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ຂໍ້ ເທັດຈິງອັນສຳຄັນກ່ ຽວກັບຄຣີໂຊທຳຍລ໌ (CHRYSOTILE)


ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ແມ່ ນ ອາສເບັສຕອສ.



ອາສເບັສຕອສແມ່ ນຄາທ່ີ ໃຊ້ ເອ້ີ ນ ກ່ ມເສ້ັ ນໃຍທ່ີ ເກີດຂ້ ນຕາມທາມະຊາດເຈັດຊະນິດ. ເສ້ັ ນໃຍເຫ່ ານ້ີ ໄດ້ ຖືກຈັດໄວ້ ເປັນ
ສອງກ່ ມ – ອາສເບັສຕອສ ຊະນິດ ເຊີເພັນທາຍນ໌ (serpentine) ແລະ ຊະນິດແອມຟີໂບລ໌ (amphibole).



ຄຣີໂຊທາຍລ໌ແມ່ ນ ຮູບແບບ ເຊີເພັນທາຍນ໌ ຊະນິດດຽວຂອງ ອາສເບັສຕອສ.



ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ແມ່ ນຮູບແບບທ່ີ ພບເຫັນຫາຍທ່ີ ສດໃນອາສເບັສຕອສ.



ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ແມ່ ນຮູບແບບຂອງອາສເບສຕອສທີ່ນາມາຜະຫິ ດເປັນສິນຄ້ າຫາຍທີ່ສດ.

ຄຣີໂຊທຳຍລ໌ ສຳມຳດກ່ ໃຫໍ້ ເກີດມະເຮັງຊະນິດ ເມໂຊທີລີໂອມຳ (mesothelioma) ແມ່ ນແທໍ້ ບ?
 ແມ່ ນແທໍ້ . ເປັນທ່ີ ເຫັນໄດ້ ຊັດເຈນແລ້ ວວ່ າ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ນ້ັ ນສາມາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ເປັນມະເຮັງ ເມໂຊທີລີໂອມາ
mesothelioma (ມະເຮັງທີ່ປອດຫື ທີ່ເຍື່ອຫ້ ມຜ້ ງທ້ ອງ).



ການຄ້ ນຄວ້ າທາງວິທະຍາສາດແຕ່ ຕ້ ນໆທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບເລ່ື ອງນ້ີ ໄດ້ ວິເຄາະຢ່ າງມີລະບບໄວ້ ໃນລາຍງານຂອງໜ່ ວຍ
ງານວິທະຍາສາດສາກນຫາຍອງການ. *



ທກການຄ້ ນຄວ້ າໄດ້ ມີເອກະສານລາຍງານແລະໄດ້ ປະເມີນເບິ່ງຫັ ກຖານຢ່ າງກວ້ າງຂວາງໃນມະນດ (ແລະສັດ)
ແລະໄດ້ ຢ້ັ ງຢືນວ່ າທກຮູ ບແບບຂອງອາສເບັສຕອສ - ລວມທັງຄຣີໂຊທາຍລ໌ - ແມ່ ນສາເຫດຢ່ າງດຽວທ່ີ ກ່ ໃຫ້ ເປັນ
ມະເຮັງ ເມໂຊທີລີໂອມາ ຕາມທີ່ຮູ ້ ມາ.

