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ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຂ້າແມງໄມ້, ໜູ ແລະ ຫຍ້າຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເປັນ
ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ພືດທັນຍາຫານ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ຍັງ
ເປັນພິດ ແລະ ຂ້າສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ, ທີ່ລວມທັງພືດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ,
ສັດ ແລະ ຜູ້ຄົນນຳ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດສາມາດທີ່ຈະລ່ອງລອຍໄປໄກຈາກບ່ອນທີ່ໃຊ້ ແລະ ພາ
ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດໃນດິນ, ນ້ຳ ແລະ ອາກາດ.
ໃນພາກນີ້ພວກເຮົາໃຊ້ຄຳວ່າ “ຢາຂ້າສັດຕູພືດ” ທີ່ໝາຍເຖິງສານເຄມີທັງໝົດທີ່ໃຊ້
ໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. ພວກມັນລວມມີ:
● ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແມ່ນຢາທີ່ໃຊ້ຂ້າແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ.
● ຢາຂ້າຫຍ້າ ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ຂ້າຫຍ້າ ແລະ ພືດທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການອື່ນໆ.
● ຢາຂ້າເພັ້ຍ (ເຊື້ອລາ) ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມເພັ້ຍ (ເຊື້ອລາ) ຕ່າງໆ.
● ຢາຂ້າໜູ ເປັນຢາທີ່ໃຊ້ໃນການຂ້າໜູ ແລະ ສັດກັດແຫ້ນຊະນິດຕ່າງໆ.
ຊາວນາກໍ່ບໍ່ແມ່ນຈະໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດສະເໝີໄປ ແລະ ມີຊາວນາຫຼາຍຄົນກໍ່ປະ
ສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ຖ້າຫາກທ່ານເລືອກໄດ້ ມັນຈະ
ປອດໄພຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມສົມບູນຂອງດິນຫຼາຍກວ່າ ຖ້າເລືອກບໍ່ໃຊ້ຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຢູ່ສະເໝີ. ແຕ່ສຳລັບກຳມະກອນທີ່ເຮັດ
ວຽກຕາມຟາມ, ຕາມສວນປູກພືດຕ່າງໆ, ຫຼື ບຸກຄົນໃດກໍ່ຕາມທີ່ຕົນຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດ, ມັນກໍ່ມີວິທີທາງທີ່ສາມາດລົດອັນຕະລາຍ ແລະ ໃຊ້ຢານັ້ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພເທົ່າ
ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ເປັນຫຍັງຈິ່ງໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ?
ຢາຂ້າສັດຕູພືດບໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ກັບອາຫານ, ຟາມ, ຊາວນາ, ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຟາມ (ກຳມະ
ກອນໃນຟາມ), ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນແລ້ວເປັນຫຍັງຈິ່ງພາກັນໃຊ້ຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດ?
ບໍ່ແມ່ນຢາດີດອກ!
ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ມັ ກ ຖື ກ ໃຊ້ ຄ ຽງ
ພວກມັນເປັນຢາພິດທີ່
ເຈົ້າຂອງຟາມເອີ້ນຢາຂ້າສັດຕູ
ຄູ່ກັບເຄື່ອງຈັກທາງການກະສິກຳ, ລະບົບ
ໃຊ້ກຳຈັດຫຍ້າ ແລະ ແມງ
ພືດວ່າ: “ຢາດີ”. ແຕ່ພວກມັນ
ໄມ້; ແລະ ພວກມັນກໍ່ຍັງ
ແມ່ນຢາດີແທ້ບໍ?
ຊົນລະປະທານຂະໜາດໃຫຍ່,
ກຳມະ
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ
ກອນທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕ່ຳ ແລະ ມີລັດຖະ
ຕາຍໄດ້.
ບານເປັ ນ ຜູ້ ອ ອກທຶ ນ ຊ່ ວ ຍໃນການຜະລິ ດ
ເພື່ ອ ໃຫ້ ສ າມາດຜະລິ ດ ພື ດ ທັ ນ ຍາຫານທີ່
ສາມາດຈຳໜ່າຍໄດ້ໃນລາຄາຖືກ. ຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດສາມາດຂ້າທຸກຢ່າງທີ່ອາດຈະມາເຮັດ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ່ຳ ຫຼື ມາເຮັດໃຫ້ອາຫານເບິ່ງ
ບໍ່ເປັນຕາກິນ, ສະນັ້ນ ບໍລິສັດການກະເສດ
ຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆຈິ່ງໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນລະບົບການຜະລິດຂອງ
ພວກເຂົາເພື່ອຈະສາມາດຂາຍອາຫານໄດ້ ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສຳລັບຄອບຄົວຊາວນາທົ່ວໄປທີ່ຈະແຂ່ງຂັນກັບບັນດາຟາມໃຫຍ່ໆຂອງບໍລິສັດ
ການກະເສດຂ້າມຊາດນັ້ນ, ພວກເຂົາມັກເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຄື
ກັນ. ເມື່ອຊາວນາທຳມະດາຜູ້ໜຶ່ງ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວໃນ
ທຸກມື້ນີ້, ລາວອາດຈະບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບສຸຂະພາບຂອງລາວ ຫຼື ສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນໃນຄອບຄົວລາວໃນມື້ໜ້າ. ແຕ່ວ່າການຜະລິດແບບນີ້ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສູງ.
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງແກ່ສັງ
ຄົມ ແລະ ພືດທັນຍາຫານ. ຫຼັງຈາກສີດຢາຂ້າສັດຕູພືດໄປຫຼາຍປີ, ສັດຕູພືດກໍ່ອາດຈະດື້ຢາ
(ເບິ່ງໜ້າ 326). ຢາຂ້າສັດຕູພືດຍັງຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ນົກຫຼາຍຊະນິດທີ່ບໍ່ແມ່ນສັດຕູພືດ
ແລະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວພວກມັນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນີ້, ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ບໍ່
ສາມາດຊ່ວຍເພີ່ມຜົນຜະລິດພືດທັນຍາຫານຈາກສັດຕູພືດໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ
ຜົນຜະລິດກໍ່ຫຼຸດຕ່ຳລົງ ແລະ ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຊາວນາຕ່າງໆຕົກຢູ່ໃນຄວາມ
ທຸກຍາກ. ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນ ຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້ຂ້າຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນເປັນພັນໆໃນແຕ່ລະ
ປີ ແລະ ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ.
ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດເວົ້າວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ຊາວນາ   “ຜະລິດອາຫານສະໜອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວໂລກ.” ແຕ່ສິ່ງທີ່ບັນດາບໍລິສັດເຫຼົ່າ
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ນັ້ນຕ້ອງການແທ້ໆແມ່ນຜົນກຳໄລໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຜົນຮ້າຍໃນໄລຍະຍາວທີ່ຜະລິດຕະ
ພັນຂອງພວກເຂົາເປັນຕົ້ນເຫດ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ
ແລະ ບັ່ນທອນສຸຂະພາບ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນກຸ່ມນ້ອຍໆຮັ່ງມີຂຶ້ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນອີກຈຳນວນ
ຫຼວງຫຼາຍເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຫຼາຍຢີ່ຫໍ້ ແລະ ພວກມັນກໍ່ມີຊື່ເອີ້ນທີ່ແຕກຕ່າງ

ກັນອອກໄປໃນແຕ່ລະປະເທດ. ມີຢາຂ້າສັດຕູພືດບາງຊະນິດອາດຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໃນ
ປະເທດໜຶ່ງ ຍ້ອນມັນເປັນຢາອັນຕະລາຍຫຼາຍເກີນໄປ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນມັນຜັດຖືກ
ວາງຂາຍຢູ່ທົ່ວໄປໃນປະເທດອື່ນໆ.

ຢາຂ

້າແມ

ງໄມ
້

ຢາຂ້າຫຍ້າ

ມາດ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຜະລິດອອກມາໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ຊະນິດແປ້ງສຳລັບປົນກັບນ້ຳ
ແລ້ວເອົາໄປສີດຂ້າສັດຕູພືດ, ຊະນິດເມັດ ແລະ ຝຸ່ນຜົງສຳລັບຫວ່ານ, ແບບຊະນິດນ້ຳສຳ
ລັບສີດ, ສຳລັບເຄືອບແກ່ນແນວປູກ, ແບບເປັນເມັດນ້ອຍກົມມົນເພື່ອໃຊ້ຂ້າໜູ ແລະ ແບບ
ອື່ນໆອີກ. ຢາຈູດກັນຍຸງ ແລະ ຢາເບືອໜູ ແມ່ນເປັນຢາຂ້າສັດຕູພືດສາມັນປະຈຳເຮືອນ.
   

ຢາຂ້າສັດຕູພືດມີວາງຈຳໜ່າຍໃນພາຊະນະ ແລະ ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ:

ກະປ໋ອງ, ຂວດ, ຄຸຸ, ຖົງ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກນີ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຍັງມັກຖືກນຳໄປແບ່ງຂາຍ ຫຼື

ໃສ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງມັນເອງແທ້ໆ.  ບໍ່ວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດຈະເປັນຊະນິດ
ໃດ, ມາໃນຮູບແບບໃດ, ພາຊະນະບັນຈຸແບບໃດກໍ່ຕາມ, ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ມີພິດ!
ຂ້ອຍເຂົາ
້ ໃຈວ່າຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ມີພດ
ິ . ແຕ່ຂອ
້ ຍ
ກໍ່ຍັງຈຳຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກໃນສວນປູກກ້ວຍ.

ບາງຄັ້ງຂ້ອຍກໍ່ບໍ່ສະບາຍເມື່ອມາຮອດເຮືອນ.
ແລ້ ວ ຂ້ ອ ຍຈະຮູ້ ໄ ດ້ ແ ນວໃດວ່ າ ມັ ນ ເປັ ນ ຍ້ ອ ນ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ພວກເຮົາໃຊ້?
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດພາໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງ
ອາການຈາກການໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດອາດຈະສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຫຼາຍຢ່າງ. ບາງ
ອາການກໍ່ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນທັນທີທີ່ໄດ້ຮັບພິດເຂົ້າໄປ,
ສ່ວນອາການອື່ນໆບໍ່ສະແດງ
ອອກມາຈົນກວ່າເວລາຜ່ານໄປໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ຫຼາຍມື້, ຫຼື ເປັນປີໆ. (ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານພິດເຄມີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເບິ່ງພາກທີ 16.)
  
ມີປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປໂດຍທີ່ຕົນ
ເອງອາດຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ. ພະນັກງານຊັກຜ້າ, ພະນັກງານເທດສະບານ ທີ່ເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ
ແລະ ນຳຂີ້ເຫຍື້ອເພື່ອກັບໄປໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ຜູ້ອື່ນອີກທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ສຳພັດກັບຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດກໍ່ອາດຈະມີອັນຕະລາຍຈາກພິດ ເທົ່າໆກັບຜູ້ທີ່ອອກແຮງງານຕາມຟາມຕ່າງໆ.
ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຄຳນຶງວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຂົາເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ມີຢາຂ້າສັດ
ຕູພດ
ື ຢູ່ ແລະ ພວກເຂົາກໍຕ
່ ອ
້ ງໄດ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຄຳແນະນຳໃນການປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກ
ສານພິດໃນຢາຂ້າສັດຕູພືດເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານຕາມຟາມຕ່າງໆ.

ອາການຂອງການຖືກພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ແກ້ວຕາດຳທັງຄູ່
ເປັນຈຸດນອ້ຍໆ.
ດັງ ແລະ ປາກ:
ເລືອດດັງອອກ, ນ້ຳລາຍໄຫຼອອກ
ໜ້າເອິກ ແລະ ປອດ:
ເຈັບ, ຫາຍໃຈຍາກ, ໄອ
ທ້ອງ:
ເຈັບ, ຖອກທ້ອງ, ປຸ້ນທ້ອງປວດຮາກ
ແລະ ຮາກ

ອາການທົ່ວໄປອື່ນໆຂອງການໄດ້
ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ:
ສັບສົນ, ອ່ອນເພຍ, ຍ່າງບໍ່ທ່ຽງ, ບໍ່ມີ
ສະມາທິ, ກ້າມຊີ້ນກະຕຸກ, ພັກຜ່ອນ
ບໍ່ໄດ້ ແລະ ກະວົນກະວາຍໃຈ, ຝັນ
ຮ້າຍ ແລະ ມີບັນຫາໃນການນອນ.

ຫົວ ແລະ ຕາ:

ເຈັບຫົວ, ຕາມົວ, ແກ້ວຕານ້ອຍ, ແລະ ມີນ້ຳຕາ

ແຂນ ແລະ ຂາ:
ກ້າມຊີ້ນປັ້ນ ຫຼື ເຈັບ, ກະຕຸກ
ມື:

ເລັບມືຫ້ຽນ ແລະ ບໍ່ລຽບ, ມືນຊາຕາມນີ້ວມື
ຜິວໜັງ:

ຄັນ, ມີຕຸ່ມຜື່ນ, ປູດ (ໃຄ່), ແດງ, ບາດໂພງ,
ເຈັບຮ້ອນ, ເຫື່ອອອກຫຼາຍເກີນໄປ

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຢູ່,
ໃຫ້ເຈົ້າອອກຈາກບ່ອນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນທັນທີ. ບໍ່ໃຫ້ຖ້າຈົນຮູ້ສຶກວ່າອາການມັນຮຸນ
ແຮງແລ້ວຈິ່ງອອກແມ່ນບໍ່ໄດ້. ໃຫ້ທ່ານອອກມາໃຫ້ໄກຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ໄປໂຮງ
ໝໍ ຫຼື ຄຼີນິກທັນທີໂລດ.

299

300

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ
ອາການຂອງການໄດ້ຮັບພິດຢ່າງຮຸນແຮງ:
ໝົດສະຕິ, ສູນເສຍການຄວບຄຸມລະບົບຂັບຖ່າຍ
(ຂີ້ ແລະ ຍ່ຽວເຮັ່ຍ), ສົບ ແລະ ເລັບມືກ່ຳເຂົ້າ,
ສັ່ນ.

ການໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດຢ່າງຮຸນແຮງສາມາດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້.

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ການໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າແມງໄມ້
ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກນອ້ຍຫຼາຍກວ່າຜູ້ໃຫຍ່. ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າເດັກນ້ອຍນັ້ນ

ຍັງອ່ອນນ້ອຍກວ່າ ແລະ ກໍ່ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່, ສານພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນປະລິມານທີ່ຜູ້
ໃຫຍ່ຮັບເຂົ້າໄປແລ້ວບໍ່ເປັນຫຍັງແມ່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈັບປ່ວຍໄດ້. ດັ່ງນັ້ນສານ
ພິ ດ ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ໃນປະລິ ມ ານທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ຜູ້ ໃ ຫຍ່ ເ ຈັ ບ ປ່ ວ ຍໄດ້ ນັ້ ນ ອາດຈະຂ້ າ ແອນ້ ອ ຍ
ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້.

ອາການຂອງເດັກນອ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ແມ່ ນ ແຕ່ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ໃນປະລິ ມ ານໜ້ ອ ຍດຽວກໍ່ ສ າມາດມີ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍໃນ
ດ້ານຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້, ເຕີບໂຕ ແລະ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດໂລກພູມແພ້ ແລະ
ມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ.
ອາການທົ່ວໄປຂອງເດັກນອ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ:
● ເມື່ອຍ     

● ຖອກທ້ອງ     
● ເຈັບທ້ອງ     

● ມີຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງ

● ໄອ

● ຊັກ

ແລະ ສັ່ນ
● ໝົດສະຕິ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ອາການທີ່ອາດສະແດງອອກຫຼັງຈາກເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານພິດເຄມີເຂົ້າໄປແລ້ວເປັນເວລາ
ຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີຜ່ານໄປ
● ເປັນພູມແພ້    

● ມີບັນຫາໃນການຫາຍໃຈ   
● ມີບັນຫາໃນການຮຽນຮູ້
●

ມະເຮັງ
● ບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆອາດຈະໜັກໜ່ວງ
   ຫຼື ຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປອີກ
●

ຮ່າງກາຍເຕີບໂຕຊ້າ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກນອ້ຍເກີດມາມີຮ່າງກາຍພິການໄດ້  (ເບິ່ງໜ້າ 395).
ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສານພິດເຄມີຕໍ່ເດັກນອ້ຍ, ເບິ່ງໜ້າ 393.

ການປ້ອງກັນເດັກນອ້ຍຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ບໍ່ໃຫ້ເດັກນອ້ຍຢູ່ໃກ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ.
ເດັກນ້ອຍ:
●

ບໍ່ຄວນຫຼິ້ນ, ໃຊ້ ຫຼື ຈັບບາຍພາຊະນະບັນຈຸຢາ

ໂອລານິກີເອີຍ! ຖ້າແມ່ອາບ

   ຂ້າສັດຕູພືດ ເຖິງຈະເປັນພາຊະນະບັນຈຸທີ່ເກົ່າ

ນ້ຳປ່ຽນເຄື່ອງບຶດໜຶ່ງເດີ.

   ແລ້ວກໍ່ຕາມ.
●

ບໍຄ
່ ວນຫຼນ
້ິ ເຄືອ
່ ງມືທໃ່ີ ຊ້ສດ
ີ ຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ໃນ

    ຟາມ.

● ບໍ່ຄວນລົງລຸຍນ້ຳ

ຫຼື ລອຍນ້ຳໃນຮ່ອງເໝືອງ ຫຼື    

   ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳໃນຟາມ ຫຼື ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ.
●

ບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປ ຫຼື ຫຼິ້ນໃນພື້ນທີ່ການກະເສດທີ່

   ຫາກໍ່ສີດຢາຂ້າສັດຕູພືດແລ້ວໃໝ່ໆ.

ພໍ່ແມ່ສາມາດປົກປ້ອງລູກນ້ອຍຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້:
● ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງ, ເກີບທີ່ໃສ່ເຮັດວຽກ ແລະ ລ້າງມືກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະ ກ່ອນ

          ຈັບບາຍລູກໆ.

● ແຍກຊັກເສື້ອຜ້າລູກໆ
● ໃຫ້ລ້າງໝາກໄມ້

ແລະ ເສື້ອຜ້າພໍ່ແມ່ຕ່າງຫາກ.

ແລະ ຜັກໃຫ້ສະອາດດີກອ່ນຈະໃຫ້ທຸກຄົນກິນ.

● ຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຢາຂ້າສັດພືດໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສ,
● ເກັບຮັກສາພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື

ໂດຍສະເພາະພາຍໃນເຮືອນ.

