
 

ແຫ ຼ່ ງທ ຼ່ ວໄປຂອງສານຕະກ ຼ່ ວ 
ສານຕະກ ຼ່ ວຍ ງເປ ນສຼ່ ວນຫນ ຼ່ ງຂອງໂລກຂອງພວກເຮ າໃນມ ື້ ນ ື້ . ພວກເຮ າພ ບເຫ ນສານຕະກ ຼ່ ວຢ ຼ່ ໃນອາກາດ, 

ດິ ນ, ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນ, ແລະສ ທ ຼ່ ທາເຮ ອນຫ  ອາຄານບາງແຫຼ່ ງທ ຼ່ ສື້ າງກຼ່ ອນປ  1978. 

ການໄດື້ ຮ ບສານຕະກ ຼ່ ວສາມາດເຮ ດໃຫື້ ເກ ດບ ນຫາສ ຂະພາບທ ຼ່ ຮື້ າຍແຮງ. 
ແຕຼ່ ຂຼ່ າວດ ແມຼ່ ນວຼ່ າພວກເຮ າສາມາດປື້ ອງກ ນການເປ ນພິດຂອງສານຕະກ ຼ່ ວໄດື້ . ເອກະສານຂ ື້ ມ ນນ ື້ ອະທິ
ບາຍແຫ ຼ່ ງຂ ື້ ມ ນທ ຼ່ ວໄປຂອງສານຕະກ ຼ່ ວໃນເຮ ອນແລະວິ ທ ການຫ  ກເວ ື້ ນສານຕະກ ຼ່ ວ. 

ສ ທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວ ແລະຂ ື້ ຝ ຼ່ ນຂ ື້ ກ ຼ່ ວ 

ຝ ຼ່ ນຂ ື້ ກ ຼ່ ວແມຼ່ ນແຫ ຼ່ ງຕ ື້ ນຕ ທ ຼ່ ບ ນດາເດ ກນື້ ອຍສ າຜ ດສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວ. 
ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນໃນຄ ວເຮ ອນສາມາດມ ສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວຈາກຮອຍແຕກ, ສິຼ່ ງທ ຼ່ ແຕກ, 

ຫ  ເປ ອກສ ທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວແລະດິ ນທ ຼ່ ປ ນເປ ື້ ອນສານຕະກ ຼ່ ວ. 
ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນຂ ື້ ກ ຼ່ ວຍ ງອາດຖ ກສື້ າງຂ ື້ ນໃນລະຫວຼ່ າງການປ ບປ ງເຮ ອນ, 

ຫ  ໃນເວລາທ ຼ່ ສ ທ ຼ່ ເຮ ດດື້ ວຍສານຕະກ ຼ່ ວຍ ງບ ຼ່ ໄດື້ ຖ ກໂຍກຍື້ າຍອອກໄປຢຼ່ າງປອດໄພ. ໃນສ ໃຫມຼ່ ບ ຼ່ ມ ຂ ື້ ກ ຼ່ ວຢ ຼ່ , 

ແຕຼ່ ກ ຼ່ ຍ ງອາດຈະພ ບເຫ ນຂ ື້ ກ ຼ່ ວຢ ຼ່ ໃນເຮ ອນເກ ຼ່ າແກຼ່ ທ ຼ່ ສື້ າງຂ ື້ ນກຼ່ ອນປ  1978. 

ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນທ ຼ່ ມ ສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວຈ ານວນເລ ກນື້ ອຍສາມາດເຮ ດໃຫື້ ລະດ ບສານຕະກ ຼ່ ວໃນເລ ອດຂອງເດ ກເພ ຼ່ ມຂ ື້ ນໄດື້ . 