* ບດລາຍງານດັ່ງກ່ າວລວມມີ ໂຄງການສາກນດ້ ານຄວາມປອດໄພທາງສານເຄມີ (IPCS); ລາຍງານດ້ ານເງື່ອນໄຂສຂະພາບສິ່ງ
ແວດລ້ ອມກ່ ຽວກັບ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອສ (IPCS–UNEP/ILO/WHO, 1998); ລາຍງານອງການອະນາໄມໂລກ WHO ກ່ ຽວກັບຄຣີ
ໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອສ (WHO, 2014); ໜ່ວຍງານຄ້ ນຄວ້າສາກນເລ່ື ອງມະເຮັງຂອງ WHO (IARC) ເອກະສານເລ່ື ອງ ອາສເບັສຕອສ (IARC, 2012);
ກະຊວງສາທາຣະນະສກແລະບລິການຊມຊນຂອງສະຫະຣັດ ໜ່ ວຍງານຂ້ ນທະບຽນວັດສະດມີສານພິດແລະພະຍາດ (ATSDR) ພາວະ
ດ້ານຄວາມເປັນພິດຂອງອາສເບັສຕອສ(ATSDR, 2001) ແລະ ໂຄງການ ສານພິດແຫ່ ງຊາດ (NTP) ລາຍງານເລື່ອງສານທີ່ກ່ ໃຫ້ ເປັນມະເຮັງ (NTP,
2016); ແລະໜ່ວຍງານຄ້ ມກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ(EPA) ລະບບຮວມຮວມຂ້ ມູນຄວາມສ່ ຽງ ແບບສມບູນ(IRIS) ຂ້ ສະຫບການປະເມີນເລື່ອງ
ສານເຄມີໃນອາສເບສຕອສ (US EPA, 1988). ລາຍງານເຫ່ ານ້ີ ໄດ້ ສະທ້ ອນໃຫ້ ເຫັນການປະເມີນ (ເຊ່ັ ນ IARC, 2012), ພ້ ອມທັງການປະ
ເມີນຄວາມສ່ ຽງທ່ ວໄປ (ເຊ່ັ ນ ATSDR, 2001; IPCS–UNEP/ILO/WHO,1998; US EPA, 1988). ພາຍໃຕ້ປະມວນກດໝາຍສະບັບປ່ຽນ
່ ງໃນສິບຂອງສານ
ແປງວ່າດ້ວຍການຄວບຄມວັດສະດມີສານພິດ (TSCA), ອງກອນEPA ຂອງສະຫະຣັດກໄດ້ ລວມເອາ ທາດ ອາສເບັສຕອສ ເປັນໜ
ເຄມີລະດັບຕ້ ນທີ່ຕກໃສ່ ກລະນີທີ່ຕ້ ອງອັບເດດການຕີລາຄາຄວາມສ່ ຽງ, ແລະ ເອກະສານ ວາງກດເກນບັນຫາ ກໄດ້ ຖືກພິມເຜີຍແພ່ເມື່ອບ່ ດນ
ມານ້ີ (US EPA, 2018).

ມີມະເຮັງແບບໃດອີກທ່ີ ຄຣີໂຊທຳຍລ໌ ເປັນສຳເຫດກ່ ໃຫໍ້ ເກີດໄດໍ້ ?
 ຄຣີໂຊທາຍລ໌ສາມາດກ່ ໃຫ້ ເກີດເປັນມະເຮັງຊະນິດອ່ື ນໆໄດ້ ເຊ່ັ ນກັນ, ລວມທັງມະເຮັງທ່ີ ເປັນກັນຫາຍທ່ີ ສດເຊ່ິ ງກ່ ຽວພັນ
ກັບການຖືກສານພິດອາສເບັສຕອສ, ນ້ັ ນຄືມະເຮັງປອດ, ພ້ ອມທັງມະເຮັງໃນກ່ ອງສຽງແລະຮັງໄຂ່ .



ນອກນ້ີ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ຍັງກ່ ຽວຂ້ ອງກັບມະເຮັງ ໃນຊ່ ອງຄ, ໃນທ້ ອງ ແລະ ລາໃສ້ ໃຫຍ່ ອີກດ້ ວຍ (IARC, 2012)

ກຳນຄໍ້ ນຄວໍ້ ຳທຳງວິທະຍຳສຳດຕ່ ຄຣີໂຊທຳຍລ໌ ແມ່ ນຢ່ ໃນທ່ ຳທີໃດ?
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ການຄ້ ນຄວ້ າທາງວິທະຍາສາດໃນເລື່ອງຄວາມສ່ ຽງຂອງການກ່ ໃຫ້ ເກີດຂອງພະຍາດໃນມະນດ (ຕວຢ່ າງ ໂຣກມະເຮັງຊະ
ນິດຕ່ າງໆ ແລະ ພະຍາດປອດຊາເຮື້ອ) ທີ່ເນື່ອງມາຈາກການຖືກສານພິດອາສເບັສຕອສບ່ ວ່ າໃນຮູ ບແບບໃດໆ - ຮວມທັງ
ຄຣີໂຊທາຍລ໌ - ແມ່ ນຊັດເຈນ. 



ແມ່ ນແຕ່ ການປະເມີນແບບພື້ນຖານຂອງເອກະສານທາງວິທະຍາສານແບບຕ້ ນໆຍັງຢັ້ງຢືນວ່ າໄດ້ ມີຫັ ກຖານຢ່ າງຖ້ ວມ
ທ້ ນວ່ າ ອາສເບັສຕອສ - ຮວມທັງ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ - ແມ່ ນບັນຫາສຂະພາບອັນໃຫຍ່ , ກ່ ໃຫ້ ເກີດພະຍາດທີ່ທາລາຍ ລະດັບ
ໂລກ, ເຊ່ິ ງເປັນຜນຈາກການຖືກສານພິດຈາກທາດດ່ັ ງກ່ າວນັບຈາກອະດີດທ່ີ ຜ່ ານມາ ຈນເຖິງປັດຈບັນ ຢູ ່ ໃນບ່ ອນເຮັດ
ວຽກ, ໃນຕກສາທາຣະນະ ເຊັ່ນ ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງໝ ແລະໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ບ່ ກ່ ຽວກັບວິຊາຊີບ ເຊັ່ນໃນເຮືອນຊານບ້ ານ
ຊ່ ອງເປັນຕ້ ນ.



ບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງເຮັດການສກສາຄ້ ນຄວ້ າອັນໃໝ່ ມາຢ້ັ ງຢືນສາເຫດກ່ ຽວພັນກັນລະຫວ່ າງອາສເບັສຕອສ ແລະ ພະ
ຍາດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສ. ຄວາມແຕກຕ່ າງກັນໃນແງ່ ທ່ີ ວ່ າອາສເບສຕອສແບບໃດທ່ີ ມີກາລັງຫາຍກວ່ າ
ກັນນັ້ນ ກບ່ ມີປະໂຫຍດທີ່ຈາເປັນຕ້ ອງກ່ າວເຖິງ - ທກຊະນິດແມ່ ນກ່ ໃຫ້ ເກີດພະຍາດທັງນັ້ນ. ນອກເໜ
ື ອໄປ
ກວ່ ານັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່ າງໃນແງ່ ທີ່ວ່ າອາສເບັສຕອສ ຊະນິດໃດທີ່ເກາະຕິດແໜ້ ນປອດກວ່ າກັນນັ້ນກບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງ
ກ່ າວເຖິງເຊ່ັ ນກັນ. ໄດ້ ມີການຢືນຢັນຢ່ າງແຂງແຮງແລ້ ວວ່ າການສະສມຂອງສາຍໃຍອາສເບັສຕອສ - ໂດຍສະເພາະ
ສາຍໃຍຄຣີໂຊທາຍລ໌ - ຢູ ່ ໃນເນື້ອເຍື່ອຫ້ ມ (ເຍື່ອຫ້ ມປອດ), ແມ່ ນກ່ ໃຫ້ ເກີດມະເຮັງເມໂຊທີລີໂອມາ (ຕວຢ່ າງ ເອກະ
ສານຄ້ ນຄວ້ າຂອງ Suzuki ແລະ Yuen, 2006; Kohyama ແລະ Suzuki, 1991).



ຄັງຂ້ ມູ ນເລ່ື ອງການແພ່ ຜາຍຂອງພະຍາດ ຈະສືບຕ່ ເກັບກາຂ້ ມູ ນຕ່ ໄປເປັນເວລາຫາຍໆປີຂ້ າງໜ້ າເຊ່ິ ງແນ່ ນອນ
ວ່ າຈະໃຫ້ ຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມຕື່ມຢ່ າງບ່ ຕ້ ອງສງໄສ ເຕີມຈາກການຄ້ ນຄວ້ າທ່ີ ກະທາກັນຢ່ າງ ກວ້ າງຂວາງໃນປັດຈບັນນ້ີ ຢູ ່
ແລ້ ວ. 



ວິທະຍາສາດແບບໃໝ່ ຕ້ ອງເລັງໃສ່ ອະນາຄດ. ຍກຕວຢ່ າງ, ຕ້ ອງເຂ້ າໃຈລະດັບການຖືກສານພິດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບວັດສະດ
ທ່ີ ມີອາສເບັສຕອສໃນພື້ນທ່ີ ນ້ັ ນແລະການຍກຍ້ າຍເອາອອກໄປ; ເຂ້ າໃຈກນໄກຂອງພະຍາດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອ
ສເພື່ອປັບປງບັນດາທາງເລືອກການປິ່ນປວທີ່ຈະຫດຜ່ ອນຜນກະທບທາງສຂະພາບທີ່ທາລາຍຮ້ າຍແຮງເນື່ອງຈາກ
ການຖືກສານພິດອາສເບັສຕອສ ແລະ ຫດຜ່ ອນການແບກຫາບພາລະເລ່ື ອງພະຍາດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສ
ຂອງໂລກມະນດ; ພັດທະນາວິທີທາງອອກແບບໃໝ່ ໃນການຂນຖ້ິ ມທ່ີ ເໜືອໄປກວ່ າວິທີຖ້ິ ມແບບເປັນກອງຂ້ີ ເຫຍື້ອໃນ
ປັດຈບັນ (ຕວຢ່ າງ ການຜັນປ່ ຽນຄວາມຮ້ ອນຫື ທາດເຄມີຂອງອາສເບັສຕອສ), ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າຈະມີທາງອອກທີ່
ເປັນລະຍະຍາວ ແລະ ຍືນຍງ.

