まんがでわかる

化学物質
取扱の基本
ကာာတွွန်းး�ဖြ�င့် �် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု�င််တွွယ််ခြ�င်းး�၏ အခြေ�ေခံံ

ဤရုုပ််ပြ�သင််ထော�ာက််ကူူပစ္စစည်း�း သည်် ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ၏အန္တတရာာယ််၊ အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ နှှ
ု င့််� အလုုပ််လုုပ််သည့်အ
�် ခါါတွွင််
မှှတ််သားး�ရမည့််အ
� ချျက််များ�း�၊ အရေး�းပေါ်�်အစီီအမံံစသဖြ�င့််� အလုုပ််ကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�စွာာ� လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််ရန််
လိုုအ
� ပ််သော�ာ အခြေ�ေခံံအသိိပညာာဗဟုုသုတနှှ
ု
င့််� ပတ််သက််၍ သင််ယူူရန််အတွွက်် ဖန််တီးး�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

မြ�န််မာာဘာာသာာ
ビルマ語版

ဥပမာာအနေေနဲ့့ �

ရေ�နဲ့့ လူ့့�ခန္ဓာာ
�ကိုယ်
ု� ်ကိုု�
�

ရုုတ််တရတ််ဖြ�စ််သွားး��ပေ�မယ့််�

ဖွဲ့့��စည်းး�ထားး�တဲ့့�

မေး�းခွွန်း�း မေး�းပါါမယ််!

ပရိုု�တိိန်းး�၊ အမိုု�င််နိုအ
ု� က််ဆစ််

"ဓာာတုုပစ္စစည်း�း " လို့့��ပြော��ာလိုု�က််ရင််
ဘာာကိုု� ပုံံဖော်
� �်�မိိပါါသလဲဲ?

Home center နဲ့့ �

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ?

ဆေး�းဆိုု�င််တွေ�ေမှာာ� ရော�ာင်းး�နေေတဲ့့�

ကျွွန််တော်�်�တို့့��ရဲ့့ နေ့့�စဥ််ဘဝနဲ့့
�
�

သုုတ််ဆေး�း၊ ကြေး��းချွွတ််ဆေး�း၊ ပိုးး��သတ််ဆေး�း၊

သိိပ််အများ�း�ကြီး�း�

အရော�ာင််ချွွတ််ဆေး�းစတာာတွေ�ေ...။

ဆက််စပ််မှုုရှိ�တဲ့
ိ အ
့� ရာာမဟုုတ််ဘူးး�။

ကမ္ဘာာ�ပေါ်�်မှာာ�ရှိိ�တဲ့့� အရာာအားး�လုံးး��ကိုု�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေနဲ့့ ပြု� �ုလုုပ််ထားး�တာာ။
အဲ့့ဒါ
� ါတော့�့� မမှှန််ဘူးး�။
ကျွွန််မတို့့��ရဲ့့ အနီးး�နား�းပတ််ဝန်းး
�ကျျင််က
�
အရာာတွေ�ေအားး�လုံးး��ကိုု�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေနဲ့့ လုု
� ပ််ထားး�တာာ။

ဟင််၊ ဟုုတ််လားး�!

ဒါါပေ�မဲ့့� ကိုု�င််တွွယ််တဲ့့အ
� ခါါမှာာ�
သတိိမထားး�ဘူးး�ဆိုု�

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််
ဖြ�စ််ပွား��းစေ�နိုု�င််တယ််။

ကဲဲဒါါဆိုု�ရင်် ဒီီနေေရာာမှာာ�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု�င််တွွယ််နည်းး�နဲ့့ �

ဟင််? ဟုုတ််လားး�!?

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််နဲ့့ �ပတ််သက််ပြီး�း�
စဉ်းးစား�းကြ�ည့််�ရအော�ာင််။

ဟုုတ််တယ်။်

ဟုုတ််ကဲ့။့�

ကြော��ာက််စရာာကော�ာင်းး�လိုု�က််တာာ။

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််မတော်�်�တဆမှုကို
ု ု� ဖြ�စ််စေ�တဲ့့�
ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေရဲ့့ ဂုု� ဏ််သတ္တိိ�တွေ�ေက

ဟုုတ််တယ််နော်�်�။

ကြီး�း�မား�းတဲ့့�

"အန္တတရာာယ််" နဲ့့ "အန္တတ
ရာာယ််ရှိ�မှု
ိ "ု
�

ဆိုုပြီး� �း� အမျိုး�း��အစား�းကြီး�း� 2 မျိုး�း��
ခွဲဲ�ခြား�း�နိုု�င််တယ််။

ပြီး�း�တော့�့� အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ က
ု

"အဆိိပ််သင့် �ခြ် �င်းး�" ချျည်းး�ပဲဲမဟုုတ််ဘူးး�

အချိိ�န််ကြာ�ာကြာ�ာ

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု� ရှူူ�သွွင်း�း မိိရင််

မသိိလိုု�က််တဲ့အ
့� ချိိ�န််မှာာ�ပဲဲ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု�

"အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ "ု ဆိုု�တာာ

"အန္တတရာာယ််" ဆိုု�တာာ

မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််ခြ�င်းး�နဲ့့ ပေါ�ါက််ကွဲဲ�ခြ�င်းး
�စတဲ့့�
�

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�နဲ့့ ပါးး�စပ််ကနေေ
ရှူူ�သွွင်း�း မိိခြ�င်းး�ကြော��ာင့် �်
�
အဆိိပ််သင့် �ခြ် �င်းး�ကိုုဖြ� �စ််ပေါ်�်စေ�တဲ့့အ
� ပြ�င််

ထိိခိုု�က််စေ�နို ု�င််တယ််

"နာာတာာရှှည််အဆိိပ််သင့် �ခြ် �င်းး�" လည်းး�ရှိိ�တယ််
ဥပမာာအနေေနဲ့့ ကင််ဆာာလည်းး
�ဖြ�စ််နိုု�င််တယ််။
�

လက််နဲ့့ �ပွတ််မိိခြ
ွ
�င်းး�နဲ့့ �

ကင််ဆာာ

မျျက််လုံးး��ထဲဲဝင််ခြ�င်းး�ကြော��ာင့် �်

ရော�ာင််ရမ်းး�ခြ�င်းး� (ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကြော��ာင့် �်

ဒဏ််ရာာဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�) ဖြ�စ််ပွား��းတတ််တဲ့့�
ဂုုဏ််သတ္တိိ�ကိုု� ဆိုု�လိုု�တယ််။

ပိုးး��သတ််ဆေး�းနဲ့့ အရော�ာင််ချွွတ််ဆေး�းလိုု
�မျိုး�း��
�

နေ့့�စဥ််အသုံးး��ပြု�ုနေေတဲ့့� ထုုတ််ကုန််ပ
ု စ္စစည်း�း တွေ�ေမှာာ�လည်းး�
အသုံးး��ပြု�ုနည်းး� မှား��းယွွင်း�း သွားး��ရင််

အသက််အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််တာာမို့့��လို့့��
သတိိထားး�ဖို့့��လိုု�တယ််နော်�်�။