ແລະ ເຄືອ
ຶ່ ງມືຕາ່ ງໆໄວ້ໃຫ້ພນ
້ົ ມືເດັກນ້ອຍ.
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກັບພິດໄພຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຊາວບ້ານປາເດີໃນລັດເຄຣາລາໃນປະເທດອິນເດຍ ຕ່າງກໍ່ເຄີຍຄິດວ່າ ພວກຕົນຖືກຄຳສາບ. ຊາວ
ບ້ານຜູ້ໜຸ່ມ້ນ້ຍໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊັ່ນ: ໂລກບ້າໝູ, ມັນສະ
ໝອງເສຍຫາຍ,ໂລກມະເຮັງ ແລະ ຮ່າງກາຍບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ເທົ່າທີ່ຄວນ. ມີແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດມີ
ລູກໄດ້ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນເກີດມາແຂນຂາບໍ່ມີ. ນອກຈາກຄຳສາບແລ້ວ, ແມ່ນຫຍັງອີກທີ່ພາ
ໃຫ້ເກີດໂລກໄພໄຂ້ເຈັບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້?
ບ້ານປາເດີ ເປັນບ້ານທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເລື່ອງການປູກໝາກມ່ວງຫິມະພານ. ຫຼາຍໆປີທີ່ຜ່ານມາ,
ບໍລສ
ິ ດ
ັ ທີເ່ ປັນເຈົາ
້ ຂອງສວນໝາກມ່ວງຫິມະພານເລີມ
່ ສີດຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ທີເ່ ອີນ
້ ວ່າ: ເອັນໂດຊູນແຟນ
(endosulfan). ຫຼັງຈາກທີ່ມີການເລີ່ມສີດຢາ ຊາວບ້ານສັງເກດເຫັນວ່າ: ເຜິ້ງ, ກົບ, ຂຽດ ແລະ ປາ
ກໍ່ຫາຍໄປຈາກພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ. ຊາວບ້ານຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ພວກມັນຕາຍຍ້ອນຢາ ເອັນໂດຊູນແຟນ,
ແຕ່ວ່າພວກເຂົາກໍ່ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້.  
ສຣີ ປາເດີ ຊຶ່ງເປັນຊາວນາ ແລະ ທັງເປັນນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ. ລາວເຫັນວ່າລູກງົວຂອງລາວ
ຫຼາຍໂຕເກີດມາມີຂາທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ຍ້ອນວ່າໄດ້ມີການສີດຢາເອັນໂດຊູນແຟນໃກ້ໆກັບຟາມຂອງ
ລາວຫຼາຍຄັ້ງ, ລາວກໍ່ສົງໃສວ່າການທີ່ລູກງົວຂອງລາວເກີດພິການນັ້ນ ອາດເປັນຍ້ອນພິດຂອງຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດດັ່ງກ່າວ. ລາວໄດ້ໄປປຶກສາກັບທ່ານໝ ໍຜູ້ທີ່ພົບເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນ. ພາຍ
ຫຼັງທີ່ຂຽນຫາຜູ້ຮູ້ທົ່ວອິນເດຍ, ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າເກືອບທຸກບັນຫາທີ່ພວກເຂົາພົບເຫັນແມ່ນເກີດມາ
ຈາກຢາເອັນໂດຊູນແຟນ.
ຈາກການລົງມາຢ້ຽມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆໄດ້ຢືນຢັນສິ່ງທີ່ ສຣີ ປາເດີ ແລະ ທ່ານໝໍ
ໄດ້ພົບເຫັນນັ້ນ.

ຂ່າວກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກຢາເອັນໂດຊູນ

ແຟນນັ້ນໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປ.
   

ຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນມາໂຮມຕົວກັນຢູ່ໜ້າຫ້ອງການຂອງສວນໝາກມ່ວງຫິມະພານ ແລະ

ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ຢຸດເຊົາການສີດຢາຂ້າສັດຕູພືດດັ່ງກ່າວ. ພະນັກງານຂອງສວນ, ພະນັກງານອຸດສະຫະ
ກຳຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ແລະ

ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງຕ່າງກໍ່ອອກມາປະຕິເສດໃນ

ເລື່ອງທີ່ຢາເອັນໂດຊູນແຟນກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ພວກເຂົາໄດ້ເອີ້ນຕຳຫຼວດເຂົ້າມາຈັດການສະ
ຫຼາຍການຊຸມນຸມນັ້ນ.
ຕໍ່ມາບໍ່ດົນ, ສຳນັກຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໂທລະພາບທ້ອງຖິ່ນກໍ່ນຳເອົາຂ່າວອອກໄປເຜີຍ
ແຜ່. ຈາກນັ້ນບໍ່ດົນປະຊາຊົນທົ່ວອິນເດຍ ແລະ ທົ່ວໂລກກໍ່ຮູ້ວ່າຢາເອັນໂດຊູນແຟນເປັນຕົ້ນເຫດ
ຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ. ອຳນາດການປົກຄອງລັດໄດ້ສັ່ງຫ້າມການໃຊ້ຢາເອັນໂດຊູນແຟນ ໃນ
ລັດເຄຣາລາ. ແຕ່ວ່າທາງຝ່າຍອຸດສະຫະກຳຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດອອກມາແກ້ວ່າ ຢາເອັນໂດຊູນ
ແຟນເປັນຢາທີ່ປອດໄພ. ພວກເຂົາໄດ້ຈ້າງທ່ານໝໍ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດໃຫ້ອອກມາບອກວ່າບັນ
ຫາສຸຂະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບຢາເອັນໂດຊູນແຟນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ
ຍ້ອນທົນຕໍ່ແຮງກົດດັນຈາກຝ່າຍອຸດສະຫະກຳຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດບໍ່ໄຫວ

ທາງລັດຖະບານກໍ່ໄດ້

ຖືກຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມການໃຊ້ຢາເອັນໂດຊູນແຟນດັ່ງກ່າວ. ສວນໝາກມວ່ງຫິມະພານກໍ່ກັບມາສີດຢາ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ
ຂ້າສັດຕູພືດດັ່ງກ່າວນັ້ນອີກ.
ເມື່ອເຫັນດັ່ງນັ້ນ ຊາວນາ, ທ່ານໝໍ ແລະ ຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວກໍ່ອອກມາຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ລັດຖະບານມາສຶກສາເບິ່ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ໃນທີ່ສຸດລັດຖະບານກໍ່ເຫັນດີນຳປະຊາຊົນບ້ານປາ

ເດີ ວ່າ:  ຢາເອັນໂດຊູນແຟນເປັນພິດທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການຜ່ານກົດໝາຍຫ້າມ
ການນຳໃຊ້ຢາເອັນໂດຊູນແຟນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ໃນພາກດັ່ງກ່າວຂອງປະເທດອິນເດຍ.
ແຕ່ວ່າຢາເອັນໂດຊູນແຟນແມ່ນຍັງໃຊ້ຢູ່ໃນພາກອື່ນໆຂອງປະເທດອິນເດຍ ແລະ ໃນບັນ
ດາປະເທດອື່ນໆ. ກົດໝາຍໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ມັນເປັນຢາທີ່ມີພິດໃນບາງແຫ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ບ່ອນອື່ນ
ຍັງຖືວ່າມັນເປັນຢາທີ່ປອດໄພຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ສານພິດຄື ຢາເອັນໂດຊູນແຟນນີ້ຈະຖືກຫ້າມນຳໃຊ້ກໍ່ຕໍ່
ເມື່ອປະຊາຊົນຮ່ວມກັນຕໍ່ສູ້ເພື່ອກົດດັນອຸດສະຫະກຳ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ.

ການປິ່ນປົວເມື່ອໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ຄືກັບສານພິດເຄມີຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ເປັນພິດຕໍ່ຄົນໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ:

ຜ່ານທາງຜິວໜັງ ແລະ ຕາ, ຜ່ານທາງປາກ (ໂດຍການກືນລົງໄປ), ຫຼື ຜ່ານທາງອາກາດ

ຫາຍໃຈ.   ການໄດ້ຮັບພິດແຕ່ລະຊະນິດ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການປິ່ນປົວທີ່ແຕກຕ່າງໆກັນ
ອອກໄປ.

ເມື່ອຢາຂ້າສັດຕູພືດຖືກຜິວໜັງ:
ການໄດ້ຮັບພິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດໂດຍການໄດ້ຮັບພິດຜ່ານທາງຜິວໜັງ. ເຊິ່ງມັນສາມາດ
ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍມັນຟົ້ງໃສ່ໃນຂະນະເຄື່ອນຍ້າຍ, ປະສົມຢາ, ຫຼື ເມື່ອ

ຈັບບາຍພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ຫາກໍ່ສີດພົ່ນຢາແລ້ວໃໝ່ໆ. ຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດກໍ່ຍັງສາມາດເຂົ້າໄປໃນຜິວໜັງໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງເຄື່ອງນຸ່ງ, ຫຼື
ເມື່ອຊັກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຕິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

ຝົດຜື່ນແດງ ແລະ ອາການລະຄາຍເຄືອງ ເປັນສັນຍານອັນທຳ
ອິດຂອງການໄດ້ຮັບພິດຜ່ານທາງຜິວໜັງ. ເນື່ອງຈາກບັນຫາຜິວ
ໜັງອາດຈະເກີດມາຈາກສາເຫດອື່ນໆອີກ, ເຊັ່ນ: ຄັນຄາຍ

ເນືອ
່ ງຈາກພືດ, ແມງໄມ້ກດ
ັ ຕອດ, ຊຶມເຊືອ
້ , ຫຼື ພູມແພ້, ມັນຈິງ່

ເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າມັນເກີດມາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ແທ້ບໍ. ລອງໄປສອບຖາມນຳຜູ້ອື່ນເບິ່ງວ່າ ພືດທັນຍາຫານ

ທີ່ຕົນເຮັດວຽກກັບມັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນຫຼືບໍ່. ຖ້າເຈົ້າຫາກເຮັດວຽກກັບການໃຊ້
ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ໄດ້ເກີດມີຜິວໜັງເປັນຝົດຜື່ນແດງຂຶ້ນມາ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ປອດໄພທີສ
່ ດ
ຸ
ຖ້າເຈົາ້ ທຳການຮັກສາມັນຄືກບ
ັ ວ່າ ເກີດຂຶນ
້ ຍ້ອນໄດ້ຮບ
ັ ພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື .
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ການປິ່ນປົວ

ຖ້າທ່ານ ຫຼື ໃຜຜູ້ໜຶ່ງອີກຫາກຖືກພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດຕາມຮ່າງກາຍ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
●

ໃຫ້ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ຢາຂ້າສັດຕູພືດຟົ້ງໃສ່ນັ້ນອອກທັນທີ.

● ລ້າງຢາຂ້າສັດຕູພືດອອກຈາກຜິວໜັງດວ້ຍນ້ຳເຢັນ ແລະ ສະບູໃຫ້ໄວເທົ່າ

   ທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

● ຖ້າມັນເຂົ້າຕາ,

ເວລາ 15 ນາທີ.

ໃຫ້ລ້າງຕາດ້ວຍນ້ຳສະອາດເປັນ  

              

ຖ້ າ ຜິ ວ ໜັ ງ ແສບຮ້ ອ ນຍ້ ອ ນຖື ກ ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ

ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

● ລ້າງໃຫ້ສະອາດໂດຍໃຫ້ນ້ຳເຢັນໄຫຼ  

   ຜ່ານ.

● ບໍ່ໃຫ້ເອົາຫຍັງທີ່ຕິດຢູ່ໃນບໍລິເວນບາດທີ່ແສບຮ້ອນນັ້ນອອກ.
● ບໍ່ໃຫ້ເອົາໂລຊັ້ນ,
● ບໍ່ໃຫ້ເຈາະ
● ຖ້າມີ,

ນ້ຳມັນ ຫຼື ເນີຍທາ.

ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຕຸ່ມໂພງນັ້ນແຕກ.

● ບໍ່ໃຫ້ດຶງໜັງບາດອອກຈາກບາດ.

ໃຫ້ໃຊ້ແພສະອາດທີ່ຜ່ານການຂ້າເຊື້ອແລ້ວປົກປິດບໍລິເວນບາດໄວ້.

● ຖ້າຍັງມີການເຈັບແສບຍືດເຍື້ອໄປ,

ໃຫ້ໄປຫາໝໍ! ໃຫ້ເອົາໃບສະຫຼາກຢາຂ້າສັດ     

              ຕູພືດທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼື ຊື່ຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດໄປນຳ.

ເຖິງຈະບໍ່ເຫັນ ຫຼື ໄດ້ກິ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ພວກມັນກໍ່ສາມາດຕິດຕາມຜິວໜັງ, ຜົມ,

ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງໄດ້. ໃຫ້ທ່ານອາບນ້ຳລ້າງຕົນໂຕ ແລະ ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດ.

ຖ້າກືນຢາຂ້າສັດຕູພືດລົງໄປ
ຄົນເຮົາແມ່ນສາມາດກືນຢາຂ້າສັດຕູພືດລົງໄປໂດຍຜ່ານການກິນ,

ດື່ມ,

ຫຼື ສູບຢາໃນທົ່ງ ຫຼື ສວນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຢູ່, ຫຼື ຜ່ານການ
ດື່ມນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ເດັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດທີ່ຈະດື່ມ ຫຼື ກິນຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດລົງໄປໄດ້, ໂດຍສະເພາະ ຖ້າໃຊ້ພາຊະນະບັນຈຸເກັບມ້ຽນຢາຂ້າ

ສັດຕູພືດ ແລະ ເອົາອາຫານມາເກັບໄວ້ບ່ອນດຽວກັນ, ຫຼື ປະຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ໄວ້ກາງແຈ້ງ ຫຼື ໃກ້ມືເດັກ.

ກິນພືດ ຜັກ ໝາກໄມ້ທສ
ີ່ ດ
ີ ຢາຂ້າ

ສັດຕູພດ
ື ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລມ
ົ້ ເຈັບ
ປ່ວຍຕາມທີຫຼັງໄດ້.
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ການປິ່ນປົວ
ເມື່ອມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງກິນຢາຂ້າສັດຕູພືດລົງໄປໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
● ຖ້າຄົນເຈັບດັ່ງກ່າວບໍ່ມີສະຕິ, ໃຫ້ເອົາລາວນອນສະແຄງ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ
ລາວຫາຍໃຈໄດ້.
● ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ຫາຍໃຈ, ໃຫ້ທຳການຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຫາຍໃຈ ໂດຍການເປົ່າປາກ
(ຜາຍປອດ) ໂດຍໄວ (ການຊ່ວຍຊີວິດດ້ວຍການຊ່ວຍຫາຍໃຈ, ເບິ່ງໜ້າ 676). ການເປົ່າ
ປາກເພື່ອຫາຍໃຈນັ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້, ສະນັ້ນ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນຕົວເອງໃຫ້ເອົາແພມົນ ຫຼື ແພອັດດັງ, ຫຼື ຢາງປຼາດສຕິກໜາ ເຈາະຮູ້ໄວ້ທາງກາງ
ແລ້ວເອົາມາຂັ້ນກາງລະຫວ່າງປາກທ່ານ ແລະ ປາກຄົນເຈັບກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຜາຍປອດ.
● ຈົ່ງຊອກຫາກ່ອງ ຫຼື ພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນ  ແລະ  ອ່ານສະຫຼາກກຳກັບຢາ
ທີ່ຕິດຢູ່ທາງຂ້າງກ່ອງນັ້ນທັນທີ. ສະຫຼາກນັ້ນຈະບອກວິທີການວ່າ ທ່ານຄວນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ
ເຈັບຮາກພິດນັ້ນອອກມາ ຫຼື ບໍ່.
● ຖ້າຄົນເຈັບຍັງດື່ມໄດ້ຢູ່, ໃຫ້ເອົານ້ຳສະອາດໃຫ້ລາວດື່ມຫຼາຍໆ.
● ພາຄົນເຈັບໄປຫາໝໍ ຫຼື ໂຮງໝໍເພື່ອປິ່ນປົວ. ຖ້າມີສະຫຼາກກຳກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ,
ໃຫ້ຖືສະຫຼາກ ຫຼື ຊື່ຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນໄປນຳສະເໜີ.
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ເຈັບຮາກ   ຖາ້ ສະຫຼາກກຳກັບຢາບອກບໍໃ່ ຫ້ເຮັດໃຫ້ຮາກ.  ຫາ້ ມ
ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຄົນເຈັບຮາກ ຖ້າຫາກວ່າລາວກິນຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງນ້ຳ
ມັນຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ນ້ຳມັນກາດ ແລະ ນ້ຳມັນອື່ນໆ). ການໃຫ້ຄົນເຈັບຮາກ
ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ອາການຂອງຄົນເຈັບຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ. ບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບຮາກ ຫຼື ດື່ມນ້ຳ ຖ້າ
ຄົນເຈັບບໍ່ມີສະຕິ, ມີອາການສັບສົນ, ຫຼື ມີອາການສັ່ນຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຖ້ າ ທ່ າ ນໝັ້ ນ ໃຈວ່ າ ການເຮັ ດ ໃຫ້ ຄົ ນ ເຈັ ບ ຮາກນັ້ ນ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ຄົ ນ
ເຈັບດີຂຶ້ນໄດ້, ໃຫ້ເອົາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນ:
● ນ້ຳເກືອເຄັມໆໜຶ່ງຈອກ, ຫຼື
● ເອົາພືດຜັກສະໝູນໄພທີມ
່ ລ
ີ ດ
ົ ຂືນ
່ ແຮງໆ (ເຊັ່ນ: ຜັກຊານາລີ,
ຜັກບົວລະພາ, ຫຼື ຜັກສະ ໝູນໄພທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຊະນິດຕ່າງໆກໍ່ໄດ້) ທີ່ສາມາດກິນໄດ້ ມາຕຳ
ໃຫ້ມຸ່ນໆ ໃຫ້ໄດ້ປະມານສອງບ່ວງແກງ ແລະ
ເອົາໃຫ້ຄົນເຈັບກິນ ແລ້ວ ດື່ມນ້ຳອຸ່ນຕາມລົງໄປ
1 ຫຼື 2 ຈອກ.
ໃຫ້ຄົນເຈັບຍ່າງໄປມາ (ບໍ່ໃຫ້ຢູ່ຊື່ໆ), ຊຶ່ງ
ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຮາກໄວຂຶ້ນ.
ຫຼັ ງ ຈາກຄົ ນ ເຈັ ບ ຮາກອອກແລ້ ວ ໃຫ້
ເອົາຝຸ່ນຖ່ານໄຟປົນນ້ຳໃຫ້ກິນ. ຝຸ່ນຖ່ານໄຟນີ້
ຊ່ວຍດູດຊັບເອົາພິດທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ຂ້າງໃນທ້ອງຂອງຄົນເຈັບໄດ້.
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ການເອົາຝຸ່ນຖ່ານສຳເຮັດຮູບ ຫຼື ຖ່ານໄຟ ທີ່ບົດມຸ່ນ ລະອຽດດີ
ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນນັ້ນແມ່ນເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້: ເອົາຖ່ານຝຸ່ນສຳ
ເລັດຮູບເຄິ່ງຈອກກາເຟ ຫຼື ຖ່ານໄຟທີ່ບົດລະອຽດ ໜຶ່ງ
ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນ້ຳອຸ່ນໃນຈອກໃຫຍ່ ຫຼື ໂຖນ້ຳ
ໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມ.

ເຮັດຝຸ່ນຖ່ານຈາກຖ່ານໄຟ, ຫຼື ເຂົ້າຈີ່ໄໝ້

+

ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນຂອງຖ່ານອັດເປັນກ້ອນເພາະມັນເປັນພິດ!  

