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ພາກເພີ່ມເຕີມ ກ:
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນຕ່າງໆ

ເມື່ອເຮັດວຽກກັບສານເຄມີທີ່ອັນຕະລາຍ ຫຼື ສຳຜັດກັບສານເຄມີຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຢູ່ຊຸມຊົນ, 
ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ, ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ໃຫ້ກຽມ 
ພ້ອມສະເໝີກັບອຸປະຕິເຫດນັ້ນໆ. ໃນສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ເວົ້າເຖິງຫົວຂໍ້ຂ້າງລຸ່ມ:

● ສ້າງແຜນຄວາມປອດໄພສຳລັບເຫດ
ສຸກເສີນຕ່າງໆ
● ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ
● ເສື້ອຜ້າ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕ່າງໆ
● ໜ້າກາກປ້ອງກັນ
● ສານເຄມີຮົ່ວໄຫຼ

● ການຮັກສາອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກ
ສານເຄມີ
● ການຮັກສາບາດໄຟໄໝ້
● ໄຟຊັອດ
● ການຊ່ວຍຫາຍໃຈ (ການຊ່ວຍຫາຍ
ໃຈໂດຍການເປົ່າປາກ)

ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນທີ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກະກຽມເພື່ອເຫດສຸກເສີນຕ່າງໆ, ແຕ ່
ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານທີ່ສົມບູນເທື່ອ. ເພື່ອເປັນການກະກຽມທີ່ດີ, ແມ່ນ 
ໃຫ້ຊອກຫາການຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການຮັກສາອຸບັດຕິ 
ເຫດທາງເຄມີຕ່າງໆ, ເອົາເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ 
ວິທີການນຳໃຊ້ຂອງມັນ. ແລະ ຖາມແພດໝໍທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ 
ພັດທະນາແຜນຄວາມປອດໄພ.
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ສ້າງແຜນຄວາມປອດໄພສຳລັບເຫດສຸກເສີນ
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່າໆກັບການມີອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ກັບເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນ 
ຖານແມນ່ການທີຮູ່ຈ້ກັວາ່ຈະເຮດັແນວໃດໃນກລໍະນສີກຸເສນີ ຫຼ ືອຸບັດຕເິຫດ.  ທກຸຊມຸຊນົ  ແລະ  
ທຸກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຄວນຈະສ້າງແຜນຄວາມປອດໄພ ໃນກໍລະນີຂອງການຮົ່ວໄຫຼຂອງ 
ສານພິດ, ໄຟໄໝ້, ນ້ຳຖ້ວມ, ພາຍຸ, ຫຼື ເຫດການສຸກເສີນອື່ນໆ.
 ຕິດທີ່ຢູ່ ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງສະຖານປິ່ນປົວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ ຫຼື ໂຮງໝໍສູນກາງ 
ທ້ອງຖິ່ນ. ເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທຸກໆຄົນຮູ້ເຖິງທີ່ຕັ້ງສະຖານທີ່ສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອປະຖົມ 
ພະຍາບານ ແລະ  ຊ່ວຍເຫຼືອເຫດການສຸກເສີນອື່ນໆ. ແລະ ບອກເຖິງວິທີໃຊ້ອີກດ້ວຍ. ແຜນ
ການຄວາມປອດໄພຍັງສາມາດລວມໄປເຖິງ:

● ແຜນສຳລັບການນຳສົ່ງຄົນເຈັບ ຫຼື ຄົນໄຂ້ໄປຍັງສະຖານ 
ປິ່ນປົວ ຫຼື ໂຮງໝໍ ແລະ ພາຫະນະທີ່ສາມາດໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກ 
ເສີນ.
● ສະຖານທີ່ສູນກາງຊຸມນຸມເຊັ່ນ: ໃຈກາງຊຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ 
ຫຼື ວັດ.

●  ການສະໜອງນ້ຳດື່ມສະອາດສຸກເສີນ

● ໂທລະສັບ ຫຼື ວິທະຍຸເພື່ອໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເພື່ອ 
ປະກາດເຕືອນທາງການ ແລະ ສື່ອື່ນໆ.

●  ສ້າງລາຍຊື່ຜູ້ສູງອາຍຸ, ຄົນພິການ ຫຼື ຜູ້ອື່ນໆໃນຊຸມຊົນຜູ້ທີ່
ອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນກໍລະນີອົບພະຍົບ.

ເຫດສຸກເສີນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຮຽກຮ້ອງເຖິງການຕອບສະໜອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການ 
ເຂົ້າໃຈເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໜ້າຢ້ານທັງຫຼາຍທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ແລະ ການຮຽນຮູ້ເພື່ອກຽມ
ພ້ອມຮັບມືກັບສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນທຸກໆແຜນຄວາມປອດ
ໄພ.
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bcnbxncbສິ່ງທີ່ເກັບໄວ້ໃນເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ

ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ
ທຸກໆສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ສະຖານປິ່ນປົວສຸຂະພາບ (health Post) ແລະ ສູນກາງຊຸມຊົນ 
ຄວນຈະມີເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານເພື່ອປິ່ນປົວໃນເຫດສຸກເສີນຕ່າງໆ. ເກັບເຄື່ອງມືປະ 
ຖົມພະຍາບານໃນພາຊະນະກະທັດຫັດແໜ້ນໜາມີຝາປິດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳ, ຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ສານເຄມ ີ
ອື່ນໆຮົ່ວຊືມເຂົ້າໄປໄດ້. ບອກທຸກໆຄົນຢູ່ຊຸມຊົນ ຫຼື ບ່ອນເຮັດວຽກຮວມໄປເຖິງພະນັກງງານ 
ໃໝ່ໃຫ້ຮູ້ເຖິງວິທີໃຊ້ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ບ່ອນເກັບຮັກສາໄວ້ນຳ.

