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ပိုလီကလိုရီနိတ်တက် ဘိင
ု ်ဖီ�ိုင်းများ Polychlorinated
Biphenyls (PCBs) ဆိုတာ ဘာလဲ။
PCBs သည် လူလုပ်ဓာတုပစ�ည်းများအုပ်စု တစ်ခု ြဖစ်သည်။ PCBs ကို ယခင်က
ေဆာက်လုပ်ေရးပစ�ည်းများ�ှင့် လ�ပ်စစ်ထုတ်ကုန်များတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန
့ ့်
အသံုးြပုခဲ့သည်။ ဆီလီေကာ်၊ သုတ်ေဆး၊ ေကာ်၊ ပလတ်စတစ်၊ မီးေချာင်းများ၊

မီးထွန်းည�ိစက်များ�ှင့် လ�ပ်သိုများသည် PCB များပါ၀င်�ိုင်ေသာထုတ်ကုန်များ၏
ဥပမာများြဖစ်သည်။
အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု ပတ်ဝန်းကျင်ဆ ိုင်ရာ ကာကွယ်ေရး ေအဂျင်စီ (EPA) သည် 1979
တွင် PCB များ ထုတ်လုပ်ြခင်း�ှင့် အသံုးြပုမ�အား တားြမစ်ခဲ့သည်။ 1950 �ှင့် 1979
�ကားတွင် ေဆာက်လုပ် သိမဟု
ု ့ တ် ြပုြပင်ခဲ့သည့် အေဆာက်အဦများ၌ PCB များ
ပါဝင်သည့် ေဆာက်လုပ်ေရး ပစ�ည်းများ�ှင့် လ�ပ်စစ်ထုတ်ကုန်များ �ှိေန�ိုင်ပါသည်။

လူအများက PCBs �ှင့် ဘယ်လို ထိေတွ� �ိုင်ပါသလဲ။
ယခင်က အသံုးြပုြခင်း�ှင့် စွန်ပ့ စ်ြခင်းတိေ�ကာင့
ု့
် PCB များသည် က��်ုပ်တ၏
ို ့ ေြမ၊ ေလ၊
ေရ�ှင့် အစားအစာတိတွ
ု ့ င် ဆက်လက်၍ ပျံ� �ှေနသည်
ံ့
။ PCB များသည် �ပိုင်ကွဲပျက်စီးကို
အလွန်ေ�ှးေကွ၍ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန်�ကာြမင့်စွာ ေန�ိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်
PCBs ကျယ်ြပန်စ့ ွာ �ှိေနမ�ေ�ကာင့် လူအများ၏ ခ��ာကိုယ်များတွင် PCBs
ပမာဏအနည်းငယ်သာ �ှိတတ်ပါသည်။ သိေသာ်
ု့
ေယဘုယျအားြဖင့် လူအများတွင် PCB
ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ေသာေ�ကာင့် လူအများတွင် ၎င်းပါ�ှိေနမ�မှာ ေလျာ့ကျလာခဲ့သည်။ အသား၊
�ိထွ
ု ့ က်ပစ�ည်းများ�ှင့်ငါးများ (အထူးသြဖင့် ညစ်ညမ်းေသာ ေရတွင်ဖ မ်းမိေသာငါးများ)
အပါအ၀င် အစားအစာများသည် လူအများစုအတွက် PCB

များ�ှင့် ထိေတွ� မ�၏အဓိကအရင်းအြမစ် ြဖစ်သည်။
မ�ကာေသးမီ�ှစ်များအတွင်း New York City၊ Massachusetts �ှင့် Connecticut
�ှိေကျာင်းများ အပါအ၀င် အေဆာက်အအံုေဟာင်းများတွင် PCBs ကိုေတွ� �ှိခဲ့သည်။
မီးေချာင်းအေဟာင်းများ၏ မီးစာများ�ှင့် ဆီလီေကာ်တသည်
ို ့
ေကျာင်းအေဆာက်အဦများ�ှိ
PCBs ၏ အဓိက ရင်းြမစ်များြဖစ်သည်။
ဆီမီးဝမ်းစာများတွင် PCB ဆီပါ၀င်�ိုင်�ပီး ဝမ်းစာ သက်တမ်း�ကာလာသည်�ှင့်အမ� PCB
ဆီသည် အနီးအနား�ှိ မျက်�ှာြပင်များေပါ်သို ့ ယိုစိမ့်�ိုင်သည် သိမဟု
ု ့ တ် ေလထဲတွင်
ေရေငွ�များထွက်ေစ�ိုင်သည်။
ပိတ်ေဆးသည် အေဆာက်အဦများ�ှင့် တြခား တည်ေဆာက်မ�များတွင် ြပတင်းများ၊
အဂင်္ေတများ�ှင့် အဆက်များ ေရလံု သိမဟု
ု ့ တ် ေလလံုေစရန်အတွက် ေနရာလွတ်များကို
အလံုပိတ်ရန် အသံုးြပုသည့် လွယ်ကူအဆင်ေြပေသာ ပစ�ည ်းတစ်မျိုးြဖစ်သည်။ PCB များကို
ပိတ်ေဆး၏ အစိတ်အပိုင်းအြဖစ် 1979 မတိုင်မီ၌ အသံုးြပုခဲ့သည်။ PCB များတွင် ပါဝင်ေသာ
ု ့ တ် ေလထဲသို လွ
့ င့်စင်�ိုင်သည်။
ပိတ်ေဆးမှာ ယိုယွင်းလာပါက PCB များမှာ ဖုန် သိမဟု

ေကျာင်းအေဆာက်အဦများ အတွင်း�ှိ လူများမှာ PCBs �ှင့် ထိေတွ� �ိုင်သည်•

PCBs ပါ၀င်ေသာဖုန်မ�န်မ့ ျား သိမဟု
ု ့ တ် အေငွ�များကို�ှူ�� ိက်ြခင်း

•

PCBs ပါ၀င်ေသာ ဖုန်မ�န်မ့ ျားကို ၎င်းတိလက်
ု့
ထဲ ေရာက်ေန�ပီး စားေသာက်ေနစဉ်
၎င်းကိုမျိုချမလိုက်�ိုင်သည်

•

PCBs ပါ၀င်ေသာပစ�ည်းများ�ှင့် အေရြပားထိေတွ� မ�

PCBs များ�ှင့် ထိေတွ� ြခင်းမှ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများမှာ
အဘယ်နည်း။
အြခားဓာတုပစ�ည်းများကဲ့သို ့ PCBs မှ ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ သက်ေရာက်မ�များမှာ
ထိေတွသူတစ်စံုတစ်ေယာက်က ဘယ်လို၊ ဘယ်�ှစ်�ကိမ်�ှင့် ဘယ်ေလာက်�ကာ
ထိေတွ�သည်အေပါ် မူတည်ပါသည်။
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တိရိ စ�ာန်များကို ေလ့လာမ�များတွင် PCBs သည် ကိုယ်ခံအား၊ မျိုးပွားမ�၊ ဦးေ�ှာက်�ှင့်
ေသွးထဲသို ့ တိုက်�ု ိက် ထုတ်လ�တ်ဂလင်း (ေဟာ်မုန်း) စနစ်များအေပါ်
သက်ေရာက်မ��ှိသည်ဟု ေဖာ်ြပပါသည်။ PCBs သည် တိရိ စ�ာန်များကိုလည်း
ကင်ဆ ာြဖစ်ေစသည်ဟု ြပသခဲ့သည်။ လူသားများ�ှင့် ေလ့လာမ�များအရ ၎င်းသည်
လူသားများအေပါ် အလားတူ ကျန်းမာေရး ထိခိုက်မ�များ �ှိ�ိုင်သည်ဟု သိရသည်။

ေမးခွန်းများ�ှိပါသလား။
PCBs �ှင့် ကျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မ�များအေ�ကာင်း ပိုမို သိ�ှိလိုပါက ဗားေမာင့်
ကျန်းမာေရး ဦးစီးဌာန (Vermont Health Department) ဖုန်း 802-863-7598 သို ့
ဆက်သွယ်ပါ။
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What are Polychlorinated Biphenyls (PCBs)?
PCBs are a group of human-made chemicals. PCBs were widely used in building
materials and electrical products in the past. Caulk, paint, glues, plastics,
fluorescent lighting ballasts, transformers and capacitors are examples of
products that may contain PCBs.
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) banned manufacturing and
certain uses of PCBs in 1979. Buildings constructed or renovated between 1950
and 1979 may have building materials and electrical products that contain PCBs.

How do people come in contact with PCBs?
PCBs continue to be widespread in our soil, air, water and food because of past
use and disposal. PCBs break down very slowly and can remain in the
environment for a long time. Most people have low levels of PCBs in their bodies
because of the widespread presence of PCBs in the environment. In general,
however, PCB levels in people have been going down since they were banned.
Food – including meat, dairy products and fish (especially fish caught in polluted
waters) – is the main source of exposure to PCBs for most people.
In recent years, PCBs have been found in some older buildings, including schools
in New York City, Massachusetts and Connecticut. Lighting ballasts in older
fluorescent lighting fixtures and caulk are the main sources of PCBs in school
buildings.
Old lighting ballasts may contain PCB oil and, as the ballasts age, the PCB oil can
leak onto nearby surfaces or produce vapors in the air.
Caulk is a flexible material used to seal gaps to make windows, masonry and
joints in buildings and other structures watertight or airtight. PCBs were used as a
component of caulk until 1979. As caulk containing PCBs deteriorates, PCBs may
be released in the dust or air.
People inside school buildings may be exposed to PCBs by:
•
•
•

Breathing in dust or vapors that contain PCBs
Getting dust containing PCBs on their hands and then swallowing it while
eating or drinking
Skin contact with materials that contain PCBs

What are possible health effects from coming in contact with PCBs?
The potential for health effects from PCBs, as with other chemicals, depends on
how much, how often, and how long someone is exposed.
PCBs have been shown to have effects on the immune, reproductive, nervous and
endocrine (hormone) systems in animal studies. PCBs have also been shown to
cause cancer in animals. Studies in humans show that humans could also have
these health effects.

Questions?
For more information about PCBs and health effects, contact the Vermont
Department of Health at 802-863-7598.
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