ນ້ຳໝາກໄມ້

ຫຼື

+

ຫຼື ເຂົ້າໜົມແພນເຄັກໄໝ້ກໍ່ໄດ້. ເຖິງມັນບໍ່ດີເທົ່າກັບ

ຖ່ານຝຸ່ນສຳເລັດຮູບ ແຕ່ມັນກໍ່ໃຊ້ໄດ້ຜົນຄືກັນ. ຫ້າມ

ນ້ຳ ຫຼື

ຝຸ່ນຖ່ານ

ສຳເລັດຮູບ

ຝຸ່ນຖ່ານ

ບົດລະອຽດ

ນ້ຳ ຫຼື

ນ້ຳໝາກໄມ້

ຫຼັງຈາກຄົນເຈັບຮາກອອກແລ້ວ, ຫຼື ຖ້າບໍ່ຮາກ, ທ່ານກໍ່ສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍຂອງພິດໃນຮ່າງກາຍຊ້າລົງໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພາຄົນເຈັບໄປຫາ
ໝໍນັ້ນໃຫ້ຄົນເຈັບດື່ມ:
●

ໄຂ່ຂາວດິບ 1 ໜ່ວຍ    ຫຼື

●

ນົມງົວ 1 ຈອກ

ການດື່ມນົມງົວບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ມັນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພິດແຜ່ກະ
ຈາຍຊ້າລົງເທົ່ານັ້ນ.

ຫາກມີຄົນກິນຢາຂ້າສັດຕູພືດລົງໄປ ແລະ ບໍ່ມີອາການເຈັບສຽບທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ,

ໃຫ້ຄົນເຈັບກິນຢາຊໍບິໂຕລ   (sorbitol) ຫຼື ຢາແມັກນີຊຽມໄຮດຼົກໄຊ (magnesium hy-

droxide) (ຫຼື ຢາລະບາຍ). ຢາເຫຼົ່ານີ້ຈະພາໃຫ້ຖ່າຍທ້ອງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພິດອອກຈາກ
ຮ່າງກາຍໄດ້.

ເວລາທີ່ຄວນໃຊ້ຢາອາໂຕຼປິນ (atropine)

ຢາອາໂຕຼ ປິ ນ ເປັ ນ ຢາທີ່ ໃ ຊ້ ໃ ນການປິ່ ນ ປົ ວ ພິ ດ ຈາກຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ

ບາງຊະນິດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ອໍກາໂນໂຟເຟດ (Organophosphates) ແລະ
ຄາບາເມດ (Carbamates). ຖ້າຫາກສະຫຼາກທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງຂວດ ຫຼື ພາຊະ

ນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດຂຽນບອກ ໃຫ້ໃຊ້ຢາອາໂຕຼປິນ, ຫຼື ຖ້າມັນຂຽນບອກວ່າ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດນີ້ເປັນຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດອອກລິດຢັບຢັ້ງ “ໂຄລີເນດສ໌ເຕີເຣດ” (cho-

linesterase), ໃຫ້ໃຊ້ຢາອາໂຕຼປິນຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳທີ່ຂຽນໄວ້ໃນສະຫຼາກຢານັ້ນ. ຖ້າຢູ່
ໃນສະຫຼາກຢາ ບໍ່ໄດ້ຂຽນບອກໄວ້ວ່າ ໃຫ້ໃຊ້ຢາອາໂຕຼປິນ, ກໍ່ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ມັນ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ໃຊ້ຢາອາໂຕຼປິນ (atropine) ສະເພາະກັບຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບພິດຂອງຢາອໍກາໂນໂຟເຟດ
(Organophosphates) ແລະ ຄາບາເມດ (Carbamates) ເທົ່ານັ້ນ.

ຢາອາໂຕຼປິນ (atropine) ແມ່ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້,

ມັ ນ ພຽງແຕ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ພິ ດ ຂອງຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ
ພື ດ ອອກລິ ດ ຊ້ າ ລົ ງ ເທົ່ າ ນັ້ ນ .
ຫ້າມບໍໃ່ ຫ້ໃຊ້ຢາອາໂຕຼ ປິນ
(atropine)

ກ່ອນການ

ສີດພົ່ນ ຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

ສິ່ງທີ່ຄວນໃສ່ໃຈ:
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາຢາເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄົນເຈັບ

ທີ່ໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ ເດັດ

ຂາດ: ຢານອນຫຼັບ (ຢາລະງັບ), ຢາມໍ

ຟີນ (morphine), ບາບິດທຸເຣດ (barbiturates),

ເຟັນໂນທີອາຊີນ (phenothiazines), ອະມິໂນຟີລີນ (aminophil-

line), ຫຼື ຢາຊະນິດໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈສັ້ນ ແລະ ຄ່ອຍລົງ.
ເພາະວ່າຢາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບຢຸດຫາຍໃຈໄດ້.

ໄຮ່ນາຮົ້ວສວນທຸກໆບ່ອນທີ່ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຄວນມີຊຸດກ່ອງຢາສຸກເສີນ ທີ່ມີຢາ

ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ໆ ໃນກໍລະນີໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ຄວນມີ
ໄວ້ໃນຊຸດກ່ອງຢາສຸກເສີນໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 664.

ເມື່ອສູດດົມຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ
ເມື່ ອ ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ທີ່ ສີ ດ ພົ່ ນ ອອກໄປນັ້ ນ ເຂົ້ າ ໄປຢູ່ ໃ ນອາ
ກາດ,

ພວກເຮົາທີ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນນັ້ນກໍ່ຈະ

ສູ ດ ດົ ມ ເອົ າ ເຂົ້ າ ໄປຜ່ າ ນທາງດັ ງ

ແລະ ປາກ. ເມື່ອຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ເຂົ້າໄປຮອດປອດແລ້ວ, ມັນກໍ່ ຈະ

ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ ແລະ ກະ
ຈາຍໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ.

ຍ້ ອ ນວ່ າ ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ

ບາງຊະນິດບໍມ
່ ກ
ີ ນ
ິ່ , ມັນຈິງ່ ເປັນການຍາກທີຈ
່ ະຮູໄ
້ ດ້ວາ
່ ມີຢາເຫຼາ
ົ່ ນັນ
້ ຢູໃ
່ ນອາກາດ. ຢາຂ້າ ສັດ
ຕູພືດທີ່ມັກມີມາຕາມອາກາດ ເຊັ່ນ: ຢາຟູມີແກນ (fumigants), ແອໂຣໂຊນ (aerosols),
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ລະອອງຢາປາບສັດຕູພືດ (foggers), ລະເບີດຄວັນ, ແຖບຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ຢາສະເປ ແລະ
ສານພິດຕົກຄ້າງຈາກການສີດຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື . ທ່ານກໍສ
່ າມາດທີຈ
່ ະຫາຍໃຈເອົາຝຸນ
່ ລະອອງ

ທີ່ມີຢູ່ໃນບ່ອນເກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ຕາມບ່ອນທີ່ອາກາດບໍ່ລ່ວງ ເຊັ່ນ: ໃນເຮືອນປູກຕົ້ນໄມ້
( greenhouse), ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ຂົນເອົາຢານັ້ນໄປໃຊ້ຕາມສະຖານທີ່ປູກຝັງ.

ຝຸ່ນລະອອງຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ຢູ່ໃນອາກາດສາມາດລ່ອງລອຍໄປໄກເປັນໄລ

ຍະທາງຫຼາຍໆກິໂລແມັດຈາກບ່ອນທີ່ມັນຖືກໃຊ້. ມັນກໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົນ
ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານໄດ້ຫາຍໃຈເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປ ໃຫ້ອອກຈາກ
ບ່ອນທີ່ມີຢາພິດນັ້ນທັນທີ! ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຖ້າຈົນວ່າອາການຮຸນແຮງຫຼາຍໄປກວ່ານັ້ນ.

ການປິ່ນປົວ
ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຫາຍໃຈເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າ
ໄປໃຫ້ເຈົ້າປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

● ໃຫ້ເອົາຄົນເຈັບນັ້ນອອກຈາກບໍລິເວນທີ່ມີພິດ

ນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຖ້າເປັນບໍລິເວນທີ່ອາກາດບໍ່ລ່ວງ.
● ໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບອາກາດສົດ.
●

ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຄົນເຈັບຫຼົມໆ ເພື່ອ

ໃຫ້ລາວຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກ.
●

ໃຫ້ຄົນເຈັບນັ່ງຊື່ ໂດຍໃຫ້ຫົວ ແລະ ບ່າໄຫຼ່

ທັງສອງຍົກຂຶ້ນ.
●

ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ໄດ້ສະຕິ, ໃຫ້ເອົາຄົນເຈັບນອນ

ສະແຄງ ແລະ ໃຫ້ກວດເບິ່ງໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງອຸດຕັນ

ຖ້າທ່ານສົງໃສວ່າໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດໃນອາກາດ, ໃຫ້ເຈົ້າອອກຈາກ
ສະຖານທີ່ນັ້ນທັນທີ!

ຫຼື ເປັນອຸປະສັກໃນການຫາຍໃຈຂອງຄົນເຈັບ.
●

ຖ້າຄົນເຈັບບໍ່ຫາຍໃຈ,

(ຜາຍປອດ) (ເບິ່ງໜ້າ 676).

ໃຫ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບຫາຍໃຈທັນທີດ້ວຍການເປົ່າປາກ

ໃຫ້ພາຄົນເຈັບໄປຫາໝໍ. ໃຫ້ຖືສະຫຼາກຢາທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼື ຂວດຢາ

ຫຼື ຊື່ຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນໄປນຳສະເໝີ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ຮູບສຳລັບໃຊ້ໃນການສົນທະນາກັນ: ຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍລາວໄດ້ແນວໃດ?

ຄຳຖາມສຳລັບການສົນທະນາກັນ:
● ມີຮູບແບບໃດແດ່ທີ່ຊາຍຄົນນີ້ຈະໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງທີ່

         ລາວກຳລັງເຮັດຢູ່ນີ້?

● ມີອັນໃດແດ່ທີ່ລາວສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອປົກປ້ອງຕົວລາວເອງ?
● ມີໃຜອີກບ່ໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສິ່ງທີ່ລາວເຮັດນີ້?

● ຍ້ອນຫຍັງລາວຈິ່ງບໍ່ປົກປ້ອງຕົວເອງຕາມວິທີການທີ່ລາວສາ

  ມາດເຮັດໄດ້?

309

310

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕ່າງໆຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນເຮົາ
ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດພຽງຄັ້ງດຽວກໍ່ຈະມີຜົນກະທົບໄລຍະຍາວໄດ້, ອັນທີ່ຈິງແລ້ວຜູ້ຄົນ

ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບພິດຈາກການສຳພັດ ຫຼື ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດເທື່ອລະເລັກລະໜ້ອຍມາເປັນ
ເວລາຫຼາຍໆອາທິດ, ຫຼາຍໆເດືອນ ຫຼື ເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະບໍ່ເຈັບເປັນ

ຫຍັງເທື່ອຈົນກວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປຫຼາຍປີແລ້ວ. ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ພິດທີ່ໄດ້ຮັບມາຢ່າງເປັນປົກ
ກະຕິຈາກການໃຊ້ຢາ ອາດຈະອອກລິດເມື່ອເວລາຜ່ານໄປໄດ້ 5 ປີ, ຫຼື 10 ປີ, ຫຼື 20 ປີ, ຫຼື

30 ປີ, ຫຼື ອາດຈະດົນກວ່ານັ້ນກໍ່ເປັນໄດ້. ໄລຍະເວລາໃນການສະແດງອອກຂອງອາການ
ເຈັບເປັນຈາກພິດນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບຫຼາຍເງື່ອນໄຂ (ເບິ່ງໜ້າ 391). ແຕ່ສຳລັບເດັກນ້ອຍແລ້ວ
ອາການເຈັບເປັນຈາກພິດນັ້ນຈະສະແດງອອກໄວກວ່າໃນຜູ້ໃຫຍ່.
ພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງ

ອາການເຈັບເປັນຈາກ

ຊຶ່ງໃນຂະນະທີ່ຖືພາຢູ່ນັ້ນ

ແມ່ໄດ້ຮັບພິດເຂົ້າໄປ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແອນ້ອຍເຈັບປ່ວຍກ່ອນທີ່ເຂົາຈະເກີດມາ.

ມັນເປັນການຍາກທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບນັ້ນແມ່ນເປັນຍ້ອນ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼືບໍ່, ຖ້າຫາກລາວໄດ້ຢູ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີພິດນັ້ນມາເປັນເວລາດົນ
ນານ. ການໄດ້ຢູ່ ຫຼື ສຳພັດກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນເວລາດົນນານ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນ
ກະທົບໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ເປັນມະເຮັງ, ລະບົບສືບພັນເສຍຫາຍ (ມີລູກຍາກ),
ພະຍາດຕັບ, ພະຍາດກ່ຽວກັບສະໝອງ, ແລະ ພະຍາດຢູ່ສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ.

ຜົ ນ ກະທົ ບ ໄລຍະຍາວຫຼ າ ຍໆຢ່ າ ງຈາກຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ແມ່ ນ ຍາກທີ່ ຈ ະເຫັ ນ ອາ

ການ ເພາະວ່າປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂອງການປູກຝັງຕ່າງໆ ແມ່ນຕ້ອງປະເຊີນກັບສານເຄມີ

ທີ່ໃຊ້ໃນການປາບສັດຕູພືດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນທີ່ອອກແຮງ
ງານໃຫ້ສະຖານປູກຝັງຕ່າງໆອາດຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍທີ່ຢູ່ໄປເລື້ອຍໆ.

ເມື່ອເກີດເປັນໂລກມະເຮັງ ແລະ ໂລກພະຍາດອື່ນໆຂຶ້ນມາ, ບັນດາທ່ານໝໍ ແລະ

ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະເວົ້າວ່າໂລກເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນມາເອງ, ຫຼື ເປັນຍ້ອນບັນຫາອື່ນ ຫຼາຍ

ກວ່າທີ່ຈະເປັນຍ້ອນຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນເຄມີ. ພວກເຂົາອາດຈະບອກວ່າ
ພວກເຮົາຈະກ່າວໂທດຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ສານພິດເຄມີຕ່າງໆ ແຕ່ຝ່າຍດຽວກໍ່ບໍ່ໄດ້.

ບາງເທື່ອບັນດາຜູ້ຄ້າ ແລະ ຜູ້ສົ່ງເສີມການຂາຍຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ປົກປິດຄວາມເປັນຈິງກ່ຽວ
ກັບຢາເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ເພາະວ່າພວກເຂົາບໍຕ
່ ອ
້ ງການທີຈ
່ ະຮັບຜິດຊອບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງປະຊາ

ຊົນທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກຢານັ້ນ. ພວກເຂົາສາມາດປົກປິດຄວາມຈິງໄດ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າມັນເປັນ
ສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະມາພິສູດໃຫ້ຫາຍຂໍ້ສົງໃສໄດ້ວ່າ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບທີ່ໃຊ້ເວລາອັນຍາວ
ນານໃນການເກີດຂຶ້ນນັ້ນມີສາເຫດມາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ສານພິດເຄມີຊະນິດໃດໜຶ່ງ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ທ້າວຈວນ ເຮັດວຽກໃນສວນກ້ວຍ...

...ແລະ 10 ປີ ຕໍ່ມາ, ລາວປ່ວຍເປັນມະເຮັງ.

ອາການຕ່າງໆຂອງການເຈັບປ່ວຍໄລຍະຍາວຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ສານພິດເຄມີອື່ນໆສາມາດທີ່ຈະເປັນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດການເຈັບ
ປ່ວຍໄລຍະຍາວ (ຊຳເຮື້ອ) ຕ່າງໆໄດ້. ອາການຂອງການເຈັບເປັນເຫຼົ່ານີ້ມີຄື: ນ້ຳໜັກລົດລົງ,
ອ່ອນເພຍຕະຫຼອດເວລາ, ໄອຊຳເຮື້ອ ຫຼື ໄອອອກເລືອດ, ເປັນບາດແຜທີ່ບໍ່ເຊົາ, ມີອາການ
ຕີນ ຫຼື ມືຂາດຄວາມຮູ້ສຶກ, ສູນເສຍການຊົງຕົວ (ຍ່າງບໍ່ທ່ຽງ), ຕາມົວ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຫຼາຍ

ຫຼື ຊ້າຫຼາຍ, ອາລົມປ່ຽນແປງໄວ, ມີອາການສັບສົນ, ຫຼົງໆລືມໆ ແລະ ມີບັນຫາໃນການຕັ້ງ
ໃຈໃສ່ສິ່ງໃດໜຶ່ງ (ບໍ່ມີສະມາທິ).

ຖ້າທ່ານມີອາການໃດໜຶ່ງໃນບັນດາອາການທີ່ໄດ້ກ່າວມາເທິງນີ້, ໃຫ້ໄປປຶກສາກັບ

ທ່ານໝໍ ຫຼື ຜູ້ເຮດວຽກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ. ຈົ່ງບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຟັງໂດຍລະອຽດກ່ຽວກັບການ
ທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດແນວໃດ, ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ບອກວ່າມັນເປັນພິດຢາ
ຊະນິດໃດ.

ຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບບາງຢ່າງຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ເຮັດໃຫ້ປອດເສຍຫາຍ: ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ ຫຼື ໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ອາດຈະເປັນໄອທີ່ບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ, ຫຼື ມີອາການແໜ້ນໜ້າເອິກ. ນີ້ແມ່ນອາການຂອງໂລກ

ຫຼອດລົມອັກເສບ, ໂລກຫອບຫືດ, ຫຼື ໂລກປອດອື່ນໆ. ການທີ່ປອດຖືກທຳລາຍມາເປັນເວ
ລາຍາວນານ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດເປັນໂລກມະເຮັງປອດໄດ້. ຖ້າທ່ານມີອາການໃດໜຶງ່ ທີສ
່ ະ

ແດງວ່າປອດທ່ານເສຍຫາຍ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ! ການສູບຢາເຮັດໃຫ້ໂລກປອດທີ່ເປັນຢູ່ນັ້ນ
ຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປຕື່ມ.
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ໂລກມະເຮັງ: ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ ຫຼື ໄດ້ຮັບພິດ
ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ນັ້ ນ ມີ ໂ ອກາດທີ່ ຈ ະເປັ ນ ໂລກມະເຮັ ງ ສູ ງ ກວ່ າ ຄົ ນ

ທົ່ວໄປ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າທ່ານເຮັດວຽກກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ກໍ່ຈະເປັນໂລກມະເຮັງໂລດ.

ແຕ່ມັນໝາຍຄວາມວ່າການທີ່ທ່ານ

ເຮັດວຽກກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເປັນໂລກມະ

ເຮັງ. (ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂລກມະເຮັງ, ເບິ່ງໜ້າ 399.) ມັນເປັນທີ່ຮັບຮູ້

ຫຼື ເຊື່ອກັນວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງ

ພວກມັນເປັນສາເຫດຂອງໂລກມະເຮັງ ແລະ ຍັງອີກຫຼາຍໆຊະນິດຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢືນຢັນເທື່ອ.

ໂລກມະເຮັງທີ່ມັກພົບທົ່ວ

ໄປທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນກໍ່ຄື: ມະເຮັງເມັດເລືອດ (leukemia), ໂລກມະເຮັງຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ, ແລະ ມະເຮັງສະໝອງ.