မီးး�လော�ာင််မှုုဖြ�စ််ပွား��းစေ�တဲ့့�

ဂုုဏ််သတ္တိိ�ကိုု� ဆိုု�လိုု�တယ််။

ဘာာပဲဲဖြ�စ််ဖြ�စ်် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကိုု�
ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ဖို့့��စည်းး�မျျဥ်းး�တွေ�ေကိုု�
လိုု�က််နာာဖို့့��အရေး�းကြီး�း�တယ််။

ဥပမာာအနေေနဲ့့ �

ကဲဲဒါါဆိုု� ဒီီနေေရာာမှာာ�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း နဲ့့ �ပတ််သက််တဲ့့�

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််မတော်�်�တဆမှုစာ
ု ာရင်းး�ဇယားး�ကိုု�
ကြ�ည့််ကြ� �ည့််�ရအော�ာင််။

အလုုပ််အကြော��ာင်းး�အရာာနဲ့့ ကိုု
ီ ့�
� �က််ညီတဲ့

အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု� မှှန််မှှန််ကန််ကန််
ဝတ််ဆင််ရမယ််။

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကြော��ာင့် �် ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််အရေ�အတွွက််

ကိုု�င််တွွယ််မယ့််ဓာ
� ာတုုပစ္စစည်း�း ရဲ့့ �

(သီးး�သန့် �ဘေး�းအန္တတ
ရာာယ််ဖြ�စ််ပွား��းစေ�သည့််အ
� ရာာ)
်

1

အန္တတရာာယ််ရှိ�သော
ိ �ာပစ္စစည်း�း

213 မှုု

2

မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််သော�ာပစ္စစည်း�း

164 မှုု

3

လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််သော�ာဓာာတ််ငွေ့့��

59 မှုု

4

ပေါ�ါက််ကွဲဲ�တတ််သော�ာပစ္စစည်း�း များ�း�

14 မှုု

ကိုးး��ကားး�- 2019 ခုုနှှစ််တွွင်် ဖြ�စ််ပွား��းသော�ာ အလုုပ််သမား�းများ�း�ထိိခိုု�က််သေ�ဆုံးး��မှုုအစီီရင််ခံံစာာအနက်် ဘေး�းအန္တတရာာယ်ဖြ် �စ််ပွား��းစေ�သည့််�အရာာသည်် "အန္တတရာာယ််ရှိ�သော
ိ �ာပစ္စစည်းး�"၊
"မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််သော�ာပစ္စစည်းး�"၊ "လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််သော�ာဓာာတ််ငွေ့့��"၊ "ပေါ�ါက််ကွဲဲ�တတ််သော�ာပစ္စစည်းး�များ�း�" ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� စုုစည်းး�ထားး�သည့််�အရာာ။

သိုု�လှော�ာ�င််ဘူးး�မှာာ� ကပ််ထားး�တဲ့့� လေ�ဘယ််လ််နဲ့့ �
Pictogram (ရုုပ််ပုံံဖော်
� �်�ပြ�ချျက််) ကိုု�
ကြို�ု�တင််စစ််ဆေး�းရမယ််။

စိုးး��ရိိမ််စရာာနဲ့့ �

ကိိရိိယာာ

အနံ့့�

ပုံံ�မှှန််နဲ့ ့ �မတူတဲ့
ူ ့� အရာာတွေ�ေရှိိ�ခဲ့့�ရင််

ချျက််ချျင်းး� တာာဝန််ခံံဆီီ သတင်းး�ပို့့��ပါါ။

ရုုပ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င််ရာာအခြေ�ေအနေေ

အသံံ

အဆော�ာက််အအုံံ�

အနည်းး�ဆုံးး��တော့�့�

ဒီီ 3 ခုုကိုု� သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။
"အန္တတရာာယ််ရှိ�သော
ိ �ာပစ္စစည်း�း " နဲ့့"မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု
�င််သော�ာပစ္စစည်း�း " က
�
များ�း�လိုု�က််တာာနော်�်�...။

ကဲဲဒါါဆိုု� ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု�င််တွွယ််တဲ့့လု
� ပ််င
ု န်းး�ခွွင််မှာာ�

ဟုုတ််ကဲ့!့�

ဘယ််လိုု�မျိုး�း��အရာာတွေ�ေကိုု� သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ

သတိိထားး�ရမလဲဲဆိုု�တာာ ကြ�ည့််�သွားး��ရအော�ာင််!

ဒီီနေေရာာမှာာ�

လေ�ဘယ််လ််မှာာ�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုကြ�တဲ့့�

လေ�ဘယ််လ််မှာာ�

Pictogram နဲ့့ �ပတ််သက််ပြီး�း�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု�င််တွွယ််တဲ့့အ
� ခါါ
အနည်းး�ဆုံးး��လိုုအ
� ပ််တဲ့့�

သတင်းး�အချျက််အလက််တွေ�ေကိုု�

GHS*
Pictogram

ဖော်�်�ပြ�ထားး�ပါါတယ််။

လေ�ဘယ််လ််

ကြ�ည့််�သွားး��ရအော�ာင််။

*GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

(ဓာာတုုပစ္စစည်း�း အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�ခြား�း�ခြ�င်းး�၊ ဖော်�်�ပြ�ချျက််နှှင့််� စပ််လျျဥ်းး�သည့််� ကမ္ဘာ့့��လုံးး��ဆိုု�င််ရာာသဟဇာာတဖြ�စ််မှုုစနစ််)

Pictogram ဆိုု�တာာ

လက််တွေ့�့�လေ�ဘယ််လ််ကိုု�

တစ််ချျက််လော�ာက််ကြ�ည့်�တာ
် ာနဲ့့ �

ကြ�ည့််ကြ� �ည့််�ရအော�ာင််။

ဖော်�်�ပြ�ထားး�တာာမို့့��အလုုပ််သမား�းရဲ့့ ဘေး�းကင်းး
�လုံံ�ခြုံ��မှု
ံ နဲ့
ု ့�
�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ရဲ့့ အန္တတ
� ရာာယ််နဲ့့ �

အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ ကို
ု ု� ခွဲဲ�ခြား�း�ပြီး�း�

နား�းလည််လွွယ််တယ််နော်�်�!

ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ကာာကွွယ််ဖို့့��

နား�းလည််လွွယ််စေ�တဲ့့� ရုုပ််ပုံံ�နဲ့ ့ �

(ကုုန််ပစ္စစည်း�း ၏ သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာအမည််) △△△ ကုုန််ပစ္စစည်း�း ○○○○
(ရုုပ််ပုံံဖော်
� �်�ပြ�ချျက််)

ဟုုတ််တယ််။ လေ�ဘယ််လ််နဲ့့ SDS
မှာာ�
�

အသုံးး��ဝင််တယ််လေ�။

ဖော်�်�ပြ�ထားး�တဲ့့အ
� ရာာနော့�့�။

(သတိိပြု�ုရမည့််� စကားး�လုံးး��)

အန္တတရာာယ််

(အန္တတရာ ာယ်် ရှိ�သော
ိ �ာအချျက််အလက််)

. မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််သော �ာအရည််နှှင့််� ရေ�နွေး�း�ငွေ့့��

. ရှူူ�ရှိုု�က််မိိပါ ါက အဆိိပ််ဖြ�စ််စေ�သည််

(သတိိပြု�ုရန််အချျက််) ကိုု�င််တွွယ််သည့််�အ ခါါ သတိိပြု�ုရန််

. မီးး�မရှို့့�� ရ . တစ််ကိုု�ယ််ရေ�သုံးး��အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်းး�နှှင့််� လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကိိရိိယာ ာကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါ

ဒီီနေေရာာမှာာ� သာာမန််

လေ�ဘယ််လ််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််အ
� ချျက််များ�း�
・အန္တတရာာယ််ကိုုဖော်
� �်�ပြ�ထားး�သည့််� ရုုပ််ပုံံဖော်
� �်�ပြ�ချျက််
・သတိိပြု�ုရမည့််� စကားး�လုံးး��

Pictogram နဲ့့ �ပတ််သက််ပြီး�း�

・အန္တတရာာယ််ရှိ�သော
ိ �ာအချျက််အလက််

Pictogram မှာာ� အားး�လုံးး�� 9 ခုုရှိ�တ
ိ ယ််။
4 ခုု ကိုု� ပြော��ာပြ�ပါါမယ််!