ຢາທີ່ສ້າງເປັນລາຍການເປັນ
ຢາແກ້ພິດຢູ່ໃນລະດັບຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີອື່ນໆ
ທີ່ທ່ານເຄີຍໃຊ້

ນໍ້າດື່ມສອງຄວາດ 
(quart) ຫຼື ສອງລິດ

ຈອກໃສ່ນ້ຳ

ຜ້າເພື່ອຄຸມຄົນ
ເຈັບ ຫຼື ຄົນໄຂ້

ຖານໄຟ ຫຼື ຝຸ່ນ
ຖານໄຟ ໜຶ່ງແກ້ວ

ເກືອ (ປະສົມກັບນ້ຳເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບກິນແລ້ວ
ໃຫ້ເຂົາຮາກຖ້າວ່າຄົນເຈັບ
ກິນທາດເບື່ອ, ເບິ່ງໜ້າ 304)

ເຄື່ອງນຸ່ງສຳຮອງເພື່ອ
ປ່ຽນໃນກໍລະນີມັນເປື່ອຍ 
ຫຼື ຂາດ

ສ້າງລາຍການສານ
ເຄມີທີ່ຖືກໃຊ້ໃນສະ
ຖານທີ່ ຫຼື ບ່ອນເຮັດ
ວຽກ ແລະ ມີຜົນຕໍ່ສຸ
ຂະພາບຂອງພວກເຂົາ. 
ສຳລັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ, 
ຂຽນລາຍການວ່າພືດ
ຊະນິດໃດທີ່ຖືກໃຊ້ຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດ.

ໜ້າກາກແບບເຄື່ຶອນທີ່, ເປັນຜ້າ, ຫຼື ຢາງໜາຫຸ້ມ
ຫໍ່ ຊຶ່ງຕັດຮູຢູ່ເຄິ່ງກາງ ໃຊ້ເມື່ອທ່ານເຮັດການຊ່ວຍ
ຊີວິດແບບຊ່ວຍຫາຍໃຈດ້ວຍປາກຕໍ່ປາກ.

ຜ້າພັນບາດສະອາດ, ຜ້າຕາໜ່າງ, 
ຜ້າ ແລະ ສະກັອດເທັບເພື່ອປິດບາດ 
ແລະ ບາດເຫຼີ້ນ.
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ຊຸມຊົນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກຕ່າງກັນຈະຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເຖິງປະເພດຂອງການຕອບສະ
ໜອງເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປະເພດຂອງເຫດສຸກ
ເສີນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ວາງແຜນການປະຖົມພະຍາບານກ່ຽວ 
ກັບເລື່ອງນີ້ໃນໃຈ. ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີອື່ນໆ, ອ່ານເຄື່ອງ 
ໝາຍຢູ່ຂ້າງພາຊະນະໃສ່ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີນັ້ນເພື່ອຊອກຫາວ່າຢາໃດ
ທີ່ຖືກແນະນຳກ່ຽວກັບຢາທີ່ເປັນພິດ.

ເປທີ່ເຮັດຈາກກັກຕົງ, ແຄ່ຫາບ, 
ຫຼື ຜ້າທີ່ໃຊ້ຫາບຄົນເຈັບ ຫຼື ຄົນໄຂ້

ມີດຕັດ ຫຼື ມີດ ສຳລັບຕັດ
ຜ້າພັນບາດ, ຕັດສະກັອດ
ເທບ, ແລະ ຢາງຫຸ້ມຫໍ່

ປຶ້ມຄູ່ມືການປະຖົມພະ
ຍາບານຂັ້ນພື້ນຖານ

ແໜບໃຊ້ເພື່ອຄີບເສດຕ່າງໆ

ເຝືອກ ຫຼື ໄມ້ໃຊ້ເພື່ອໂທມກະດູກ
ຫັກເພື່ອແປງໃຫ້ຖືກບ່ອນ

ສະບູໜຶ່ງກ້ອນ

ຄຣີມຕ້ານເຊື້ອ 
ເພື່ອຂ້າເຊື້ອ

ຢາກາລະບູນຕ້ານພິດໃນຕາ

ຜ້າສະອາດ ເພື່ອເຊັດຜິວໜັງ 
ແລະ ດູດຊືມສານເຄມີທີ່ຮົ່ວໄຫຼ

ຖົງມືຢາງໜຽວ ຫຼື ຖົງມື
ຢາງປຼາດສຕິກສອງຄູ່

ເອົາສະກັອດເທບຕິດເງິນຫຼຽນ 
ຫຼື ບັດໂທລະສັບໄວ້ຝາຂອງກ່ອງ
ເຄື່ອງມືປະຖົມພະຍາບານ ເພື່ອໃຊ້
ໄວ້ໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກໍລະນີ
ສຸກເສີນທີ່ຕູ້ໂທລະສັບສາທາລະນະ
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ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ທຸກໆຄົນຄວນຈະສວມໃສ່ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນປ້ອງກັນນີ້ກໍ່ຍັງຮຽກອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ 
ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ເມື່ອເຮັດວຽກ ຫຼື ສຳຜັດກັບວັດຖຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ 
ແລະ ມັນກໍ່ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງນາຍຈ້າງທີ່ຈະສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນສຳລັບ
ຄົນງານ. ຄົນງານຄວນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຈ້າງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງສິດໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ  
ແລະ ຄວາມປອດໄພໂດຍການສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາມັນໃຫ້ມັນ
ຢູ່ໃນສະພາບດີ.
 ເພື່ອປ້ອງກັນຄົນ, ຊຸດປ້ອງກັນຕ້ອງ ພໍດີ ແລະ ຖືກບຳລຸງຮັກສາເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າເວົ້າ 
ເຖິງປະເທດທີ່ທຸກຍາກແມ່ນມີສາມປະເພດອຸປະກອນປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ໃຫຍ່ໂພດ, ນ້ອຍໂພດ  
ແລະ  ຂາດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີຊຸດ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງໂດຍ 
ການສວມໃສຊ່ດຸເສືອ້ກນັຝນົ ຫຼ ືໂດຍການສາ້ງຊດຸປອ້ງກນັຈາກຖງົຢາງປາຼດສະຕກິ. ຕດັເປນັ  
ຮູເພ່ືອປ່ອນຫົວ ແລະ ແຂນທັງສອງອອກແລ້ວເອົາຖົງຢາງອ່ືນສຸບໃສ່ແຂນ, ຂາ, ມື ແລະຕີນ.
 ຮູບນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອ
ປ້ອງກັນຕໍ່ວັດຖຸອັນຕະຫຼາຍ. ກໍ່ບ່ໍແມ່ນທຸກໆອາຊີບ ຫຼື ທຸກໆວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການອຸປະກອນນີ ້
ທັງໝົດດອກ, ບາງວຽກແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊຸດ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນພິເສດ.