ເຮັດໃຫ້ຕັບເສຍຫາຍ: ຕັບເຮັດໜ້າທີ່ຊ່ວຍໃນການທຳຄວາມສະອາດເລືອດ ແລະ ກຳຈັດພິດ

ຕ່າງໆອອກຈາກຮ່າງກາຍ. ເນື່ອງຈາກພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນແຮງຫຼາຍ, ບາງຄັ້ງຕັບກໍ່
ບໍ່ສາມາດຈະກຳຈັດພິດເຫຼົ່ານັ້ນອອກໄປໄດ້. ພາວະທີ່ຕັບເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ ແມ່ນສາ

ມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼັງໄດ້ຮັບພິດຢ່າງແຮງ ຫຼື ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດມາເປັນ
ເວລາຫຼາຍໆເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີ.
ຕັບອັກເສບເນື່ອງຈາກພິດ:

ຍ້ອນວ່າເຫຼົ້າສາ

ມັນເປັນພະຍາດຕັບຊະນິດ ມາດທຳລາຍຕັບ

ໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີ

ຫຼື

ໄດ້...

ໄດ້ຮັບ ພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ອັກເສບຕັບນີ້ສາມາດພາໃຫ້ມີ

ອາການປຸ້ນທ້ອງ, ຮາກ ແລະ ເປັນໄຂ້, ຜິວໜັງເຫຼືອງ ແລະ
ມັນກໍ່ຍັງສາມາດທຳລາຍຕັບຂອງທ່ານໄດ້.
ເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດເສຍຫາຍ:

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທຳລາຍ

ສະໝອງ ແລະ ເສັ້ນປະສາດຕ່າງໆ. ການໄດ້ຮັບພິດຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດມາເປັນໄລຍະຍາວ

ແມ່ນສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ສູນ ເສຍຄວາມຈຳ, ຄວາມກະຕືລລ
ື ນ
້ົ , ອາ ...ການດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມແອນກໍຮໍຕ່າງໆ ເຮັດ
ລົມປ່ຽນແປງ ແລະ ບໍມ
່ ສ
ີ ະມາທິໃນການເຮັດວຽກ ໃຫ້ພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດຮຸນແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.
ງານຕ່າງໆ.

ເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍເສຍຫາຍ:

ຢາຂ້າສັດຕູພືດບາງຊະນິດເຮັດໃຫ້

ລະບົບພູມຕ້ານທານພະຍາດຂອງຮ່າງກາຍອ່ອນແອລົງ. ເມື່ອໃດທີ່ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ
ອ່ອນແອເນື່ອງຈາກຂາດສານອາຫານ, ພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ຫຼື ເກີດຈາກໂລກພະຍາດຕ່າງໆ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ເຊັ່ນ: ເຊື້ອໂລກເອດ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເກີດເປັນໂລກພູມແພ້ໄດ້ງ່າຍຍິ່ງ
ຂຶ້ນ ແລະ ກໍ່ເກີດມີການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວໂລກພະຍາດທຳມະດາສາ
ມັນໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ຍາກຂຶ້ນ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບການສືບພັນ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສານພິດເຄມີອື່ນໆ

ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການ

ສືບພັນຂອງຄົນເຮົາ (ເບິ່ງໜ້າ 396). ພວກມັນເຮັດໃຫ້ຄົນມີລູກຍາກ ແລະ
ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີບັນຫາໃນການເຕີບໃຫຍ່.

ສານພິດເຄມີສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແມ່ຍິງ ແລະ ມັນ

ກໍ່ຈະໄປປົນຢູ່ໃນນ້ຳນົມຂອງລາວໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ໆມາ. ໃນທົ່ວໂລກມີ

ການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຫຼາຍໆຊະນິດ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນແມ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້
ຢາເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຍັງມີສານພິດເຄມີໃນນ້ຳນົມຂອງພວກເຂົາ.

ນົມແມ່ເປັນອາ
ຫານທີ່ດີທີ່ສຸດ!

ເຖິງວ່າທ່ານຈະຄິດສົງໄສວ່າມີສານພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນນ້ຳນົມຂອງທ່ານ,

ແຕ່ວ່າຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳນົມແມ່ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າພິດຮ້າຍຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ອາດ

ຈະມີຢູ່ໃນນ້ຳນົມນັ້ນ. ນ້ຳນົມແມ່ເປັນອາຫານທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອຍເຕີບໃຫ
ຍ່ ແລະ ມີສຸຂະອະນາໄມສົມບູນໄດ້.

ຜົນກະທົບຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດຕໍ່ສຸຂະພາບການສືບພັນມີຄື:
ເຮັດໃຫ້ເປັນໝັນ: ຜູ້ຊາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້
ຢາຂ້າສັດຕູພືດບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້ຍ້ອນວ່າລະບົບສືບພັນຂອງພວກເຂົາ
ບໍ່ສາມາດຜະລິດນ້ຳເຊື້ອໄດ້.

ເຮັດໃຫ້ເດັກເກີດມາຮ່າງກາຍພິການ : ເມື່ອແມ່ຍິງຖືພາໄດ້ຮັບພິດ
ຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ ລູກໃນທ້ອງກໍ່ຈະໄດ້ພິດນັ້ນຄືກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້

ຮ່າງກາຍຂອງລູກໃນທ້ອງບໍ່ສົມບູນ. ການທີ່ໄດ້ຮັບພິດ ຫຼື ປະເຊີນ
ກັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນເວລາຖືພານັ້ນ   ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍວ່າ ລູກຈະ

ເກີດມາພິການສະເໝີໄປ; ແຕ່ເດັກຈາກແມ່ທີ່ໄດ້ຮັບພິດ ຫຼື ປະເຊີນ

ກັບພິດນັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເດັກທົ່ວໆໄປ ທີ່ຈະເກີດມາມີຮ່າງ
ກາຍພິການ, ມີການພັດທະນາທາງສະໝອງຊ້າ, ເປັນພູມແພ້ ແລະ

ມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ. (ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການ

ເກີດມາມີຮ່າງພິການນັ້ນ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ 395).
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ທຳລາຍຕ່ອມຜະລິດຮໍໂມນຕ່າງໆ: ຮໍໂມນເປັນຕົວຄວບຄຸມກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ເຊັ່ນ: ການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ການ
ສືບພັນ.

ເມື່ອຕ່ອມຜະລິດຮໍໂມນເຫຼົ່ານີ້ຖືກທຳລາຍ

ມັ ນ ກໍ່ ຈ ະມີ ບັ ນ ຫາກັ ບ ການເກີ ດ ຂອງເດັ ກ
ແລະ ການສືບພັນ.

ແມ່ ນ ແຕ່ ວ່ າ ແມ່ ຍິ ງ ໄດ້ ຮັ ບ

ພິດກ່ອນທີ່ລາວຖືພາ, ລາວກໍ່ມີໂອ

ກາດທີ່ຈະຫຼຸລູກ ຫຼື ເດັກເກີດມາແລ້ວ

ເສຍຊີວິດ ອັນເນື່ອງຈາກພິດທີ່ແມ່ໄດ້
ຮັບກ່ອນນັ້ນ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ຕິດຕາມເຄື່ອງນຸ່ງສາມາດມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ຈັບບາຍເຄື່ອງນຸ່ງນັ້ນໄດ້.

ອາການຈາກພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຄ້າຍຄືກັບການເຈັບເປັນອື່ນໆ
ອາການຈາກພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນມີຫຼາຍແບບ ແລະ ມັນກໍ່ມັກຈະສັບສົນກັບອາ
ການຂອງໄຂ້ຫວັດ, ໄຂ້ມາເລເລຍ, ໂລກພູມແພ້, ຫຼື ໂລກປອດ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວມັນກໍ່ມັກ
ສະແດງອາການຫຼາຍຢ່າງອອກມາໃຫ້ເຫັນພ້ອມໆກັນ

ແຕ່ຖ້າມັນມີແຕ່ອາການດຽວນັ້ນ

ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າໃຜໄດ້ຮັບພິດຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ ເພາະວ່າອາ
ການຂອງມັນຄ່ອຍໆສະແດງອອກມາໃຫ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ.
ອາການຈາກພິດຂອງ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດບາງ
ຢ່າງມີຫຍັງແດ່?

ເຈັບຫົວ ແລະ
ວິນວຽນ.

ຮາກ, ເຫື່ອອອກ

ແລະ ຖອກທ້ອງ.

ແຕ່ວ່າໄຂ້ຫວັດກໍ່ພາ
ໃຫ້ຮາກ ແລະ ເຫື່ອ
ອອກໃດ.
ໄຂ້ມາເລເລຍກໍ່

ຮາກ ແລະ ເຫື່ອ
ອອກຄືກັນ.

ແລະ ເມົາຄ້າງ
ກໍ່ຄືກັນໃດ!

ແລະ ການຖື

ພາກໍ່ເປັນຄືກັນ!

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສຳລັບ ອສບ:
ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄົນເຈັບມີບັນຫາສຸຂະ

ພາບທີ່ອາດຈະມີສາເຫດມາຈາກຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດ, ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ຄຳຖາມງ່າຍໆ
ເຊັ່ນ:

ເຈົ້ າ ເຮັ ດ ວຽກໃນຟາມປູ ກ ຝັ ງ ລ້ ຽ ງ
ສັດບໍ?
ທີ່ ຜ່ າ ນມາໃນໄວໆນີ້ ເ ຈົ້ າ ເຄີ ຍ ໄດ້
ສຳຜັດຈັບບາຍຢາຂ້າສັດຕູພືດບໍ?
ໄດ້ ມີ ກ ານສີ ດ ພົ່ ນ ຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ
ໃນຟາມປູກຝັງໃກ້ບ້ານທີ່ເຈົ້າຢູ່ບໍ?

ເຈົ້າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າບັນຫາ
ສຸຂະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນມີສາເຫດມາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ?

ບາງເທືອ
່ ທ່ານສາມາດຈະຮູສ
້ າເຫດຂອງການເຈັບເປັນນັນ
້ ເປັນຍ້ອນຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ໄດ້ໂດຍ

ການໂອ້ລົມກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີອາການເຈັບເປັນທີ່ຄືກັນ ຫຼື ຜູ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຊະນິດດຽວກັນ. ເມື່ອຜູ້ຄົນມີອາການຂອງການເຈັບປ່ວຍທີ່ຄືກັນ ແລະ ກໍ່ມີການໃຊ້ຢາຂ້າ
ສັດຕູພດ
ື ໃກ້ໆກັບບ່ອນທີພ
່ ວກເຂົາເຈົາ
້ ຢູນ
່ ນ
ັ້ ,   ມນ
ັ ກໍເ່ ປັນໄປໄດ້ທອ
ີ່ າການເຈັບເປັນຂອງພວກ
ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນມີສາເຫດມາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

ບໍ່ແມ່ນວ່າທ່ານໝໍທຸກຄົນຈະມີຄໍາຕອບໃຫ້ໄດ້ກັບໝົດທຸກບັນຫາສະເໝີໄປ
ນາງໂຄໂຣລີ ນ າເຮັ ດ ວຽກໃນຟາມປູ ກ ໝາກສະຕໍ ເ ບີ ຣີ ແ ຫ່ ງ
ໜຶ່ງ. ມີມື້ໜຶ່ງລາວມີອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ແສບຮ້ອນ ຕາ.
ລາວກໍ່ເລີຍພັກວຽກ ແລະ ໄປບອກຫົວໜ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ດັ່ງກ່າວ;
ຫົວໜ້າຂອງລາວກໍ່ໃຫ້ລາວໄປພົບໝໍປະ
ຈຳບໍລິສັດ.
ເມື່ ອ ນາງໂຄໂຣລີ ນ າເຂົ້ າ ໄປໃນຫ້ ອ ງເຮັ ດ
ວຽກຂອງທ່ານໝໍຄົນດັ່ງກ່າວ ລາວເຫັນວ່າ ທ່ານໝໍຄົນ
ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍຈະເປັນມິດ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອນາງຫຼາຍປານໃດ. ນາງໂຄໂຣລີນາ ຄິດໃນໃຈວ່າ
ອາການທີ່ ລ າວເປັ ນ ຢູ່ ນີ້ ອ າດເປັ ນ ຍ້ ອ ນຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ
ພືດ ແຕ່ລາວກໍ່ອາຍ ແລະ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເວົ້າໃຫ້ທ່ານໝໍດັ່ງກ່າວຟັງ. ທ່ານໝໍກໍ່ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຖາມກ່ຽວກັບ
ວຽກຂອງນາງ ຫຼື ຖາມເຖິງສາເຫດທີ່ນາງຄິດວ່າເປັນຕົ້ນເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງມີອາການເຈັບນັ້ນ. ແຕ່
ທ່ານໝໍໃຊ້ຄຳຖາມທີ່ເປັນລັກສະນະວ່າ ການເຈັບເປັນທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນເປັນຄວາມຜິດຂອງນາງເອງ,
ເຊັ່ນວ່າ: ເຈົ້າໄດ້ກິນເຂົ້າກັບຫຍັງມາມື້ນີ້? ເຈົ້າສູບຢາ ຫຼື ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍບໍ? ມື້ວານນີ້ຫຼັງຈາກເລີກວຽກ
ແລ້ວ ເຈົາ
້ ເຮັດຫຍັງ? ເຈົາ
້ ໄດ້ນອນເຕັມອີມ
່ ບໍ? ແລ້ວທ່ານໝໍກບ
ໍ່ ອກກັບນາງໂຄໂຣລີນາວ່າ ນາງພຽງແຕ່
ຂີ້ຄ້ານບໍ່ຢາກເຮັດວຽກ ແລະ ມີຂໍ້ອ້າງນີ້ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດເມືອພັກຜ່ອນເທົ່ານັ້ນ. ແລ້ວທ່ານໝໍຄົນ
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ນັ້ນກໍ່ຍັງເວົ້າໃຫ້ນາງໂຄໂຣລີນາວ່າ ນາງເຈັບອາດເປັນຍ້ອນນາງເມົາເຫຼົ້າ ແລະ ໃນທີ່ສຸດໝໍກໍ່ເອົາ
ຢາເມັດແກ້ປວດຫົວໃຫ້ນາງໂຄໂຣລີນາ. ນາງກໍ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ຫຼາຍພຽງ
ໃດ ແຕ່ລາວກໍ່ຮັບເອົາຢານັ້ນມາ. ໃນຂະນະທີ່ລາວກັບເມືອເຮືອນ ລາວກໍ່ຄຶດລັງເລໃຈບໍ່ຮູ້ຊິກັບໄປ
ເຮັດວຽກດີ ຫຼື ບໍ່ ໃນມື້ຕໍ່ມາ. ຫຼັງຈາກທີ່ພົບທ່ານໝໍແລ້ວ ນາງຮູ້ສຶກວ່າອາການເຈັບຂອງນາງນັ້ນໜັກ
ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
Pesticides are chemicals used to kill insects, rodents, and weeds that might
harm
our crops
and health.
But
and kill other living
ແລ້
ວນາງໂຄໂຣລີ
ນາຈະໄດ້
ຮັບການປິ
່ນປົpesticides
ວດູແລທີ່ດີກalso
ວ່ານີ້ໄpoison
ດ້ແນວໃດ?
things, including helpful plants and insects, and animals and people. Pesticides
ບາງທີຖ້າຫາກນາງໂຄໂຣລີນາຖືເອົາສະຫຼາກຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ລາວໃຊ້ໃນສວນສະຕໍເບີຣີໄປ ແລະ
can drift far from where they are used and pollute the soil, water, and air.

ເອົາໃຫ້ທ່ານໝໍເບິ່ງ ພ້ອມບອກໝໍວ່າ ມັນເປັນຍ້ອນຢານັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ນາງມີອາການເຈັບ, ທ່ານໝໍກໍ່
In this chapter we use the word pesticides to describe all chemicals used to
ຈະພິຈາລະນາຢາຂ້າສັດຕູພືດວ່າເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ນາງໂຄໂຣລີນາເຈັບ.
control pests. They include:
ແຕ່ເຖິງວ່ານາງໂຄໂຣລີນາໄດ້ຖືສະຫຼາກຢານັ້ນໄປຫາທ່ານໝໍ ແຕ່ມັນອາດຈະບໍ່ຊ່ວຍຫຍັງ
• Insecticides used to kill insects.
ເລີຍ, ເພາະວ່າທ່ານໝໍກໍ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສວນທີ່ນາງໂຄໂຣລີນາເຮັດວຽກນຳ
• Herbicides used to kill weeds and unwanted plants.
ນັ້ນ. ມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທີ່ທ່ານໝໍຈະເວົ້າປົກປ້ອງທາງບໍລິສັດວ່າອາການເຈັບຂອງກຳມະກອນ
• Fungicides used to control plant molds.
ໃນສວນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ການປິ່ນປົວອາການເຈັບເປັນຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນ
to kill rats, mice, and other rodents.
ເປັນ•ເລືRodenticides
່ອງຍາກ ແລະ used
ມີຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍແພງ, ດັ່ງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດອາດຈະເລືອກທີ່ຈະຈ້າງກຳມະກອນ
Farmers
did not
always
use pesticides,
and
many າfarmers
ໃໝ່
ເຂົ້າມາແທນ
ການປິ
່ນປົວກຳມະກອນທີ
່ເຈັບເປັ
ນຈາກຢາຂ້
ສັດຕູພືດ.have great success
farming without them. If you have a choice, it is safer for your health and the
ບາງທີນາງໂຄໂຣລີນາຄວນຈະໄປຫາທ່ານໝໍຄົນອື່ນອີກ. ແຕ່ມັນອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ
health of the land not to use pesticides. Pesticides are never safe. But for farm
ແພງ
ແລະplantation
ນາງກໍ່ຕ້ອງໄດ້
ລາວຽກຫຼand
າຍມືanyone
້ອີກ ແລະwho
ອີກຢ່
າງທ່າthey
ນໝໍສmust
່ວນຫຼວuse
ງຫຼາpesticides,
ຍແມ່ນບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ
workers,
workers,
feels
ກ່
ຽວກັບare
ຢາຂ້ways
າສັດຕູto
ພືດreduce
ຫຼາຍປານໃດ.
there
harm and to be as safe as possible.
ບັນຫານີ້ເປັນບັນຫາທີ່ຍາກຫຼາຍສຳລັບນາງໂຄໂຣລີນາ ແລະ ກຳມະກອນຄົນອື່ນໆ ໃນ
ຟາມ. ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບສຳລັບນາງໂຄໂຣລີນາ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມ
ວຽກຄົນອື່ນໆ ແມ່ນການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງ ໂດຍການປ່ຽນແປງສະພາບ
ເງື່ອນໄຂໃນບ່ອນເຮັດວຽກໃຫ້ປອດໄພຂຶ້ນ.
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ກິດຈະກຳແຕ້
ມແຜນວາດຈຸດຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
bcnbxncb
ກິດຈະກຳນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ແບ່ງປັນປະສົບການວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດກະທົບພວກເຂົາ
ໄດ້ແນວໃດ. ຜ່ານການແຕ້ມຮູບຮ່າງກາຍຄົນເທົ່າກັບຂະໜາດຄົນແທ້ ແລະ ໝາຍບ່ອນທີ່ຖືກ
ຜົນກະທົບຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເລີ່ມສົນທະນາກັນເຖິງອັນຕະລາຍ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະປະເຊີນໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ກິດຈະກຳນີ້ເປັນກິດຈະກຳ
ການແຕ້ມຮູບ ແລະ ສົນທະນາແບບເປັນກຸ່ມ.
ເວລາ: 1 ຫາ 2 ຊົ່ວໂມງ
ອຸປະກອນ: ເຈັ້ຍແຕ້ມຮູບແຜ່ນໃຫຍ່, ບິກ ຫຼື ສໍດຳ,  ສະກ໊ອດໃສ
(ແຖບກາວຕິດ) ຫຼື ເຂັມມຸດ

➊

ແຕ້ມຮູບຮ່າງກາຍຂອງຄົນຂະໜາດໃຫຍ່. ໃຊ້ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ ເທົ່າ
ກັບຕົວຄົນ, ຫຼື ເອົາເຈັ້ຍແຜ່ນນ້ອຍມາຕິດຕໍ່ກັນກໍ່ໄດ້. ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງນອນລົງເທິງໜ້າເຈັ້ຍນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ອີກຜູ້ໜຶ່ງ
ເອົາບິກ ຫຼື ສໍຂີດໄປອ້ອມຕາມຮູບຮ່າງຂອງຜູ້ນອນນັ້ນ. ຫຼັງຈາກ
ແຕ້ມແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ເອົາເຈັ້ຍນັ້ນມາຕິດໃສ່ຝາ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນສາ
ມາດເບິງ່ ເຫັນໄດ້. ຖ້າທ່ານຢາກຈະແຕ້ມເປັນສອງແຜ່ນກໍໄ
່ ດ້  ໂດຍ
ແຕ້ມແຜ່ນໜຶ່ງເປັນຮູບດ້ານໜ້າ ແລະ ອີກແຜ່ນໜຶ່ງອີກເປັນຮູບ
ດ້ານຫຼັງ.

➋ ໝາຍກາກະບາດບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໃນ

ກຸ່ ມ ໝາຍກາກະບາດໃສ່ ບ່ ອ ນທີ່ ຕົ ນ ເອງໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຈາກຢາຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ
ໃສ່ຕາມສ່ວນຕ່າງຂອງຮູບ. ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມມີຂະໜາດນ້ອຍ ກໍ່ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໄດ້
ເລົ່ າ ໃຫ້ ທຸ ກ ຄົ ນ ໃນກຸ່ ມ ຟັ ງ ວ່ າ ບັ ນ ຫາສຸ ຂ ະພາບທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ມີ ລັ ກ ສະນະເປັ ນ ແນວ
ໃດ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ມັນມີອາການເຈັບທ້ອງບໍ? ເກີດມີຜື່ນແດງຕາມຜິວໜັງບໍ? ວິນຫົວບໍ?
ລາວອາດຈະບອກວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບນັ້ນກໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດຟົ້ງຖືກບໍ? ຫຼື ຍ້ອນເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນເວລາປະສົມຢາບໍ? ຢາລ່ອງລອຍມາໃນອາກາດບໍ?
ຫຼືວ່າເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ ຫຼື ເປັນຍ້ອນສິ່ງອື່ນອີກບໍ?
ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມຫາກໃຫຍ່ມີສະມາຊິກຫຼາຍ, ມັນອາດຈະງ່າຍກວ່າ ຫາກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ
ເປັນຜູ້ນຳພາສົນທະນາກັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທຸກຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ໝາຍກາກະບາດໃສ່ຈຸດຕ່າງໆ ໃນຮູບ
ແລ້ວ. ຜູ້ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳກໍ່ຈະຊີ້ໃສ່ແຕ່ລະຈຸດກາກະບາດ ແລະ ຖາມວ່າມັນເກີດຫຍັງຂຶ້ນ
ຕາມຈຸດນັ້ນ. ສິ່ງສຳຄັນໃນກິດຈະກຳນີ້ກໍ່ຄື ທຸກຄົນໄດ້ສະແດງປະສົບການທີ່ຖືກກະທົບຈາກຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆໃສ່ໃນຮູບແຕ້ມນັ້ນ.

➌ ຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເວົ້າເຖິງຜົນກະທົບ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ວຍວິທີໃດ ແລະ ຢາ

ຂ້າສັດຕູພດ
ື ຊະນິດໃດແດ່ທກ
່ີ ໃ່ໍ ຫ້ເກີດຜົນກະທົບ. ການສົນທະນາຈະມີຈດ
ຸ ສຸມຫຼາຍທີສ
່ ດ
ຸ ຖ້າການ
ສົນທະນາຫາກກ່ຽວກັບສາມຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້: ຜົນກະທົບຫຍັງຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບ? ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນໄດ້ແນວໃດ ຫຼື ດ້ວຍວິທີໃດ? ຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດໃດທີ່ພາໃຫ້
ເກີດຜົນກະທົບນັ້ນ? ມັນຈະເປັນການດີຫາກໃຫ້ມີຜູ້ໜຶ່ງໄປຈົດບັນທຶກແຕ່ລະຈຸດຂອງການສົນ
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ທະນາໃສ່ເຈັ້ຍແຜ່ນໃຫຍ່ທີ່ທຸກຄົນໃນກຸ່ມສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
ຮູ ບ ແຕ້ ມ ສະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຈຸ ດ ຕ່ າ ງໆຂອງຮ່ າ ງກາຍທີ່ ແ ຕ່ ລ ະຄົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ການສົນທະນາ ແລະ ການບັນທຶກການສົນທະນານັ້ນເປັນວິທີການທີ່ດີ
ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເກັບກຳໄດ້ບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຈັກຄົນທີ່ມີບັນຫາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ຄ້າຍຄື
ກັນ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດທີ່ມັກເກີດຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່. ການສົນທະນາໄປຫຼາຍກວ່າສາມຈຸດ
ນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນ (ຫຼື ຈະປິດບັງ) ວິທີການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້.

ວິທີການລົດຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຖ້າວຽກທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພດ
ື ຕ່າງໆ, ແມ່ນໃຫ້ທາ່ ນໃຊ້ພວກມັນຢ່າງລະ

ມັນລະວັງແທ້ໆ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຊາວນາ, ຊາວສວນ ຫຼື ກຳມະກອນໃນຟາມກໍ່ຕາມ ແມ່ນ

ໃຫ້ທ່ານຈົ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ, ຄົນອື່ນໆ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມນຳ. ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານ ໂດຍປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
ຄວບຄຸມສັດຕູພດ
ື ໂດຍບໍໃ່ ຊ້ຢາ (ເບິງ່
ພາກທີ 15 ແລະ 17).
● ເວລາເຮັດວຽກກັບການໃຊ້ຢາແມ່ນບໍ່
ໃຫ້ເຮັດຢູ່ຜູ້ດຽວ.
● ສຳລັບພືດທັນຍາຫານແຕ່ລະຊະນິດ
ແມ່ ນ ໃຫ້ ໃ ຊ້ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ສະເພາະ
ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ.
● ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃຊ້ຢາໃນປະລິມານ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍກໍ່ບໍ່
ໄດ້ໝາຍວ່າມັນຈະໄດ້ຜົນດີສະເໝີໄປ.
● ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດ
ຕ່າງກັນມາປະສົມກັນ.
● ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຢາຖືກຮ່າງກາຍຂອງຕົນ
ແລະ ຄົນອື່ນໆ.
● ຮັກສາຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ໃຫ້ໄກຈາກ
ແຫຼ່ງນ້ຳ.
● ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດເມື່ອມີລົມພັດ
ຕະຫຼອດ, ຝົນຕົກ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ຝົນໃກ້
ຊິຕົກ
●

ຕ້ອງນຸ່ງເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ປົກປິດຕົນ
ໂຕໄວ້ໄດ້ຢ່າງມິດຊິດດີ.
● ໃນເວລາທີ່ໃຊ້ຢານັ້ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຊັດ
ໜ້າ, ເຊັດຕາ ແລະ ລຳຄໍ.
● ໃຫ້ລ້າງມືໃຫ້ສະອາດກ່ອນທີ່ຈະກິນ,
ດື່ມ ຫຼື ຈັບບາຍໃບໜ້າຂອງຕົນເອງ.
● ຕັດເລັບມື, ເລັບຕີນໃຫ້ສັ້ນເພື່ອປ້ອງ
ກັນບໍ່ໃຫ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປສະສົມ
ຢູ່ໄດ້.
● ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງ
ກັນ.
● ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໆສີດພົ່ນ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຈົນກວ່າມັນຈະປອດ
ໄພ (ເບິ່ງໜ້າ 322).
● ໃຫ້ຊຳລະລ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ສະອາດ
ຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດແລ້ວ.
●
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ໃຫ້ ຂ້ ອ ຍນຸ່ ງ ເຄື່ ອ ງທັ ງ ໝົ ດ
ເຫຼົ່ານີ້ມັນກໍ່ຮ້ອນໂພດ!

ມັນກໍ່ຮ້ອນແທ້, ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີຊຸດປ້ອງກັນ
ເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຮັບພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

ເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນຢາຂ້າສັດຕູພືດອາດຈະບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງນຸ່ງສະບາຍ ແຕ່ມັນສາມາດປ້ອງກັນ
ຊີວິດທ່ານໄດ້.

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານບໍ່ຮູ້ສຶກອຶດອັດໃນເວລາໃສ່ເຄື່ອງປ້ອງກັນຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ທ່ານສີດ
ພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດແຕ່ເຊົ້າ ຫຼື ສີດໃນເວລາຄ້າຍແລງ ເມື່ອຕາເວັນບໍ່ຮ້ອນປານໃດແລ້ວ. ໃຫ້

ນັງ່ ພັກຜ່ອນຢູບ
່ ອ
່ ນຮົມ
່   ແລະ  ດມ
ື່ ນ້ຳສະອາດໃຫ້ຫາ
ຼ ຍ ເພືອ
່ ປ້ອງກັນການເຈັບເປັນຈາກຄວາມ

ຮ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ ພາກເພີ່ມເຕີມ A. ສຳລັບປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວອາການເຈັບ
ເປັນຈາກຄວາມຮ້ອນ, ໃຫ້ເບິ່ງໃນປຶ້ມ ຢູ່ໄກແພດ ຫຼື ປຶ້ມການແພດອື່ນໆ.

ເວລາທ່ານທຳການສີດພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດຕາມໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ
ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ຈະໃຊ້ໃນການສີດພົ່ນຢານັ້ນຢູ່ໃນສະພາບ
ດີ ແລະ ພ້ອມໃນການໃຊ້ງານ ກວດກາເຄື່ອງມືໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ມັນປອດໄພ
ກ່ອນທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້. ກວດເບິ່ງຖັງບັນຈຸນ້ຳຢາວ່າມີຮອຍແຕກ ຫຼື ຮົ່ວບໍ່.
ຖ້າຖົງມື ແລະ ຖັງບັນຈຸຢາແບບເປ້ໃສ່ຫຼັງມີຮອຍແຕກແຫງ
ເປັນຮອຍຍາວ ຫຼື ຈີກຂາດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເດັດຂາດ. ຖ້າ
ທ່ານມີໜ້າກາກປ້ອງກັນອາຍພິດກໍ່ຈົ່ງໃຊ້ມັນ ແລະ ໃຫ້ປ່ຽນ
ແຜ່ນກອງອາກາດທຸກໆມື້.

ການຫາຍໃຈເອົາຢາຂ້າສັດຕູ

ພືດເຂົ້າໄປໂດຍບໍ່ມີໜ້າກາກປ້ອງກັນນັ້ນແມ່ນມີຜົນສະທ້ອນ
ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້.
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ຊາວກະສິກຳ ແລະ ກຳມະ
ກອນຕາມຟາມເກື ອ ບທັ ງ
ໝົ ດ ບໍ່ ສ າ ມ າ ດ ຫ າ ອຸ ປ ະ
ກອນປ້ ອ ງກັ ນ ທີ່ ດີ ໄ ດ້ . ນີ້
ເປັ ນ ເຫດຜົ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຊີ້ ໃ ຫ້ ຮູ້
ວ່ າ ຍ້ ອ ນຫຍັ ງ ການໃຊ້ ຢ າ
ຂ້າສັດຕູພືດຈິ່ງບໍ່ປອດໄພ.

ໜ້າກາກປ້ອງກັນອາຍພິດ ແລະ ຖົງມື ແມ່ນເຮັດມາ
ສະເພາະສຳລັບຜູ້ຊາຍ; ສະນັ້ນ ພວກມັນຈິ່ງໃຊ້

ບໍ່ພໍດີສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໜຸ່ມສາວ. ອັນທີ່ຈິງ
ແລ້ວແມ່ຍິງກໍ່ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດເທົ່າໆກັບຜູ້ຊາຍ,

ເພາະສະນັ້ນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ຄວນໃຫ້
ສາມາດປ້ອງກັນແມ່ຍິງໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ໃນເມື່ອພວກ

ມັນມີຂະໜາດທີ່ບໍ່ພໍດີກັບແມ່ຍິງ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ
ເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຫຍັງ.

ເຈົ້າຂອງຟາມກະສິກຳຕ່າງໆຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີບ່ອນສຳລະລ້າງຮ່າງກາຍ ພ້ອມວັດສະດຸໃນການ
ທຳຄວາມສະອາດຕ່າງໆ
ຖ້າຫາກກຳມະກອນຕາມຟາມກະສິກຳຕ່າງໆໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ເຈົ້າຂອງຟາມກໍ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດໃຫ້ມີສະຖານທີ່ສຳລັບສຳລະລ້າງທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ແລະ
ລ້າງເຄື່ອງມືໃຊ້ຢາ, ພ້ອມທັງຈັດຫາສະບູ ແລະ ນ້ຳສະອາດໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍ.
ສຳລະລ້າງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານໃຫ້ສະອາດຢູ່ເລື້ອຍໆ
ໃຫ້ທ່ານລ້າງມືດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ສະບູໃຫ້ສະອາດກ່ອນໆທີ່ຈະກິນເຂົ້າ, ສູບຢາ,
ດື່ມນ້ຳ, ຫຍ້ຳຄ້ຽວຂະໜົ້ມຄ້ຽວ (ຊິງອົ້ມ) ຫຼື ຄ້ຽວຢາສູບ, ຈັບສີຕາ ດັງ ຫຼື
ປາກ, ຫຼື ກ່ອນໄປຫ້ອງນ້ຳ.
ຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດມາ, ທຳອິດແມ່ນໃຫ້ລ້າງ ແລະ
ທຳຄວາມສະອາດຕາມກ້ອງເລັບມື ເລັບຕີນກ່ອນ. ຈາກນັ້ນຈິ່ງອາບ
ນ້ຳລ້າງຮ່າງກາຍດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳເຢັນ.
ຫຼັ ງ ຈ າ ກ ໃ ຊ້ ຢ າ ຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ແ ລ້ ວ ໃ ຫ້ ຊັ ກ ເ ຄື່ ອ ງ ນຸ່ ງ ທີ່
ນຸ່ງສີດຢານັ້ນດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

ການຊັ ກ ເຄື່ ອ ງນຸ່ ງ ທີ່ ນຸ່ ງ ສີ ດ ຢານັ້ ນ ເປັ ນ ວຽກໜຶ່ ງ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ທີ່ ທ່ າ ນເຮັ ດ ໄດ້ ເ ພື່ ອ ປ້ ອ ງກັ ນ ພິ ດ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດ.
ຫາກທ່ານນຸງ່ ເຄືອ
່ ງທີທ
່ າ່ ນນຸງ່ ສີດຢາແລ້ວ ໂດຍບໍໄ
່ ດ້ຊກ
ັ   ຜິວໜັງຂອງເຈົາ້ ກໍຈ
່ ະໄດ້ຮບ
ັ
ພິດຢາທີ່ຕິດຢູ່ຕາມເຄື່ອງນຸ່ງນັ້ນໄດ້.
ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກແລ້ວ ໃຫ້ປ່ຽນຖ່າຍເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ທ່ານໃສ່ສີດພົ່ນຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດ ແລະ ເອົາມັນໃສ່ໄວ້ໃນຖົງຢາງເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ຈະຊັກເຄື່ອງນັ້ນ
(ເຖິງຈະເປັນທ່ານເອງກໍ່ຕາມ) ບໍ່ໃຫ້ຖືກພິດ.
ໃນເວລາຊັກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ໃສ່ປ້ອງກັນຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້
ໃຊ້ນຳ້ ສະອາດ, ສະບູ ຫຼື ຜົງຊັກຟອກ ແລະ ໃຫ້ໃສ່ຖງົ ມືຢາງຄັກແນ່
ເພື່ອປ້ອງກັນພິດບໍ່ໃຫ້ຖືກມື. ບໍ່ໃຫ້ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງທີ່

ໃຫ້ແຍກເຄື່ອງນຸ່ງເຮັດວຽກອອກຊັກຕ່າງຫາກທຸກຄັ້ງ;

ບໍ່ໃຫ້ຊັກປົນກັນກັບເຄື່ອງນຸ່ງປະຈຳວັນຂອງຄອບຄົວ.
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ໃສ່ປ້ອງກັນສານພິດນີ້ຕາມແມ່ນ້ຳ. ບໍ່ໃຫ້ຈັບເຄື່ອງນຸ່ງເຫຼົ່ານັ້ນດ້ວຍມືເປົ່າ ແລະ ໃຫ້ລ້າງມື
ທຸກຄັ້ງຫາກໄດ້ຈັບ. ບໍ່ໃຫ້ອາບ ຫຼື ລ້າງສິ່ງໃດກໍ່ຕາມໆຮ່ອງຊົນລະປະທານ ຫຼື ຮ່ອງລະບາຍ
ນ້ຳ. ໃຫ້ຖອກນ້ຳເປື້ອນຈາກການຊັກເຄື່ອງນຸ່ງນັ້ນລົງຄືນໄປໃນທົ່ງນາ ຫຼື ສວນໃຫ້ໄກຈາກບໍ່
ນ້ຳໃຊ້ດື່ມກິນຕ່າງໆ.
ໃຫ້ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ຊັກໄປຈົນກວ່າຮອຍເປື້ອນ
ແລະ ກິ່ນຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດຈະຫາຍໄປ. ພ້ອມນີ້ກໍ່ໃຫ້ລ້າງເກີບໂບກ, ຖົງມື ແລະ ໝວກ
ດ້ວຍສະບູ ແລະ ນ້ຳສະອາດ.
ໃຫ້ຕາກເຄືອ
່ ງນຸງ່ ໃຫ້ຫາ່ ງໄກຈາກບ່ອນທີມ
່ ກ
ີ ານສີດຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື . ບໍໃ່ ຫ້ຕາກເຄືອ
່ ງ

ນຸ່ງໄວ້ນອກເຮືອນໃນກໍລະນີທີ່ມີການສີດພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດຢູ່ແຖວໃກ້ໆນັ້ນ ຫຼື ສີດພົ່ນຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດຈາກຍົນ.