ຄ າແນະນ າທ ຼ່ ສາມາດຊຼ່ ວຍຫ  ດສານຕະກ ຼ່ ວໃນເຮ ອນຂອງທຼ່ ານ 

▪ ຮ ກສາເຮ ອນຂອງທຼ່ ານໃຫື້ ປອດຂ ື້ ຝ ຼ່ ນເທ ຼ່ າທ ຼ່ ເປ ນໄປໄດື້  ໂດຍການທ າຄວາມສະອາດເປ ນປະຈ າ. 
ເຮ ອນຂອງທຼ່ ານສາມາດເບິຼ່ ງສະອາດແຕຼ່ ກ ຼ່ ຍ ງມ ສານຕະກ ຼ່ ວຢ ຼ່ . 
▪ ໃຊື້ ວິ ທ ເຮ ດຄວາມສະອາດທ ຼ່ ເຮ ດດື້ ວຍຢາຊ ກຟອກໃນຄ ວເຮ ອນ 

ແລະວິ ທ ການຊ ກປຽກເພ ຼ່ ອເຮ ດຄວາມສະອາດປຼ່ ອງຢື້ ຽມ, ຝາປິ ດ ແລະພ ື້ ນເຮ ອນ. 
ປະສ ມຜ ງຊ ກຟອກຕາມຄ າແນະນ າ. ໃຊື້ ສອງຖ ງແຍກຕຼ່ າງຫາກແລະຊ ດຂອງແພຖິື້ ມຫ  ຜື້ າເຊ ດມ  - 
ຖ ງຫນ ຼ່ ງສ າລ ບທ າຄວາມສະອາດດື້ ວຍຜ ງຊ ກຟອກແລະຖ ງຫນ ຼ່ ງສ າລ ບຂ ື້ ນຕອນການລື້ າງດື້ ວຍນື້ າ
ສະອາດ. 

▪ ທ າຄວາມສະອາດປຼ່ ອງຢື້ ຽມດື້ ວຍນ ື້ າເລ ື້ ອຍໆ. ອາດມ ສ ແລະຂ ື້ ຝ ຼ່ ນຍ ຼ່ ໃນແລະທາງລ ຼ່ ມປຼ່ ອງຢື້ ຽມ. 
▪ ຢຼ່ າໃຊື້ ເຄ ຼ່ ອງດ ດຝ ຼ່ ນໃນຄ ວເຮ ອນຂອງທຼ່ ານເພ ຼ່ ອເຮ ດຄວາມສະອາດຊິ ບສ  ຫ  ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນຂ ື້ ກ ຼ່ ວ. 

ແນວກ ຼ່ ນຕອງຢ ຼ່ ໃນບ ຼ່ ໄດື້ ຖ ກອອກແບບເພ ຼ່ ອເກ ບຕຼ່ ອນນື້ ອຍໆຂອງສານ. 
ເຄ ຼ່ ອງດ ດຝ ຼ່ ນໃນຄ ວເຮ ອນປ ກກະຕິຈະກະຈາຍຂ ື້ ຝ ຼ່ ນທ ຼ່ ນ າໄປສ ຼ່ ອາກາດ. 
ຊອກຫາເຄ ຼ່ ອງດ ດຝ ຼ່ ນພິເສດທ ຼ່ ມ ຕ ວກອງທ ຼ່ ໄດື້ ຮ ບການຢ ື້ ງຢ ນຈາກ HEPA 

ເພ ຼ່ ອເຮ ດຄວາມສະອາດຊິ ບສ ແລະຂ ື້ ຝ ຼ່ ນທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວ. 
▪ ລື້ າງມ ຂອງລ ກດື້ ວຍສະບ  ແລະ ນ ື້ າກຼ່ ອນກິນອາຫານ, ນອນຫລ ບ, ແລະກຼ່ ອນນອນ. 
▪ ລື້ າງຂວດນ ມ, ແນວກ ດຄ ນແຂື້ ວ, ແລະຂອງຫ ິ ື້ ນດື້ ວຍສະບ  ແລະນ ື້ າ. 
▪ ປຼ່ ອງຢື້ ຽມເປ ນແຫ ຼ່ ງທ ຼ່ ວໄປຂອງຂ ື້ ຝ ຼ່ ນທ ຼ່ ມ ສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວ, 

ເນ ຼ່ ອງຈາກຮອຍແຕກຈາກການເປ ດແລະປິ ດປຼ່ ອງຢື້ ຽມສາມາດເຮ ດໃຫື້ ສ ທ ຼ່ ມ ສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວຈ ານວນນື້ ອຍ
ໆຂ ດອອກມາ. ຍຼ່ າໃຫື້ ເດ ກນື້ ອຍຫ ິ ື້ ນ ຫ  ກິນເຂ ື້ າບ ລິ ເວນປຼ່ ອງຢື້ ຽມໃນເຮ ອນເກ ຼ່ າ. 