နော�ာက််စာာမျျက််နှာာ�ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါနော်�်�။

・သတိိပြု�ုရန််အချျက််

・ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ၏အမည််

・ပေး�းသွွင်း�း သူူကိုု� သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််
・အခြား�း� နိုု�င််ငံတွ
ံ င်း
ွ �း ဥပဒေေအရ ပြ�သရန််လိုုအ
� ပ််သော�ာအရာာများ�း�

လေ�ဘယ််လ််တစ််ခုုတည်းး�ဆိုု�ရင််အချျက််အလက််က
မလုံံ�လော�ာက််တာာလည်းး�ရှိိ�နို ု�င််တာာမို့့��

Safety Data Sheet

"SDS (ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��မှု
ံ ု အချျက််အလက််ဇယားး�, Safety Data Sheet)"
ကိုု�လည်းး� စစ််ဆေး�းပါါ။

မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�များ�း�

တိုု�က််စား�းခြ�င်းး�များ�း�

ရုုတ််တရတ််အဆိိပ််သင့််�ခြ�င်းး�များ�း�

ကင််ဆာာဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််ခြ�င်းး�များ�း�

ဟုုတ််ကဲ့!့�

SDS ဆိုု�တာာ

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ရဲ့့ အန္တတ
� ရာာယ််နဲ့့ �

အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ အ
ု ချျက််အလက််တွေ�ေကိုု�
ရေး�းသားး�ထားး�တဲ့့�

လမ်းး�ညွှှန််လက််စွဲဲ�ပါါ။

ကျျန််တာာတွေ�ေကိုု�

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�မှာာ�

ကြ�ည့််ကြ� �ရအော�ာင််!

အရေး�းပေါ်�်အချိိ�န််အတွွက််

Pictogram ကိုု�မှှတ််သားး�ထားး�ပြီး�း�

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��စွာာ�
ံ
အလုုပ််လုုပ််ကြ�ရအော�ာင််!

အထူးး�သဖြ�င့် �် သတိိထားး�စေ�ချျင််တာာက
ဒီီ 2 ခုု ပါါ။

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေမှာာ�

အန္တတရာာယ််

ပေါ�ါက််ကွဲဲ�ခြ�င်းး�နဲ့့ မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််ခြ�င်းး
�၊
�

တိုု�က််စား�းခြ�င်းး�လိုု�မျိုး�း�� အန္တတရာာယ််ရှိ�တဲ့
ိ ့�
ဂုုဏ််သတ္တိိ�ရှိိ�တဲ့အ
့� ရာာတွေ�ေလည်းး�

အော�ာက််ဆီီဂျျင််နှှင့်ဓာ
�် ာတ််ပြု�ုသော�ာပစ္စစည်း�း

မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််သော�ာပစ္စစည်း�း

ရှိိ�တယ််။

မလော�ာင််ကျွွမ်းး�သော်�်�လည်းး� အခြား�း�ပစ္စစည်း�း များ�း�ကိုု�
အော�ာက််ဆီီဂျျင််နှှင့််� ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဓာာတ််ပြု�ုစေ�သည့််�ပစ္စစည်း�း ။

သိုု�လှော�ာ�င််ဘူးး�အဖုံးး��ကိုု� တင်းး�ကျျပ််စွာာ� ပိိတ််ပါါ။

ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဓာာတ််ပြု�ုတတ််သည့််အ
� တွွက််

ပျျက််စီးး�လွွယ််သော�ာသိုု�လှော�ာ�င််ဘူးး�ထဲဲတွွင်် မသိုု�လှော�ာ�င််ပါါနှှင့််။�
ပေါ�ါက််ကွဲဲ�တတ််သော�ာပစ္စစည်း�း

ဖိိအားး�မြ�င့််ဓာ
� ာတ််ငွေ့့��

မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််ခြ�င်းး�၊ လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�

အလိုုအ
� လျော�ာ�က််လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�

ကိုုယ်
� ်တိုု�င််ဓာာတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

ရေ�နှှင့််ဓာ
� ာတ််ပြု�ု၍လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််ခြ�င်းး�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေရဲ့့ အန္တတ
� ရာာယ််က
အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�တယ််နော်�်�။

ရုုတ််တရတ််တိုု�က််မိိခြ�င်းး�နှှင့််� ပွွတ််တိုု�က််ခြ�င်းး�၊
မီးး�ရှို့့�� ခြ�င်းး�နှှင့််� အပူူပေး�းခြ�င်းး� တို့့��ကိုု� မပြု�ုလုုပ််ရ။

အော�ာက််ဆီီဂျျင််နှှင့််ဓာ
� ာတ််ပြု�ုခြ�င်းး�

Organic peroxidability

တခြား�း�

ဘယ််လိုုလု
� ပ််ရင််
ု

ရေ�နဲ့့ဓာာတ််ပြု�ုပြီး
�း�လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််တဲ့့�
�

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ကင်းး�နဲ့့ �

(ရေ�နဲ့့ဓာာတ််ပြု�ုရင််
အန္တတရာာယ််ရှိ�တဲ့
ိ )့� ပစ္စစည်း�း တွေ�ေနဲ့့ �
�

အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မလဲဲ။

ဖိိအားး�မြ�င့်ဓာ
�် ာတ််ငွေ့့��တွေ�ေကိုု�လည်းး� သတိိပြု�ုဖို့့��လိုု�တယ််။

အရင််ဦးးဆုံးး�� ယေ�ဘုုယျျအချျက််တွေ�ေကိုု�

တည််ငြိ�ိမ််လျှှပ််စစ််က

သတိိထားး�ပါါ!

