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ចាំណុចសាំខាន់ៗរបស់គ្រីសូថាយ (Chrysotile) 

ត ើអ្វតីៅជាអ្ះត ះស្ត ះគ្រសូីថាយ ? 

 គ្រីសូថាយរជឺាអះមបះស្ត ះ 

 

 អះមបះស្ត ះរឺជាពាក្យមរមគ្បើសគ្ាប់មរៀបរាប់គ្ក្េុននធាតុខរ៉ែគ្រាំេួយេែុជាសរនសៗមក្ើតម ើងមោយធេមជាតិ។ 

ជាតសិរនសទាំងមនះានជាពរីគ្ក្េុ  – អះមបះស្ត ះគ្បមេទ surpentine និងអះមបះស្ត ះគ្បមេទ amphibole ។  

 

 គ្រីសូថាយរជឺាអះមបះស្ត ះេួយគ្បមេទរត់ខែលានរបូរាងែូចពស់ ។  

 

 គ្រីសូថាយរជឺាគ្បមេទអះមបះស្ត ះខែលមរឧសាហគ៍្បទះម ើញជាងមរ។  

 

 គ្រីសូថាយរជឺាអះមបះស្ត ះខែលមរមគ្បើមធវ ើអាជីវក្េមជាចាំបង។  

 

ត ើគ្រីសូថាយអាច ង្កឲ្យមានជម្ងឺម្ហារកីសួ តៅថា mesothelioma ឬតេ ? 

 អាច។ វាចាស់មហើយថា គ្រីសូថាយ អាចបងកឲ្យានជេង ឺ mesothelioma (េហារ ើក្សួតឬគ្សទប់ គ្បមហាងនានាក្ន តងមពាះ) 

 

 ឯក្សារវទិាសាស្តសរ បឋេនានាខែលនិយាយអាំពីមរឿងមនះគ្តវូរនមរមធវ ើវភិារជាគ្បព័នធ មៅក្ន តងររយការណម៍គ្ចើនបងគ រួរបស់សាា

ប័ន វទិាសាស្តសរ អនរ រជាតិ * 

 

 ររយការណទ៍ ាំងអសរ់នក្តគ់្ានិងវាយតនេៃេស្តាងយា៉ា ងមគ្ចើនទក្ទ់ងនងិេនសុស (នងិសតវ) មហើយរនបញ្ជា ក្ថ់ា 

អះមបះស្ត ះគ្រប់គ្បមេទ— រេួទ ាំងគ្រសូីថាយផង — រឺជាភាន ក្ង់ារខតេួយរត់ខែលមរែឹងថាបងកឲ្យានជេង ឺmesothelioma 

។  

 

* ររយការណ៍ទ ាំងឡាយរេួាន ៖ ក្េម វធិីអនរ រជាតិសដ អីាំពីសវុតាភិាពននជាតិរេីី (IPCS) 

ររយការណស៍ដ ីអាំពលីក្ខណៈវនិិចឆយ័ននសុែភាពបរសិាា នរបស់អះមបះស្ត ះគ្រសូីថាយ(IPCS–UNEP/ILO/WHO, 1998); 

ររយការណរ៍បស់អងគការសែុភាពពេិពមោក្សដ អីាំពអីះមបះស្ត ះគ្បមេទគ្រីសូថាយ (WHO, 2014);  ររយការណស៍ិក្ាឯក្មទសខាង 

អះមបះស្ត ះរបសភ់ាន ក្់ងារអនររជាតិខាងការគ្សាវគ្ជាវវសិ័យេហារ ើក្របស់អងគការសុែភាពពិេពមោក្(IARC, 2012);  

ររយការណស៍ដ ីអាំពវីតថ តធាតុទ ាំងឡាយខែលងាយបងកឲ្យមក្ើតេហារ ើក្មរៀបមរៀងម ើងមោយគ្ក្សួងសខុាេរិលសហរែឋអាមេរកិ្ 

និងភាន ក្ង់ារមសវាក្េមេនសុសជាតសិគ្ាបរ់ក្ាបញ្ា ីសារជាតពិលុនងិជេង ឺ(ATSDR) គ្ទង់គ្ទយននជាតពិុលរបស់អះមបះស្ត ះ (ATSDR, 2001) 

ក្េម វធិីននការសកិ្ាជាតពិុលថាន ក្់ជាត(ិNTP, 2016);  

និងមសចក្ដ ីសមងខបននការវាយតនេៃខផនក្រីេីននអះមបះស្ត ះរបស់សាា ប័នការពារបរសិាា នរបស់សហរែឋអាមេរកិ្(EPA) 

គ្បពន័ធពត័ា៌នសដ អីាំពីហានិេយ័(IRIS) (US EPA, 1988)។ ររយការណ៍អស់ទ ាំងមនះបងាា ញឲ្យម ើញការវាយតនេៃមលើមគ្រះថាន ក្(់i.e. IARC, 

2012) ក្៏ែូចជាការវាយតនេៃននហានិេយ័ជាទួមៅផងខែរ(i.e. ATSDR, 2001; IPCS–UNEP/ILO/WHO 1998; US EPA, 1988)។ 

មៅមគ្កាេចាបន់នការគ្រប់គ្រងសារធាតពុុលខែលរនមធវ ើវមិសាធនក្េម(TSCA) EPA  

របស់សហរែឋអាមេរកិ្ក្រ៏នរាប់បញ្ច លូអះមបះស្ត ះមៅក្ន តងសារធាតរិីេីចាំនួន១០ែាំបូងមរខែលគ្តវូវាយតនេៃអាំពីហានេិយ័ឲ្យរនគ្តឹេគ្តវូ

ទន់សេយ័ មហើយឯក្សារេួយខែលមរៀបរាប់ជាក្់ចាស់អាំពបីញ្ជា ក្គ៏្តវូរនក្សាងម ើងថ្មីៗ មនះ(US EPA, 2018)។  

 

ត ើគ្ តេេម្ហារកីអ្វតីេៀ ដែលគ្រីសូថាយ អាច ង្កឲ្យមាន ? 