ເກີບໂບກ ຫຼື ເກີບຫຸ້ມຕີນພ້ອມໃສ່ຖົງຕີນ

ໝວກແຂງກັນກະທົບ (ໝວກປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ)

ແວ່ນຕາປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ຫຼື ແວ່ນຕາກັນລົມ ແລະ ຝຸ່ນ

ໜ້າກາກກັນຝຸ່ນ
ເສື້ອແຂນຍາວ

ຖົງມື

ໂສ້ງຂາຍາວ (ຜູ້ຍິງກໍ່ຄືກັນ)

ເອົາຂາໂສ້ງປົກເກີບໂບກໄວ້
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ຊາວໄຮ່ຊາວສວນທີ່ສຳຜັດກັບຢາຂ້າແມງໄມ້ຄວນສວມໃສ່ຄື:

ເກີບຫຸ້ມຕີນ

ໝວກໃບໃຫຍ່ເພື່ອ
ປ້ອງກັນແສງແດດ
ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ຫຼື ໜ້າກາກ

ຜ້າກັນເປື້ອນໜາ, ຜ້າກັນເປື້ອນ
ຢາງປຼາດສະຕິກ ຫຼື ຢາງໜຽວ
ຖົງມື

ໂສ້ງຂາຍາວ

ຖ້າບໍ່ມີເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ຫຼື ໜ້າກາກ, ຜູ້ 
ຄົນສາມາດໃຊ້ຜ້າພັນຄໍ. ແຕ່ວ່າຢາຂ້າແມງ 
ໄມ້ຈະຕິດກັບຜ້າພັນຄໍທີ່ປຽກເຫື່ອ. ຊຶ່ງວ່າມັນ 
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຈະໃຊ້ສິ່ງເຫຼົ່າ 
ນີ້ຫຼາຍກວ່າບໍ່ມີໜ້າກາກຈັກໜ້ອຍເລີຍ. ຖ້າ 
ວ່າທ່ານຢາກໃຊ້ຜ້າພັນຄໍແທນໜ້າກາກ ທ່ານ 
ຕ້ອງລ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນແຫ້ງຢູ່ເລື້ອຍໆ 
ແລະ ໃຫ້ຮູ້ສະເໝີວ່າ ນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ
ທ່ານໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.

ຄົນງານທີ່ເຮັດວຽກກັບນ້ຳມັນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງຖືກປ້ອງກັນໃຫ້ດີກວ່າ ເມື່ອພວກ 
ເຂົາສວມໃສເຊັ່ນ:

ແນວອັດຫູປ້ອງກັນສຽງໜ້າກາກກັນຝຸ່ນ ຫຼື ເຄື່ງຊ່ວຍ
ຫາຍໃຈກັ່ນຕອງ ຊຶ່ງມັນຈະກັ່ນ
ຕອງສານເຄມີພິເສດ ທີ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ສຳຜັດ

ໜວກກັນກະທົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫົວຖືກບາດເຈັບ

ຄົນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ, ແພດໝໍຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ສູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງດູແລ
ສຸຂະພາບອື່ນໆຄວນສ່ວມໃສ່ ເຊັ່ນ:

ເກີບຫຸ້ມຕີນ

ແວ່ນຕາປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນການຟົ້ງໃສ່ຂອງວັດຖຸຕ່າງໆ

ໜ້າກາກເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໂລກ

ຖົງມືທີ່ທົນທານ
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ໜ້າກາກຍານ(ຜ້າປິດປາກ) ຫຼື ໜ້າກາກເຈັ້ຍ
ໜ້າກາກນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນເຮົາຈາກຝຸ່ນ ຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ປ້ອງກັນ 
ທ່ານ ຈາກການຫາຍໃຈເອົາຄວັນຂອງສານເຄມີໄດ້. ຄວັນຈະຜ່ານ 
ໜາ້ກາກເຈັຍ້ ແລະ ໜາ້ກາກຜາ້ ແລະ ຮົວ່ໄຫຢຼູຕ່າມຂອບຂອງໜາ້ ກາກ 
ດັ່ງກ່າວ.

ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນຈະມີປະສິດທິພາບໄດ້ນັ້ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມັນສະ
ອາດ. ພາຍຫຼັງການໃຊ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຫຼື ພາຍຫຼັງແຕ່ລະງານ ແມ່ນໃຫ້ລ້າງຖົງມື, ໜ້າກາກ, 
ຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆເພື່ອປ້ອງກັນຄົນທີ່ຈະໃຊ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຈາກ
ການປົນເປື້ອນຕໍ່ໄປ.

ໜ້າກາກປ້ອງກັນ
ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນໄພອັນຕະລາຍຈາກການຫາຍໃຈເອົາສານພິດເຄມີ ແລະ 
ຝຸ່ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີເວລາເຮັດວຽກກັບສານເຄມີເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອ 
ສວມໃສ່ໜ້າກາກປ້ອງກັນຕໍ່ສານເຄມີທີ່ເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກນຳ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ສະບາຍ
ຈາກສານເຄມີໃນຂະນະທ່ີສວມໃສ່ໜ້າກາກນ້ັນ  ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າໜ້າກາກຂອງທ່ານແມ່ນ
ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນເທົ່າທີ່ຄວນແລ້ວ ຫຼື ທ່ານສຳຜັດກັບສານເຄມີທີ່ເປັນພິດໃນວິທີທາງອື່ນ.

ໜ້າກາກເຈັ້ຍຮັດ
ໜ້າກາກຊະນິດນີ້ຈະປ້ອງກັນທ່ານຈາກຂີ້ຝຸ່ນ. ໜ້າກາກຄວນ 
ແນບຕິດກັບໃບໜ້າຢ່າງມິດຊິດທຸກດ້ານ. ຊຶ່ງມັນຈະບໍ່ປ້ອງກັນ 
ທ່ານຈາກຈາກການຫາຍໃຈເອົາຄວັນຂອງສານເຄມີ. ໜ້າກາກ 
ເຫຼົ່ານີ້ເມື່ອໃຊ້ໄປຝຸ່ນຈະຕັນຮູລະບາຍ ຫຼື ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ດົນ ແລະ 
ຕ້ອງປ່ຽນອັນໃໝ່ເມື່ອມັນບໍ່ແນບຕິດກັບໃບໜ້າ.

