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www.asbestossafety.gov.au

ការប្រឹងបប្ងដ�ើម្បីឲ្យបានដៅជា 
ប្ដេសអូស្រ្តា លបីប�លពំុមានអាប្សតាូ  

(asbestos)

ពត័ម៌ានទាកេ់ង
វុ ិ្ រ្យ: www.asbestossafety.gov.au 

អុបីដមេល: enquiries@asbestossafety.gov.au

េូរស័ព្ទ: 1300 326 148 

Twitter: @AsbestosSafety

្ញ្បីកតប់រាការ្េះពាល់អាប្សតាូេូទាងំប្ដេស
េបីភ្នា កង់ារដនះប្រ្ប់្រង National Asbestos Exposure Register
ជាដលើក�ំ្ូង (្ញ្បីកតប់រាការ្េះពាល់អាប្សតាូេូទាងំប្ដេស) ។ ្ញ្បី 
ដនះកតប់រានូវពត័ម៌ានលម្តិអំពបីសមាជិកសហ្រមនប៍�លអាចប្ឈម 
នរឹងការ្េះពាល់ដៅនរឹងអាប្សតាូ។

ប្សិនដ ើ្ដោកអនាក្ិរតថា ដោកអនាកប្បហលជាបាន្េះពាល់ដៅនរឹង 
អាប្សតាូទាងំកនាុងអំឡុងដពល្ំដពញការងាររ្ស់ដោកអនាក ដពលដៅផ្ទះ

 ឬដៅកនាុងសហ្រមន ៍ដោកអនាកអាចចុះពត័ម៌ានលម្តិរ្ស់ដោកអនាកដៅ 
ដលើ្ញ្បីកតប់រាការ្េះពាល់អាប្សតាូេូទាងំប្ដេស ប�លមានដៅរាម 
វុ ិ្ រ្យរ្ស់ដយើងខ្ុ ំ៖  
www.asbestossafety.gov.au។

រាល់ពត័ម៌ានទាងំអស់ប�លមានដៅដលើ្ញ្បី
បតរូវបានរកសាេុកជាការសមាងា ត ់ដហើយពត័ម៌ាន 
លម្តិទាងំដនះនរឹងមនិបានផ្សព្វផសាយដៅ�ល់ 
ភ្្របីេបី្បីណាមយួ ដោយគ្មា នការយល់បពមជាក ់
ោកព់បីដោកអនាកដឡើយ។

ដប ើ្កូ� QR ដ�ើម្បីរុករកេបមងប់្្្េដលើ្ណាតា ញអុបីនដ�ើណិតដៅរាម
 វុ ិ្ រ្យរ្ស់េបីភ្នា កង់ារ។ 

Khmer

ការដប ើ្បបាស់អាប្សតាូដៅកនាុងប្ដេសអូស្រ្តា លបី
 z ប្ដេសអូស្រ្តា លបីធ្លា ្ជ់ាប្ដេសមយួប�លមានអនាកដប ើ្បបាស់ 

អាប្សតាូកនាុងអបរាខ្ពស់្ំផុតដលើពិភពដោក
 z អាប្សតាូបតរូវបានដ្រដប ើ្បបាស់យេ ងេូលំេូោយដៅកនាុងវស័ិយ

 ឧសសាហកមមាសំណង ់និងរ្ងសង ់�រឹកជញូ្ន និងផលិតកមមា
 z ប្មាណជាមយួភ្្រ្បីននដ្រហោឋា នប�លបានសងដ់ឡើងដៅចដ ល្ា ះ

ឆ្នា ១ំ៩៤៥ និងចុងេសវត្សរឆ៍្នា ១ំ៩៨០ អាចមានផ្ទុកអាប្សតាូដៅ រាមេបីកបនលាងទាងំឡាយ�ូចជាពិោន ជញំ្្ងខាងកនាុង�ំ្ូល  
បផនាក�ំ្ូលប�លលយដចញ បេ្្ក់ារពារខាងដបរៅ េបីកបនលាងដសើម 
និងឥ�ឋាកបមាលដ�្វើអំពបីបាលា ស្ទបីកម្យេង 

 z អាប្សតាូបតរូវបានដ្រដប ើ្បបាស់យេ ងេូលំេូោយកនាុងការលិតផលិត
ផលជាដបចើនប្ដភេ រមួមាន្ន្ទះស្វ្្វ ងំ បេ្្ ់និង្ន្ទះ្ិតភ្តិ 
(seals) ្ំពងេ់បី្ និងបេ្្រ់ុកំារពារ្ំពងេ់បី្

 z ការផលិត និងការ�ំដឡើងផលិតផលប�លមានផ្ទុករ្រធ្តុ 
crocidolite (បករូសុបី�ូលបីត) និង amosite asbestos  
(អាមេូសុបីតអាប្សតាូ) បតរូវបានវ្មឃាតច់ា្ព់បីឆ្នា ១ំ៩៨៥

 z មកេល់នរឹងចុងេសវត្សរឆ៍្នា ១ំ៩៨០ ការដប ើ្បបាស់អាប្សតាូណា 
មយួដៅកនាុងផលិតផលសំណង ់បតរូវបានវ្មឃាតទ់ាងំបសរុង

 z National Industrial Chemicals Notification and  
Assessment Scheme (NICNAS) (បផនការជាតិសតាបីពបីការវាយ 
តនមលា និងការជូន�ំណរឹ ងអំពបីរ្រធ្តុ្របីមបីឧសសាហកមមា) របាយ

 ការណ៍ដពញដលញជារ្ធ្រណៈអំពបី chrysotile asbestos
(ប្របីសូេបីលអាប្សតាូ)  បតរូវបានដចញផសាយដៅបខកុម្ៈ ឆ្នា ១ំ៩៩៩

 z ដៅន្ងាេបី៣១ បខ�នាូ ឆ្នា ២ំ០០៣ ការវ្មបបាមជាតិសតាបីពបីការ្ចូំល 
និងការដប ើ្បបាស់ chrysotile asbestos ទាងំអស់បតរូវបានចូល 
ជា�រមាន។

Working towards an asbestos-free Australia

http://www.asbestossafety.gov.au
mailto:enquiries@asbestossafety.gov.au


បផនការយុេ្ធរ្ស្ស្រថានា កជ់ាតិ 
National Strategic Plan for Asbestos Management and 
Awareness 2014-18 ្រឺជាបផនការេបីមយួរ្ស់ខលាួន ដហើយសបម្

 
សបមរួលវ�ិបីរ្ស្សតាជាតិដៅកានក់ារប្រ្ប់្រង ការលុ្្ំបាត ់ការដោះបរ្យ 
និងការយល់�រឹងអំពបីអាប្សតាូដៅកនាុងប្ដេសអូស្រ្តា លបី។ េបីភ្នា កង់ារដនះ

 សហការជាមយួរោឋា ភបិាលប្រ្លំ់ោ្ថ់ានា ក ់និងភ្្របីពាកព់ន័្ធ្្ដ�ើម្បី 
អនុវតតាដគ្ល្ំណងននបផនការដនះ។

ដគ្ល្ំណងននបផនការដនះ ្រឺដ�ើម្ប្ី ងាកា រការ្េះពាល់ នរឹងសរនសអាប្សតាូ  កនាុងដគ្ល្ំណងដ�ើម្បីលុ្្ំបាតជំ់ងឺទាកេ់ិននរឹងអាប្សតាូ ដៅកនាុងប្ដេស
 អូស្រ្តា លបី។

ដគ្ល្ំណងននបផនការដនះ្ឺរដ�ើម្បី៖

 z ្ដងកាើននូវការយល់�រឹងជារ្ធ្រណៈ អំពបីដបគ្ះថានា កច់ំដពាះសុខភ្ព 
ប�ល្ងកាដឡើងរាមរយៈការដ�្វើការជាមយួ ឬ្េះពាល់នរឹងអាប្សតាូ

 z កំណតនិ់ងបចករបំលកការអនុវតតាន�៍ល៏្្ំផុតកនាុងការប្រ្ប់្រង ការអ្រ់ ំ 
ការដោះបរ្យ ការេុកោក ់និងការដបាះដចាលអាប្សតាូ

 z បកលម្ការកំណតអ់តតាសញ្ញា ណ និងកបមតិននអាប្សតាូ និងការបចក
 របំលកពត័ម៌ានទាកេ់ិននរឹងេបីរាងំននវត្ុធ្តុប�លមានផ្ទុកអាប្សតាូ

 z កំណតត់ំ្នអ់ាេិភ្ព ប�លដៅកនាុងដ្ះវត្ុធ្តុមានផ្ទុកអាប្សតាូផតាល់
 នូវការប្ឈមនរឹងដបគ្ះថានា ក ់ឧ្ស្រ្គកនាុងការយកដចញអាប្សតាូដោយ
 សុវត្ិភ្ព និងការបតរួតពិនិត្យដលើការប្រ្ប់្រង និងការយកដចញ

 ដហោឋា រច្សម្ពន័្ធ ដ�ើម្បីបាេ នប់្មាណពបីសមត្ភ្ព និងកបមតិ
 សបមា្យ់កដចញអាប្សតាូដោយសុវត្ិភ្ព

 z ប្្រល់មុខការ បតរួតពិនិត្យ និងជំរុញការបរ្វបជាវដលើការ្ងាកា រននការ 
ការ្េះពាល់អាប្សតាូ និងជំងឺទាកេ់ិននរឹងអាប្សតាូ

 z គ្បំេប្ដេសអូស្រ្តា លបី ដ�ើម្បីដ�ើរតួកនាុងមុខ្េបីជាអនាក�រឹក្យុំេ្ធ្ការ
 សកលមយួ សបមា្ក់ារវ្មឃាតេូ់ទាងំពិភពដោកដលើការជបីករក 

បរ េអាប្សតាូ និងការផលិតអាប្សតាូ។

បផនការដនះមានផតាល់ជូនដៅរាមវុ ិ្ រ្យរ្ស់េបីភ្នា កង់ារ៖   
www.asbestossafety.gov.au

ជំងឺទាកេ់ិននរឹងអាប្សតាូ
 z អង្គការសុខភ្ពពិភពដោក (WHO)  បាន្ញ្្កថ់ាការ្េះពាល់ 

ដៅនរឹងសរនសអាប្សតាូ អាច្ងកាជំងឺមវ្រ បីក និងជំងឺ�នេដេៀតរមួ
 មានជំងឺដបរ្មសួត ដរា្ររោកសួត (asbestosis), មវ្រ បីកសួត  

និងមវ្រ បីកជាលិកាដមសូដតលបីយេូម (mesothelioma)

 z WHO បាន្ញ្្កថ់ា ពំុមានកបមតិ្េះពាល់សុវត្ិភ្ពអ្្្រមា 
ចំដពាះប្ដភេណាមយួននសរនសអាប្សតាូដឡើយ

 z ប្ដេសអូស្រ្តា លបីបតរូវបានដ្ររាយការណ៍ថា មានករណបី ដកើតជំងឺទាក ់
េិននរឹងអាប្សតាូកនាុងអបរាខ្ពស់្ំផុតដៅដលើពិភពដោក រមួទាងំអបរា

 ខ្ពស់ននករណបី ដកើតជំងឺមវ្រ បីកជាលិកាដមសូដតលបីយេូម ប�ល្ណាតា ល
 ឲ្យរ្លា ្ ់ដហើយមនិអាចព្យបាលបាន។ 

 z កនាុងឆ្នា ២ំ០១២  ប្ជាពលរ�ឋាអូស្រ្តា លបី៦៣៨្កប់ានរ្លា ្ដ់ោយ 
រ្រជំងឺមវ្រ បីក mesothelioma (ជាលិកាដមសូដតលបីយេូម)។

 z កនាុងរយៈដពល២០ឆ្នា ខំាងមុខ ប្ជាពលរ�ឋាអូស្រ្តា លបីប្មាណជា 
៣០,០០០ ដៅ៤០,០០០្កន់រឹងបតរូវបានដ�្វើដរា្រវនិិច្យ័ថាមាន 
ជំងឺទាកេ់ិននរឹងអាប្សតាូ។

ប្វតតាិ
កនាុងឆ្នា ២ំ០១០  រោឋា ភបិាលអូស្រ្តា លបីបាន្ដងកាើតឲ្យមានការពិនិត្យយេ ងេូលំ

 េូោយ ដ�ើម្បីផតាល់អនុរ្សនស៍បមា្ក់ារដរៀ្ចំបផនការយុេ្ធរ្ស្សតាជាតិ 
កនាុងដគ្ល្ំណងបកលំអការប្រ្ប់្រងអាប្សតាូដៅកនាុងប្ដេសអូស្រ្តា លបី។

Asbestos Management Review Report ប�លបានដចញផសាយ 
ដៅបខសបីវ្ ឆ្នា ២ំ០១២ បានផ្រល់អនុរ្សនព៍បីការដរៀ្ចំបផនការយុេ្ធ 
រ្ស្សតាជាតិដ�ើម្បីបកលំអការយល់�រឹង និងការប្រ្ប់្រងអាប្សតាូដៅកនាុង

 សហ្រមនេូ៍លំេូោយដនះ។ ការពិនិត្យដនះបានផ្រល់អនុរ្សនឲ៍្យ្ដងកាើត 
េបីភ្នា កង់ារជាតិឯករាជ្យមយួ ដ�ើម្បីបណ្ពំបីការអនុវតតានប៍ផនការដនះ។

េបីភ្នា កង់ារ
Asbestos Safety and Eradication Agency (េបីភ្នា កង់ារសុវត្ិភ្ព 
និងការលុ្្ំបាតអ់ាប្សតាូ) (េបីភ្នា កង់ារ) បតរូវបាន្ដងកាើតដឡើងដៅន្ងាេបី១ 

 បខកកកាោ ឆ្នា ២ំ០១៣ ដ�ើម្បីផតាល់ការដ ត្ា តេូទាងំប្ដេសដៅដលើ្ញ្ហា  
អាប្សតាូ ប�លហួសពបីកបមតិសុវត្ិភ្ពដៅកបនលាងដ�្វើការ ោតសនឋារឹងដៅ

 �ល់កង្វល់បផនាកសុខភ្ព្ររ្ិ្ន និងរ្ធ្រណៈ។

េបីភ្នា កង់ារដនះមានដគ្ល្ំណងដ�ើម្បីធ្្ថា ្ញ្ហា ្្អំពបីអាប្សតាូ េេួលបានការយកចិតតាេុកោក ់និងការដ ត្ា តប�លបតរូវការចាបំាចដ់�ើម្បី 
ជំរុញឲ្យមានការ ល្ា ស់្តាូរកនាុងជួររោឋា ភបិាលប្រ្លំ់ោ្ថ់ានា ក ់ដហើយកាត់

 ្ន្យការប្ឈមនរឹងដបគ្ះថានា កន់នជំងឺទាកេ់ិននរឹងអាប្សតាូ។

Asbestos Safety  
and Eradication Council
(បករុមប រ្ឹកសាសុវត្ិភ្ព និងការលុ្្ំបាតអ់ាប្សតាូ)
ការងាររ្ស់េបីភ្នា កង់ារដនះបតរូវបានគ្បំេដោយបករុមប រ្ឹកសា សុវត្ិភ្ព 
និងការលុ្្ំបាតអ់ាប្សតាូ (បករុមប រ្ឹកសា)។ បករុមប រ្ឹកសាដនះផតាល់នូវការ

 ប រ្ឹកសាជូន�ល់្យកប្តិ្តតាិ និងរ�ឋាមស្នតាបីសតាបីអំពបីបផនការយុេ្ធរ្ស្សតាជាតិ 
 និង្ញ្ហា ដផ្សងដេៀតអំពបីសុវត្ិភ្ពននអាប្សតាូ។

ការពិតទាងំឡាយ
 z អាប្សតាូ ្រឺជាពាក្យដប ើ្សបមា្ប់ករុមសរនសរ្រធ្តុបរ េ 

បបាមំយួប�លដកើតដឡើងពបី�មមាជាតិ
 z សរនសទាងំដនះជាកមមាសិេ្ធិរ្ស់បករុម Serpentine   

(chrysotile ឬ អាប្សតាូ ស) ឬបករុម Amphibole 
(anthophyllite, amosite, crocidolite, tremolite និង 
actinolite ឬអាប្សតាូ ដរានា ត ប្ដផះ ឬដខៀវ) 

 z អាប្សតាូ បតរូវបានដ្រចាតេុ់កថាជាយូរមកដហើយថាជារ្រធ្តុ 
បរ េប�លដប ើ្បានសព្វមុខ ដោយរ្របតភ្ព្តប់្នរ្ស់វា 
កមាលា ងំប�លអាចទាញតរឹងបាន មានលក្ខណៈសម្តតាិប�ល 
អាចោកប់េ្្ក់ំដៅ ឬរ ំុការពារកុំឲ្យឆលាងដភលាើង ដហើយមាន 
តនមលាសមរម្យ។