ກ່ອນຈະຊັກເຄື່ອງນຸ່ງອື່ນໆໃນອ່າງ ຫຼື ຊາມທີ່ໃຊ້ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງເຮັດວຽກນັ້ນ, ໃຫ້ລ້າງ

ອ່າງດັ່ງກ່າວດ້ວຍຜົງຊັກຟອກ ແລະ ນ້ຳສະອາດສາກ່ອນ. ໃນເວລາເກັບມ້ຽນ ກໍ່ໃຫ້ແຍກເກັບ
ເຄື່ອງນຸ່ງເຮັດວຽກໄວ້ຕ່າງຫາກ, ບໍ່ໃຫ້ປົນກັບເຄື່ອງນຸ່ງອື່ນໆ.

ຫຼັງຈາກສີດຢາແລ້ວ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນທີ່ມີການສີດພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນ
ໃຫ້ລໍຖ້າຈົນກວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ສີດໄປນັ້ນຈະແຫ້ງ ຫຼື ຈົນກວ່າຝຸ່ນລະອອງຢາ
ຈະເຫືອດຫາຍໄປສາກ່ອນ ຈິ່ງເຂົ້າໄປ. ໃຫ້ສຶກສາຈາກສະຫຼາກຂ້າງກ໋ອງ ຫຼື

ຂວດຢາ ເບິ່ງກ່ອນວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ໃຊ້ນັ້ນເປັນຢາປະເພດໃດ ແລະ ຫຼັງຈາກ
ສີດພົນ
່ ແລ້ວຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະເວລາຫຼາຍປານໃດຈິງ່ ປອດໄພ  (ເບິງ່ ໜ້າ 331). ຫ້າມ
ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນທີ່ສີດພົ່ນຢານັ້ນຈົນກວ່າຈະແນ່ໃຈວ່າປອດໄພແລ້ວ.

ການເກັບຮັກສາຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ໃຫ້ເກັບຮັກສາຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງ ແລະ ປອດໄພ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວມັກ
ມີການເກັບຮັກຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ເປັນເວລາດົນນານ, ເມື່ອເວລາດົນນານໄປພາຊະນະບັນ
ຈຸກໍ່ມັກມີການຮົ່ວໄຫຼ. ຫາກພົບເຫັນແມວ, ນົກ ແລະ ສັດອື່ນໆຕາຍຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນທີ່ເກັບ
ມ້ຽນຢາ ນັ້ນເປັນສັນຍານອັນທຳອິດທີ່ສະແດງວ່າສານເຄມີຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້ຮົ່ວຊຶມ
ລົງໄປໃນດິນ ແລະ ນ້ຳແລ້ວ.
ໃຫ້ເກັບຮັກສາຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ໃນພະຊະນະບັນຈຸຂອງມັນເອງ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຖົງອາຫານສັດ, ຂວດເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ, ຫຼື
ເກັບໄວ້ໃນຄຸຕັກນ້ຳ. ໃຫ້ເກັບຮັກສາຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ໃນພະຊະນະບັນຈຸຂອງມັນເອງ ທີ່
ມີການປິດປາກໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ທາງປາກຕັ້ງຂຶ້ນສະເໝີ. ໃຫ້ໝັ່ນກວດກາເບິ່ງຢ່າງ
ສະໝຳ່ສະເໝີວ່າ ມັນຢູ່ໃນສະພາບດີ ບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼ, ແຕກ ຫຼື ຈີກຂາດ ແລະ ບໍ່ມີບ່ອນ
ເສື່ອມໂຊມ.
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ຂຽນຕິດຂ້າງພາຊະນະ (ຂວດ) ຄັກແນ່ວ່າເປັນພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຖ້າທ່ານຊືຢ
້ າຂ້າສັດຕູພດ
ື ມາໃຊ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ແລະ ເອົາເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະ
ບັນຈຸທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງມັນເອງ ໃຫ້ຂຽນຊື່ຢາ ແລະ ແຕ້ມຮູບ ຫຼື ຕິດຮູບທີ່ໝາຍເຖິງ
“ອັນຕະລາຍ” ໃສ່ຂ້າງຂອງພາຊະນະບັນຈຸນັ້ນໄວ້, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຮູບຫົວກະໂຫຼກ
ແລະ ກະດູກໄຂວ່ ແລະ  ຫາ້ ມບໍໃ່ ຫ້ເອົາພາຊະນະບັນຈຸຢານັນ
້ ໄປໃສ່ແນວອືນ
່ ອີກ. ໃຫ້
ເກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດໄວ້ໃຫ້ພົ້ນມືເດັກ, ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ ຫຼື ຫີບທີ່ມີກະແຈປິດຄັກແນ່ ແລະ ໃຫ້
ເກັບ ໄວ້ໃຫ້ໄກຈາກອາຫານ ແລະ ບ່ອນກິນອາຫານ.

ຂົນຍ້າຍຢາຂ້າສັດຕູພືດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ
ເມືອ
່ ທ່ານຂົນ ຫຼື ຍ້າຍຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື , ໃຫ້ເອົາຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ໃສ່
ໃນກະບະຫຼັງລົດ ຫຼື ໃນບ່ອນໃສ່ເຄື່ອງທ້າຍລົດ ແລ້ວມັດໄວ້ໃຫ້
ຢູ່ກັບທີ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນເຄື່ອນໄປມາ ຫຼື ຂວ້ຳ. ໃນເວລາຂົນ
ຍ້າຍແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂົນຢາໂດຍໃຊ້ກະຕ່າຂອງກິນ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເອົາ
ກະຕຸກ ຫຼື ຂວດຢາຢອງໃສ່ຫົວ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເດັກນ້ອຍໄປຊື້ ຫຼື ຂົນ
ຍ້າຍ ຢາຂ້າສັດຕູພືດເດັດຂາດ.

ບໍ່

ໃຫ້ກຳຈັດພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃຫ້ປອດໄພ
ຫ້ າ ມບໍ່ ໃ ຫ້ ນ ຳເອົ າ ພາຊະນະບັ ນ ຈຸ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ທີ່ ໃ ຊ້ ແ ລ້ ວ
ມາໃສ່ອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳລ້າງ ຫຼື ໃສ່ສິ່ງອື່ນໆ ເດັດຂາດ.
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາແພຢາງ ຫຼື ຖົງຢາງທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ມາ
ໃຊ້ເປັນເສື້ອກັນຝົນ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍສ່ວນຕົວອື່ນໆຢ່າງເດັດ
ຂາດ. ວິທີການຈັດການທີ່ດີທີ່ສຸດກັບພາຊະນະບັນຈຸຢາທີ່ໃຊ້
ແລ້ວນັ້ນ ກໍ່ຄືໃຫ້ເຈາະພາຊະນະບັນຈຸນັ້ນໃຫ້ເປັນຮູເພື່ອປ້ອງ
ກັນການນຳເອົາໄປໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ ແລະ ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ນຳໄປ
ຝັງຖິ້ມ.

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນເວລາປະສົມ ແລະ
ບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດໃສ່ຖັງເພື່ອນຳໄປໃຊ້
ໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ

ໃນເວລາປະສົມ ແລະ ບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດໃສ່ຖັງເພື່ອນຳໄປໃຊ້,
ໃຫ້ທາ່ ນໃສ່ແວ່ນຕາປ້ອງກັນຕາ, ຖົງມືຢາງ, ຜ້າກັນເປືອ
້ ນ ແລະ ພ້ອມ
ດຽວກັນນີກ
້ ໃ່ໍ ຫ້ໃສ່ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ປ້ອງກັນນຳ (ເບິງ່ ໜ້າພາກເພີມ
່ ເຕີມ A).
ສິ່ງສຳຄັນ: ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະສົມຢາດ້ວຍມືເປົ່າ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາພາຊະນະບັນຈຸ

(ຂວດ) ຢາຂ້າສັດຕູໄປໃສ່ນ້ຳດື່ມ ຫຼື
ນ້ຳລ້າງຢ່າງເດັດຂາດ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ຈົ່ງລະມັດລະວັງ
ໃຫ້ໃຊ້ມີດຕັດ ຫຼື ມີດຄົມຕັດເປີດປາກຖົງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຝຸ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຟົ້ງກະຈ່າຍອອກມາ. ໃຫ້ລ້າງ ແລະ ເກັບມີດ ຫຼື ມີດຕັດດັ່ງກ່າວໄວ້ສະ

ເພາະເປີດຢາຂ້າສັດຕູພືດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ກໍ່ຂຽນປ້າຍຕິດບອກໄວ້ຄັກ
ແນ່ວ່າ “ມີດ ຫຼື ມີດຕັດແມ່ນສຳລັບເປີດຢາຂ້າສັດຕູພືດ”.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງໄດ້ເອົານ້ຳປະສົມກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ບໍ່ໃຫ້ເອົາ

ທໍ່ໂຕໂຢນ້ຳປ່ອຍລົງໄປໃນຖັງປະສົມຢາໂດຍກົງ. ຈົ່ງຮັກສາທໍ່ໂຕໂຢນ້ຳໃຫ້ສະອາດ ເພື່ອວ່າ
ມີຄົນມາໃຊ້ທໍ່ນ້ຳເພື່ອດື່ມ ຫຼື ຊຳລະລ້າງ.

ຈົ່ງໃຊ້ຄຳແນະນຳໃນການໃຊ້ຢາທີ່ຕິດຢູ່ຂ້າງພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼື ເອກະສານກຳກັບ

ການໃຊ້ຢາ ເປັນບັນທັດຖານໃນການນຳໃຊ້ຢາ. ຈົ່ງໃຊ້ຢາຕາມປະລິມານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້
ໃນເອກະສານ ຫຼື ສະຫຼາກກຳກັບຢາ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະສົມຢາ, ຖອກຢາໃສ່ຖັງໄປສີດ ຫຼື ລ້າງ
ເຄື່ອງມືນຳໃຊ້ຢາໃກ້ກັບທາງນ້ຳ ຫຼື ແຫຼ່ງນ້ຳກິນຕ່າງໆ!
ລະວັງບໍ່ໃຫ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າປາກຂອງທ່ານ
ຖ້າຫາກຫົວສີດຢາຕັນ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ທໍ່ດູດຈ້ຳໃສ່ຫົວສີດແລ້ວເປົ່າອອກ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ໝາຍ
ສົ້ນທໍ່ດູດເບື້ອງທີ່ຈ້ຳໃສ່ຫົວສີດນັ້ນໄວ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເອົາເບື້ອງນັ້ນເຂົ້າປາກ ຫາກທ່ານ
ຕ້ອງໃຊ້ມັນອີກ. ຖ້າຢາກຈະເອົານ້ຳຢາອອກຈາກຖັງສີດ, ຫຼື ປ່ຽນຖ່າຍຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື

ນ້ຳມັນຈາກຖັງໜຶ່ງໄປໃສ່ອີກຖັງໜຶ່ງ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ປາກດູດອອກຜ່ານທໍ່ໂຕໂຢ. ອີກ
ຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ລະວັງຢ່າໄດ້ຫາຍໃຈເອົາພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈັບບາຍ ຫຼື ຊີມຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ແກ່ນແນວພືດທີ່ເຄືອບ ຫຼື ປະສົມຢາ

ຂ້າສັດຕູພືດ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນພືດຜັກ ໝາກໄມ້ ອັນໃດກໍ່ຕາມຈາກໄຮ່ ຫຼື ສວນຈົນກວ່າຈະ
ລ້າງໃຫ້ສະອາດດີກ່ອນ.

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກິນ, ສູບຢາ ຫຼື ດື່ມໃນຂະນະປະສົມຢາ ຫຼື ສີດຢາຢູ່. ໃຫ້ເອົາເຄື່ອງກິນ,

ຢາສູບ ແລະ ເຂົ້າໜົມໄວ້ໃນຖົງ ຫຼື ກ່ອງທີ່ປິດປາກຢ່າງດີ ແລະ ເອົາໄວ້ໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກ

ບ່ອນທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢາຢູ່. ເນື່ອງຈາກຢາສູບ ແລະ ອາຫານສາມາດທີ່ຈະດູດຊຶມເອົາພິດຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດໄດ້ ສະນັ້ນຈິ່ງບໍ່ໃຫ້ຖື ຫຼື ພົກພາໄວ້ກັບໂຕໃນເວລາໃຊ້ຢາ.
ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດຢາຂ້າສັດຕູພືດເຮັ່ຍ
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຈັດການອະນາໄມມ້ຽນມັດຢາທີ່ເຮັ່ຍນັ້ນ ໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນໂຕເອງ, ບຸກຄົນ

ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຊ້ສາກ່ອນ. ຖ້າມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການຈັດການກັບຢາ
ທີ່ເຮັ່ຍ (ຫຼື ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາ) ດີກວ່າ ໃຫ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳເຂົາເຈົ້າ. ເວລາ
ຈັດການມ້ຽນຢາທີເ່ ຮັຍ
່ ນັນ
້ ໃຫ້ນງຸ່ ເຄືອ
່ ງປ້ອງກັນຕົນເອງສະເໝີ.

(ສຳລັບຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບການ

ມ້ຽນອະນາໄມຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຫຼື ສານເຄມີເຮັ່ຍ, ເບິ່ງພາກເພີ່ມເຕີມ A).
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດຕົກຄ້າງໃນອາຫານ
ໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆທີ່ປູກ ແລະ ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ມັກມີຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດຕົກຄ້າງຢູ່ເມື່ອທ່ານໄປຊື້ພວກມັນມາ. ຊີ້ນ, ນົມ ແລະ ໄຂ່
ກໍ່ ມັ ກ ມີ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ຕົ ກ ຄ້ າ ງຈາກການໃຊ້ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ເປັ ນ
ສ່ວນປະສົມໃນນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ, ຢາສີດພົ່ນ (ສະເປຼ), ຫຼື ເນື່ອງຈາກ
ສັດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກລ້ຽງ ຫຼື ກິນຫຍ້າທີ່ມີຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ
ສານເຄມີຊະນິດອື່ນຕົກຄ້າງຢູ່ນຳ.

ເມື່ອຄົນເຮົາກິນອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຢາຂ້າສັດ

ຜັກໝາກໄມ້ທີ່ມີເປືອກເຫຼື້ອມ

ຕູພືດຕົກຄ້າງຢູ່ເຂົ້າໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ ໃນແຕ່ລະມື້ເປັນເວລາດົນ ເຊັ່ນ: ໝາກແຕງ, ໝາກແອບ
ໄປ, ສານພິດທີ່ກິນເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍນັ້ນ ເປິ້ນ ກ່ອນຈະກິນຄວນປອກ
ກໍ່ຈະສະສົມກັນຂຶ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ.

ສານ

ເປືອກອອກສາກ່ອນ.

ພິ ດ ທີ່ ສ ະສົ ມ ຂຶ້ ນ ເທື່ ອ ລະໜ້ ອ ຍນັ້ ນ ກໍ່ ຈ ະ

ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ
ໃນໄລຍະຍາວ.
ສຳລັບພືດຜັກກິນໃບຂຽວ ເຊັ່ນ:

ກະຫຼຳ່ ປີ ແລະ ສະຫຼດ
ັ ແມ່ນບໍໃ່ ຫ້
ກິ ນ ໃບທີ່ ຫຸ້ ມ ຢູ່ ຂ້ າ ງນອກສຸ ດ

ເ ພ າ ະ ວ່ າ ໃ ບ ພ າ ກ ສ່ ວ ນ ນີ້ ມີ
ສານພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດສະສົມ
ຢູ່ຫຼາຍ.

ເພື່ອຊຳລະລ້າງຢາຂ້າສັດຕູພືດອອກ, ໃຫ້ລ້າງໝາກໄມ້ ຫຼື ຜັກ

ໃນນ້ຳສະບູ (ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຜົງຊັກຟອກ), ຫຼືນ້ຳເກືອ (ປົນເກືອ 5 ບ່ວງ

ແກງໃນນ້ຳ 1 ລິດ), ຫຼື ນ້ຳປະສົມເອົາຜົງຟູ (ຜົງຟູ 2 ບ່ວງຕໍ່ນ້ຳ 1 ລິດ),
ແລະ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳສະອາດ.

ພື ດ ຜັ ກ ທີ່ ປູ ກ ໂດຍບໍ່ ໄ ດ້ ໃ ຊ້ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ນັ້ ນ ແມ່ ນ ປອດໄພ

ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທັງຜູ້ກິນ ແລະ ຜູ້ປູກຫຼາຍ. ແຕ່ກໍ່ໜ້າເສຍດາຍ

ທີ່ຢູ່ໃນຫຼາຍໆແຫ່ງ ພືດຜັກປອດສານພິດນັ້ນມີລາຄາແພງ ແລະ ກໍ່ຫາຊື້ໄດ້ຍາກອີກ. (ສຳ
ລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການປູກພືດທັນຍາຫານປອດສານພິດເຄມີ, ເບິ່ງພາກທີ15.)

ການຄວບຄຸມສັດ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆຕາມບ້ານເຮືອນ
ຜູ້ ຄົ ນ ໃນທຸ ກ ແຫ່ ງ ຫົ ນ ຕ່ າ ງກໍ່ ໃ ຊ້ ສ ານພິ ດ ເພື່ ອ
ຂ້າຍຸງ, ມົດ, ແມງວັນ, ແມງສາບ, ປວກ,

ໝັດ, ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ອື່ນໆອີກທີ່ຢູ່ຕາມບ້ານ

ເຮືອນ. ແຕ່ວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ໃຊ້ກຳຈັດແມງ

ໄມ້ ແລະ ສັດເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີພິດທີ່ເປັນອັນຕະ
ລາຍຕໍ່ຄົນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ກຳມະກອນຕາມຟາມຕ່າງໆມັກຈະນຳເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ໃຊ້ໃນ

ຟາມມາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼື ສັດທີ່ບໍ່ເພີ່ງປະສົງຕາມບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເຮືອນ. ແຕ່ວ່າ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ການເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ໃຊ້ຕາມຟາມມາໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ປິດ ແລະ ບໍ່ມີອາກາດຖ່າຍເທນັ້ນ ຍິ່ງ

ມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ຖ້າເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດສຳ
ລັບຟາມໃຊ້ໃນຟາມ ແລະ ໃຊ້ວິທີອື່ນອີກເພື່ອກຳຈັດແມງໄມ້ ແລະ ສັດທີ່ບໍ່ເພີ່ງປະສົງໃນ
ເຮືອນ.

ມັນມີຫາຼ ຍວິທທ
ີ າງໃນການຄວບຄຸມແມງໄມ້ ແລະ ສັດທີບ
່ ເ່ໍ ພີງ່ ປະສົງໃນເຮືອນ ໂດຍ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປອດໄພກວ່າ ແລະ ກໍ່ຖືກກວ່າ; ແລະ ມັນກໍ່ຍັງໃຫ້
ຜົນດີເທົ່າໆກັບການໃຊ້ສານເຄມີ.
ເຮືອນ, ເບິ່ງພາກທີ 17).

(ສຳລັບວິທີການອື່ນທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີພາຍໃນ

ຖ້າທ່ານໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ:
● ໃຫ້ອ່ານສະຫຼາກກຳກັບຢາໃຫ້ດີ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳ

ແນະນຳນັ້ນ.

● ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນເຮືອນທີ່ປິດປະຕູ ແລະ ປ່ອງ

ຢ້ຽມໄວ້. ຈົ່ງເປີດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມໄວ້.

● ຈະກຳຈັດສັດຕູພດ
ື ຊະນິດໃດກໍຈ
່ ງ່ົ ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ທີໃ່ ຊ້ສະເພາະຊະນິດນັນ
້ ເທົາ່ ນັນ
້ .
● ຈົ່ງເກັບມ້ຽນຢາຂ້າສັດຕູພືດໃຫ້ພົ້ນມືເດັກ.
●

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສີດພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດໃສ່ເສື່ອນອນ, ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ນອນເທິງເສື່ອທີ່ຖືກສີດພົ່ນ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສີດພົ່ນຢາໃກ້ກັບຖ້ວຍຈານ ຫຼື ເຄື່ອງອຸປະກອນແຕ່ງກິນໃນຄົວ
ອື່ນໆ.

●

ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດໃສ່ໄວ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງມັນ ໂດຍບໍ່

ໄດ້ຂຽນບອກໄວ້ວ່າເປັນຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

● ໃຫ້ກຳຈັດຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລ້ວຢ່າງປອດໄພ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດມີຜົນເສຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ
ນອກຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດຈະເປັນພິດຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດຕູພືດຕ່າງໆແລ້ວ, ພວກມັນຍັງກໍ່ຜົນ
ເສຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມນຳ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນພິດຕໍ່ສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມັນເປັນພິດຕໍ່ກັບຄົນ, ຖ້າຫາກສັດເຫຼົ່າ

ນັ້ນກິນ, ດື່ມ ແລະ ຫາຍໃຈເອົາຢາຂ້າສັດຕູພືດເຂົ້າໄປ; ສານພິດກໍ່ຈະສະສົມຢູ່ໃນຕົວສັດເຫຼົ່າ

ນັ້ນ. ເມື່ອສັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າກິນສັດນ້ອຍທີ່ມີສານພິດສະສົມຢູ່ໃນປະລິມານໜ້ອຍເຂົ້າໄປຫຼາຍ
ໂຕ, ປະລິມານສານພິດກໍ່ຈະມີປະລິມານສະສົມຫຼາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ
ມີມື້ໜຶ່ງຂ້ອຍສີດຢາເອັນໂດຊູນ

ແ ຟ ນ ເ ພື່ ອ ຂ້ າ ປ ວ ກ ໃ ນ ສ ວ ນ
ຝ້າຍ.

ຕໍ່ມາກໍ່ມີກົບໂຕໜຶ່ງມາ

ກິນປວກທີ່ຕາຍນັ້ນ.

ທັນໃດນັ້ນກໍ່ມີນົກເຄົ້າຕົວໜຶ່ງບິນ

ເຈີດລົງມາຈັບເອົາກົບນັ້ນຂຶ້ນໄປ

ກິນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້. ສິບນາທີຕໍ່ມາ,
ນົກເຄົ້າໂຕນັ້ນກໍ່ຕົກລົງມາຕາຍ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນພິດຕໍ່ດິນເພາະໄປມັນຂ້າແມງໄມ້, ຂີ້ກະເດືອນ, ເຊື້ອລາ, ແລະ

ແບັກທີເຣຍ ທີ່ສ້າງທາດບຳລຸງລ້ຽງໃນດິນທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບູນ.

ຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ເປັນພິດຕໍນ
່ ຳ້ ເມືອ
່ ມັນໄຫຼລງົ ໄປໃນຫ້ວຍນ້ຳລຳທານຕ່າງໆ. ມັນເຮັດ

ໃຫ້ປາຕາຍ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ແລະ ສັດທີ່ກິນນ້ຳຈາກຫ້ວຍນ້ຳລຳທານເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນພິດຕໍ່ອາກາດເມື່ອມັນລ່ອງລອຍໄປຕາມລົມ. ຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ສາມາດປິວໄປໄກເປັນໄລຍະທາງຫຼາຍກິໂລແມັດຈາກບ່ອນທີ່ໃຊ້ມັນ.

ການດື້ຢາຂອງສັດຕູພືດ
ໃນແຕ່ລະຄັ້ງຂອງການສີດພົ່ນຢາຂ້າສັດຕູພືດ ຈະມີ

ສັດຕູພດ
ື ເກີດການດືຢ
້ າໄດ້ແນວໃດ?

ສັດຕູພືດ (ແມງໄມ້ຕ່າງໆ) ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງລອດຊີ
ວິດສະເໝີ ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າມັນແຂງແຮງກວ່າ ຫຼື ບໍ່ຊັ້ນ
ພວກມັ ນ ກໍ່ ມີ ຢ າຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ໃນຮ່ າ ງກາຍຢູ່ ກ່ ອ ນ
ແລ້ວ

ທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນພວກມັນຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ

ທີ່ສີດຂ້າພວກມັນອີກ. ຕໍ່ມາພວກສັດຕູພືດເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່
ແຜ່ພັນຕໍ່ໄປອີກ

ໂດຍທີ່ບັນດາລູກໆຂອງພວກມັນກໍ່

ມີຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ສາມາດຕ້ານທານກັບຢາຂ້າ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດສາມາດຂ້າແມງໄມ້ທີ່ເປັນ

ຢາຂອງສັດຕູພດ
ື . ນັບມືກ
້ ຍ
່ໍ ງ່ິ ມີສດ
ັ ຕູພດ
ື ທີດ
່ ຢ
້ື າເກີດຫຼາຍ

ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງລອດຊີວິດໄດ້ ເພາະວ່າ

ສັດຕູພືດຊະນິດຕ່າງໆໄດ້. ແນວນີ້ເຮົາເອີ້ນວ່າ ການດື້
ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດເດີມໆກໍ່ເຮັດ
ຫຍັງພວກມັນບໍ່ໄດ້.

ສັດຕູພືດໄດ້ເກືອບທັງໝົດ, ແຕ່ມີແມງໄມ້
ພວກມັນສາມາດຕ້ານທານກັບຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດໄດ້ (ຫຼື ພວກມັນດື້ຢາ).

ເມື່ອແມງໄມ້ເກີດມີການດື້ຢາ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ໄດ້ຄິດຄົ້ນ

ແລະ ຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດໃໝ່ອອກຂ້າບັນດາສັດຕູພືດທີ່ດື້ຢານັ້ນ. ຊາວກະສິກອນ

ກໍ່ຊື້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດໃໝ່ນັ້ນມາໃຊ້ ແລະ ໃນແຕ່ລະໆດູປູກຝັງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ຈ່າຍຊື້ຢາຂ້າສັດຕູພືດເພີ່ມຂຶ້ນອີກ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ໃນແຕ່ລະປີ ສານພິດເຄມີຂອງຢາຂ້າສັດ
ຕູພດ
ື ກໍເ່ ຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມເປັນພິດຫຼາຍຂຶນ
້ , ມີສດ
ັ ຕູພດ
ື ທີດ
່ ຢ
ື້ າຫຼາຍຂຶນ
້ ແລະ ບໍລສ
ິ ດ
ັ
ຜູ້ຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ມີກຳໄລຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ໃນຂະນະທີ່ຢາຂ້າສັດຕູພືດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້

ຜົນຜະລິດທາງການກະສິກຳເສຍຫາຍຈາກສັດຕູພືດໄດ້

ພຽງແຕ່ 2-3 ລະດູເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຜົນເສຍໄລຍະຍາວນັ້ນ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນພິດຕໍ່ຄົນ, ສັດ, ດິນ ແລະ ນ້ຳ. ແຕ່
ຜົ ນ ປະໂຫຍດໄລຍະຍາວຢ່ າ ງໜຶ່ ງ ກໍ່ ຄື ຜົ ນ ກຳໄລທີ່ ຕົ ກ
ເປັນຂອງບັນດາບໍລິສັດຜະລິດຢາຂ້າສັດຕູພືດທັງຫຼາຍ.

ແມງໄມ້ທີ່ລອດຊີວິດໄດ້ອອກແມ່ແຜ່

ຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້ຂ້າບັນດາແມງໄມ້ທີ່ເປັນປະ

ລູກທີມ
່ ຄ
ີ ວາມສາມາດຕ້ານທານຢາຂ້າ

ໂຫຍດຕ່າງໆ.

ສັດຕູພືດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມັ ນ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ວ່ າ ແມງໄມ້ ໝົ ດ ທຸ ກ ຊະນິ ດ ຈະເປັ ນ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ,
ແມງໄມ້ຫຼາຍໆຊະນິດແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊາວກະສິກອນ

ເຊັ່ນ:

ເຜິ້ງເຮັດໜ້າທີ່ປະສົມເກ ສອນ ແລະ ຜະລິດນ້ຳເຜິ້ງ. ແມງ
ເຕົາ
່ ທອງກຳຈັດແມງໄມ້ອນ
່ື ໆທີມ
່ າທຳລາຍພືດທັນຍາຫານ
ຕ່າງໆ.

ອັນທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນມີແມງໄມ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຫຼາຍກວ່າແມງໄມ້ທີ່ເປັນສັດຕູພືດ. ແຕ່ວ່າຢາຂ້າສັດຕູ
ພືດແມ່ນກຳຈັດທັງແມງໄມ້ດີ ແລະ ແມງໄມ້ທີ່ບໍ່ດີ.
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ເມື່ອສີດຢາເພື່ອຂ້າເພັ້ຍ

ຕາມໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ, ນອກຈາກເພັ້ຍ ແລ້ວ ສານພິດນັ້ນ

ໃນບໍ່ຊ້າບັນດາສັດຕູພືດຊະນິດຕ່າງໆກໍ່

ອາຫານນຳ. ເມື່ອປາດສະຈາກແມງມຸມ ແລະ ແມງເຕົ່າ

ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ເຮັດຫຍັງພວກມັນ

ກໍ່ຍັງກຳຈັດແມງມຸມ ແລະ ແມງເຕົ່າທອງທີ່ກິນເພັ້ຍເປັນ
ທອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມເພັ້ຍແລ້ວ
ເກີດຫຼາຍກວ່າເດີມ.

ສາມາດຕ້ານທານກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້,

ເພັ້ຍກໍ່ຈະກັບມາ

ບໍ່ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ສຶກສາໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຖ້າຫາກທຸກໆຄົນຢຸດເຊົາການນຳໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້,

ພວກເຮົາກໍ່

ຈະສາມາດຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງສານພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ຈະ

ສາມາດຟື້ນຟູຜືນດິນ, ອາກາດ ແລະ ນ້ຳຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີຄືເກົ່າ.

ການສຶກສາຕົນເອງ ແລະ ທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຮ້າຍທີ່ມາຈາກການໃຊ້ຢາ

ຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ການຊອກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປູກພືດທັນຍາຫານໂດຍບໍ່ໃຊ້ສານເຄ
ມີ ແມ່ນຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ການຟື້ນຟູນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້. ບາດກ້າວທຳອິດກໍ່ອາດຈະແມ່ນ
ການຊັກຊວນເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນໃນບ້ານຂອງທ່ານເອງ,  ໃນເມືອງ, ຫຼື ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມ
ບ້ານໃກ້ຄຽງມາໂອ້ລົມແລກປ່ຽນປະສົບການກ່ຽວກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ.
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ເມື່ອປະຊາຊົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນແລ້ວ, ກໍ່ໃຫ້ພິຈາລະນານຳກັນວ່າ ອັນໃດທີ່ເປັນ

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຊຸມຊົນ ຫຼື ບ້ານຂອງຕົນເອງ: ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນບໍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ?
ມັນແມ່ນນ້ຳເປື້ອນຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດບໍທີ່ເປັນບັນຫາສຳຄັນ? ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດບໍທີ່ສຳຄັນ?   ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າໃຈບັນດາບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກໍ່ຈະ
ແມ່ນການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ.

ບາງທີປະຊາຊົນອາດຢາກຈະຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ

ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ, ຫຼື ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກຝັງໂດຍບໍ່ໃຊ້ຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດ.

ພວກເຮົາກໍ່ຮູ້ວ່າຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດອັນຕະ
ລາຍ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່
ໃຊ້ພວກມັນທຸກໆມື້.
ແລ້ວພວກ ເຮົາຈະເຮັດ
ແນວໃດກັນດີ?

ບໍ່ຍາກ, ພວກເຮົາກໍ່
ພາກັນປະຕິເສດບໍ່
ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ!

ຖ້າເຮັດເຊັ່ນນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ຈະ
ພາກັນຕົກງານ! ຂ້ອຍຍັງມີລູກ
ເຕົ້າຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງດູຢູ່ໃດ.

ພວກເຮົາຄວນຈະສຶກ
ສາໃຫ້ລະອຽດກ່ອນວ່າ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນ
ອັນຕະລາຍຕໍ່ເຮົາໄດ້
ແນວໃດ ແລະ ພ້ອມ
ດຽວກັນນັ້ນກໍ່ພະຍາ
ຍາມຊອກຫາທາງ
ແກ້ໄຂ.

ຊາວໄຮ່ນາຮວມຕົວກັນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມເປັນອິດສະຫຼະພາບຈາກນາຍທຶນ
ກຸ່ມຊາວໄຮ່ນາໃນປະເທດບັງກະລາເດັດໄດ້ເລີ່ມຮວມຕົວມາໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາໄປຊື້ນຳ. ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການໂອ້ລົມກັນນັ້ນແມ່ນເພື່ອການ
ນຳໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດຢ່າງປອດໄພ ແລະ ກໍ່ເພື່ອປະຢັດເງິນໄວ້ໃຊ້ໃນການເຮັດການປູກຝັງໃນໄຮ່
ນາຮົ້ວສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າທະນາຄານທ້ອງຖິ່ນທີ່ປ່ອຍເງິນກູ້ເພື່ອການກະເສດແກ່ພວກ
ເຂົານັ້ນ ແມ່ນມີການພົວພັນເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັນກັບ ບໍລິສັດທຸລະກິດການກະເສດມົນຊັນໂຕ. ທະ
ນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນໃຫ້ປ່ອຍເງິນກູ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ຢືມເງິນ
ໄປຊື້ຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດມົນຊັນໂຕເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ມັນເປັນການບັງຄັບຊາວກະສິກອນໃຫ້ໃຊ້ຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ແນວພັນຈາກບໍລິສັດມົນຊັນໂຕເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມັນຍັງບໍ່ປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ຊາວກະສິ
ກອນກູ້ຢືມໄປຊື້ສິ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ສັດລ້ຽງ ຫຼື ແນວພືດປອດສານພິດເປັນຕົ້ນ.
ເມື່ອຊາວກະສິກອນຮູ້ເຖິງຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດລະຫວ່າງທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດ
ມົນຊັນໂຕດັ່ງກ່າວ, ພວກເຂົາກໍ່ຈັດຕັ້ງກຸ່ມຂຶ້ນມາ ແລະ ກໍ່ໄດ້ບອກຄວາມເປັນຈິງຕໍ່ຊາວນາຄົນອື່ນໆ.
ບັນດາຊາວກະສິກອນໄດ້ຈັດຕັ້ງກັນມາປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າທະນາຄານ ພ້ອມກັບປະຕິເສດບໍ່
ຮັບເງິນກູ້ຢືມໃໝ່ຈາກທາງທະນາຄານອີກ. ຫຼັງຈາກມີການປະທ້ວງຫຼາຍໆຄັ້ງ, ທາງທະນາຄານກໍ່ໍຢຸດ
ເຮັດທຸລະກິດກັບບໍລິສັດມົນຊັນໂຕ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ກິດຈະກຳແຕ້ມຮູບຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ເວລາ:  2 ຫາ 3 ຊົ່ວໂມງ
ອຸປະກອນ: ເຈັ້ຍແຕ້ມຮູບ, ບິກສີ ຫຼື ສໍສີ, ເຂັມມຸດຫົວແປໃຫຍ່ສຳລັບປັກເຈັ້ຍຕິດໃສ່ກະດານ
ຂ່າວ
ຖ້າປະຊາຊົນຕ່າງກໍ່ຮູ້ວ່າຢາຂ້າສັດຕູພືດນັ້ນມີພິດໄພ, ກິດຈະກຳນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດຫາ
ທາງອອກໃຫ້ກັບບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດໄດ້. ມັນຈະເປັນການດີຖ້າຫາກມີຜູ້ໃດຜູ້
ໜຶ່ງເປັນຜູ້ນຳພາເຮັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ.

➊

ໃຫ້ສົນທະນາກັນເຖິງບັນຫາຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ສົ ນ ທະນາກັ ນ ເຖິ ງ ວິ ທີ ທ າງທົ່ ວ ໆໄປທີ່ ຜູ້ ຄົ ນ ໃນຊຸ ມ ຊົ ນ ຫຼື
ບ້ານມັກໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດຊະນິດຕ່າງໆ.

➋

ແຕ້ມຮູບບັນຫາຕ່າງໆຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ໃຫ້ ແ ຕ່ ລ ະຄົ ນ ໃນກຸ່ ມ ແຕ້ ມ ວິ ທີ ທ າງໜຶ່ ງ ທີ່ ຜູ້ ຄົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ພິ ດ
ຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ຈາກນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເອົາຮູບທີ່ແຕ້ມແລ້ວນັ້ນ
ໄປຕິດໃສ່ຝາ, ແລ້ວໃຫ້ທຸກຄົນໃນກຸ່ມເບິ່ງ ແລະ ຕັດສິນໃຈ
ເອົາຈັກ 3 ຫາ 5 ບັນຫາທີ່ມັກພົບເຫັນທົ່ວໆໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ທຸກຄົນໃນກຸ່ມລົມກັນວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ? ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ມັກເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບພິດຈາກຢາຂ້າສັດຕູພືດເລື້ອຍໆ?

ຍ້ອນສາເຫດອັນໃດມັນຈິ່ງ

ປ້ອງກັນໄດ້ຍາກ?