မီးး�အရင်းး�အမြ�စ််ဖြ�စ််တာာ အများ�း�ဆုံးး��ပဲဲမို့့��
သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ ဖယ််ရှား��းပါါ။

မီးး�နဲ့့ ဝေး�းဝေး�းမှာာ�ထားး�ပါါ။
�

Earth တပ််ဆင််ထားး�ရင််
အဲ့့ဒါ
� ါကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပြီး�း�တော့�့�လည်းး�
တည််ငြိ�ိမ််လျှှပ််စစ််ကိုု� ဖယ််ရှား��းနိုု�င််တယ််လေ�။

သီးး�သန့် �သိုု
် ရာာတွွင်် သိုု�လှော�ာ�င််ပါါ။
် �လှော�ာ�င််သည့်�နေေ
လော�ာင််ကျွွမ်းး�လွွယ််သော�ာပစ္စစည်း�း

သတ္တုု�အမှုုန့်၊� ် ဆီီသုတ််
ု ထားး�သော�ာစက္ကူူ�နှှင့််�
အဝတ််ကိုု� နေေရော�ာင််ခြ�ည််နှှင့််� တိုု�က််ရို�က််ထိိတွေ့�့
ု
�သော�ာ

တည််ငြိ�ိမ််လျှှပ််စစ််ကိုု� ဖယ််ရှား��းပါါ။

အော�ာက််ဆီီဂျျင််
(လေ�ထုု)

မီးး�အရင်းး�အမြ�စ််

နေေရာာတွွင်် မထားး�ပါါနှှင့််။�

မီးး�လော�ာင််ကျွွမ်းး�ခြ�င်းး�က လော�ာင််ကျွွမ်းး�လွွယ််တဲ့့�ပစ္စစည်း�း ၊
အော�ာက််ဆီီဂျျင်် (လေ�ထုု)၊
မီးး�အရင်းး�အမြ�စ်် 3 ခုု အတူူပေါ�ါင်းး�ပြီး�း�

တည််ငြိ�ိမ််လျှှပ််စစ််ကာာကွွယ််တဲ့့�
အကာာအကွွယ်ဝ
် တ််စုံံ�နဲ့ ့ ဖိိနပ််ကိုု
�လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုကြ�ရအော�ာင််နော်�်�။
�

ဖြ�စ််ပေါ်�်တတ််တဲ့့အ
� ရာာဆိုု�တာာကိုု�လည်းး�
မှှတ််သားး�ထားး�ရမယ််နော်�်�။

※ကိုးး��ကားး�- ဗဟိုုလု
� ပ််င
ု န်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�ရေး�းအသင်းး� "ချျက််ချျင်းး�လေ့�့ကျျင့််�ရန််စီးး�ရီးး� ဓာာတုုပစ္စစည်း�း များ�း�ကိုု� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�စွာာ�နှှင့််� မှှန််ကန််စွာာ�ကိုု�င််တွွယ််ခြ�င်းး� - SDS ဖတ််နည်းး�"

ဟင်းး�... ဘာာလို့့��လဲဲမသိိဘူးး� နေေရထိုု�င််ရတာာမကော�ာင်းး�ဘူးး�...။

ဘယ််လိုုလု
� ပ််ရင််
ု
ကျျန်းး�မာာရေး�းထိိခိုု�က််မှုကို
ု ု�
မဖြ�စ််အော�ာင််လုုပ််နို ု�င််မလဲဲ?

အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ ု

နည်းး�လမ်းး�တွေ�ေက အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပေ�မယ့််�

အခြေ�ေခံံအနေေနဲ့့ �ကတော့�့� လေ�ဝင််လေ�ထွွက််နဲ့ ့ �
အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု� ဝတ််ဆင််တာာပါါ။

အဆင််ပြေ�ေရဲ့့ �လားး�!?

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေမှာာ� အန္တတရာာယ််ရှိ�တဲ့
ိ အ
့� ရာာတွေ�ေက
အများ�း�ကြီး�း�ရှိိ�တယ််!

■ အချျက်် 1

လေ�ဝင််လေ�ထွွက််

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေရဲ့့ အဓိိကအန္တတ
ရာာယ််ရှိ�မှု
ိ ကို
ု ု�
�
ကြ�ည့််ကြ� �ည့််�ရအော�ာင််။
■ ရုုတ််တရတ််အဆိိပ််သင့် �ခြ် �င်းး�

အချိိ�န််တိုုအ
� တွွင်း�း လူ့့�ခန္ဓာာ�ကိုယ်
ု� ်အားး� ကျျန်းး�မား�းရေး�းထိိခိုု�က််မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။

လေ�ဝင််လေ�ထွွက််က Local exhaust ventilationနဲ့့ �

ဥပမာာ- ဆိုု�င််ယာာနိုု�က််အဆိိပ််၊ ကာာဗွွန််မိုု�နော�ာက််ဆိုု�ဒ််၊ ဟိုု�က််ဒရို�ဂျ
ု ျင််ဆာာလဖိုု�က််စသည််

ဒီီလူအ
ူ သုံးး��ပြု�ုနေေတာာက

လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ပန််ကာာကိုု� ဖွွင့်ထား
�် း�ပြီး�း�

■ မျျက််လုံးး��ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�၊ ကျိိ�န်းး�စပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� အရေ�ပြား�း�ကိုု� တဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�စား�းလာာခြ�င်းး�၊ ကျိိ�န်းး�စပ််ခြ�င်းး�
လူူတို့့��၏ အရေ�ပြား�း�နှှင့််� မျျက််လုံးး��တို့့��တွွင်် ထိိခိုု�က််မှုများ�း
ု � ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။

လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�တဲ့့�နေေရာာမှာာ�

ဥပမာာ- ဟိုု�က််ဒရို�ကလို
ု
ု�ရစ််အက််စစ််၊ ဆာာလဖျူူ�ရစ််အက််ဆစ်် ၊ အမိုးး��နီးး�ယားး�၊ ကော့�့�စတစ််ဆော်�်�ဒါါစသည််

■ အချျက်် 2

■ ကင််ဆာာဖြ�စ််စေ�နိုု�င််ခြ�င်းး�

Local exhaust ventilation နော်�်�။

အလုုပ််လုုပ််တာာက အဓိိကအချျက််နော်�်�။

အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� အသုံးး��ပြု�ုရမဲ့့�

အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း တွေ�ေက မတူူဘူးး�။

ထိိတွေ့�့� ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကင််ဆာာဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။

အလုုပ််မလုုပ််ခင်် စစ််ဆေး�းထားး�ကြ�ရအော�ာင််။

ဥပမာာ- ဘင််ဇင်် (Benzene)၊ 1,2-Dichloropropane၊ Hexavalent chromium စသည််

ဒါ့့�အပြ�င််

■ အာာရုံံ�ခံစား�းမှု
ံ
ထိိခို
ု
ု�က််ခြ�င်းး�

■ မျိုး�း��ဆက််ပွား��းဆဲဲလ််အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲခြ�င်းး�

အရေ�ပြား�း�နှှင့််�ထိိတွေ့�့�မိိခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဓာာတ််မတည့််�ခြ�င်းး�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််။

■ မျိုး�း��ပွား��းမှုုဆို�င််
ု ရာာအဆိိပ််သင့် �ခြ် �င်းး�
စတာာတွေ�ေရှိိ�တယ််နော်�်�။

နော�ာက််ပိုု�င်း�း က "အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း "
စာာမျျက််နှာာ�ကိုု�လည်းး� ကိုးး��ကားး�ပါါနော်�်�!