ໜ້າກາກຢາງ
ໜ້າກາກນີ້ຈະປ້ອງກັນທ່ານຈາກຝຸ່ນໄດ້ດີກວ່າໜ້າກາກຊະນິດຜ້າ
ຍານ ແລະ ຊະນິດໜ້າກາກເຈັ້ຍຮັດ. ໜ້າກາກຄວນຈະແນບຕິດກັບ 
ໃບໜ້າທັງໝົດ. ໜ້າກາກຊະນິດນີ້ຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນທ່ານຈາກ
ການຫາຍໃຈເອົາຄວັນຂອງສານເຄມີໄດ້.
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ໜ້າກາກກອງອາກາດຢາງໜຽວ
ໜ້າກາກຢາງໜຽວທີ່ມີໂຕກັ່ນຕອງອາກາດອາດຈະຮັກສາທ່ານ 
ຈາກການຫາຍໃຈເອົາຄວັນພິດຂອງສານເຄມີໄດ້. ມັນຕ້ອງປົກ 
ປິດໃບໜ້າຂອງທ່ານຢ່າງມິດຊິດດີ ເພື່ອວ່າຈະບໍ່ໍມີອາກາດຮົ່ວຊືມ 
ເຂົ້າລະຫວ່າງຜິວໜັງ ແລະ ໜ້າກາກ. ທ່ານ ສາມາດເລືອກເອົາ 
ໂຕກັ່ນຕອງອາກາດທີ່ເໝາະສົມກັບປະເພດຂອງສານເຄມີ  
ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນໂຕກັ່ນຕອງອາກາດເລື້ອຍໆ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງ 
ການການຝຶກອົບຮົມພິເສດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ, ເພື່ອນຳໃຊ້ 

ຢ່າງຖືກວິທີ ແລະ ລວມໄປເຖິງວິທີທຳຄວາມສະອາດມັນ, ໜ້າກາກປະເພດນີ້ແມ່ນເວລາ 
ສວມໃສ່ມັນຈະຮ້ອນ ແລະ ບໍ່ສະດວກສະບາຍ. ເມື່ອເວລາເຮັດວຽກກັບສານເຄມີ ຄວນຈະ 
ຢຸດພັກເລື້ອຍໆໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດລ່ວງດີ, ບ່ອນທີ່ອາກາດປອດໂປ່ງດີ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ ່
ທ່ານຈະສາມາດຖອດໜ້າກາກອອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

bcnbxncbວິທີເຮັດໜ້າກາກຜ້າ ແລະ ໜ້າກາກຜົງຖ່ານ

➊ ➋

➌

ໜ້າກາກເຮັດຕາມບ້ານເຮືອນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍ ທ່ານ ດອກເຕີ ມາລຳບາ (Dr.  
Maramba) ຄົນປະເທດຟີລິບປິນ. ມັນຈະປ້ອງກັນທ່ານຈາກສານເຄມີ ແລະ ຝຸ່ນໄດ້ລະດັບໜຶ່ງ.

ຕັດເອົາຂ້າງໜຶ່ງຂອງເສື້ອຊ້ອນແມ່ຍິງ ນຳເອົານວມໃນຂອງເສື້ອຊ້ອນອອກ

ຕັດເອົາເຈັ້ຍກັ່ນຕອງຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເຮັດເປັນຖົງສຳ
ລັບນວມໃໝ່ທີ່ຈະພໍດີກັບພາກສ່ວນໃນຂອງເຕົ້ານັ້ນ
ເອົາຝຸ່ນຖ່ານໃສ່ໃນເຈັ້ຍກັ່ນຕອງ 100 ກຼາມ ແລະ 
ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ຊັ້ນຂອງຝຸ່ນຖ່ານ ທ່ີຕື່ມລົງໄປນັ້ນ 
ຕ້ອງທົ່ວເຖິງແຜ່ນກັ່ນຕອງອາກາດໃຫ້ມັນ 
ເທ່ົາໆກັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ມັນຕົກລົງເບື້ອງ
ລຸ່ມ. ຕິດມັນດ້ວຍເຈັ້ຍເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນຖ່ານມັນລົ້ນອອກມາ   
ແລະ ເອົາມັນຍັດໃສ່ຂ້າງໃນຂອງເຕົ້າເສື້ອຊ້ອນທີ່ຕັດໄວ້ນັ້ນ
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ການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມີ
ກ່ອນທ່ານເຮັດຄວາມສະອາດສານເຄມີທີ່ີຕົກເຮັ່ຍ, ຄວນປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງ, ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ 
ແລະ ແຫຼງ່ນຳ້ຕ່າງໆ. ຖາ້ມຜີູໃ້ດຜູໜ້ຶງ່ທ່ີເຮັດຄວາມສະອາດໄດດ້ກີວາ່ທ່ານ (ຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການ 
ຝຶກມາກ່ຽວກັບວຽກນີ້ໂດຍສະເພາະ), ຕິດຕໍ່ເຂົາມາຊ່ວຍທ່ານ. ຕ້ອງສວມໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງ
ກັນສະເໝີເມື່ອເຮັດຄວາມສະອາດກັບສານເຄມີ!

ການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມີທີ່ມີປະລິມານໜ້ອຍ
ຖ້າວ່າສານເຄມີຕົກເຮັ່ຍໃນປະລິມານໜ້ອຍ, ມັນສຳຄັນ 
ຫຼາຍທີ່ຈະຄວບຄຸມ, ເກັບສານເຄມີຄືນ ແລະ ເຮັດຄວາມ 
ສະອາດສານເຄມີທີ່ເຮ່ຍນັ້ນກ່ອນຜູ້ຄົນຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ  
ແລະ ກ່ອນສານເຄມີຈະເຂົ້າສູ່ທາງນ້ຳ ແລະ ດູດຊືມລົງໃນ 
ດິນ.

ຄວບຄຸມການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມີ
ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຮັກສາສານເຄມີທ່ີເຮັ່ຍບໍ່ໃຫ້ມັນແຜ່ 
ຫຼາຍຕື່ມ. ອັດອຸປະກອນທີ່ຮົ່ວ, ໝູນ     ພາຊະນະທີ່ຕົກໄປ ທາງ 
ຂວາ ປີ້ນຂຶ້ນເທີງ, ຫຼື ປີ້ນພາຊະນະເບື້ອງທີ່ຮົ່ວຂຶ້ນ.

