
លខិតិចំហរជនូចំព ោះ 
រដ្ឋា ភិបាលនិងអ្នកព្វើពោលនពោបាយពៅកនងុអាសុ៊ី 

 

ប្រធានរទ: ការដ្ឋសព់តឿន អ្ពំ៊ីពប្ោោះថ្នន កស់ខុភាព  

សត៊ីព៊ី សារធាតអុាសពរសតសុ  ប្រ៊ីសថូ្នយល ៍(Chrysotile Asbestos) 

 

ក្នុងនាមយ ើង ជាអ្នក្ស្រាវស្រជាវ អ្នក្វទិ្យាាស្ត្រ យវជ្ជបណ្ឌិ ត អ្នក្ឯក្យទ្យ្ផ្ននក្្ុខភាពវជិាជ ជ្ីវៈ ការងារនិងជ្ំងឺផ្ែល
ទាក្ទ់្យងយៅនឹងារធាតុអា្យប្រុ្ (Asbestos-Related Disease (ARDs)) មក្ពីជុ្ំវញិពិភពយោក្ រមួជាម ួ
តំណាងស្រក្ុមជ្នរងយស្ររោះយោ ារារធាតុ អា្យប្រុ្ និង្ហជ្ីពផ្ែលបានរសំ្រទ្យលិខិតចំហយនោះ យនញើជូ្នែល់រ
ោា ភបិាលនិងអ្នក្យ្វើយរលនយោបា  យែើមបបីងាា ញពីភាពយាម ោះស្រតង ់ និងការស្រពួ បារមភោ៉ា ងស្រជាលយស្រៅរប្់យ ើង 
អ្ំពីការបនរយស្របើស្របា្់ារធាតុ អា្យប្រុ្ ស្ររី្ូថា ល៍ យៅក្នុងស្របយទ្យ្ជាយស្រចើនយៅក្នុងតំបនអ់ា្ីុ។ យបើយទាោះបជីា
មានភ្រុតាងចា្់ោ្់ និងភាពជាក្ោ់ក្ន់នជ្ំងឺមហារកី្ ស្រពមទាងំហានិភ ័ននជ្ំងឺយនេងយទ្យៀត ផ្ែលទាក្ទ់្យង
ជាម ួនឹងការបនរយស្របើស្របា្់ារធាតុ អា្យប្រុ្។ 

 

យ ើង្ូមយ្នើអ្នក្ទាងំអ្្់រន  យតរ តការចិតរទុ្យក្ោក្ែូ់ចខាងយស្រកាម យៅយពលអ្នក្យ្វើការពិចារណា អ្ំពីការបនរយស្របើស្របា្់
នលិតនលយនោះ នាយពលអ្នារតយៅក្នុងស្របយទ្យ្រប្់ខលួន។ 

 

 ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្ររី្ូថា ល៍ រឺជាបុពវយហតុចំបង បងកឲ្យមានជ្មងផឺ្ែលទាក្ទ់្យងយៅនឹងារធាតុអា្
យប្រុ្ (ARD) យៅក្នុងពភិពយោក្នាយពលបចចុបបននយនោះ។ យោ រម នការ្ងេ ័យទ្យថា ារធាតុអា្យប្រុ
្ ស្ររី្ូថា ល៍ រមួទាងំារធាតុអា្យប្រុ្ស្របយភទ្យយនេងយទ្យៀត ជាអ្នក្បងកឱ្យមានជ្ំងមឺហារកី្្ួត, យម្ូយត
លី ូមា៉ា  (mesothelioma), អាយប្រូ្ីុ  ្(asbestosis) មហារកី្បំពងក់្ និងមហារកី្អ្ូផ្វ (ovarian cancer)

។ មានភ័្ រុតាងអ្នររជាតិជាយស្រចើន ្រីពីស្របយភទ្យជ្ំងមឺហារកី្ ផ្ែលមានទាក្ទ់្យងតា ល់ជាម ួ ស្ររី្ូថា ល៍ 
(chrysotile) ស្រតូវបានចងស្រក្ងជាឯក្ារោ៉ា ងចា្់ោ្់យោ ទ្យីភាន ក្ង់ារអ្នដរជាតិយែើមបសី្រាវស្រជាវជ្ំងឺ
មហារកី្ (IARC)1។ 

 ការតវ៉ា  ពីស្រក្ុមអ្នក្ត  ្ូមតិ ឲ្យបនរការយស្របើស្របា្់ ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្ររី្ូថា ល៍ បានយលើក្យ ើងថា 
្រន្ឆ្មម រ ស្ររី្ូថា ល៍ នឹងរោំ បាតយ់ៅក្នុង្ួតក្នុងរ ៈយពល 14 នងង រឺជាពត័ម៌ានផ្ក្លងកាល  (កុ្ហក្)់
ទាងំស្រ្ុង2។ 

 

 ការតវ៉ា  ពីស្រក្ុមអ្នក្ត  ្ូមតិ ការបនរយស្របើស្របា្់ ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្ររី្ូថា ល៍ បានយលើក្យ ើងថា  80% 

ននពិភពយោក្យៅផ្តយស្របើស្របា្់ ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្ររី្ូថា ល៍ រឺពត័ម៌ានផ្ក្លងកាល  ។ ភារយស្រចើនននប
ណារ ស្របយទ្យ្យៅយលើពិភពយោក្ បានហាមឃាត ់ ារធាតុ ស្ររី្ូថា ល៍ ជានលូវការ ឬឈបយ់ស្របើស្របា្់វ 
យោ ារយក្រ រិ៍មរតក្ននការាល បយ់ោ ារជ្ងំឺមហារកី្រប្់ក្មមក្រនងិ្ហរមន។៍ មានផ្តស្របយទ្យ្ចំននួ 
87 ប៉ាុយណាណ ោះ រា ការណ៍្ថាយៅក្នុងឆ្មន  ំ2015 បានយស្របើស្របា្់វតថុធាតុយែើម ារធាតុអា្យប្រុ្យៅ យហើ 
ភារយស្រចើនយស្របើបរមិាណ្តិចតចួបំនុត។ មានតិចជាង 15% ននស្របយទ្យ្ចំនួន195រប្់អ្ងគការ្ហស្របជាជាតិ 
បានយស្របើស្របា្់ ារធាតុអា្យប្រុ្ ជាង 1,000 យតានក្នុងឆ្មន  ំ2015។ យៅក្នុងឆ្មន យំនាោះ មានស្របាពំីរស្របយទ្យ្

                                                           
1 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ 
2 Video clip www.chrysotile-asia.com/ 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/


យៅយលើពិភពយោក្បានយស្របើយស្រចើនជាង 50,000 យតាន (យោលមានស្របទ្យ្ចិន ឥណាឌ  ឥណ្ឌូ យន្ីុ យវៀតណាម 
អ្ ូ្យបរីាថ ន, រុ្ េុ ីនងិយស្រប្ីុល)។ បចចុបបននយនោះ អា្ីុ ជាតំបន់្ ំខានចុ់ងយស្រកា  ផ្ែលបានយស្របើ ារធាតុ
អា្យប្រុ្ ស្ររី្ូថា ល៍ រហូតមានជាង 75% ននការយស្របើស្របា្់ស្របចាឆំ្មន រំប្់ពិភពយោក្3។ 

 

 ្ននិ្ីទ្យការងាររប្់អ្ងគការពលក្មមអ្នររជាតិ ននរែាជា្មាជ្ិក្ទាងំអ្្់យៅឆ្មន  ំ2006 បានស្របកា្ថា ការ
លុបបំបាតក់ារយស្របើស្របា្់ារធាតុអា្យប្រុ្យៅនងងអ្នារត រឺជាមយ្ាបា ផ្ែលមានស្រប្ិទ្យធភាពបនុំត 
យែើមបកីារោរក្មមក្រផ្ែលរងនលប៉ាោះោល់ពាីរធាតុអា្យប្រុ្ និងយែើមបទី្យបា់ក តជ់្មងផឺ្ែលទាក្ទ់្យងយៅ
និងារធាតុអា្យប្រុ្ (ARD) នាយពលអ្នារត4។  

 

 អ្ងគការ្ុខភាពពភិពយោក្ បានយលើក្មរងយហើ មរងយទ្យៀតថា  "វ ិ្ ីផ្ែលមានស្រប្ិទ្យធភាពបំនុតក្នុងការលុប
បំបាតជ់្ំងឺទាក្ទ់្យងយៅនងឹ ារធាតុអា្យប្រុ្ រឺបញ្ឈបក់ារយស្របើស្របា្់ ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្ររប់
ស្របយភទ្យ" 5។ 

 

 រម នយទ្យ "ការយស្របើស្របក្បយោ ្ុវតថិភាព" ននការយស្របើារធាតុអា្យប្រុ្ ផ្ែលអាចធានាបានតាមរ ៈ្
ងាវ ក្ន់គតន់គង។់ ភ័្ រុតាងបានបងាា ញបនររថា បនាុក្ថាន ក្ជ់ាតិននជ្មងផឺ្ែលទាក្ទ់្យងយៅនិងារធាតុអា្យប្រុ្ 
(ARDs) មានោក្ព់ន័ធតា ល់យៅនិង្មាមាស្រតននការយស្របើស្របា្់ារធាតុអា្យប្រុ្។ វជាភ័្ រុតាងរសំ្រទ្យ
យលើរបក្រំយហើញផ្ែលថា បនាុក្្ងនន់នអ្ស្រតាជ្ំងឺផ្ែលទាក្ទ់្យងនងិារធាតុអា្យប្រុ្ យៅក្នុងបណារ
ស្របយទ្យ្ឧ្ាហក្មមនានា រឺយោ ារផ្តការយស្របើស្របា្់ារធាតុអា្យប្រុ្អ្្់ជាយស្រចើនទ្យ្វតេរក៍្នលង
មក្ ។ យទាោះបីជាមានការប៉ាុនប៉ាងក្នុងការធានាថា មានវ ិ្ កីារយស្របើស្របា្់ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្របក្បយោ 
្ុវតថិភាពក្យ៏ោ 6។ 

 

 វទិ្យាាថ នស្រាវស្រជាវអ្ស្រតាមរណ្ៈយោ ារជ្ំងឺ បានវ តនមលថា អ្ស្រតាាល បជ់ាាក្លយោ ារ ារធាតុ
អា្យប្រុ្ មានចំនួនជាង 222,000 នាក្ជ់ាយរៀងរាល់ឆ្មន ំ7 យៅយលើពិភពយោក្។ តាមការការបា៉ា នស់្របមាណ្
ចុងយស្រកា រប្់ខលួន ្ស្រមាបឆ់្មន  ំ2016 ផ្ែលស្រតូវបានយបាោះពុមពនា យៅក្នុងឆ្មន  ំ2017 ។ ភ្រុតាងផ្ែលមាន 
បានបងាា ញថា្ូមបផី្តចំននួែយ៏ស្រចើន និងរួរឱ្យស្រពួ បារមភយនោះ ជាចនំួនតចិជាងតយួលខជាក្ផ់្្រង។ 

 

 "តនមលយថាក្" នននលិតនលផ្ែលមាននាុក្ារធាតុអា្យប្រុ្ ស្រតូវបានយលើក្យ ើងជាអ្ំណ្ោះអ្ំណាង 
្ស្រមាបក់ារបនរយស្របើស្របា្់ ារធាតុអា្យប្រុ្ ជាពយិ្្ការនគតន់គង ់ យស្ររឿង្មាភ រៈ្ំណ្ងលំ់យៅោា ន
ក្នុងតនមលយថាក្្ស្រមាបជ់្នស្រក្ីស្រក្។ "តនមលយថាក្" ស្រតូវបានយរចាតទុ់្យក្ថាជាការយស្របៀបយ្ៀបស្របក្បយោ  ុតរិ្ម ៌
រមឺនិបានពិចារណាយលើ្ំណ្ងនងិការចំណា យលើការផ្ងទាំ្ ុខភាពនាយពលអ្នារត ចំយោោះជ្នរងយស្ររោះ 
យោ ារជ្ំងឺផ្ែលទាក្ទ់្យង ារធាតុអា្យប្រុ្  និងហានិភ ័ប៉ាោះោល់ែល់អ្នក្ផ្ែលរ្់យៅក្នុងនាោះ

                                                           
3 USGS - Estimates Of Global Asbestos Production, Trade, & Consumption In 2015 
4 ILO Resolution on Asbestos 2006 
5 Chrysotile Asbestos 2014 WHO  http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc 
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350453 
7 193,374: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
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ផ្ែលមានែំបូលនាោះស្របក្បយោ យស្ររោះថាន ក្ ់ ក្ែូ៏ចជានងលចណំា យលើការរោុះយរ ើ និងការយបាោះយចាលស្របក្បយោ 
្ុវតថិភាពនាយពលអ្នារតនន្មាភ រៈផ្ែលមាននាុក្ារធាតុអា្យប្រុ្(ACM) ផ្ែលមានយៅក្នុង្ំណ្ង ់
និងនលិតនលយនេងយទ្យៀត។ 

 

 មានារធាតុជាយស្រចើនផ្ែលមាន្ុវតថិភាព និងយ្ថរភាពយ្ែាក្ិចច ជ្នំួ្ឲ្យ្មាភ រៈមាននាុក្ារធាតុអា្យប
្រុ្ ផ្ែលមានយស្របើស្របា្់រចួយហើ យៅក្នុងតំបនអ់ា្ីុ និងបណារ ស្របយទ្យ្ផ្ែលបានហាមឃាតា់រធាតុអា្
យប្រុ្8។ 

 

 បយចចក្វទិ្យារម នារធាតុអា្យប្រុ្ ស្រតូវបានអ្ភវិឌ្ឍយ ើងយៅក្នុងតំបន ់អា្ីុ ផ្ែលវជាឱ្កា្ម ួយែើមបី
បយងកើតការងារក្នុងតំបន ់និងឧ្ាហក្មមនបតងងមីយៅក្នុងតបំន។់  

 

 មានស្របយទ្យ្ឧ្ាហក្មមម ួចំនួន ជ្បួស្របទ្យោះនូវភាពចោចលនងិវវិទ្យាធារណ្ៈ ស្របឆ្មងំជាម ួរោា ភបិា
ល យោ ពួក្យរ ល់យ ើញថា រោា ភបិាល (បរាជ្ ័) ខក្ខានក្នុងការការោរ្ុខភាពាធារណ្ៈ យោ មនិ
បានចាតវ់ធិានការទានយ់ពលយវោនិង្មស្រ្បចំយោោះយស្ររោះថាន ក្ន់នារធាតុអា្យប្រុ្។  

 

 ការ្ិក្ាស្រាវស្រជាវរប្់អ្ងគការ្ុខភាពពិភពយោក្នាយពលងមីៗយនោះ9 យៅយលើរាល់ស្របយទ្យ្ផ្ែលហាមឃាត ់
ារធាតុអា្យប្រុ្ បានបងាា ញថា រម ននលប៉ាោះោល់អ្វជិ្ជមានយៅយលើនលិតនល្របុក្នុងស្រ្ុក្ (GDP) 
ននស្របយទ្យ្ណាម ួផ្ែលបានហាមឃាតា់រធាតុអា្យប្រុ្យទ្យ។ 

 

យែើមបី្ យស្តងាគ ោះជ្ីវតិ និងកាតប់នថ បនាុក្នាយពលអ្នារត ននអ្ស្រតាជ្មងផឺ្ែលបងករយោ ារធាតុអា្យប្រុ្ (ARD) 
ស្រពមទាងំជ្ួ  ស្រទ្យស្រទ្យងក់្ំយណ្ើ នយ្ែាក្ិចចស្របក្បយោ និរនររភាព និងយជ្ៀ្វងអ្្ថិរភាព្ងគម ផ្ែលមនិចាបំាចយ់ៅក្នុង
តំបនអ់ា្ីុ យ ើង្ូមជ្ំរញុឱ្យរោា ភបិាលចាតវ់ធិានការជាបនាា ន ់ ក្នុងការបញ្ឈបក់ារយស្របើស្របា្់ ្ំភារៈ្ំណ្ងផ់្ែល
មាននាុក្ ារធាតុអា្យប្រុ្ និងហាមឃាតន់លិតនលស្ររបស់្របយភទ្យផ្ែលមាននាុក្ារធាតុ ស្ររី្ូថា ល៍ ារធាតុ
អា្យប្រុ្។ 
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