▪ ຄວນປິ ດປຼ່ ອງຢື້ ຽມໃນມ ື້ ທ ຼ່ ມ ລ ມແຮງເພ ຼ່ ອບ ຼ່ ໃຫື້ ດິ ນທ ຼ່ ປ ນເປ ື້ ອນຂ ື້ ກ ຼ່ ວເຂ ື້ າໄປໃນເຮ ອນ. 
▪ ການທາສ ທ ບ ຫ   ລອກສ ທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວບ ຼ່ ແມຼ່ ນສິຼ່ ງປອດໄພ! ກຼ່ ອນອ ຼ່ ນເຈ ື້ າຕື້ ອງກ າຈ ດຊິ ບສ  ຫ  

ລອກເປ ອກສ ທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວອອກຢຼ່ າງປອດໄພກຼ່ ອນທ ຼ່ ຈະທາສ ຄ ນໃໝຼ່ . ອຼ່ ານ  Steps to LEAD SAFE 
Renovation, Repair and Painting (https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-

11/documents/steps_0.pdf) ເພ ຼ່ ອຮຽນຮ ື້ ວິ ທ ການເອ າສ ທ ຼ່ ແຕກ ຫ   ລອກເປ ອກອອກຢຼ່ າງປອດໄພ 
ແລະ ຫ  ດຜຼ່ ອນສານຕະກ ຼ່ ວອ ນຕະລາຍໃນເວລາສື້ ອມແປງເຮ ອນຂອງທຼ່ ານ. 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2013-11/documents/steps_0.pdf
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▪ ຖື້ າເຈ ື້ າເຊ ຼ່ າ, ອາດຈະມ ພິທ ການທື້ ອງຖິຼ່ ນທ ຼ່ ກ ານ ດໃຫື້ ທາສ ໃຫື້ ຢ ຼ່ ໃນສະພາບດ . 
ກວດເບິຼ່ ງກ ບເທດສະບານຂອງທຼ່ ານເພ ຼ່ ອຄ ື້ ນຫາກ ດລະບຽບທື້ ອງຖິຼ່ ນ. 

ດິ ນ 
ດິ ນສາມາດປ ນເປ ື້ ອນສານຕະກ ຼ່ ວ, ໂດຍສະເພາະໃນພ ື້ ນທ ຼ່ ຢ ຼ່ ໃກື້ ກ ບເຮ ອນ, ອາຄານຫ  ຮ ື້ ວເກ ຼ່ າໆ. 
ເນ ຼ່ ອງຈາກເຄ ຍໃຊື້ ນ ື້ າມ ນແອ ດຊ ງທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວ, 

ຂ ື້ ກ ຼ່ ວຍ ງສາມາດພ ບເຫ ນຢ ຼ່ ໃນດິ ນໃກື້ ກ ບຖະຫນ ນໃຫຍຼ່ ຫ  ທາງຕ ດຕຼ່ າງໆ. 
▪ ຢຼ່ າປຼ່ ອຍໃຫື້ ລ ກກິນເຂ ື້ າບ ນພ ື້ ນດິ ນເປ ຼ່ າ, ກິນຝ ຼ່ ນ, ຫ  ຫ ິ ື້ ນຢ ຼ່ ຂື້ າງເຮ ອນ ຫ  ຖະໜ ນທ ຼ່ ມ ດິ ນເປ ຼ່ າ. 
▪ ປ ກດິ ນເປ ຼ່ າ (ດິ ນໃດໆ ກ ຕາມທ ຼ່ ເຈ ື້ າເຫ ນໄດື້ ) ດື້ ວຍຫຍື້ າ, ເປ ອກໄມື້ , ໄມື້ ພ ຼ່ ມ, 

ຫ  ແນວປ ກພ ື້ ນດິ ນທ ຼ່ ທ ນທານ. 
▪ ຮ ກສາຜື້ າພ ມທ ຼ່ ຊ ກໄດື້ ຢ ຼ່ ທ ຼ່ ທາງເຂ ື້ າເຮ ອນຂອງເຈ ື້ າ. ລື້ າງຜື້ າພ ມເຫ  ຼ່ ານ ື້ ແຍກຕຼ່ າງຫາກຈາກສິຼ່ ງຂອງ

ອ ຼ່ ນໆ, ແລະເອ າໃສຼ່ ຈ ກຊ ກແລະຊ ກລື້ າງຄ ື້ ງຫນ ຼ່ ງກຼ່ ອນທ ຼ່ ຈະຊ ກອ ກເທ ຼ່ ອຫນ ຼ່ ງ. 
▪ ເອ າເກ ບຂອງເຈ ື້ າອອກຈາກປະຕ ເພ ຼ່ ອບ ຼ່ ໃຫື້ ດິ ນ ແລະ ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນເຂ ື້ າມາໃນເຮ ອນ. 

 

ອາຫານ ແລະເຄ ຼ່ ອງເທດ 
ເຄ ຼ່ ອງເທດແລະອາຫານບາງຊະນິ ດມ ແນວໂນື້ ມທ ຼ່ ຈະມ ສານຕະກ ຼ່ ວ. 
ການເພ ຼ່ ມສານຕະກ ຼ່ ວໃສຼ່ ອາຫານທ ຼ່ ຈະຂາຍໃນສະຫະລ ດແມຼ່ ນຜິດກ ດຫ າຍ, 

ແຕຼ່ ກ ຼ່ ຍ ງພ ບສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວຢ ຼ່ ໃນອາຫານແລະເຄ ຼ່ ອງເທດບາງຊະນິ ດ. 
ຊ ື້ ເຄ ຼ່ ອງເທດທ ຼ່ ຂາຍໃນຖ ງອ ນດຽວແທນທ ຼ່ ຈະເປ ນຖ ງໃຫຍຼ່ . 
ໃຊື້ ເຄ ຼ່ ອງເທດທ ຼ່ ຊ ື້ ໃນສະຫະລ ດແທນທ ຼ່ ຈະເປ ນເຄ ຼ່ ອງເທດທ ຼ່ ຊ ື້ ໃນປະເທດອ ຼ່ ນໆ. ອາຫານແລະເຄ ຼ່ ອງເທດທ ຼ່ ພ ບ
ວຼ່ າມ ສານຕະກ ຼ່ ວຫ າຍກວຼ່ າອາຫານອ ຼ່ ນໆ ລວມມ : 

▪ ເຂ ື້ າຫນ ມອ ມນ າເຂ ື້ າ 

▪ ຜ ກຊ  

▪ ຂ ື້ ໝິື້ ນ 

▪ ຜ ງໝາກເຜ ດ 

▪ ຜ ງກະຫຮ ຼ່  

▪ ແມງໄມື້ ແຫື້ ງ 

▪ ເຄ ຼ່ ອງເທດເຈ ດອ ນ 

▪ ຫ ວກະທຽມ 

▪ ແກຼ່ ນໝາກອະງ ຼ່ ນ 

▪ ໝາກເຜ ດທ ງໝ ດ 

 

ຕ ື້ ນໄມື້ ມ ກຈະບ ຼ່ ດ ດເອ າສານຕະກ ຼ່ ວ ເວ ື້ ນເສຍແຕຼ່ ວຼ່ າມ ສານຂ ື້ ກ ຼ່ ວໃນດິ ນຫ າຍ. 

▪ ລື້ າງໝາກໄມື້ ແລະຜ ກກຼ່ ອນກິນອາຫານເພ ຼ່ ອລື້ າງຂ ື້ ຝ ຼ່ ນທ ຼ່ ອາດຕ ກຄື້ າງຢ ຼ່ ໃນອາຫານ. 
▪ ເອ າໃບນອກຂອງຜ ກໃບສ ຂຽວອອກ. 
▪ ເກ ບອາຫານໃນແກື້ ວ, ສະແຕນເລດຫ  ພາດສະຕິກທ ຼ່ ທ ນທານ, ຫ  ເຊລາມິກທ ຼ່ ບ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວ. 

ວ ດຖ ບ ຮານທ ຼ່ ເຮ ດດື້ ວຍມ ບາງຍຼ່ າງ, 

ແລະເຄ ຼ່ ອງປ ື້ ນດິ ນເຜ າທ ຼ່ ນ າເຂ ື້ າອາດມ ສານຕະກ ຼ່ ວຢ ຼ່ ໃນທ ຼ່ ເຄ ອບຊ ື້ ນນອກ. 

ຢຼ່ າໃຊື້ ເຊລາມິກເຫ  ຼ່ ານ ື້ ຫ  ກຼ່ ອວແກື້ ວທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວໄປເກ ບອາຫານ. 
▪ ປ ກສວນຢ ຼ່ ຫຼ່ າງຈາກເຮ ອນ, ບຼ່ ອນຈອດລ ດ, ຮ ື້ ວ, ຫ  ອາຄານອ ຼ່ ນໆ 

ທ ຼ່ ປ ກຄ ມດື້ ວຍສ ທ ຼ່ ທາແລື້ ວມ ຮອຍແຕກ. 

ນ ື້ າ 

ສານຕະກ ຼ່ ວສາມາດເຂ ື້ າໄປໃນນື້ າດ ຼ່ ມໄດື້ ຍື້ ອນວຼ່ າມ ນຜຼ່ ານລະບ ບທ ຼ່ ໃນຄ ວເຮ ອນ. 
ລະດ ບຂອງສານຕະກ ຼ່ ວໃນນື້ າຂອງທຼ່ ານມ ແນວໂນື້ ມສ ງຖື້ າເຮ ອນຫ  ລະບ ບນື້ າຂອງທຼ່ ານມ ທ ຼ່ ນ າຫ  ທ ຼ່ ທອງແດງ
ທ ຼ່ ມ ສານລະລາຍຕະກ ຼ່ ວ. ທ ຼ່ ປະປາທ ຼ່ ຕິດຕ ື້ ງໄວື້ ກຼ່ ອນປ  1930 ອາດຈະມ ທ ຼ່ ຕະກ ຼ່ ວ. ທ ຼ່ ປະປາທ ຼ່ ຕິດຕ ື້ ງກຼ່ ອນປ  
1986 ອາດຈະມ ສານລະລາຍຕະກ ຼ່ ວທ ຼ່ ໃຊື້ ໃນທ ຼ່ ທອງແດງໃນລະບ ບການສ ຼ່ ງນື້ າ. ກອກທອງເຫ  ອງ 
ແລະປຼ່ ຽງບານອາດມ ສານຕະກ ຼ່ ວ. 



ແຫ ຼ່ ງ ທ ຼ່ ວ ໄ ປ ຂອ ງສ ານຕ ະກ ຼ່ ວ  

3 

ວິ ທ ດຽວທ ຼ່ ຈະຮ ື້ ວຼ່ ານ ື້ າຂອງເຈ ື້ າ (ຫ  ແຫ ຼ່ ງຕະກ ຼ່ ວອ ຼ່ ນໆ) 
ມ ສານຕະກ ຼ່ ວຢ ຼ່ ໃນນ ື້ ນຫ  ບ ຄ ການໃຫື້ ຫື້ ອງທ ດລອງທ ຼ່ ໄດື້ ຮ ບການຢ ື້ ງຢ ນທ ດສອບ. ຕິດຕ ຼ່  Minnesota 
Department of Health accredited laboratory 

(https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam) ເພ ຼ່ ອໃຫື້ ໄດື້ ຮ ບຖ ງຕ ວຢຼ່ າງ
ແລະຄ າແນະນ າກຼ່ ຽວກ ບວິ ທ ການສ ຼ່ ງຕ ວຢຼ່ າງໄປໃຫື້ ກວດສອບ. 

ຖື້ າທຼ່ ານຄິ ດວຼ່ າທຼ່ ານອາດຈະມ ສານຕະກ ຼ່ ວໃນນື້  າຂອງທຼ່ ານ: 

▪ ຫື້ າມເຮ ດກ ບຂື້ າວ, ດ ຼ່ ມ ຫ  ເຮ ດນ ມໃຫື້ ເດ ກນື້ ອຍດື້ ວຍນ ື້ າຈາກກ໊ອກນ ື້ າຮື້ ອນ. 
ນ ື້ າຮື້ ອນລະລາຍສານຕະກ ຼ່ ວຫ າຍກວຼ່ ານ ື້ າເຢ ນ. ຖື້ າທຼ່ ານຕື້ ອງການນື້ າຮື້ ອນ, 

ໃຫື້ ເອ ານື້ າເຢ ນຈາກທ ຼ່ ຫ  ຕ ື້ ເຢ ນມາເຮ ດໃຫື້ ຮື້ ອນ 

▪ ຄວນໃຊື້ ນ ື້ າເຢ ນເພ ຼ່ ອເຮ ດກ ບຂື້ າວຫ  ເພ ຼ່ ອດ ຼ່ ມສະເໝ . 
ຖື້ າບ ຼ່ ໄດື້ ໃຊື້ ນ ື້ າເປ ນເວລາຫ ກຊ ຼ່ ວໂມງຫ  ຫ າຍກວຼ່ ານ ື້ ນ, 

ໃຫື້ ເປິ ດນື້ າເຢ ນແລຼ່ ນປະມານສອງສາມນາທ ຫ  ຈ ນກວຼ່ ານ ື້ າຈະອ ຼ່ ນ. 

 

ຢາພ ື້ ນເມ ອງ ຫ   ຢາບ ຮານ ແລະ ເຄ ຼ່ ອງສ າອາງບ ຮານ 
ຢາພ ື້ ນເມ ອງ ຫ   ຢາບ ຮານແລະເຄ ຼ່ ອງສ າອາງບ ຮານບາງຊະນິດມ ສານຕະກ ຼ່ ວແລະບ ຼ່ ຄວນໃຊື້ . 
ມ ກຈະພ ບເຫ ນພວກນ ື້ ຢ ຼ່ ໃນສິຼ່ ງຂອງທ ຼ່ ຊ ື້ ຈາກນອກປະເທດສະຫະລ ດ. 
ກະລ ນາລ ມກ ບທຼ່ ານຫມ ຂອງທຼ່ ານຖື້ າທຼ່ ານໃຊື້ ຍາ ຫ  ເຄ ຼ່ ອງສ າອາງຕ ຼ່ ໄປນ ື້ ທ ຼ່ ອາດຈະມ ສານຕະກ ຼ່ ວ: 

 
▪ Alarcon 
▪ Alkohl 
▪ Azarcon 
▪ Bali Gali 
▪ Bint al 

Zahab 

▪ Cora 
▪ Greta 
▪ Farouk 
▪ Ghasard 
▪ Kandu 

▪ Kohl 
▪ Liga 
▪ Lozeena 
▪ Pay-loo-lah 
▪ Surma 

▪ Bentonite 
clay 

▪ Sindoor 
▪ Kumkum 
▪ Tiro 
▪ Rasa Shastra 

▪ Calabash 
▪ Thanaka 
▪ Pooja 

powder 
▪ Rangoli 

Vibuti 

ແຫ ຼ່ ງສານຕະກ ຼ່ ວອ ຼ່ ນໆ 

ສານຕະກ ຼ່ ວທ ຼ່ ສ າຜ ດໄດື້ ທ ຼ່ ເກ ດຂ ື້ ນໃນປະເທດອ ຼ່ ນ 

ບ ກຄ ນທ ຼ່ ຫາກຼ່ ອນຍື້ າຍມາຈາກຫ  ໃຊື້ ເວລາຢ ຼ່ ໃນປະເທດອ ຼ່ ນບ ຼ່ ດ ນມານ ື້ ໄດື້  
ອາດຈະມ ຄວາມສຼ່ ຽງຫ າຍສ າຜ ດສານຕະກ ຼ່ ວ, 
ຂ ື້ ນກ ບກ ດລະບຽບສິຼ່ ງແວດລື້ ອມແລະແຫ ຼ່ ງຂອງການສ າຜ ດໃນປະເທດນ ື້ ນ. 
ບາງປະເທດມ ກ ດລະບຽບທ ຼ່ ເຂ ື້ ມງວດກຼ່ ຽວກ ບສານຕະກ ຼ່ ວໃນອາຫານແລະຜະລິ ດຕະພ ນຫ າຍກວຼ່ າປະເທດອ ຼ່

ນໆ. ການທາສ ທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວຍ ງໄດື້ ຮ ບອະນ ຍາດໃຫື້ ໃຊື້ ໃນບາງປະເທດ; ນ ື້ າມ ນທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວສ າລ ບລ ດ
ຍ ນໃນບາງປະເທດຍ ງໃຊື້ ຍ ຼ່ ເຖິງທື້ າຍປ  2021. 

ສານຕະກ ຼ່ ວທ ຼ່ ສ າຜ ດໄດື້ ຈາກວຽກແລະວຽກອະດິ ເລກ  

ຜ ື້ ໃຫຍຼ່ ອາດສ າຜ ດສານຕະກ ຼ່ ວຜຼ່ ານການເຮ ດວຽກບາງຍຼ່ າງຫ  ວຽກອະດິ ເລກທ ຼ່ ມ ການໃຊື້ ສານຕະກ ຼ່ ວ, ເຊ ຼ່ ນ: 
ງານກ ຼ່ ສື້ າງຫ  ງານຫລອມສານຕະກ ຼ່ ວ; ໝ ື້ ນ ື້ າລ ດຢ ນ ຫ  ຮື້ ານສື້ ອມແປງລ ດຢ ນ; ແບດເຕ ຣ ທ ຼ່ ຣ ໄຊເຄ ນໄດື້ ; 

ການປ ບປ ງວ ດຖ ບ ຮານ; ເຮ ດວຽກຢ ຼ່ ໃນບຼ່ ອນຊື້ ອມຍິ ງປ ນ; ແລະເຮ ດລ ກປ ນຫ  ລ ກຫນ ກໃຊື້ ຊ ກປາ. 

ຂ ື້ ຝ ຼ່ ນຂ ື້ ກ ຼ່ ວອາດຖ ກພ ດໄປເຮ ອນ ໃນລ ດ ຫ  ໃສຼ່ ເຄ ຼ່ ອງນ ຼ່ ງ, ເກ ບ, ຜິວໜ ງ ແລະຜ ມ 
ແລະສາມາດສ ຼ່ ງຕ ຼ່ ໃຫື້ ເດ ກນື້ ອຍ ແລະສະມາຊິ ກໃນຄອບຄ ວອ ຼ່ ນໆ. ອ ນນ ື້ ເອ ື້ ນວຼ່ າ Take-home lead 

(https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html). ຜ ື້ ໃຫຍຼ່ ທ ຼ່ ມ ວຽກ 

https://eldo.web.health.state.mn.us/public/accreditedlabs/labsearch.seam
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/lead/fs/takehome.html


ແຫ ຼ່ ງ ທ ຼ່ ວ ໄ ປ ຂອ ງສ ານຕ ະກ ຼ່ ວ  

4 

ຫ  ວຽກອະດິ ເລກທ ຼ່ ມ ການໃຊື້ ສານຕະກ ຼ່ ວຄວນອາບນ ື້ າແລະປຼ່ ຽນເຄ ຼ່ ອງນ ຼ່ ງແລະເກ ບກຼ່ ອນທ ຼ່ ຈະກ ບບື້ ານ. 
ເຄ ຼ່ ອງນ ຼ່ ງທ ຼ່ ໃສຼ່ ໃນບຼ່ ອນເຮ ດວຽກຄວນຊ ກລື້ າງແຍກຕຼ່ າງຫາກຈາກເຄ ຼ່ ອງນ ຼ່ ງອ ຼ່ ນໆ. 
ແລຼ່ ນຈ ກຊ ກລື້ າງຄ ື້ ງໜ ຼ່ ງກຼ່ ອນທ ຼ່ ຈະໃຊື້ ຈ ກຊ ກຜື້ າອ ກຄ ື້ ງ. 

ພ ດຕິກ າ Pica 

Pica ແມຼ່ ນເວລາທ ຼ່ ຜ ື້ ໃຫຍຼ່ ຫ  ເດ ກນື້ ອຍກື້ ຽວຫ  ກິນສິຼ່ ງທ ຼ່ ບ ຼ່ ແມຼ່ ນອາຫານ ເຊ ຼ່ ນດິ ນ, ດິ ນເຜ າ, 

ຫ  ຊິ ື້ ນສຼ່ ວນວ ດສະດ ທ ຼ່ ຢ ຼ່ ອາໃສເຊ ຼ່ ນຊິ ບສ , ຝາເຮ ອນ, ຫ  ພ ື້ ນເຮ ອນ. ຖື້ າພ ບພ ດຕິກ າ pica, 

ຄວນຈະຄ ື້ ມຄອງປື້ ອງກ ນການສ າຜ ດສາຕະກ ຼ່ ວ. 

ເຄ ຼ່ ອງຣາວພິເສດ, ເຄ ຼ່ ອງປະດ ບ, ກະແຈ, ເຄ ຼ່ ອງຊ ກປາ ແລະຂອງຫ ິ ື້ ນ 

ມ ຂອງອ ຼ່ ນໆ ທ ຼ່ ມ ສານຕະກ ຼ່ ວທ ຼ່ ເດ ກສາມາດເອ າໃສຼ່ ປາກໄດື້ . ຫ າຍໆ 
ຊະນິ ດທ ຼ່ ພ ບເຫ ນທ ຼ່ ວໄປວຼ່ າມ ສານຕະກ ຼ່ ວແມຼ່ ນໂລຫະ, ສ ຂາວ, ສ ເຫ  ອງສ ດໃສ, ຫ  ສ ແດງ. 
ບາງຍຼ່ າງເຫ  ຼ່ ານ ື້ ອາດຈະລວມມ : 

▪ ເຄ ຼ່ ອງປະດ ບ ແລະເຄ ຼ່ ອງປະດ ບເຄ ຼ່ ອງນ ຼ່ ງ 

▪ ເຄ ຼ່ ອງຣາວພິເສດທ ຼ່ ອາດຈະໃສຼ່ ເພ ຼ່ ອຈ ດປະສ ງທາງສາສະຫນາ, ເພ ຼ່ ອປື້ ອງກ ນຄວາມຊ ຼ່ ວ, 

ປ ກປື້ ອງຫ  ນ າພາຄວາມໂຊກດ . ພວກນ ື້ ອາດມ ຊ ຼ່ ທ ຼ່ ແຕກຕຼ່ າງກ ນ, ເຊ ຼ່ ນ Tabeez ຫ   Tabiz, 

ແລະອາດຈະບ ຼ່ ຖ ວຼ່ າເປ ນເຄ ຼ່ ອງປະດ ບໂດຍຄອບຄ ວ. 
▪ ພວງກ ນແຈ ຫ   ກະແຈ 

▪ ລ ກຫນ ກໃຊື້ ຊ ກປາ 

▪ ຊອກສ ຂາວ 

▪ ຂອງນ າເຂ ື້ າ, ວ ດຖ ບ ຮານ, ຂອງຫ ິ ື້ ນເດ ກນື້ ອຍທ ຼ່ ທາສ ຫ  ຖ ກຮຽກຄ ນ, ເຄ ຼ່ ອງດ ນຕ , ແລະຂອງຫ ິ ື້ ນ. 
▪ ເຄ ຼ່ ອງປ ື້ ນດິ ນເຜ າ ຫ   ເຄ ຼ່ ອງປ ື້ ນດິ ນເຜ າທ ຼ່ ທາສ ແລື້ ວ 
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