ရှူူ�ရှိုု�က််မိိပြီး�း� လေ�ဝင််အသက််ရှူူ�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�အထိိမခံံနို ု�င််သော�ာ (ပန်းး�နာာ) နှှင့််�
ဥပမာာ - Isocyanate အမျိုး�း��အစား�း၊ Amine အမျိုး�း��အစား�း စသည််

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ရှိ�တဲ့
ိ ့� ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ဖြ�စ််လည်းး�ပဲဲ
စနစ််တကျျ ပါါဝင််မှုုထိိန်းး�ချုု�ပ််ခြ�င်းး�စတာာတွေ�ေကိုု� လုုပ််ထားး�နိုု�င််ရင််

အလုုပ််လုုပ််တဲ့အ
့� ချိိ�န််မှာာ�

ကျျန်းး�မာာရေး�းထိိခိုု�က််မှုကို
ု ု� ကာာကွွယ််နိုု�င််ပါါတယ််။

လေ�ထုုထဲဲက ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေရဲ့့ �

ပါါဝင််မှုုကိုု� မကြာ�ာခဏ တိုု�င်း�း တာာဖို့့��အရေး�းကြီး�း�တယ််နော်�်�။

အဲ့့ဒါ
� ါထက််နည်းး�မယ််ဆိုု�ရင််

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေ ခန္ဓာာ�ကိုယ်
ု� ်ထဲဲဝင််ရော�ာက််နိုု�င််တဲ့့�

ကျျန်းး�မာာရေး�းအပေါ်�်ဆိုးး��ရွား��းတဲ့့�ထိိခိုု�က််မှုတွေ�ေ
ု
မရှိိ�ဘူးး�လို့့��
သတ််မှှတ််ထားး�တဲ့့�ပါါဝင််မှုုကိုု� လက််ခံံနို ု�င််တဲ့့�ပါါဝင််မှုု

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း များ�း� ခန္ဓာာ�ကိုယ်
ု� ်ထဲဲသို့့��ဝင််ရော�ာက််နိုု�င််သော�ာလမ်းး�ကြော��ာင်းး�

(အလုုပ််ခွင််ထိိတွေ့�့
ွ
� မှုုကန့် �သတ််ချျက််)လို့့��
်

အဓိိကလမ်းး�ကြော��ာင်းး�က အသက််ရှူူ�တာာ (ရှူူ�သွွင်း�း တာာ)၊

ခေါ်�်တယ််လေ�။

အရေ�ပြား�း�နဲ့့ မျျက််စိိပဲဲလေ�။
�

လက််ခံံနို ု�င််သော�ာပါါဝင််မှုု
အနိိမ့််�ဆုံးး��

အန္တတရာာယ််သည်် လက််ခံံနို ု�င််သော�ာအတိုု�င်း�း အတာာအတွွင်း�း ရှိိ�သည််ဟုု ယူူဆပါါ

ထိိတွေ့�့� ခြ�င်းး�ပါါဝင််မှုု (အမှှန််တကယ််တိုု�င်း�း တာာသည့််�တန််ဖိုးး��)

အန္တတရာာယ််သည်် လက််ခံံနို ု�င််သော�ာအတိုု�င်း�း အတာာထက်် ကျော်�်��လွွန််နေေသည််

အမြ�င့််�ဆုံးး��

*လက််ခံံနို ု�င််သော�ာပါါဝင််မှုု၊ TLV-TWA စသည််

အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း က ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေကိုု�

ရှူူ�သွွင်း�း တာာနဲ့့ ထိိတွေ့�့�
တာာကိုု� ကာာကွွယ််ဖို့့��အတွွက််
�

အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု�တော�ာင််

အစီီအမံံတစ််ခုဖြု �စ််တယ််။

မှှန််မှှန််ကန််ကန်် အသုံးး��မပြု�ုရင််
အဓိိပ္ပာာ�ယ််မရှိိ�ဘူးး�လေ�။

လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းကင်း�း လုံံ�ခြုံ��ရေး�း
ံ
၊
ကျျန်းး�မာာရေး�းအကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း
နှှင့် �်
အထူးး�ကျျန်းး�မာာရေး�းစစ််ဆေး�းမှုု

အချျက်် 1

အချျက်် 2

အချျက်် 3

ချွွတ််ယူူနည်းး�များ�း�ကိုု� သိိရှိိ�ထားး�ပါါ။

အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။

စစ််ဆေး�းပါါ။

မှှန််ကန််သော�ာ ဝတ််ဆင််နည်းး�နှှင့််�

လဲဲလှှယ််ရမည့််အ
� ချိိ�န််(သက််တမ်းး�ကာာလ)ကိုု�

တခြား�း� အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု�တော့�့�

အကာာအကွွယ််မျျက််မှှန််

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကာာကွွယ််ရေး�းသုံးး��လက််အိိတ််

ကိုု�င််တွွယ််သည့််ဓာ
� ာတုုပစ္စစည်း�း နှှင့််� သင့််�တော်�်�သော�ာ

"ကာာတွွန်း�း ဖြ�င့်ဖော်
�် �်�ပြ�ထားး�သော�ာ ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ရေး�း
ံ
၊
ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့် �် လုုပ််ငန်းး�ခွွင််ဘေး�းအန္တတရာာယ်ကာ
် ာကွွယ််ရေး�းအခြေ�ေခံံ
(အထွေ�ေထွေ�ေသင််ကြား�း�ရေး�းပစ္စစည်း�း များ�း�)" မှာာ�
ကိုးး��ကားး�ပါါနော်�်�!
လက််နှှင့််�ထိိတွေ့�့� ခြ�င်းး� (ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကြော��ာင့််� ဒဏ််ရာာဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�နှှင့််�

မျျက််လုံးး��ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််။

အရေ�ပြား�း�တွွင်် ကပ််ပြီး�း�စုုပ််ယူခြူ �င်းး�) ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််။

တစ််ချို့့���ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေ ကိုု�င််တွွယ််တဲ့့အ
� ချိိ�န််မှာာ�
နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�မှှန််မှှန််ကန််ကန်် ဝတ််ဆင််နည်းး�ကိုု�

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�

"နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�တပ််ဆင််နည်းး�" မှာာ�ကြ�ည့််�ပါါ!

လုုပ််ရတာာမျိုး�း��လည်းး�ရှိိ�တယ််။

အဲ့့ဒါ
� ါက အထူးး�အခြေ�ေအနေေတွေ�ေကိုု�

ရှာာ�ဖွေ�ေတဲ့့� ကျျန်းး�မာာရေး�းစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�မို့့��လို့့��

အသက််ရှူူ�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ရှူူ�သွွင်း�း မိိခြ�င်းး�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းသည််။

ဓာာတ််ငွေ့့��မျျက််နှာာ�ဖုံးး��

အလုုပ််သမား�းက အထူးး�ကျျန်းး�မာာရေး�းစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု�

ဖုုန််ကာာကွွယ််သည့််�နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�

ပုံံ�မှှန််စစ််ဆေး�းမှုုကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။

အထူးး�ကျျန်းး�မာာရေး�းစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ထားး�တာာကြော��ာင့် �်
ဓာာတုုပစ္စစည်း�း တွေ�ေကြော��ာင့်ဖြ�် �စ််တဲ့့� ကျျန်းး�မာာရေး�းထိိခိုု�က််မှုကို
ု ု�
ကာာကွွယ််နိုု�င််ပြီး�း� ရော�ာဂါါကိုု�လည်းး� စော�ာစော�ာတွေ့�့� ရှိိ�နို ု�င််တယ််။

အကာာအကွွယ်ဝ
် တ််စုံံ�
အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ဝတ််ဆင််တာာနဲ့့ အထူးး�ကျျန်းး
�မာာရေး�းစစ််ဆေး�းခြ�င်းး�လားး�
�
ဟုုတ််ပြီ�ီ! မှှတ််ထားး�လိုု�က််ပြီ�ီ!
အလုုပ််လုုပ််သည့်အ
�် ချိိ�န်် ခန္ဓာာ�ကိုယ်
ု� ်ကိုု�

ကိုု�ယ့်�ကို
် ု�ကိုယ်
ု� ် ကာာကွွယ််ဖို့့��အတွွက််မို့့��လို့့��
နော�ာက််တစ််ကြိ�ိမ်် ပြ�န််စစ််ဆေး�းရမယ််နော်�်�။

ကာာကွွယ််ရန််အတွွက်် ဝတ််ဆင််ပါါ။

လျှှပ််ကူးး�တာာကိုု� ကာာကွွယ််ဖို့့��ဖိိနပ််နဲ့့ �
အဝတ််အစား�းလည်းး� ရှိိ�တယ််လေ�။

တစ််ခုုခုု မူူမမှှန််တာာတွေ�ေ ခံံစား�းမိိရင််
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး�ဆီီ ချျက််ချျင်းး�
အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရမယ််။

နေေထိုု�င််မကော�ာင်းး�ဖြ�စ််ချိိ�န််

တကယ်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််
ဖြ�စ််ပွား��းတဲ့့အ
� ခါါ

အရေး�းပေါ်�် စီီမံံဆော�ာင််ရွွ က််ချျက််များ�း�

လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�အော�ာင််လုုပ််ပါါ။

ဘယ််လိုုလု
� ပ််ရင််ကော�
ု
ာင်းး�မလဲဲ။

အပြ�င််ကိုု�

မြ�န််မြ�န််ထွွက််ရမယ််။
မီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး�

မျျက််လုံးး��နှှင့် �် အရေ�ပြား�း�သို့့��ထိိတွေ့�့�မိိသည့်အ
�် ချိိ�န််

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း များ�း� ကပ််ငြိ�ိနေေခြ�င်းး�

နေေထိုု�င််မကော�ာင်းး�ဖြ�စ််ခြ�င်းး�

အရေး�းပေါ်�်အခြေ�ေအနေေမှာာ�လည်းး�
ပျာ�ာယာာမခတ််ဘဲဲ တည််တည််ငြိ�ိမ််ငြိ�ိမ််
လုုပ််ဆော�ာင််ချျင််ပါါတယ််။

အရင််ဆုံးး�� စင််အော�ာင််
ရေ�ဆေး�းချျရမယ််။

ဟုုတ််တယ််။

ဒီီနေေရာာမှာာ� အရေး�းပေါ်�် စီီမံံဆော�ာင််ရွွ က််ချျက််
တွေ�ေထဲဲကနေေ မီးး�လော�ာင််တဲ့့အ
� ချိိ�န််၊

နာာတယ််။

အဆိိပ််သင့် �တာ
� ချိိ�န််နဲ့့ �
် ာတွေ�ေဖြ�စ််တဲ့့အ

ပတ််သက််ပြီး�း� ကြ�ည့််ကြ� �ည့််�ရအော�ာင််။

ဖြ�စ််နိုု�င််မယ််ဆိုု�ရင််

အဝတ််ကိုု� ချွွတ််လိုု�က််ပါါ။

မီးး�လော�ာင််သည့််အ
� ချိိ�န််

မီးး�စလော�ာင််တဲ့့အ
� ချိိ�န််မှာာ�
ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု� ရေ�လော�ာင်းး�လိုု�က််ရင််

ပိုုပြီး� �း�အန္တတရာာယ််ဖြ�စ််စေ�တာာမျိုး�း��ရှိိ�တယ််။
အထူးး�မီးး�သတ််ဆေး�းဘူးး�ကိုု� သုံးး��ပါါ။

မမျှော်�်��လင့်ထား
�် း�တာာတွေ�ေ ဖြ�စ််ရင််လည်းး�
ပျာ�ာယာာမခတ််ဖို့့��က အရေး�းကြီး�း�တယ််။

ထူးး�ဆန်းး�တယ််လို့့��ထင််ရင််
ကြီး�း�ကြ�ပ််ရေး�းမှူးး�ကိုု�

အရင််ဆုံးး��ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကလူူကိုု� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါ။
ပြီး�း�ရင်် မီးး�သတ််ဌာာနကိုု� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါ။

ချျက််ချျင်းး� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ဖို့့��က

မလွဲဲ�မသွေ�ေ လိုု�က််နာာရမယ့််� စည်းး�မျျဥ်းး�ပါါ!

ဟုုတ််ကဲ့!့�

ကိုု�င််တွွယ််တဲ့့� ဓာာတုုပစ္စစည်း�း အလိုု�က််

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�

သတ််မှှတ််ထားး�တဲ့့� နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ုပါါ!

ရှုု သွင်း
ွ �း ပေါ�ါက််ပါါတဲ့့� နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�အမျိုး�း��အစား�းကိုု�
အသုံးး��မပြု�ုခင်် ကွွက််တိိကျျစေ�ရန််စစ််ဆေး�းမှုု
(ကပ််နေေမှုုကိုု� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�) ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ရမယ််။

တပ််ဆင််နည်းး�

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�အမျိုး�း��အစား�းနဲ့့ ထုု
� တ််လုုပ််တဲ့့�နေေရာာအလိုု�က််
တပ််ဆင််နည်းး�က မတူူတာာမို့့��လို့့��ကိုု�င််တွွယ််မှုုရှှင်း�း လင်းး�ချျက််ကိုု�
သေ�ချာ�ာဖတ််ရမယ််။

ကွွက််တိိကျျစေ�ရန််စစ််ဆေး�းမှုု (အနှုုတ််ဖိိအားး�နည်းး�လမ်းး�)
1) နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�၏ ရှူူ�သွွင်း�း ပေါ�ါက််ကိုု� လက််ဖြ�င့််� ပိိတ််ပါါ။
2) အသက််ကိုု� ဖြ�ည်းး�ညှှင်းး�စွာာ� ရှုု သွင်း
ွ �း ပါါ။

3) ရှူူ�သွွင်း�း ချိိ�န််တွွင်် မျျက််နှာာ�ပြ�င််ပါါ ဆွဲဲ�ပါါလာာမိိပါါက ကွာာ�ဟမှုု ( ယိုု�စိိမ့်�မှု
် )ု ရှိိ�သည််။

ချိိ�တ််အမျိုး�း��အစား�း

ကွွက််တိိကျျစေ�ရန််စစ််ဆေး�းမှုု (အပေါ�ါင်းး�ဖိိအားး�နည်းး�လမ်းး�)
1) နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�၏ ရှူူ�သွွင်း�း ပေါ�ါက််ကိုု� လက််ဖြ�င့််� ပိိတ််ပါါ။
2) အသက််ရှုု ပါါ။
3) မျျက််နှာာ�ပြ�င််မှှ ယိုု�စိိမ့်�မှု
ု ရှိိ�ဘဲဲ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� ကျျယ််လာာပါါက ကွာာ�ဟမှုု ( ယိုု�စိိမ့်�မှု
် မ
် )ု ရှိိ�သည််။
*ကွာာ�ဟမှုု (ယိုု�စိိမ့်�မှု
် )ု များ�း�ပါါက မျျက််နှာာ�စည်းး�အနေေအထားး�နှှင့််� မေး�းသိုု�င်း�း ကြိုး�း��ကိုု� ချိိ�န််ညှိိ�၍ ပြ�င််ဆင််ပါါ။

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ကိုု� မျျက််နှာာ�မှာာ� ကပ််နေေပြီး�း�
2 ချော�ာ�င်းး�ကြိုး�း��ချိိ�တ််

ငြိ�ိမ််နေေတဲ့့�ဟာာကိုု� ဝတ််ဆင််ရမယ််။

သုံးး��ပြီး�း�တဲ့့�နော�ာက်် သတ််မှှတ််ထားး�တဲ့့�

နေေရာာမှာာ� သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ သိိမ်းး�ဆည်းး�ပါါ။

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� ထားး�ရန််

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�ရဲ့့ �
မှှန််ကန််တဲ့့� အသုံးး��ပြု�ုနည်းး�ကိုု�
လိုု�က််နာာပြီး�း� မိိမိိရဲ့့ ခန္ဓာာ
ု� ်ကိုု�
� �ကိုယ်
ကာာကွွယ််ရအော�ာင််!

နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း များ�း� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ချိိ�န််တွင််
ွ ရုုပ််ပုံဖော်
ံ� �်�ပြ�ချျက််ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ!
ရုုပ််ပုံံဖော်
� �်�ပြ�ချျက််

ပုံံ�မှှန်် အန္တတရာာယ််၊ အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ ု
ပေါ�ါက််ကွဲဲ�တတ််သော�ာအရာာ - ပမာာဏများ�း�စွာာ� ပေါ�ါက််ကွဲဲ�ခြ�င်းး�အန္တတရာာယ််
ပေါ�ါက််ကွဲဲ�တတ််သော�ာအရာာ - မီးး�၊ လေ�ပြ�င်းး�ဟပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ကွဲဲ�ကြေ��နိုု�င််သော�ာအန္တတရာာယ််

(ဗုံးး��ပေါ�ါက််ကွဲဲ�ခြ�င်းး�)

အပူူပေး�းပါါက ပေါ�ါက််ကွဲဲ�နိုု�င််သည််

ပုံံ�မှှန််သတိိပြု�ုရမည့််အ
� ချျက််များ�း�၏ ဥပမာာ
ဆေး�းလိိပ််မသော�ာက််ရ။
အပူူချိိ�န််မြ�င့််�ခြ�င်းး�၊ မီးး�ပွား��း၊ မီးး�တို့့��နှှင့််� မနီးး�ကပ််စေ�ရ။
မီးး�လော�ာင််သည့််အ
� ချိိ�န််တွွင်် ထွွက််ပြေး��းပါါ။
ပါါဝင််ပစ္စစည်း�း ၊ သိုု�လှော�ာ�င််ဘူးး�များ�း�ကိုု� ဥပဒေေအတိုု�င်း�း ဖယ််ရှား��းထားး�ပါါ။

အလွွန််အမင်းး�လော�ာင််ကျွွမ်းး�မှုုမြ�င့််�မား�းသော�ာ ဓာာတ််ငွေ့့��၊ Aerosol
အလွွန််မီးး�စွဲဲ�လော�ာင််နိုု�င််သော�ာအရည််နှှင့််� အငွေ့့��
လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််သော�ာပစ္စစည်း�း

အန္တတရာာယ််

အပူူပေး�းပါါက မီးး�လော�ာင််နိုု�င််သည််
(မီးး�တော�ာက််)

လေ�နှှင့််�ထိိတွေ့�့�ပါါက အလိုုအ
� လျော�ာ�က််လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််သည််

အပူူချိိ�န််မြ�င့််�ခြ�င်းး�၊ မီးး�ပွား��း၊ မီးး�တို့့��နှှင့််� မနီးး�ကပ််စေ�ရ။
လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�သော�ာနေေရာာတွွင်် သိုု�လှော�ာ�င််ရမည််။

ရေ�နှှင့််�ထိိတွေ့�့�ပါါက လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု�င််သော�ာဓာာတ််ငွေ့့��ကိုု� ထုုတ််လုုပ််သည််

လော�ာင််ကျွွမ်းး�ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မီးး�တိုးး��လော�ာင််စေ�သည််
မီးး�လော�ာင််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ပေါ�ါက််ကွဲဲ�နိုု�င််သည််
(အဝိုု�င်း�း ပုံံ�စံပေါ်
ံ �် ရှိိ� မီးး�တော�ာက််)

ဆေး�းလိိပ််မသော�ာက််ရ။
မီးး�လော�ာင််နိုု�င််သော�ာအရာာများ�း�နှှင့််� ဝေး�းဝေး�းထားး�ပါါ။
သီးး�ခြား�း�စီီထားး�၍ ထိိန်းး�သိိမ်းး�ပါါ။

နေေရော�ာင််ခြ�ည််နှှင့််� မထိိတွေ့�့�စေ�ဘဲဲ လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�သော�ာနေေရာာတွွင််

ဖိိအားး�မြ�င့််ဓာ
� ာတ််ငွေ့့�� - အပူူပေး�းပါါက ပေါ�ါက််ကွဲဲ�နိုု�င််သည််

သိုု�လှော�ာ�င််ပါါ။

အေး�းခဲဲထားး�သော�ာဓာာတ််ငွေ့့��အရည်် - အေး�းကိုု�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� ဒဏ််ရာာရစေ�နိုု�င််သည််

အနွေး�း�လက််အိိတ််နှှင့််� မျျက််နှာာ�အကာာ၊ အကာာအကွွယ််မျျက််မှှန််ကိုု�

သတ္တုု�သံံချေး�း�တက််နိုု�င််သည််

အခြား�း�သိုု�လှော�ာ�င််ဘူးး�များ�း�သို့့��မပြော��ာင်းး�ရွေ့�့ �ရပါါ

(ဓာာတ််ငွေ့့��ဘူးး�)

အရေ�ပြား�း�ပြ�င်းး�ထန််စွာာ� ပျျက််စီးး�ခြ�င်းး�
(တိုု�က််စား�းခြ�င်းး�)

ဆေး�းလိိပ််မသော�ာက််ရ။

မျျက််စိိ ပြ�င်းး�ထန််စွာာ� ထိိခိုု�က််မှုု

ဝတ််ဆင််ပါါ။

အရေ�ပြား�း�နှှင့််� မျျက််လုံးး��တို့့��အားး� မထိိမိိပါါစေ�နှှင့််။�

ကိုု�င််တွွယ်ပြီး် �း�နော�ာက်် ခန္ဓာာ�ကိုယ်
ု� ်ကိုု� သေ�ချာ�ာစွာာ� ဆေး�းကြော��ာပါါ။

အကာာအကွွယ်ဝ
် တ််စုံံ၊� အကာာအကွွယ််လက််အိိတ််၊ အကာာအကွွယ််မျျက််မှှန််ကိုု� ဝတ််ဆင််ပါါ။

ကျျန်းး�မာာရေး�းအန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ ု

မရှူူ�သွွင်း�း ပါါနှှင့််။�

မျိုု��ချျခြ�င်းး�၊ ရှူူ�ရှိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အရေ�ပြား�း�နှှင့််� တိုု�က််ရို�က််ထိိတွေ့�့
ု
ပါ
� ါက
အသက််အန္တတရာာယ််ရှိ�သည််
ိ
သို့့��မဟုုတ်် အဆိိပ််ဖြ�စ််နိုု�င််သည််