➌

ແຕ້ມວິທີທາງແກ້ໄຂ
ໃຫ້ ສ ະມາຊິ ກ ໃນກຸ່ ມ ປຶ ກ ສາຫາລື
ກັນເຖິງວິທີທາງອອກທີ່ເປັນໄປໄດ້
ພ້ ອ ມໃຫ້ ແ ຕ້ ມ ຮູ ບ ແນວຄວາມຄິ ດ
ນັ້ນພ້ອມ. ຍົກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຖ້າບັນ
ຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນມາຈາກການໄດ້ຮັບ
ພິດຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກການຮົ່ວຂອງຖັງ
ຢາທີ່ເປ້ໄວ້ທາງຫຼັງ, ສຳລັບວິທີການແກ້ໄຂ
ໄລຍະສັນ
້ ກໍລ
່ ວມມີການສ້ອມແປງຖັງ  ແລະ  ນງຸ່
ເຄື່ອງປ້ອງກັນ.
ຍາວ

ສຳລັບວິທີທາງແກ້ໄຂໄລຍະ

ກໍ່ອາດຈະລວມມີການຊື້ອຸປະກອນສີດຢາໃໝ່

ຫຼື

ປ່ຽນມາເປັນການປູກຝັງແບບຊີວະພາບ (ບໍ່ໃຊ້ສານເຄມີ). ເຊິ່ງວ່າກຸ່ມໜຶ່ງອາດຈະແຕ້ມທາງ
ອອກອັນດຽວ ຫຼື ແຕ້ມທາງອອກທັງໝົດກໍ່ໄດ້. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ທາງອອກໜຶ່ງສາມາດແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄດ້ຫາຼ ຍອັນ.  ຫຼງັ ຈາກແຕ້ມວິທທ
ີ າງອອກແລ້ວໆ ໃຫ້ເອົາໄປຕິດໄວ້ອກ
ີ ຝາໜຶງ່ ຕ່າງຫາກ.
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➍

ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາ
ໃຫ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາໃນແບບຕ່າງໆທີ່ແຕ່ລະຄົນໄດ້ແຕ້ມໄວ້. ວິທີທາງ
ແກ້ບັນຫາໃດທີ່ຈະເຮັດສຳເລັດໄດ້ໄວ? ວິທີທາງແກ້ບັນຫາໃດທີ່ຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ? ຈາກ
ນັ້ນກໍ່ອາດຈະໃຫ້ມີການຈັດລຽງຮູບແຕ້ມວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນຄືນໃໝ່ ໂດຍເອົາວິທີທາງທີ່
ໃຊ້ໄດ້ຜົນໃນໄລຍະສັ້ນໄວ້ທາງເທິງ ແລ້ວຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ທຸກຄົນໃນກຸ່ມລົມກັນເບິ່ງວ່າຈະເຮັດ
ໃຫ້ວິທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວສຳເລັດໄດ້ແນວໃດ ແລະ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ລົມກັນເຖິງວິທີທາງ
ແກ້ໄຂບັນຫາໃນໄລຍະຍາວນຳເຊັ່ນກັນ. ໃຫ້ທຸກຄົນໃນກຸ່ມປຶກສາຫາລືກັນວ່າກຸ່ມຕົນເອງເດ
ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ທາງອອກດັ່ງກ່າວນັ້ນປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້.

ວິທີອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະຫຼາກຂ້າງຂວດຢາ (ເອກະສານກຳກັບຢາ)
ພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການໃຫ້ການສຶກສາຜູ້ຄົນໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງການໃຊ້ຢາຂ້າສັດ
ຕູພືດຢ່າງປອດໄພກໍ່ຄືການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈສະຫຼາກ ຫຼື ເອກະສານກຳກັບການໃຊ້ຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດ. ຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຜູ້ອອກແຮງງານຕາມຟາມປູກຝັງລ້ຽງສັດຕ່າງໆ ແມ່ນມີ

ສິດທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ນສານເຄມີຊະນິດໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງໃຊ້ຢູ່, ອັນຕະລາຍຂອງ

ມັນມີຫຍັງແດ່ ແລະ ຄວນຈະມີການປ້ອງກັນແບບໃດ. ຢູ່ຕາມພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ຕ່າງໆຄວນຕ້ອງມີສະຫຼາກ ຫຼື ເອກະສານກຳກັບການໃຊ້ຢາຕິດຢູ່ນຳ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ນັ້ນ

ຮູ້ຈັກວິທີໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ປອດໄພ. ສະຫຼາກ ຫຼື ເອກະສານກຳກັບການໃຊ້ຢາຈະບອກ
ໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນສານພິດຊະນິດໃດທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢູ່, ປະລິມານຢາທີ່ຕ້ອງໃຊ້   ແລະ ວິທີປະ

ສົມ, ວິທີການຮັກສາກໍລະນີໄດ້ຮັບພິດຂອງມັນເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກໃຊ້ຢາແລ້ວ
ຕ້ອງລໍຖ້າເປັນໄລຍະເວລາເທົ່າໃດຈິ່ງປອດໄພ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຟາມນັ້ນໄດ້.

ສະຫຼາກຢາຂ້າສັດຕູພືດຫຼາຍຊະນິດແມ່ນອ່ານຍາກ. ພາສາທີ່ໃຊ້ຂຽນສະຫຼາກນັ້ນ

ແມ່ນໃຊ້ພາສາທີ່ຍາກຕໍ່ການເຂົ້າໃຈ. ສະຫຼາກ ຫຼື ເອກະສານກຳກັບການໃຊ້ຢານັ້ນແມ່ນ
ບໍ່ໄດ້ພິມເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຊາວກະສິກຳ.

ເນື່ອງຈາກວ່າບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານໃນ

ຟາມຕ່າງໆສ່ວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າຕົນເອງກຳລັງໃຊ້ຢາຊະນິດໃດຢູ່,  ສະນັ້ນ ໃນກໍລະ

ນີນີ້ສະຫຼາກ ຫຼື ເອກະສານກຳກັບການໃຊ້ຢາຈິ່ງບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຢາຢ່າງປອດໄພ.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ

ອັ ນ ນີ້ ແ ມ່ ນ ແບບຢ່ າ ງຂອງສະຫຼ າ ກ ຫຼື ເອກະສານ
ກຳກັ ບ ຢາ. ຊຶ່ ງ ສະຫຼ າ ກ ຫຼື ເອກະສານກຳກັ ບ ຢາ
ຂອງຢາຊະນິ ດ ອື່ ນ ກໍ່ ອ າດຈະມີ ໜ້ າ ຕາທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງ
ກັ ນ ແຕ່ ພ ວກມັ ນ ຄວນມີ ຂໍ້ ມູ ນ ຊະນິ ດ ດຽວກັ ນ . ຈົ່ ງ
ໃຫ້ຄຳນຶງຢູ່ສະເໝີວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະປະຕິບັດ
ຕາມຄຳແນະນຳທຸກຢ່າງ ແຕ່ຢາຂ້າສັດຕູພືດກໍ່ຍັງສາ
ມາດເປັ ນ ອັ ນ ຕະລາຍຕໍ່ ທ່ າ ນ ແລະ ສະພາບແວດ
ລ້ອມ.
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NO PEST
ບໍລິສັດ ABC ChemCorp
ຢາຂ້າແມງໄມ້
ເລກທະບຽນ: M7485

ສານອອກລິດ (active ingredients) ເປັນ
ສານເຄມີທີ່ອອກລິດກຳຈັດສັດຕູພືດຕ່າງໆ.

ສານອອກລິດ:

ພາກສ່ວນນີຈ
້ ະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ນັນ
້ ມີ
ພິດສ່ຳໃດ. ຄຳສັບທີມ
່ ກ
ັ ພົບຢູພ
່ າກສ່ວນນີລ
້ ວມມີ:

.....................................................................................................50%

ຢາອັນຕະລາຍ (DANGER), ຢາມີພດ
ິ
(POISON) ນີໝ
້ າຍເຖິງວ່າ ຢາດັງ່ ກ່າວນັນ
້ ມີ
ພິດຮ້າຍແຮງທີສ
່ ດ
ຸ . ຮູບນີ້ (ຮູບ) ທີຢ
່ ໃູ່ ກ້ກບ
ັ
ຄຳເຕືອນ, ຢາມີພດ
ິ ຫຼື ຢາອັນຕະລາຍ, ໝາຍຄວາມວ່າ
ເຖິງຈະປະລິມານໜ້ອຍກໍຮ
່ າ້ ຍແຮງເຖິງຊີວດ
ິ ໄດ້.
ຄຳເຕືອນ (WARNING) ມີພດ
ິ ແຮງຫຼາຍ.
ລະວັງ (CAUTION)  ເປັນຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ທີເ່ ປັນພິດ
ໜ້ອຍທີສ
່ ດ
ຸ , ແຕ່ພວກມັນກໍສ
່ າມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ
ສຸຂະພາບທີຮ
່ ນ
ຸ ແຮງໄດ້ເຊັນ
່ ກັນ!
ພາກສ່ວນນີ້ຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ມີການ
ກະກຽມການປ້ອງກັນແນວໃດແດ່ເມື່ອໃຊ້ຢາຂ້າ
ສັດຕູພືດຊະນິດນີ້.
ພາກສ່ວນນີ້ຈະບອກສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນກໍລະ
ນີໄດ້ຮັບພິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ. ມັນເປັນພາກ
ສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ເພາະວ່າມັນຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ຄວນຈະເຮັດໃຫ້ຜທ
ູ້ ໄ
ີ່ ດ້ຮບ
ັ ພິດນັນ
້ ຮາກອອກ
ຫຼື ບໍ່.

ເດລ໌ຕາຕຽນ(deltathion) (1,2 ໂຟສ໌ໂຟ-(5)-4 ໂຄຼໂຣເມຕານ (chloromethane))
ສານປະສົມທີ່ບໍ່ອອກລິດ ....................................................................50%
ລວມ .............................................................................................100%

ເກັບຢາໄວ້ໃຫ້ພົ້ນມືເດັກນ້ອຍ
ຢາອັ ນ ຕະລາຍ

ຢາພິ ດ

PELIGRO

ຄຳເຕືອນໃນການໃຊ້ຢາ

ເມື່ອໃຊ້ຢາໃຫ້ນຸ່ງເສື້ອແຂນຍາວ ແລະ ໂສ້ງຂາຍາວປົກຫຸ້ມຮ່າງກາຍ
ໃຫ້ມິດຊິດ, ໃສ່ແວ່ນປ້ອງກັນຕາ ແລະ ໃສ່ຖົງມືຢາງ. ກ່ອນກິນອາຫານ
ຫຼື ສູບຢາແມ່ນໃຫ້ລ້າງໜ້າ ແລະ ມືໃຫ້ສະອາດກ່ອນ. ຫຼັງເລີກວຽກແລ້ວ
ໃຫ້ອາບນ້ຳຊຳລະຮ່າງກາຍທັງໝົດ ພ້ອມທັງສະຫົວດ້ວຍສະບູ ແລະ
ນ້ຳສະອາດ. ແຕ່ລະມືໃ
້ ຫ້ປຽ່ ນເຄືອ
່ ງນຸງ່ ສະເໝີ. ໃຫ້ຊກ
ັ ເຄືອ
່ ງນຸງ່ ທີເ່ ປືອ
້ ນ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດໃຫ້ສະອາດກ່ອນຈະໃຊ້ອີກ.

ຄຳແນະນຳໃນການປິ່ນປົວໃນກໍລະນີພິດເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ

ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທັງຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງ
ຖ້າກືນຢາລົງໄປ: ບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບຮາກ ເພາະຢາມີສ່ວນປະສົມ
ຂອງນ້ຳມັນ. ໃຫ້ໂທຫາທ່ານໝໍ ຫຼື ສູນຄວບຄຸມພິດທັນທີ. ຖ້າຢາເຂົ້າ
ຕາ: ໃຊ້ນ້ຳລ້າງຕາໂດຍໃຫ້ນ້ຳໄຫຼຜ່ານເປັນເວລາ 15 ນາທີ. ແລ້ວໃຫ້
ໄປຫາໝໍ. ຖ້າຢາຖືກຜິວໜັງ: ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ສະບູຫຼາຍໆ. ໃຫ້ໄປ
ຫາແພດຖ້າຍັງມີອາການລະຄາຍເຄືອງຢູ່. ຖ້າຫາຍໃຈເອົາຢາເຂົ້າໄປ:
ໃຫ້ອອກໄປຫາບ່ອນທີ່ມີອາກາດສົດທັນທີ. ແລ້ວໃຫ້ໄປຫາໝໍ.
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຢາພິດ
ເຈົ້າກໍ່ຈະຊື້ຢານີ້ມາໃຊ້
ບໍຖ້າສະຫຼາກກຳກັບຢາ
ຂຽນວ່າ: “ຢານີ້ເປັນພິດ!
ໃຊ້ຜິດແມ່ນຈະມີຜົນ
ເຖິງຕາຍໄດ້!”?

ເປັນຫຍັງສະຫຼາກກຳກັບຢາຂ້າ
ສັດຕູຈິ່ງເຂົ້າໃຈຍາກແທ້ໆ?

ນີ້ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າມີພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບ

ຮົມແລ້ວເທົ່ານັ້ນຈິ່ງຄວນຊື້ ຫຼື ໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ໃນຕົວຈິງແລ້ວທາງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກະສິກຳແມ່ນຈະ
ຂາຍໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທີ່ມາຊື້.

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ຈຳກັດການນຳໃຊ້
ຂາຍຍ່ອຍໃຫ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຫຼື ໃຕ້ການຊີ້ນຳ
ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຮັບຮອງແລ້ວເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ກໍ່ໃຊ້ສະເພາະຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ໃບຮັບຮອງເທົ່ານັ້ນ.

ໝາຍເຫດສຳລັບແພດ:

“No Pest” ເປັນຢາຢັບຢັ້ງເອັນໄຊໂຄລີເນັດເຕີເຣ (cholinesterase).   ໃຫ້
ທຳການປິ່ນປົວຕາມອາການ. ຖ້າຖືກພິດຢາ, ໃຫ້ກວດເລືອດ cholinesterase  
ເບິ່ງ plasma ແລະ ເຊລເມັດເລືອດແດງ ຊຶ່ງມັນອາດຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າໄດ້
ຮັບພິດ ຫຼື ບໍ່. ຢາທີ່ມັກໃຊ້ໃນການແກ້ພິດແມ່ນມີແຕ່ຢາອາໂຕຼພິນ (atropine)
ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍໃຊ້ສັກ.

ເປັນໄພຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ຢານີ້ແມ່ນເປັນພິດຮ້າຍແຮງຕໍ່ປາ ແລະ ສັດປ່າ. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ໃນນ້ຳໂດຍກົງ ຫຼື
ພື້ນທີ່ໆປຽກຊຸ່ມຕະຫຼອດ (ໜອງ, ບຶງ ແລະ ນ້ຳສ້າງ). ບໍ່ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳປົນເປື້ອນ
ຈາກການອະນາໄມອຸປະກອນ ຫຼື ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

ຄຳເຕືອນກ່ອນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຫຼັງໃຊ້ຢາ
ຫ້າມເຂົ້າ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກຳມະກອນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໆທີ່ໃຊ້ຢາໃນໄລຍະເວ
ລາ 12 ຊົ່ວໂມງຫຼັງໃຊ້ຢາ. ຈົ່ງເຕືອນກຳມະກອນທຸກຄົນທີ່ຄາດວ່າຈະເຂົ້າໄປໃນ
ພື້ນທີ່ໆໃຊ້ຢາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ປາກເປົ່າ.

ຄຳສັ່ງແນະນຳໃນການໃຊ້ຢາ
ຈົ່ງນຳໃຊ້ຢາຂ້າສັດຕູພືດ “No Pest” ຕາມປະລິມານທີ່ລະບຸໄວ້ຕາມແຕ່ລະຊະ
ນິດຂອງທັນຍາພືດທີ່ຈະໃຊ້ ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງ. ຕື່ມນ້ຳ 1/2 ຂອງປະລິ
ມານ້ຳທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງໃສ່ຖັງສີດຢາ ແລ້ວເລີ່ມຄົນ. ຕື່ມນ້ຳຢາ “No
Pest” ລົງໄປໃນຕາມປະລິມານທີ່ກຳນົດໄວ້, ຈາກນັ້ນກໍ່ຕື່ມນ້ຳສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃສ່ລົງ
ໄປອີກ ແລະ ສືບຕໍ່ຄົນໄປຈົນກວ່າພວກມັນຈະເຂົ້າກັນດີ.

ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດ
ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນພາຊະນະບັນຈຸຂອງມັນເອງເທົາ່ ນັນ
້ . ໃຫ້ອດ
ັ ປາກມັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ
ຕັ້ງໄວ້. ໃຫ້ເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ອາກາດລ່ວງດີ ບໍ່ຮ້ອນເກີນໄປ. ໃນກໍລະນີມັນຂວ້ຳ
ຫຼື ຮົ່ວ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຂີ້ເລື່ອຍ, ຊາຍ, ຂີ້ດິນ ແລະ ອື່ນໆມາປົກເພື່ອໃຫ້ມັນດູດ
ຊັບເອົາຢານັ້ນ ແລະ ກຳຈັດຖິ້ມກັບກາກສານພິດເຄມີອື່ນໆ.
ສຳລັບການກຳຈັດພາຊະນະບັນຈຸ, ໃຫ້ລ້າງພາຊະນະບັນຈຸນັ້ນໃຫ້ສະ
ອາດ ສາມຄັ້ງ ແລະ ເອົາຣີນເຊທ (rinsate) ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນ ຖັງສີດຢາ,
ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ເຈາະຖັງນັ້ນ ແລະ ນຳໄປຖິ້ມໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກການຂອງ
ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ຂໍມ
້ ນ
ູ ສຳລັບແພດ ກ່ຽວກັບອາການຂອງການ
ໄດ້ຮັບພິດຂອງຢາ ແລະ ວິທີການຮັກສາ. ນີ້
ເປັນເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຖືສະຫຼາກກຳກັບຢາ
ຂ້າສັດຕູພືດໄປນຳສະເໝີເມື່ອໄປພົບແພດ.
ຖ້າຫາກໃນສະຫຼາກກຳກັບຢາລະບຸເຖິງຢາ
ອາໂຕຼ ປິ ນ (atropine), ນີ້ ເ ປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ບົ່ ງ
ບອກອີກຢ່າງວ່າຢາຂ້າສັດຕູພດ
ື ນັນ
້ ເປັນພິດ
ທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ.
ໄລຍະເວລາຫ້າມເຂົາ
້ ຫຼງັ ໃຊ້ຢາ ແມ່ນໝາຍ
ເຖິ ງ ຊ່ ວ ງເວລາຫຼັ ງ ໃຊ້ ຢ າທີ່ ລ ະບຸ ໄ ວ້ ນັ້ ນ
ຜ່ າ ນກາຍໄປກ່ ອ ນໆທີ່ ຄົ ນ ຈະເຂົ້ າ ໄປໃນ
ພື້ນທີ່ນັ້ນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຊຶ່ງໄລຍະເວລາ
ດັ່ງກ່າວປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈະຢູ່ລະຫວ່າງ
4 ຊົ່ວໂມງ ຫາ 3 ມື້.
ວິທີປະສົມຢາ, ຂົນຍ້າຍຢາ, ການສີດຢາ,
ເກັບມ້ຽນ ແລະ ການກຳຈັດຢາຂ້າສັດຕູພືດ.

ລະຫັດສີ:
ໃນຫຼາຍປະເທດ, ພາຊະນະ
ບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນ
ມີ ຫຼ າ ຍສີ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ .
ສີ ນັ້ ນ ແມ່ ນ ໝາຍເຖິ ງ ລະ
ດັ ບ ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ພິ ດ ຂ ອ ງ ຢ າ ວ່ າ
ມີ ຫຼ າ ຍ ພ ຽ ງ ໃ ດ . ສີ ທີ່ ໃ ຊ້ ນັ້ ນ ກໍ່ ມີ
ຄວາມໝາຍທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ໄປຕາມ
ແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງໂລກ. ຈົ່ງຊອກ
ຮູວ
້ າ່ ໃນປະເທດຂອງທ່ານສີທີໃ່ ຊ້ນັນ
້ ມີ
ລະຫັດ ຫຼື ຄວາມໝາຍຄືແນວໃດ.