➍ ມັດຖົງຂອງເສື້ອຊ້ອນໃນໃຫ້ແໜ້ນພໍດີກັບໃບ 
ໜ້າດ້ວຍເຊືອກ ຜ້າທີ່ໃຊ້ກັ່ນຕອງຄວນຈະ 
ມີອາກາດຜ່ານເຂົ້າໄດ້ໃນຂະນະທ່ີໃຊ້.  
ຖ້າໃຊ້ໜ້າກາກນີ້ໃນລະຫວ່າງສີດ 
ສະເປທີ່ມີສານພິດເຄມີຫຼາຍ, ໜ້າ 
ກາກນີ້ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດີພຽງແຕ່ 2 ຄັ້ງ ຊຶ່ງແຕ່ລະຄັ້ງ 
ໃຊ້ໄດ້ດົນ 4 ຊົ່ວໂມງ. ຝຸ່ນຖ່ານຕ້ອງປ່ຽນພາຍໃນ 1 
ອາທິດ, ຊຶ່ງມັນຈະຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງສານເຄມີທີ ່
ແຜ່ອອກມາ ແລະ ຂຶ້ນກັບວ່າສວມໃສ່ໜ້າກາກນີ້ດົນ
ປານໃດ.
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ຈຳກັດຂອບເຂດສານເຄມີທີ່ເຮັ່ຍ
ນຳເອົາດິນ, ຊາຍ, ຂີ້ເລື່ອຍ, ດິນໜຽວ ຫຼື ວັດຖ ຸ
ມາຖົມບ່ອນສານເຄມີເຮັ່ຍ ເພື່ອໃຫ້ມັນດູດຊືມ 
ເອົາສານເຄມີນັ້ນ.
   ຖ້າວ່າຢ້ານວັດຖຸທີ່ປົກສານເຄມີນັ້ນມັນ 
ອາດຈະຖືກພັດປິວໜີ, ໃຫ້ເອົາແຜ່ນຜ້າ ຫຼື ແຜ່ນ 
ຢາງປົກຄຸມໄວ້.

ເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.
ຕັກວັດຖຸທີ່ໃຊ້ດູດຊືມສານເຄມີໃສ່ຖັງໄມ້ ຫຼື ຖັງ  
ຢາງ. ຢ່າໃຊ້ນ້ຳລ້າງ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ 
ສານເຄມີແຜ່ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ 
ເກີດບັນຫາເລື່ອງຂອງເສດເຫຼືອຕື່ມອີກ. ທຳ 
ລາຍວັດຖຸນັ້ນຖີ້ມດ້ວຍຄວາມປອດໄພ (ເບິ່ງ 
ໜ້າ 504 - 505).

ການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມີເປັນຈຳນວນຫຼາຍ
ໃນເຂດທີມ່ເີຄືອ່ງເຈາະທ່ີໃຊນ້ຳ້ມນັ, ບອ່ນເຮດັວຽກ, ເຂດອດຸສາຫະກຳ ເຫຼົາ່ນີເ້ປນັບອ່ນທີຖ່ກື 
ໃຊ້ສານເຄມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ຖືກໃຊ້ໃນການຂົນສົ່ງ, ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະມີການກະ 
ກຽມຮັບມືກັບການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມີຈຳນວນຫຼາຍນັ້ນ.

● ສ້າງແຜນສຸກເສີນໃຫ້ກຳມະກອນ, ລູກຈ້າງ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້
ຄຽງນັ້ນ. ຈັດຕັ້ງການພົບປະເປັນປົກກະຕິເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທຸກຄົນໃຫ້ຄຸ້ນເຄີຍ
ກັບແຜນການນັ້ນ.
● ຕິດຊ່ື ແລະ ນ້ຳເບີໂທລະສັບຂອງຄົນທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາໃນເວລາເກີດການຕົກເຮ່ຍຂອງ 
ສານເຄມ.ີ ຈະລວມໄປເຖງິຊື ່ແລະ ນຳ້ເບີໂທລະສບັຂອງນາຍຈາ້ງ, ສະຖານປ່ິນປວົ ແລະ  
ໂຮງໝໍ. ໜ່ວຍງານລັດຖະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ອຳນາດການປົກຄອງ, ນາຍໜໍ 
ແລະ ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ສະເພາະມາເຮັດຄວາມສະອາດ 
ສານເຄມີທີ່ຕົກເຮັ່ຍ.
● ເກັບຮັກສາຂ້ໍແນະນຳ, ວັດຖຸ ແລະ ເຄື່ອງມືປ້ອງກັນສຳລັບເຮັດຄວາມສະອາດສານ
ເຄມີທີ່ຕົກເຮັ່ຍໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ.
● ສ້າງແຜນ ແລະ ໝາຍເສັ້ນທາງຫລົບໜີຈາກສະຖານທີ່ນັ້ນ.
● ມີແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳທີ່ປອດໄພໄວ້ໃຫ້ໃນກໍລະນີນ້ຳມັນ ຫຼື ສານເຄມີປົນເປື້ອນໃນແຫຼ່ງ
ນ້ຳໃຊ້ຂອງຊຸມຊົນ.
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ການປິ່ນປົວການບາດເຈັບຈາກສານເຄມີ
ສານເຄມີສາມາດຕົກເຮັ່ຍໃສ່ຜິວໜັງ ແລະ ເສື້ອຜ້າ, ຟົ້ງເຂົ້າຕາ, ກືນ, ຫຼື ຫາຍໃຈເອົາຄວັນ 
ຂອງສານເຄມີ. ຖ້າມີຄົນໃດຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບການບາດເຈັບຈາກສານເຄມີ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງການແພດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ການຫາຍໃຈເອົາສານເຄມີ
●  ນໍາຄົນເຈັບອອກຈາກສະຖານທີ່ທີ່ລາວຫາຍໃຈເອົາສານພິດນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະສະ
ຖານທີ່ແອອັດບໍ່ມີອາກາດລ່ວງ. ຖ້າການຕົກເຮັ່ຍຂອງສານເຄມີເກີດຂຶ້ນ
ໃນຫ້ອງແມ່ນໃຫ້ເປີດປ້ອງຢ້ຽມ ແລະ ປະຕູປະໄວ້.
● ເອົາຄົນເຈັບນັ້ນໄປບ່ອນທີ່ມີອາກາດປອດໂປ່ງ.
● ເຮັດເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ຫຼົມໆໄວ້
● ໃຫ້ຄົນເຈັບນັ່ງ ຫຼື ນອນໂດຍໃຫ້ຫົວ ແລະ 
ບາໄຫຼ່ຂອງຄົນເຈັບສູງຂຶ້ນກວ່າລຳໂຕ.
● ຖ້າຄົນເຈັບໝົດສະຕິໃຫ້ລາວນອນສະ 
ແຄງ ແລະ ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງຂັດ
ຂວາງການຫາຍໃຈຂອງລາວ.
● ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ຫາຍໃຈ, ແມ່ນກະທຳການ
ຫາຍໃຈຊ່ວຍແບບເປົ່າປາກ. (ເບິ່ງໜ້າ 676)
● ຖ້າມີອາການທີ່ບົ່ງບອກຂອງບັນຫາໃນການຫາຍໃຈເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເຄືອງດັງ ຫຼື 
ເຄືອງຄໍ, ຕາລາຍ, ເຊື່ອງຊືມ ຫຼື ແໜ້ນໜ້າເອິກແມ່ນໃຫ້ຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ
ແພດດ່ວນ. ເກັບຊື່ຢາ ແລະ ເຄື່ອງ ໝາຍຢາໄວ້ກັບເຮົາສະເໝີ.

ການກືນເອົາສານເຄມີ
● ຖ້າຄົນເຈັບໝົດສະຕິ, ໃຫ້ຄົນເຈັບນອນສະແຄງ ແລະ ໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າລາວຍັງຫາຍໃຈຢູ່.
●  ຖ້າລາວບໍ່ຫາຍໃຈແມ່ນໃຫ້ຫາຍໃຈຊ່ວຍໂດຍການເປົ່າປາກໂດຍໄວ (ເບິ່ງໜ້າ 676). 
ການຊ່ວຍຫາຍໃຈໂດຍການເປົ່າປາກຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບສານເຄມີນຳຄົນ 
ເຈັບໄດ້ດັ່ງນັ້ນທ່ານຄວນສວມໃສ່ໜ້າກາກ ຫຼື ຜ້າ ຫຼື ຢາງຫຸ້ມທີ່ຕັດເປັນຮູທາງກາງ,  
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດການຊ່ວຍຫາຍໃຈໂດຍການເປົ່າປາກ.
● ຖ້າຄົນເຈັບສາມາດດື່ມໄດ້, ແມ່ນເອົານ້ຳສະອາດໃຫ້ລາວດື່ມຫຼາຍໆ
● ຊອກຫາສະຫຼາກຂອງສານເຄມີ ແລະ ອ່ານເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆນັ້ນ. ເຄື່ອງໝາຍນັ້ນ
ຈະບອກທ່ານວ່າທ່ານຄວນເຮັດແນວໃດເມື່ອຄົນເຈັບຮາກ ຫຼື ບໍ່ຮາກ.
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ເມື່ອສານເຄມີຕົກເຮັ່ຍໃສ່ຮ່າງກາຍ ແລະເສື້ອຜ້າ
● ຖ້າປອດໄພແລ້ວ, ທຳອິດແມ່ນນຳຄົນເຈັບອອກຈາກການຕົກເຮ່ັຍຂອງສານເຄມີນ້ັນ.
● ແກ້ເສື້ອຜ້າ, ເກີບ, ເຄື່ອງປະດັບທີ່ສານເຄມີເຮັ່ຍໃສ່ອອກ. ລະວັງເວລາແກ້ເສື້ອ 
ຖັກກັນໜາວຄໍມົນ ຫຼື ເສື້ອກັນໜາວເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານເຄມີເຂົ້າຕາ. ມັນອາດຈະ
ເປັນການດີທີ່ຈະຕັດເສື້ອຜ້ານັ້ນອອກ.
● ລ້າງບ່ອນທີ່ສານເຄມີຖືກດ້ວຍນ້ຳເຢັນຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີ.
●  ຖ້າສານເຄມເີຂົາ້ຕາລາ້ງຕາດວ້ຍນຳ້ສະອາດເປນັເວລາ  15 
ນາທີ, ດຶງເປືອກຕາອອກໃຫ້ກວ້າງ ແລະ ເຫຼື່ອນຕາດຳ 
ໄປມາເປັນຮູບວົງກົມເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຖືກໝົດທຸກພາກ 
ສ່ວນຂອງຕາ.
● ຖ້າຄົນເຈັບເຊົາຫາຍໃຈ, 
ໃຫ້ເຮັດການຊ່ວຍຫາຍໃຈ 
ໂດຍການເປົ່າປາກ
● ໃຊ້ເສດຜ້າເຊັດເອົາສານເຄ
ມີອອກໃຫ້ໝົດ, ແຕ່ຕ້ອງລະ 
ວັງຢ່າໃຫ້ສານເຄມີແຜ່ກະຈາຍໄປ
ທາງອື່ນ.
● ຖ້າຮ່າງກາຍຖືກໄໝ້ໂດຍສານເຄມີ, ໃຫ້ປະຕິບັດການຮັກສາຄືກັນກັບບາດ
ໄຟໄໝ້ທົ່ວໆໄປ. 

ການປິ່ນປົວບາດຖືກໄໝ້  
ສຳລັບບາດຖືກໄໝ້ທຸກປະເພດ:     

● ຢຸດການໄໝ້ໂດຍການ
ນຳເອົາພາກສ່ວນທ່ີ່ຖືກໄໝ້ນັ້ນໄປໃສ່ນຳເຢັນທັນທີ. ແລ້ວແຊ່ໄວ້ຢ່າງ 
ໜ້ອຍ 20 ນາທີ
● ບັນເທົາຄວາມເຈັບໂດຍຢາແອັດສະເປລິນ ຫຼື ຢາແກ້ປວດອື່ນໆ.
● ປ້ອງກັນການຊັກ (ເບິ່ງໜ້າ 674).

 ສຳລັບການໄໝ້ເລັກໜ້ອຍ, ບໍ່ມີການປິ່ນປົວອື່ນທີ່ຈຳເປັນ. 
 ສຳລັບການໄໝ້ຈາກສານເຄມີ, ຈາກລັງສີ, ຈາກໄຟຟ້າ, ແລະ ການໄໝ້ທີ່ເປັນບາດ 
ເປື່ອຍ, (ການໄໝ້ລະດັບ2):

● ຢ່າດຶງສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຕິດຢູ່ໃນບາດທີ່ຖືກໄໝ້ອອກ.
● ຢ່າໃຊ້ຢາທາຜິວ, ນ້ຳມັນ, ຫຼື ເນີຍ.
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● ຢ່າເຮັດໃຫ້ບາດໂພງແຕກ.
● ຢ່ານຳເອົາໜັງທີ່ເຫຼິ້ນອອກ.
● ຢ່າໃສ່ຫຍັງໃນບາດທີ່ໄໝ້ດ້ວຍສານເຄມີ.
● ຈົ່ງລ້າງສານພິດເຄມີອອກຈາກບາດທີ່ໄໝ້ດ້ວຍນ້ຳສະອາດທັນທີ.
● ຈົ່ງປິດບາດທີ່ໄໝ້ດ້ວຍເຄື່ອງທີ່ຂ້າເສື້ອແລ້ວ (ເຊັ່ນຜ້າພັນບາດທີ່ເປັນຕາໜ່າງທີ່ສະ
ອາດ) ຖ້າເປັນໄປໄດ້.
● ລ້າງບາດດ້ວຍນ້ຳເຢັນສະອາດຢ່າງນຸ້ມນວນ ແລະ ດ້ວຍສະບູທີ່ມີກົດອ່ອນໆ ຖ້າ
ບາດໂພງແຕກ. ປະບາດທີ່ໄໝ້ນ້ັນໄວ້ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເອົາຫຍັງປິດບາດຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະ
ຖານທີ່ທີ່ສະອາດແທ້ໆ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີແມງໄມ້, ຝຸ່ນ ຫຼື ຝຸ່ນສານເຄມີ.
● ທໍາລາຍເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີເປ້ືອນສານເຄມີ ຫືຼ ແຍກເຄ່ືອງນຸ່ງຊັກຕ່າງຫາກບ່ໍໃຫ້ປົນກັບເຄ່ືອງ 
ນຸ່ງອື່ນ.
● ໃຊ້ນ້ຳເຜິ້ງທາໃສ່ບາດທີ່ໄໝ້ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນເລັກໜ້ອຍ. ນ້ຳເຜິ້ງສາມາດປ້ອງກັນ 
ແລະ ຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຊ່ວຍເລັ່ງໃຫ້ດີໄວຂຶ້ນ. ລ້າງນ້ຳເຜິ້ງທີ່ເກົ່າອອກຈາກ 
ບາດ ແລະ ຈາກນ້ັນໃຫ້ເອົານ້ຳເຜ້ິງໃໝ່ທາໃສ່ແທນຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນໃຫ້ທາສອງເທ່ືອຕ່ໍມ້ື.

 ຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ນຳເອົາຄົນເຈັບໄປຫາໝໍ ຫຼື ໂຮງໝໍໃຫ້ໄວ້ທ່ີສຸດ. ນຳຄົນເຈັບໄປໂຮງ
ໝໍຖ້າວ່າທ່ານຄິດວ່າພວກເຂົາຖືກໄໝ້ໃນອະໄວຍະວະທີ່ກ່ຽວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈ.
ອາການປະກອບມີດັ່ງນີ້:

●  ໄໝ້ບໍລິເວນປາກ ຫຼື ດັງ, ຫຼື ໄໝ້ໃນພາກສ່ວນທາງໃນປາກ.
●  ການວຸ້ນວາຍໃຈ, ໝົດສະຕິ ຫຼື ໄອຫຼາຍຈາກການສູດດົມເອົາຄວັນ.

 ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນຳຄົນເຈັບທີ່ຖືກໄໝ້ສາຫັດຢູ່ໃບໜ້າ, ຕາ, ມື, ຕີນ, ຫຼື ອະໄວຍະວະ 
ເພດໄປໂຮງໝໍ.
 ຄົນເຈັບຄົນໃດຖືກໄໝ້ຫຼາຍແມ່ນມັກຈະຊັກໄດ້ງ່າຍ (ເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ) ເນື່ອງຈາກເຈັບ 
ປວດ, ຢ້ານ, ແລະ ການເສຍນ້ຳໃນຮ່າງກາຍຈາກບາດເປື່ອຍ. ຄວນສະໜອງຄວາມສະດວກ 
ສະບາຍ ແລະ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ຄົນເຈັບ, ບັນເທົາຄວາມປວດ, ການປ້ອງກັນການຊັກ, 
ແລະ ໃຫ້ທາດແຫຼວຫຼາຍໆ.

ການຊັກ
ການຊັກເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ຄຸກຄາມຊີວິດທີ່ສາມາດມີຜົນມາຈາກການໄໝ້ຫຼາຍ, ການເສຍ 
ເລືອດຫຼາຍ, ອາການໄຂ້ຮຸນແຮງ, ການຂາດນ້ຳ, ເກີດອາການພູມແພ້ຮຸນແຮງ, ການສຳຜັດ 
ສານພິດແບບກະທັນຫັນ, ຫຼື ໃນສະຖານະການສຸກເສີນອື່ນໆ.
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ອາການທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການຊັກ
● ຈິດໃຈສັບສົນ, ເມື່ອຍ, ວິນຫົວ, ຫຼື ໝົດສະຕິ.
● ເມື່ອຍ, ຊິບພະຈອນເຕັ້ນໄວ.
● ເຫື່ອເຢັນ: ຜິວໜັງໝາດ, ຈືດ ແລະ ເຢັນ.
● ຄວາມດັນເລືອດຫລຸດລົງຊ້າໆຈົນເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍ.

ເພື່ອປ້ອງກັນ ຫຼື ປິ່ນປົວການຊັກ
ເມື່ອເກີດອາການທຳອິດຂອງການຊັກ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການຊັກ:

● ເອົາຄົນເຈັບນອນລົງໂດຍໃຫ້ຕີນສູງ 
ກວ່າຫົວໜ້ອຍໜຶ່ງດັ່ງຮູບ.
● ຖ້າບາດເຈັບມີເລືອດໄຫຼແມ່ນເຮັດໃຫ້
ເລືອດຢຸດໄຫຼ ແລະ ປິ່ນປົວບາດນັ້ນ.
● ຖ້າຄົນເຈັບມີຄວາມຮູ້ສຶກໜາວ, ຫົ່ມ 
ຜ້າໃຫ້ລາວ.
● ຖ້າຄົນເຈັບສາມາດດື່ມໄດ້, ໃຫ້ລາວດື່ມໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຖ້າລາວຂາດນ້ຳ ແມ່ນໃຫ້ທາດ
ແຫຼວແກ່ລາວຫຼາຍໆ ແລະ ດື່ມນ້ຳທີ່ມີນໍ້າເກືອແຮ່ທີ່ສູນເສຍໄປ.
● ຖ້າຄົນເຈັບມີອາການເຈັບ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຢາແອັດສະເປລິນ ຫຼື ຢາແກ້ເຈັບອື່ນໆ 
ໃຫ້ລາວກິນ, ແຕ່ວ່າຢ່າໃຫ້ຢາລະງັບຈຳພວກມີສ່ວນຜະສົມຂອງຢາຝິ່ນໃຫ້ລາວກິນ 
ເດັດຂາດ.
● ຕັ້ງສະຕິ, ເຮັດໃຈເຢັນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບມີຄວາມອຸ່ນໃຈ.

ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ໝົດສະຕິ:
● ໃຫ້ລາວນອນຕະແຄງຊຶ່ງໃຫ້ຫົວລາວຢູ່ຕໍ່າລົງ, ເຮັດໃຫ້ຫຼັງລາວງ່ຽງລົງທາງຂ້າງ (ດັ່ງ 
ຮູບຂ້າງເທິງ). ຖ້າຄົນເຈັບເຈັບ ຄ ໍ ແລະກະ ດູກ ສັນ ຫຼັງຢ່າ ເໜັງ ຕິງ ຄໍ ແລະ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ 
ສັນ ຫຼັງ, 
● ຖ້າລາວຮາກແມ່ນທໍາຄວາມສະອາດປາກລາວທັນທີ.
● ຫ້າມໃຫ້ອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມແກ່ລາວ ຈົນກວ່າວ່າລາວຈະໄດ້ສະຕິ.
● ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍ.

ການຊ່ວຍການຫາຍໃຈ (ການຊ່ວຍການຫາຍໃຈແບບເປົ່າປາກ)
ຄົນເຮົາອາດຕາຍໄດ້ພາຍໃນ 4 ນາທີ ຖ້າລາວບໍ່ຫາຍໃຈ, ຖ້າຄົນເຮົາຢຸດເຊົາການຫາຍໃຈບໍ່
ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ໃຫ້ກະທຳການຊ່ວຍຫາຍໃຈແບບເປົ່າປາກໃນເວລານັ້ນເລີຍ!  
ຖ້າຄົນເຈັບກືນສານພິດເຄມີ, ການຊ່ວຍຫາຍໃຈດ້ວຍການເປົ່າປາກ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບ 
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ສານພິດນັ້ນນຳຄົນເຈັບໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດການຊ່ວຍຫາຍໃຈດ້ວຍການເປົ່າ 
ປາກໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ, ຫຼື ແຜ່ນຜ້າ ຫຼື ແຜ່ນຢາງໜາທີ່ມີຮູຢູ່ທາງກາງ.

ບາດກ້າວທີ 1: ໃຊ້ນິ້ວມືຈົກເອົາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຕົກຄ້າງໃນປາກ ແລະ ຄໍຂອງລາວ 
ອອກໃຫ້ໝົດ. ດຶງລີ້ນຂອງລາວມາທາງໜ້າ. ຖ້າມີຂີ້ກະເທີ່ໃນລຳຄໍຂອງ 

ລາວແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມເອົາມັນອອກໂດຍດ່ວນ.
ບາດກ້າວທີ 2: ເອົາຄົນເຈັບນອນລົງຢ່າງນຸ້ມນວນໂດຍເອົາໜ້າຂອງລ
າວປິ່ນຂຶ້ນ. ງ່ຽງຫົວລາວໄປທາງຫຼັງຄ່ອຍໆແລ້ວດຶງຄາງ 

ລາວມາທາງໜ້າ.
ບາດກ້າວທີ 3: ບີບດັງລາວໄວ້ໃຫ້ແຈບ 

ດວ້ຍນີວ້ຂອງທາ່ນ,  ງະປາກລາວອອກ ແລວ້ໃຊປ້າກ 
ຂອງທ່ານເປົ່າລົມເຂ້ົາປອດຂອງລາວຜ່ານທາງປາກ 
ລາວໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ມີລົມພິວອອກ ແລະ ສັງເກດເບິ່ງເອິກ 
ຂອງລາວພອງຂຶ້ນ. ຢຸດເຊົາເປົ່າເພື່ອໃຫ້ອາກາດກັບອອກ
ມາ. ແລ້ວດຳເນີນເປົ່າປາກອີກເຮັດແນວນີ້ໄປຕະຫຼອດປະ 

ມານ  5  ນາທີ. ຕໍ່ກັບເດັກອ່ອນ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ການເປົ່າລົມເຂົ້າປອດນັ້ນ

ຕ້ອງເປົ່າກວມເອົາທັງປາກ ແລະ ດັງຂອງ 
ເດັກນັ້ນນຳ ແລ້ວທຳການຊ່ວຍຫາຍໃຈ 

ເບົາໆແຕ່ລະຄັ້ງຫ່າງກັນ 3 ວິນາທີ ດໍາເນີນ 
ການຊ່ວຍຫາຍໃຈໄປເລື້ອຍໆຈົນກວ່າລາວຈະ

ຫາຍໃຈໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ເຮັດຕໍ່ໄປຈົນແນ່ໃຈ
ວ່າລາວເສຍຊີວິດແລ້ວ.  ບາງຄັ້ງທ່ານຕ້ອງພະຍາ

ຍາມຊ່ວຍຫາຍໃຈເປັນຊົ່ວໂມງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ໝາຍເຫດ: ຖ້າບໍ່ມີບາດແຜ ຫຼື ບໍ່ມີເລືອດອອກໃນປາກ, ມັນແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອ
ໂລກເອດ ຫຼື ໂລກ ຕັບ ອັກ ເສບໂດຍຜ່ານການຊ່ວຍການຫາຍໃຈດ້ວຍການເປົ່າປາກ.