(အရိုးး��ခေါ�ါင်းး�)

နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�၊ အကာာအကွွယ်ဝ
် တ််စုံံ၊� အကာာအကွွယ််လက််အိိတ််ကိုု� ဝတ််ဆင််ပါါ။
သော့�့�ခတ််၍ သိုု�လှော�ာ�င််ပါါ။

မျိုး�း��ရိုးး��လိုု�က််သော�ာရော�ာဂါါဖြ�စ််နိုု�င််သည််။
ကင််ဆာာဖြ�စ််နိုု�င််သည််
မျိုး�း��ပွား��းခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် သန္ဓေေ�သားး�အထိိ ဆိုးး��ကျိုးး���ရှိိ�နို ု�င််သည််

(ကျျန်းး�မာာရေး�းအန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ )ု

ပါးး�စပ််အတွွင်း�း ထည့််�ခြ�င်းး�၊ အရေ�ပြား�း�နှှင့််� ထိိတွေ့�့� ခြ�င်းး�အားး� မလုုပ််ပါါနှှင့််။�
အခန်းး�အပြ�င်် သို့့��မဟုုတ်် လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�သော�ာနေေရာာတွွင််သာာလျှှင်် အသုံးး��ပြု�ုပါါ။

အရေ�ပြား�း�နှှင့််� မထိိမိိပါါစေ�နှှင့််။�
မရှူူ�သွွင်း�း ပါါနှှင့််။�
နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး�၊ အကာာအကွွယ််လက််အိိတ််၊

ရှူူ�သွွင်း�း ပါါက ဓာာတ််မတည့််�မှု၊ု ပန်းး�နာာရင််ကျျပ််၊ အသက််ရှူူ�ရခက််ခြ�င်းး�ကိုု�

အကာာအကွွယ်ဝ
် တ််စုံံ�ကိုု� ဝတ််ဆင််ပါါ။

ဖြ�စ််စေ�နိုု�င််သည််

လေ�ဝင််လေ�ထွွက််ကော�ာင်းး�အော�ာင််လုုပ််ပါါ။

ကိုုယ်
� တွ
် င်း
ွ �း အင်္ဂါါ �များ�း� ပျျက််စီးး�စေ�သည််
မျိုု��ချျ၍ အသက််ရှူူ�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�သို့့��ဝင််ရော�ာက််(မှား��းယွွင်း�း ဝင််ရော�ာက််) ပါါက အသက််
အန္တတရာာယ််ရှိ�နို
ိ ု�င််သည််

မျိုု��ချျခြ�င်းး�၊ ရှူူ�သွွင်း�း ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် အရေ�ပြား�း�နှှင့််� ထိိတွေ့�့�ပါါက အန္တတရာာယ််ရှိ�သည််
ိ
မခံံမရပ််နို ု�င််အော�ာင်် မျျက််လုံးး��ကျိိ�န်းး�စပ််ခြ�င်းး�၊ အရေ�ပြား�း�ကျိိ�န်းး�စပ််ခြ�င်းး�
အရေ�ပြား�း�ဓာာတ််မတည့််�မှုဖြု �စ််ပေါ်�်စေ�နိုု�င််သည််
အသက််ရှူူ�လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ဆိုု�င််ရာာယားး�ယံံခြ�င်းး�၊ အိိပ််ငိုု�က််ခြ�င်းး�၊ မူးး�ဝေ�ခြ�င်းး�များ�း� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််အန္တတရာာယ််ရှိ�မှု
ိ ု

(Exclamation mark)
အိုု�ဇုုန်း�း လွှာာ�ကိုု� ပေါ�ါက််ပြဲ�ဲစေ�ပြီး�း� ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််� ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ထိိခိုု�က််စေ�သည််

ကာာတွွန်း�း ဖြ�င့် �် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ

ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ခြ�င်းး�၏ အခြေ�ေခံံ

ခန္ဓာာ�ကိုယ်
ု� တွ
် င််
ွ မူူမမှှန််မှုများ�း
ု � တွေ့�့� ရှိိ�၍ ထိိတွေ့�့� မှုုနှှင့််�
ပတ််သက််၍ စိုးး��ရိိမ််နေေပါါက
ဆရာာဝန််နှှင့််� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�ကိုု� ခံံယူပါ
ူ ါ။

2021 ခုုနှှစ်် မတ််လတွွင်် ထုုတ််ဝေ�သည််

မရှူူ�ရှိုု�က််မိိပါါစေ�နှှင့််။�

ထုုတ််ဝေ�သူူ - ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့် �် လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန

နေေထိုု�င််မကော�ာင်းး�ဖြ�စ််ချိိ�န််တွွင်် ဆရာာဝန််ကိုု� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ပါါ။
အကာာအကွွယ််ပစ္စစည်း�း ကိုု� ဝတ််ဆင််ပါါ။

စီီစဉ်သူူ - Mizuho Information & Research Institute, Inc.

သိိမ်းး�ဆည်းး�ခြ�င်းး�နှှင့််� ပြ�န််လည််အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ဆိုု�င််ရာာအချျက််အလက််များ�း�နှှင့််�ပတ််သက််၍ ထုုတ််လုုပ််သူူ

ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွ က််သူူ - ဓာာတုုပစ္စစည်း�း ၊ ဓာာတုုပစ္စစည်း�း စီီမံံခြ�င်းး�နှှင့် �ပတ််သက််
၍
်

သို့့��မဟုုတ်် ပေး�းသွွင်း�း သူူနှှင့််� ဆက််သွွယ််ပါါ။

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��မှု
ံ သင််ကြား�း
ု
�ရေး�းဆိုု�င််ရာာသင််ထော�ာက််ကူူ ပြု�ုစုုခြ�င်းး�
ရေ�နေေသတ္တတဝါါများ�း�အတွွက်် အလွွန််အဆိိပ််အတော�ာက််ဖြ�စ််စေ�သည််

ပတ််ဝန်းး�ကျျင််သို့့��လွှှတ််ပစ််ခြ�င်းး�ကိုု� ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ်ပါါ။

ထုုတ််လုုပ််သူူ - Sideranch Inc.

ပါါဝင််ပစ္စစည်း�း ၊ သိုု�လှော�ာ�င််ဘူးး�များ�း�ကိုု� ဥပဒေေအတိုု�င်း�း စွွန့် �ပစ််ပါါ။
်

(ပတ််ဝန်းး�ကျျင််)

မှှတ််ချျက်် - ပုံံ�မှှန််အချျက််များ�း�ကိုု� ကော�ာက််နှုုတ််ဖော်�်�ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််ပါါသည််။

2020.9

ဤစာာရွွ က််စာာတမ်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍ စုံံ�စမ်းး�မေး�းမြ�န်းး�လိုု�ပါါက
အော�ာက််ပါါဌာာနထံံ မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င််ပါါသည််။

ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ အလုုပ််သမား�းနှှင့် �် လူူမှုဖူ
ု ူလုံံ�ရေး�းဝန််ကြီး�း�ဌာာန
အလုုပ််သမား�းစံနှု
ံ န်းု �း ဌာာန

ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ရေး�းနှှ
ံ
င့် �် ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာန
ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ��ရေး�း
ံ
ဌာာနခွဲဲ�

