1: ກຳນເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງ ແລະ ປະລິ
ມຳນຂອງນ ົ້ ຳ

“ປະຊຳຊົນທຸກຄົນມີ ສິ ດເທົູ່ ຳທຽມກັນທີູ່ ຈະເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງແຫຼູ່ ງ
ນ ົ້ ຳຢູ່ ຳງ ພຽງພ ປອດໄພ ສ ຳລັບດ ູ່ ມ, ແຕູ່ ງກີນແລະ ອະ
ນຳໄມສູ່ ວນບຸກຄົນ.”

ຈ ຳນວນປະຊຳຊົນສ ງສຸດຕ ູ່ ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ:: ຈ ຳນວນຂອງປະ
ຊຳຊົນຕ ູ່ ແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳຂ ົ້ ນກັບຂະໜຳດແລະ ປະລິ ມຳນນ ົ້ ຳ
ໃນແຕູ່ ລະແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ

ມຳດຕະຖຳນຕ ູ່ ຳສຸດ ສ ຳລັບ
ນ ົ້ ຳ

(ດ ູ່ ມ ແລະ ອຳຫຳນ) 2,5 - 3 ລິ ດ/ມ ົ້ ຂ ົ້ ນກັບກຳນປູ່ ຽນແປງແລະ ກຳຍຍະ
ພຳບຂອງບຸກຄົນ

ສຸຂະອະນຳໄມ ຂັົ້ ນ
ພ ົ້ ນຖຳນ

2 - 6 ລິ ດ/ມ ົ້ ຂ ົ້ ນກັບສັງຄົມແລະ ວັດທະນະທ ຳ

ຄວຳມຕົ້ ອງກຳນ
ແຕູ່ ງອຳຫຳນຂັົ້ ນ
ພ ົ້ ນຖຳນ

3 - 6 ລິ ດ/ມ ົ້ ຂ ົ້ ນກັບປະເພດອຳຫຳນແລະ ສັງຄົມ
ແລະ ວັກທະນະທ ຳ

ລວມຄວຳມຕົ້ ອງ
ກຳນນ ົ້ ຳຂັົ້ ນພ ົ້ ນ
ຖຳນ

7,5 - 15 ລິ ດ/ມ ົ້



ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳຕຳມມຳດຕະຖຳນ
2: 
ຄຸນນະພຳບນ ົ້ ຳ

“ ນ ົ້ ຳສຳມຳດດ ູ່ ມໄດົ້ , ມີ ປະລິ ມຳນພຽງພ ທີູ່ ຈະດ ູ່ ມ ແລະ
ສ ຳລັບ ອະນຳໄມສູ່ ວນບຸກຄົນທີູ່ ປັດສະຈຳກສຳເຫດທີູ່
ກ ູ່ ໃຫົ້ ເກີດຄວຳມສູ່ ຽງຕ ູ່ ສຸຂະພຳບ” 

ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳທຳງທ ູ່ ຫຼ ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳແບບ
ອ ູ່ ນໆ ເກີດຄວຳມສູ່ ຽງຂອງພະຍຳດຖອກທົ້ ອງລະບຳດ
, ໃຫົ້ ດ ຳເນີ ນກຳນບ ຳບັດນ ົ້ ຳໂດຍກຳນຂົ້ ຳເຊ ົ້ ອໃຫົ້ ມີ
ຄວຳມເຂັົ້ ມຂຸູ່ ນຂອງກະລ ລີ ນ 0.5mg/l ແລະ ຄວຳມ
ຂຸູ່ ນຕ ູ່ ຳກວູ່ ຳ 5 NTU (nephelolometric turbidity units)
ທີູ່ ຈຸດກ໊ອກນ ົ້ ຳ. ໃນກ ລະນີ ພະຍຳດພະຍຳດສະເພຳະ
ຖອກທົ້ ອງ, ຄວຳມເຂັົ້ ມຂຸົ້ ນຂອງກະລ ລີີ ນ 1mg/l

ບ ູ່ ມີ ເຊ ົ້ ອພະຍຳດຈຳກອຳຈົມຕ ູ່ ນ ົ້ ຳ 100ml ທີູ່ ຈຸດບ ລິ
ກຳນ
ສຳມຳດເພີົ້ ມປະລິ ມຳນຂອງກລ ລີ ນ 2 ເທົູ່ ຳ ໃນກ ລະນີ
ນ ົ້ ຳມີ ຄວຳມຂູ່ ນສ ງ ບູ່ ອນທີູ່ ບ ູ່ ມີ ທຳງເລ ອກແຫຼູ່ ງນ ົ້ ຳ.

ຄຸນນະພຳບ
ບ ູ່ ມີ ເຊ ົ້ ອພະຍຳດຈຳກອຳຈົມປົນເປ ົ້ ອນຕ ູ່
100 ml ຂອງນ ົ້ ຳຢ ູ່ ຈຸດທີູ່ ໃຊົ້ , ຄວຳມເຂັົ້ ມຂຸູ່ ນ
ຂອງກະລ ລີ ນ 0.5 mg/l  ແລະ ຄວຳມຂຸູ່ ນຕ ູ່ ຳ
ກວູ່ ຳ 5 NTU (Nephelolometric Turbidity 
Unit)

ມຳດຕະຖຳນຕ ູ່ ຳສຸດ ສ ຳລັບ
ນ ົ້ ຳ



ມຳດຕະຖຳນຕ ູ່ ຳສຸດ ສ ຳລັບ
ນ ົ້ ຳ

ກຳນສະໜອງນ ົ້ ຳຕຳມມຳດຕະຖຳນ
3: 
ສີູ່ ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກເຂົ ົ້ ຳເຖີ ງ
ນ ົ້ ຳ

ປະຊຳຊົນມີ ສິ ດທິ ເທົູ່ ຳທຽມ ສະດວກສະບຳຍ ໃນກຳນໄປ
ເອົ ຳນ ົ້ ຳ, ກຳນເກັບຮັກສຳນ ົ້ ຳ ແລະ ໃຊົ້ ໃນປະລິ ມຳນພຽງ
ພ ສ ຳລັບດຶ ົ້ ມ, ແຕູ່ ງກີນແລະ ອະນຳໄມສູ່ ວນບຸກຄົນ, 
ໝັົ້ ນໃຈວູ່ ຳນ ົ້ ຳດ ູ່ ມໄດົ້ ຈັດເກັບຢູ່ ຳງປອດໄພແລະພົ້ ອມ
ທີູ່ ຈະບ ລິ ໂພກ.

ແຕູ່ ລະເຣ ອນຈະຕົ້ ອງມີ ນ ົ້ ຳຢູ່ ຳງໜົ້ ອຍ 2 ຖັງ, ຖົງລະ
10–20 ລິ ດ, ຖັງໜຶູ່ ງໄວົ້ ເກັບນ ົ້ ຳ ແລະ ອີ ກຖົງໜຶູ່ ງໄວົ້ ຂົນ
ນ ົ້ ຳ

ມີ ບ ລິ ເວັນຊັກລົ້ ຳງຢູ່ ຳງໜົ້ ອຍ 1 ແຫູ່ ງຕ ູ່ 100 ຄົນ ແລະ
ມີ ຫົ້ ອງອຳບນ ົ້ ຳສ ຳລັບຜ ົ້ ຍີ ງໂດຍສະເພຳະ. ໃຫົ້ ມີ ນ ົ້ ຳພຽງ
ພ ສ ຳລັບກຳນຊັກລົ້ ຳງ ແລະ ອຳບນ ົ້ ຳ. 

ນ ົ້ ຳໃນລະດັບຄົວເຮ ອນຈະບ ູ່ ປົນເປ ົ້ ອນຕະຫຼອດເວລຳ



ຄ ຳຖຳມ