 គ្រីសូថាយក្អ៏ាចបងកឲ្យមក្ើតេហារ ើក្គ្បមេទែនទខែរ 

រេួទ ាំងេហារ ើក្ខែលមរឧសាហ៍គ្បទះម ើញបាំផុតខែលទក្់ទងនងឹការប៉ាះគ្បទះនិងអះមបះស្ត ះ រេឺហារ ើក្សួត 

ក្៏ែូចជាេហារ ើក្មោសគិ្ត(Larynx) និងនែសបូ ន។ 

 

 គ្រីសូថាយក្ា៏នការពាក្់ពន័ធនងិេហារ ើក្ចងុខាងមលើននបាំពងអ់ាហារ(Pharynx) គ្ក្ពះ និងមពាះមវៀនធាំផងខែរ(IARC, 2012)។ 

 

ត ើសព្វ ថ្ងងវេិាសាស្តសរសថ ិ តៅែំណាក់ណាសដ ីអ្ពំ្ី គ្រីសូថាយ ? 
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  វទិាសាស្តសរសដ ីអាំពីហានិេយ័ក្ន តងការមក្ើតជេងរឺបស់េនុសស (ែូចជាេហារ ើក្គ្រប់គ្បមេទនងិជេងសួឺតរា៉ែ ាំនរ) 

បនាា បព់រីនប៉ាះគ្បទះអះមបះស្ត ះក្ន តងគ្ទង់គ្ទយណាេួយក្៏មោយ— រេួទ ាំងគ្រសូីថាយផង—រឺចាស់គ្ក្ខ ត។  

 

 សូេបខីតការវាយតនេៃមោយសាេញ្ញ េួយមលើមសចក្ដ ីអធិបាយវទិាសាស្តសរ បឋេថ្មីៗ បាំផុត 

រនបញ្ជា ក្់នូវេស្តាងយា៉ា ងសនធកឹ្សនាធ បថ់ាអះមបះស្ត ះ— រេួទ ាំងគ្រីសូថាយផង—ជាបញ្ជា សែុភាពធាំ 

ខែលបមងក ើតឲ្យានជេង ឺែ៏មគ្រះថាន ក្់ទូទ ាំងពិេពមោក្ 

ខែលមចញេក្ពកីារប៉ាះគ្បទះពេីុនេក្ក្ែូ៏ចជាបចច តបបនន មនះមៅក្ខនៃងមធវ ើការ អាររសាធារណៈែូចជាសាោមរៀន 

េនា ីរមពទយមហើយនិងទីក្ខនៃងខែលេិនខេនជាក្ខនៃងមធវ ើការែូចជាផាះមៅជាមែើេ។ 

 

 មររម នគ្តវូការគ្សាវគ្ជាវថ្មីណាមទៀតមទមែើេបីបញ្ជា ក្់ទាំនាក្់ទាំនងរវាងអះមបះស្ត ះនិងជេង ឺខែលមក្ើតម ើងមោយទក្់ទងនងិអះ

មបះស្ត ះ។ ភាពែុសរន រវាងក្ាៃ ាំងននការបងកឲ្យានជេងរឺបស់គ្បមេទែុសៗរន ននអះមបះស្ត ះមនាះ េិនាននយ័សាំខាន់មទ– 

ទ ាំងអស់មនាះសុទធខតបងកឲ្យានជេង ឺ។ ខថ្េពមីលើមនះមទៀត 

ភាពែសុរន រវាងការបងកមោយអះមបះស្ត ះែសុៗរន ឲ្យានជេង ឺេនិគ្ជះុមចញពសួីត(bio persistence ) 

ក្៏េិនាននយ័សាំខាន់ខែរ។ មររនបញ្ជា ក្់ចាស់មហើយថាការផ្តាំរម ើងននសរនសអះមបះស្ត ះ ជាពិមសសគ្រីសូថាយ 

មៅក្ន តងជាលកិាគ្ទប់សួត រឺបងកឲ្យមក្ើតជេង ឺ mesothelioma (ឧ. Suzuki និង Yuen, 2006; Kohyama និង Suzuki, ឆ្ន ាំ1991។   

 

 ព័តា៌នថ្មីៗ សដ អីាំពកីារសិក្ាគ្សាវគ្ជាវអាំពីជេងខឺែលអាចប៉ាះពាលគ់្បជាពលរែឋទ ាំងហវ ងូមនាះ 

មៅខតានបន្គ្បេូលជាមគ្ចើនឆ្ន ាំមៅេុែមទៀត មហើយខែលគ្រក្ែជាានបខនាេមៅមលើការគ្សាវគ្ជាវែ៏ធាំបចច តបបនន មនះ។  

 

  វទិាសាស្តសរ ថ្មរួីរខតមោដ តមៅមលើអនារត។ ឧទហរណ៍ 

ែូចជាការយល់ែឹងអាំពកី្ាំរតិននការប៉ាះគ្បទះវតថ តខែលានជាតអិះមបះស្ត ះខែលវតថ តមនាះានមៅនងិក្ខនៃងគ្សាប់ 

មហើយនងិការយក្វាមចញ; 

ការយល់ែឹងអាំពយីនរការខាងក្ន តងរបស់ជេង ឺទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះមែើេបីបមងក ើនជមគ្េើសននការពារលខែលកាត់បនាយភាពមគ្រះ

ថាន ក្់ែលស់ុែភាពបងកមោយការប៉ាះគ្បទះអះមបះស្ត ះ 

មហើយនងិមធវ ើឲ្យបនទ តក្ននជេង ឺក្ន តងពិេពមោក្ទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះានការថ្យចុះ; 

ការបមងក ើតរមបៀបថ្មីៗ ក្ន តងការមោលអះមបះស្ត ះមោយមគ្បើវធិីហួសពីវធិបីចច តបបនន ខែលមោលមៅរាំនរោក្់សគ្ាេ(ឧ. 

ការបាំ ខ ងអះមបះស្ត ះមោយមគ្បើក្ាំមៅឬវធិីរេីី) មែើេបធីានាឲ្យការមោះគ្សាយបញ្ជា មនះានមចរភាព។  

 

ត ើការតគ្ ើតោយមានការេេួលខុសគ្ ូវនិង្តោយសុវ ថ ិភាព្ អាចបានឬតេ ? 

 ម្ិនបានតេ ។ គ្រសូីថាយបងកមគ្រះថាន ក្ែ់លស់ុែភាពេនសុស មោយសារវាអាចបងកឲ្យមក្ើតេហារ ើក្នងិជេង ឺែនទៗមទៀត។  

 

 ពុាំានេស្តាងខែលថាានក្ាំរតិេួយខែលផដលស់វុតាភិាពមនាះមទមែើេបកីារពារេនិឲ្យានផលអវជិាានពកីារមគ្បើអះមបះស្ត ះ។ 

មោយសារមយើងពុាំែឹងថាក្ាំរតិននការប៉ាះគ្បទះអះមបះស្ត ះមនាះប៉ានុាម នខែលមធវ ើឲ្យមយើងេិនមក្ើតជេង ឺទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះមនាះ 

ហានិេយ័ចាំមពាះសុែភាពេនសុសខែលអាចមក្ើតម ើងមៅមពលអះមបះស្ត ះគ្តវូានមរប៉ាះពាលឬ់មពលវាមចះខតពកុ្មៅមនាះ 

រឺេិនអាចទទួលយក្រនម ើយ។  

 

 មោយរម នក្ាំរតិននការប៉ាះគ្បទះណាគ្បក្បមោយសវុតាភិាព ការមគ្បើមៅក្ន តងបរសិាា នគ្បក្បមោយការគ្រប់គ្រង 

េិនអាចមធវ ើរនមទ មគ្ពាះមរពុាំអាចបាំរត់ហានិេយ័ននការប៉ាះគ្បទះរនម ើយ។ 

 

 ក្ខនៃងការងារទាំងឡាយអាចោក្់វធិានការណ៍ខែលអាចកាត់បនាយហានិេយ័ននការប៉ាះគ្បទះឲ្យមៅជាអបបបរាិមោយមគ្បើយនរការ

គ្រប់គ្រងគ្បក្បមោយរចនាសេព ័នធ  

ប៉ាុខនរការមធវ ើែូមចនះេិនអាចការពារេិនឲ្យានការប៉ាះគ្បទះទ ាំងគ្សងុរនម ើយលុះណាខតអះមបះស្ត ះ(ឬភាពមគ្រះថាន ក្់)គ្តវូរនបាំរ

ត់ឲ្យអស់ទ ាំងគ្សងុ។  

 

 វតរានឬក្ក៏ារមគ្បើថ្មីននសាា រៈខែលានអះមបះស្ត ះមៅតាំបន់ខែលានសាំណង់ (ផាះឬក្ខនៃងមធវ ើការ) 

បងកឲ្យសងគេយា៉ា ងធាំានហានេិ័យ មគ្ពាះសាា រៈននការសាងសងយូ់រមៅគ្តវូានការជួសជុល 

ខែលមជៀសេិនផុតពកីារមធវ ើអវ ើនានាមៅមលើនផារបស់វា ឬការយក្មចញទាំងគ្សងុ ខែលមពល 

មនាះមធវ ើឲ្យានការគ្ជះុមហើរសរនសអះមបះស្ត ះ។  



 

 

ខែមេសា ឆ្ន ាំ2019 

 

 មគ្រះធេមជាតិ (ការរំជួយខផនែី ែយលព់យុ ះ រលក្យក្ស នងិទកឹ្ជាំនន់) ក្៏ពុាំានបញ្ច លូយទុធ វធិី 

គ្របគ់្រងមែើេបីខថ្ទាំវតាខែលានអះមបះស្ត ះមៅទីខែលានសាំណង់ម ើយ។  

 

ត ើផលិេធផលជំនួសទងំ្ឡាយមានសុវ ថ ិភាព្ តថាក ត ើយនិង្អាចោក់តគ្ ើឲ្យគ្ ូវនិង្សាថ នភាព្មូ្លោា នដែរឬតេ ? 

 មាន។ មោយម ើញការមធវ ើឲ្យែូចែលស់ែុភាពបងកមោយការមគ្បើអះមបះស្ត ះ—រេួទ ាំងគ្រសូីថាយ—

មរក្រ៏នមធវ ើការគ្សាវគ្ជាវយា៉ា ងមគ្ចើនក្ន តងទសសវតរជាមគ្ចើនក្នៃងេក្មលើសាា រៈជាំនួសអះមបះស្ត ាំ។ # 

 

 សាា រៈខែលគ្បក្បមោយសុវតាភិាពនិងានគ្បសទិធភិាព 

រឺមរអាចរក្រនសគ្ាប់ជាំនួសសាា រៈពីេនុទ ាំងអស់ខែលខាងក្ន តងានអះមបះស្ត ះ។ 

មទះបជីាតរិីេីេួយេិនអាចជាំនួសអះមបះស្ត ះរន ានសាា រៈជាំនួសខែលានលក្ខណៈបមចេក្មទសនងិតនេៃសេគ្សប 

(រេួទ ាំងានសរនស [ឧ. cellulose] និងេិនានសរនស [ឧ. ោៃ សា ិក្ និងមោហធាត]ុ 

អាគ្សយ័មៅមលើការមគ្បើជាចងុមគ្កាយ) មរក្ាំពុងមគ្បើាេរយៈការជួញែូរទូទ ាំងពិេពមោក្ 

និងជាពមិសសក្ន តងគ្បមទសទាំងពួងខែលរនហាេការមគ្បើអះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយក្ន តងរយៈមពល៥០ឆ្ន ាំក្នៃងេក្។ 

គ្របជ់ាតរិីេទី ាំងអសា់នលក្ខណៈសេបតរ ិែសុៗរន ខែលអាគ្សយ័មលើការមគ្បើគ្រស់វាអាចបងកមគ្រះថាន ក្់ែលស់ុែភាពេ

នុសស។ 

មរអាចឲ្យនយិេនយ័មលើការមគ្បើជាតរិីេគី្បក្បមោយសុវតាភិាពមោយវាយតនេៃទ ាំងភាពបងកឲ្យានមគ្រះថាន ក្់ផង 

និងភាពងាយឲ្យមរប៉ាះគ្បទះផង មែើេបីរក្ក្ាំរតិហានេិយ័ជាទួមៅ។ មរេិនអាចមេើលខតភាពបងកឲ្យានមគ្រះថាន ក្់ 

ឬខតភាពឲ្យមរងាយប៉ាះគ្បទះោចព់រីន មនាះមទ ក្ន តងការរក្ហានេិយ័ជាទួមៅ។  

 

 មៅក្ន តងគ្បមទសអូគ្សារ លី សាា រៈជាំនួសគ្រីសូថាយានាាំងពីេុនឆ្ន ាំ១៩៩៩េក្មេៃ ៉ាះ។ ការមគ្បើមនះានរេួទ ាំងមៅឧសាហក្េមធាំៗ 

រឺានទាំងខាងសាំណង់ យានយនរ  និងអាយៈសម ័យយាន។ លក្ខណៈសេបតរ ិរីេី ក្ារ  វជិាាននិងអវជិាាន 

មហើយនិងផលប៉ាះពាល់ែល់សុែភាពទាំងឡាយរបស់សាា រៈជាំនួស គ្តវូរនមរសមងខបាាំងពីេុនេក្មហើយ (NICNAS, 1999)។  

 

 អងគការសែុភាពពេិពមោក្ (The WHO ) 

រនមបដជាា ចតិរផដល់ពត័ា៌ននិងការមលើក្ទឹក្ចិតរជាមសែឋក្ចិេចាំមពាះការោៃ សអ់ះមបះស្ត ះមចញមហើយយក្សាា រៈខែលា

នសវុតាភិាពជាងជាំនួសវញិ(WHO, 2014)។  

 

#  វទិាសាា នសគ្ាបប់រសិាា ននិងសុែភាព(IEH) ឆ្ន ាំ 2000  វទិាសាា នជាតិននវទិាសាស្តសរ ឧសាហក្េម នងិបមចេក្ខ វទិាមជឿនមលឿន (AIST) ឆ្ន ាំ 

2007  ររយការណឆ៍្ន ាំ១៩៨២ របស ់US EPA សដ ីអាំពកីារវភិារមលើគ្បសិទធភិាពរបសស់ាា រៈជាំនួសអះមបះស្ត ះ 

ររយការណស៍ដ ីអាំពអីះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយនិងសាា រៈខែលអាចមគ្បើជាំនួសរន ឆ្ន ាំ១៩៩៨ និងខក្លាំអឆ្ន ាំ២០០២ 

របស់រណៈក្ាម ធិការវទិាសាស្តសរ របស់សហភាពអរឺ៉ែុបក្ន តងវសិ័យជាតពិលុ ជាតិពលុក្ន តងបរសិាា ន និងបរសិាា ន(CSTEE)   

 

ត ើអ្ង្គការសុខភាព្ព្េិព្តោកមានជំ រែូចតម្ដ៉េច ? 

 អងគការសែុភាពពេិពមោក្រិតថា 

អះមបះស្ត ះសា តិក្ន តងចាំមណាេវតថ តខែលអាចបងកឲ្យានេហារ ើក្មោយសារអាជីពសាំខានជ់ាងមរ(WHO, 2014)។ អះមបះស្ត ះ — 

រេួទ ាំងគ្រសូីថាយផង—បងកឲ្យានជេង ឺ mesothelioma ជេង ឺេហារ ើក្សួត េហារ ើក្មោសិគ្ត និងេហារ ើក្នែសបូ ន;ុ ជេង ឺ asbestosis 

(ភាពគ្ក្ិនននសួត) ; និងជេង ឺក្ន តងែងែល នួែូចជា plaques ការមធវ ើឲ្យទកឹ្ខាប់ ឬមលចទកឹ្មចញ។ 

អងគការសែុភាពពេិពមោក្រនមធវ ើអនុសាសនស៍ុាំឲ្យានការមោដ តអារេមណម៍លើការក្ាំោតឲ់្យអស់ជេង ឺខែលទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះ

ោប់មផដើេម ើងនាឆ្ន ាំ២០០៣ 

ក្ន តងសេយ័ទ១ី៣ននអងគ គ្បជុាំរេួរវាងអងគការពលក្េមអនររជាត(ិILO)និងក្ាម ធកិារសដ ីអាំពសីុែភាពននអងគការសុែភាពពិេពមោក្ 

។ 

 

 ការសមគ្េចរបស់អងគសននរិតសុែភាពពិេពមោក្ខែលមសន ើឲ្យានយុទធនាការផសពវផាយក្ាំោត់ឲ្យអស់ជេងទឺក្់ទងនងិអះមបះ

ស្ត ះ គ្តវូរនោក្់ក្ន តងរមបៀបវារៈនាឆ្ន ាំ២០០៧។ 

អងគការសែុភាពពេិពមោក្ក្រ៏នខចងយុទធសាស្តសរ មែើេបកីារក្ាំោត់ឲ្យអស់ជេង ឺទក្់ទងនងិអះមបះស្ត ះខែលរេួានការទទួលសាគ

ល់ថា ការឈបម់គ្បើអះមបះស្ត ះគ្របគ់្បមេទជាវធីិខែលានគ្បសិទធភិាពបាំផុត(WHO, 2014; IPCS–UNEP/ILO/WHO, ឆ្ន ាំ1998)។ 

 

ត ើ IARC មានជំ រយ៉េ ង្ណា ? 

 អងគការអនររជាតទិទួលបនទ តក្ការគ្សាវគ្ជាវអាំពេីហារ ើក្ (IARC) ោត់ទុក្ថាគ្របគ់្ទង់គ្ទយទាំងអស់ននអះមបះស្ត ះ— 

រេួទ ាំងគ្រីសូថាយផង— ជាវតថ តខែលងាយបងកេហារ ើក្ែល់េនុសសជាតិ (គ្ក្េុទី១)។ ជាេួយនងិេនសុស 

ានេស្តាងខែលបងាា ញចាស់ថា អះមបះស្ត ះ— រេួទ ាំងគ្រសូីថាយផង—បងកឲ្យានជេង ឺ mesothelioma េហារ ើក្សួត 
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េហារ ើក្មោសគិ្ត នងិេហារ ើក្នែសបូ ន។ ានទាំនាក្ទ់ាំនង វជិាានផងខែររវាងការប៉ាះគ្បទះអះមបះស្ត ះ— រេួទ ាំងគ្រសូីថាយផង—

និងេហារ ើក្ចុងខាងមលើននបាំពងអ់ាហារ េហារ ើក្គ្ក្ពះ និងមពាះេហារ ើក្មពាះមវៀនធាំ(IARC, 2012)។ 

 

ត ើ ILO 162 អ្នុញ្ញា  ឲិ្យមានការ នរតគ្ ើអ្ះត ះស្ត ះគ្រីសូថាយឬ ? 

 ម្ិនដម្នតេ។ ILO 162 (ខែលមោះគ្សាយមរឿងការប៉ាះគ្បទះរបស់ក្េមក្រមធវ ើការជាេួយនិងអះមបះស្ត ះមៅក្ខនៃងមធវ ើការ) 

េិនរួរគ្តវូរនមរមគ្បើមែើេបជីាសាំអាងសគ្ាបក់ារបនរមគ្បើអះមបះស្ត ះរេួទ ាំងអះមបះស្ត ះគ្រសូីថាយផងមនាះម ើយ។  

 

 ការសមគ្េចទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះគ្តវូរនអនុេត័យក្មោយអងគគ្បជុាំរបសព់លក្េមអនររជាតមិៅក្ន តងអងគសននរិតទី៩៥ 

នាឆ្ន ាំ២០០៦។ អងគសននរិតមនាះរនអាំពាវនាវឲ្យានការក្ាំោតឲ់្យអសក់ារមគ្បើអះមបះស្ត ះក្ន តងអនារត 

និងការសាំរលឲ់្យែឹងនិងការគ្របគ់្រងឲ្យរនគ្តឹេគ្តវូចាំមពាះអះមបះស្ត ះខែលាននាមពលបចច តបបនន មនះ 

ថាជាវធីិខែលានគ្បសទិធភិាពបាំផុតមែើេបកីារពារក្េមក្រមធវ ើការពកីារប៉ាះគ្បទះអះមបះស្ត ះ 

មហើយនងិការពារក្ុាំឲ្យានជេង ឺនងិការសាៃ បម់ោយសារទក្ទ់ងនងិអះមបះស្ត ះក្ន តងអនារត។ 

 

 មសចក្ដ ីសមគ្េចក្រ៏នសងកតថ់ា ក្ចិច គ្បជុាំរបស់ ILO សដ ីអាំពសីុវតាភិាពក្ន តងការមគ្បើអះមបះស្ត ះ 

េិនរួរគ្តវូមរមគ្បើជាេូលមហតថុាគ្តឹេគ្តវូក្ន តងការបនរមគ្បើអះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយម ើយ។  

ត  ុអ្វបីានជាគ្ តេសអូ្គ្សារ លហីាម្ម្ិនឲ្យតគ្ ើគ្រីសូថាយ ? 

 គ្រីសូថាយគ្តវូរនហាេេិនឲ្យមគ្បើក្ន តងគ្បមទសអូគ្សារ លីជាង១៥ឆ្ន ាំមហើយ រោឺបា់ាំងពីនថ្ងទី ៣១ ខែធន  ូឆ្ន ាំ២០០៣ េក្។  

 

 កាលពី២០ឆ្ន ាំេនុ សាា បន័ NICNAS (ក្េម វធិថីាន ក្ជ់ាតសិគ្ាប់ផដល់ែាំណឹងនិងវាយតនេៃជាតិរីេសីគ្ាប់ឧសាហក្េម) 

រនវាយតនេៃថា គ្រសូីថាយជារីេបីចច តបបននខែលានអាទភិាព(PEC) មោយរិតអាំពីហានេិ័យក្ន តងការងារ សុែភាពេនសុស 

និងបរសិាា ន(NICNAS, ឆ្ន ាំ1999)។  

 

 ខផែក្មៅមលើវទិាសាស្តសរ ខែលាននាមពលមនាះ ររយការណ៍មនះរនមសន ើថា មែើេបកីារពារសែុភាពេនសុស 

ការប៉ាះគ្បទះទ ាំងអសរួ់រខតមជៀសវាង។ មសចក្ដសីនន ិោឋ នទាំងឡាយែខែលមនាះមៅខតគ្តវូមៅនថ្ងមនះ 

និងានេស្តាងបខនាេមទៀតខែលមរគ្បេូលរនមគ្កាយពមីពលមនាះផង។ 

 

 ការវាយតនេៃរបស ់PEC អាំពគី្រសូីថាយ 

ក្៏ាននយិាយអាំពបីញ្ជា ទ ាំងឡាយជុាំវញិផលប៉ាះពាលស់ុែភាពពសីាំណាក្់ផលិទធផលជាំនួសទាំងពួង 

មហើយក្រ៏នោតគ្តោងឲ្យមរែឹងអាំពកីារយលែ់សុខែលថាសាា រៈទ ាំងមនាះបងកឲ្យានហានិេយ័ែលស់ុែភាពនិងសុវតាភិាពកាន់

ខតែពសជ់ាងមៅមទៀត។   

 

 ការវាយតនេៃរបស ់PEC មៅខតអាចមធវ ើរន ប៉ាុខនរការហាេេនិឲ្យមគ្បើគ្រសូីថាយានន័យថា រម នេូលោឋ នខែលគ្តវូខក្ខគ្បវាមទ។ 

មទះជាយា៉ា ងណា មោយសារគ្បវតរននការមគ្បើគ្រស់អះមបះស្ត ះក្ន តងគ្បមទសអូគ្សារ លី 

មហើយនងិការបនរមគ្បើផលទិធផលខែលខាងក្ន តងានជាតិអះមបះស្ត ះមៅគ្បមទសក្ាំពុងអេិវឌ្ឍន៍ 

ការយល់ែឹងអាំពីហានិេយ័ពកីារប៉ាះគ្បទះផលទិធផលខែលក្ាំពុងោក្់មគ្បើមហើយ រជឺាគ្បធានបទែ៏សាំខានស់គ្ាបក់ារគ្សាវគ្ជាវ។  

 

ត ើតរគ្ ូវការការហាម្ម្ិនឲ្យតគ្ ើេូទងំ្ព្េិព្តោកឬតេ ? 

 គ្ វូ។ ការហាេទូទាំងពិេពមោក្គ្តវូមធវ ើឥ ូវហន ឹង។  

 

 បនទ តក្ពីជេង ឺទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះទូទ ាំងពិេពមោក្រែឺពស់ មហើយានខតបនរមក្ើនម ើងមបើការមគ្បើមៅខតានបនរ។ 

ានមេមរៀនយា៉ា ងចាស់ពបីទពមិសាធន៍ពគី្បមទសនានាែូចជាគ្បមទសគ្សារ លជីាមែើេ 

ខែលពីេនុអូគ្សារ លីជាគ្បមទសេួយក្ន តងចាំមណាេគ្បមទសខែលមគ្បើអះមបះស្ត ះមគ្ចើនជាងមរបងែស់ក្ន តងពិេពមោក្ 

រិតជាភាររយក្ន តងគ្បជាពលរែឋាន ក្់ៗ (គ្ទង់គ្ទយអះមបះស្ត ះថាន ក្ជ់ាតិ(NAP)សគ្ាបគ់្បមទសអូគ្សារ លឆី្ន ាំ២០១៧)។  

គ្បមទសអូគ្សារ លោីប់មផដើេោក្់ក្ាំហិតក្ន តងការមគ្បើគ្រស់អះមបះស្ត ះមៅឆ្ន ាំ១៩៦០ 

មហើយអនុវតរការហាេេិនឲ្យមគ្បើអះមបះស្ត ះទ ាំងគ្សងុមៅនថ្ងទ៣ី១ ខែធន  ូឆ្ន ាំ២០០៣។ មទះបែូីមចនះក្៏មោយ ក្៏ក្រណីជេង  ឺ

mesothelioma រនមក្ើនម ើងោប់ ពីមែើេទសសវតរ ១៩៨០េក្ មហើយការរ៉ា ន់សាម នរនឺឹងានជេង ឺ mesothelioma គ្បាណ 

១៩០០០ ក្រណីពឆី្ន ាំ២០១៥ ែល់ចងុសតវតសមនះ (ASEA reports, 2016)។   
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 ការររេាធាំរឺថា មទះបកីារមគ្បើានការគ្របគ់្រងមោយាននយីត័ក្េម គ្តឹេគ្តវូ សាា រៈសាំណង់ខែលានជាតិគ្រីសូថាយ 

(ែូចជាមក្បឿង បាំពងទ់ឹក្។ល។)នឹងរក់្ខបក្មធវ ើឲ្យសរនសអះមបះស្ត ះធាៃ ក្់មហើរមៅក្ន តងបរសិាា នមៅមពលមរជួសជុល រុះ 

និងមរះមោលកាក្សាំណល់សាំណង់ មហើយនិងបនាា បព់ាីនមគ្រះធេមជាតិទ ាំងឡាយ។ ការប៉ាះគ្បទះទ ាំងមនះ 

មរនកឹ្ថានឹងមក្ើតម ើងមគ្កាយមពលតមេៃ ើងែាំបូង(ខែលសា ិតក្ន តងការគ្រប់គ្រង)។ 

ហានិេយ័មនះអាចបមញ្ា ៀសរនទាំងគ្សងុមោយឈបម់គ្បើសាា រៈទ ាំងមនាះ។  

 

 ព័តា៌នអាំពសីាា រៈនងិផលិទធផលជាំនួសខែលអាចមគ្បើរនមោយសវុតាភិាព មរអាចរក្រនពសីាា ប័នថាន ក្់ជាតិ តាំបន់ 

និងអនររជាតិ។ 

ការមគ្បើសាា រៈនងិផលិទធផលជាំនួសនឹងេនិមធវ ើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់រណុភាពននការរស់មៅម ើយមៅក្ន តងគ្បមទសក្ាំពងុអេិវឌ្ឍន៍ 

មគ្ពាះានសាា រៈជាំនួសខែលានសវុតាភិាពនងិគ្បសទិធភិាពសគ្ាបេ់នសុសគ្របរ់បូ។ 

ការហាេមគ្បើអះមបះស្ត ះទ ាំងគ្សងុរជឺាវធីិខែលានគ្បសទិធភិាពបាំផុតក្ន តងការក្ាំោត់ជេងខឺែលទក្ទ់ងនិងអះមបះស្ត ះ។  
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ឯកសារតយង្ 
 

ភាន ក់្ងារទទួលបនទ តក្ក្ត់គ្ានិងរក្ាទិនន ន័យអាំពីជាតិពុលនិងជេងឺ (ATSDR) ឆ្ន ាំ២០០១។ 

ការមរៀបរាប់ពិសាដ រអាំពីជាតិពុលរបស់អះមបះស្ត ះ។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf ។ 

  

ររយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៦ របស់ភាន ក់្ងារទទួលបនទ តក្ខាងសុវតាិភាពជាេួយអះមបះស្ត ះនិងការក្ាំោត់អះមបះស្ត ះ។ 

ការរ៉ា ន់សាម នអាំពីបនទ តក្របស់ជេងឺ mesothelioma មៅគ្បមទសអូគ្សារ លីក្ន តងអនារត។ 

ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ https://www.asbestossafety.gov.au/research-publications/future-

projections-burden-mesothelioma- australia 

 

 វទិាសាា នសគ្ាប់បរសិាា ននងិសែុភាព (IEH)ឆ្ន ាំ២០០០។ គ្រសូីថាយ និងសាា រៈជាំនួសរបស់វា : 

ការវាយតនេៃមោយគ្បយ័តន គ្បខយង។  ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

http://www.iehconsulting.co.uk/IEH_Consulting/IEHCPubs/HumExpRiskAssess/w4.pdf 

 

ភាន ក្ង់ារអនររជាតទិទួលបនទ តក្ខាងការគ្សាវគ្ជាវអាំពីេហារ ើក្(IARC) ឆ្ន ាំ២០១២។ ឯក្សារសកិ្ាឯក្មទស ភារ 100C : អះមបះស្ត ះ 

(Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite and Anthophyllite)។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-volume-100casbestos-chrysotile-amosite-crocidolite-tremolite-

actinolite-and-anthophyllite/ 

 

ក្េម វធិអីនររជាតសិដ ីអាំពីសវុតាភិាពននជាតរិីេី (IPCS)ឆ្ន ាំ១៩៩៨។ ក្េម វធិីបរសិាា នរបស់អងគការសហគ្បជាជាតិ (UNEP), 

អងគការពលក្េមអនររជាតិ (ILO) និងអងគការសុែភាពពិេពមោក្ (WHO)។ ររយការណ៍អាំពីអះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយ 

របស់គ្ក្េុលក្ខណៈវនិិចឆ ័យ២០៣ ននសុែភាពបរសិាា ន។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc203.htm 

 

Kohyama N និង Suzuki Y ឆ្ន ាំ 1991។ ការវភិារននសរនសអះមបះស្ត ះក្ន តងជាលិកាសួត  Pleural plaques និងជាលិកា 

mesothelioma របស់ក្េមក្រមធវ ើការទប់ក្ាំមៅមៅអាមេរកិ្ខាងមជើង។ 

ររយការណ៍គ្បោាំឆ្ន ាំរបស់វទិាសាា នវទិាសាស្តសរ មៅញូយ៉ាក្ 643(1):27–52។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ  

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749 -6632.1991.tb24442.x?sid=nlm%3Apubmed 

 

ការមរៀបរាប់លក្ខណៈបមចេក្មទសថាន ក់្ជាតិអាំពីអះមបះស្ត ះ (NAP) សគ្ាប់គ្បមទសអូគ្សារ លី ឆ្ន ាំ ២០១៧។ 

ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ t https://www.asbestossafety.gov.au/research- publications/national-

asbestos-profile-australia 

 

 

ក្េម វធិថីាន ក្ជ់ាតិសគ្ាប់ផដល់ែាំណឹងនិងវាយតនេៃជាតិរេីីសគ្ាបឧ់សាហក្េម (NICNAS) ឆ្ន ាំ 1999។ 

ជាតិរីេីទីខែលក្ាំពុងានគ្បក្បមោយអាទិភាពមលែ៩ : អះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយ។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://www.nicnas.gov.au/chemical-information/pec-assessments?result_34791_result_page=C 

 

 វទិាសាា នជាតិននវទិាសាស្តសរ ឧសាហក្េម និងបមចេក្ខ វទិាមជឿនមលឿន (AIST) ឆ្ន ាំ 2007។ 

ការបមងកើតគ្ទនាប់បាំពង់មោយមគ្បើសាា រៈជាំនួសអះមបះស្ត ះ។  ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2007/20070206/20070206.html 

 

ក្េម វធីិជាតិននការសិក្ាជាតិពុល (NTP) ឆ្ន ាំ 2016។ ររយការណ៍មរះពុេពទី១៤ 

អាំពីវតថ តខែលអាចបងកឲ្យានេហារ ើក្ទក់្ទងនិងអះមបះស្ត ះ ។  ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ at 

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/asbestos.pdf 

 

រណៈក្េមធិការវទិាសាស្តសរសដ ីអាំពីជាតិពុល ជាតិពុលក្ន តងបរសិាា ន និងបរសិាា ន (CSTEE) ឆ្ន ាំ 1988។  អះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយ 

និងមបក្ខភាពជាំនួស។  ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/sctee/index_en.htm 

 

 

Suzuki Y និង  Yuen SR ឆ្ន ាំ 2006។ សរនសអះមបះស្ត ះរេួចាំ ខណក្បងកឲ្យេនុសសានជេងឺកាចម ម្ ះ mesothelioma។ 

https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf
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ររយការណ៍គ្បោាំឆ្ន ាំរបស់វទិាសាា នវទិាសាស្តសរ មៅញូយ៉ាក្ 982(1):160–176។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749 -6632.2002.tb04931.x?sid=nlm%3Apubmed 

 

ភាន ក្់ងារការពារបរសិាា នរបស់សហរែឋអាមេរកិ្ (EPA) ឆ្ន ាំ1982។ ការវភិារមលើែាំមណើរការរបស់វតថ តជាំនួសអះមបះស្តះ : 

ររយការណ៍ខែលរនពិនិតយខក្ជាចុងមគ្កាយ (740R 82003)។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://www.epa.gov/nscep 

 

ភាន ក្់ងារការពារបរសិាា នរបស់សហរែឋអាមេរកិ្(EPA) ឆ្ន ាំ 1988។ គ្បពន័ធពត័៌ានសដ ីអាំពីហានិេយ័(IRIS) 

មសចក្ដ ីសមងខបននការវាយតនេៃរីេី : អះមបះស្ត ះ។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

 https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0371_summary.pdf 

 

ភាន ក្់ងារការពារបរសិាា នរបស់សហរែឋអាមេរកិ្(EPA) ឆ្ន ាំ 1988។ 

ការមរៀបរាប់ជាក់្ោក់្ននការវាយតនេៃហានិេ័យសគ្ាប់អះមបះស្ត ះ។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

 https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-06/documents/asbestos_problem_formulation_05-31-18.pdf 

 

អងគការសែុភាពពេិពមោក្ (WHO) ឆ្ន ាំ 2014។ អះមបះស្ត ះគ្រីសូថាយ។ ចូលមេើលមៅខែមេសាឆ្ន ាំ២០១៩ មៅ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/143649/9789241564816_eng.pdf;jsessionid=F66052EB1D7FF84946

BF5DBC13C EEB18?sequence=1 
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