ເປັນໄປໄດໍ້ ບ ທ່ີ ຈະໃຫໍ້ ມີກຳນໃຊໍ້ ‘ແບບຮັບຜິດຊອບແລະປອດໄພ'?
 ບ່ . ຄຣີໂຊທາຍລ໌ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ ສຂະພາບຂອງມະນດ, ເພາະວ່ າມັນກ່ ໃຫ້ ເກີດໂຣກມະເຮັງແລະພຍາດຢ່ າງອ່ື ນ.


ບ່ ມີຫັ ກຖານສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າມີການໃຊ້ ແບບໃດຈ່ ງຖືວ່ ານ້ ອຍທີ່ສດເພື່ອໃຫ້ ມີຄວາມປອດໄພ (ຫື ການຖືກສານພິດ
ແບບລະດັບຕ່ າສດ) ແລະເພ່ື ອປ້ ອງກັນບ່ ໃຫ້ ເກີດບັນຫາທາງສຂະພາບຈາກການໃຊ້ ອາສເບັສຕອສ. ເມ່ື ອເຮາບ່ ສາ
ມາດຮູ ້ ໄດ້ ວ່າລະດັບການຖືກສານພິດຕ້ ອງມີນ້ ອຍປານໃດຈ່ ງຈະມີແນວໂນ້ ມວ່ າຈະປ້ ອງກັນບ່ ໃຫ້ ພະຍາດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບ
ອາສເບັສຕອສເກີດຂ້ ນໄດ້ , ສະນັ້ນ ການທີ່ຈະປ່ ອຍໃຫ້ ເກີດຄວາມສ່ ຽງຕ່ ສຂະພາບຂອງມະນດໃນປັດຈບັນແລະອະນາ
ຄດ ເມ່ື ອອາສເບັສຕອສຖືກໄປກ່ ກວນຫື ເມ່ື ອມັນເສ່ື ອມຄນນະພາບລງຈ່ ງເປັນເຣ່ື ອງທ່ີ ຍອມຮັບບ່ ໄດ້ .



ເມ່ື ອບ່ ຮູ ້ ວ່າການຖືກສານພິດໃນລະດັບໃດຈ່ ງຖືວ່ າປອດໄພ, ການໃຊ້ ມັນ ຢູ ່ ໃນສ່ິ ງແວດລ້ ອມທ່ີ ‘ຄວບຄມໄດ້ ’ ຈ່ ງເປັນ
ໄປບ່ ໄດ້ ເພາະວ່ າຄວາມສ່ ຽງໃນການຖືກພິດຂອງມັນນັ້ນ ຍັງບ່ ສາມາດລບລ້ າງໄດ້ .



ບ່ ອນເຮັດວຽກຕ່ າງໆສາມາດໃຊ້ ມາດຕະການຫາຍໆແບບທ່ີ ສາມາດຫູ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງໃນການຖືກສານພິດ, ໂດຍໃຊ້ ວິທີ
ການຫາຍຊັ້ນຫາຍແບບ, ແຕ່ ວ່າສິ່ງເຫ່ ານີ້ຈະບ່ ປ້ ອງກັນ ຈາກການຖືກສານພິດໄດັ້ທັງໝດ ນອກເສັຍຈາກວ່ າ ອາສເບັສຕອ
ສ (ຫື ອັນຕະລາຍຂອງມັນ) ຈະຖືກທາລາຍລບລ້ າງຖິ້ມຈນໝດ.



ການທ່ີ ເຮາມີວັດສະດທ່ີ ປະກອບດ້ ວຍທາດອາສເບັສຕອສໃນສະພາບແວດລ້ ອມຂອງຕກຮາມບ້ ານຊ່ ອງທ່ີ ສ້ າງມາ
ແລ້ ວຫື ສ້ າງໃໝ່ (ບ້ ານເຮືອນແລະບ່ ອນເຮັດວຽກ), ກເຮັດໃຫ້ ຊມຊນທ່ ວໄປຕກຢູ ່ ໃນຄວາມສ່ ຽງເຊ່ັ ນກັນ, ເພາະວ່ າການ
ກ່ ສ້ າງກຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຮັກສາສ້ ອມແປງເມື່ອເວລາຜ່ ານໄປ, ເຊິ່ງເປັນເຣື່ອງທີ່ຫີ ກລ່ ຽງບ່ ໄດ້ ວ່ າ ໃນນັ້ນລວມມີການປັບ
ປງໜ້ າດິນຫື ຍກຍ້ າຍທັງໝດ, ແລະ ມີແນວໂນ້ ມທ່ີ ຈະມີການປ່ ອຍສາຍໃຍ ອາສເບັສຕອສ ອອກມາໃນລະຫວ່ າງນ້ີ .

April 2019


ໄພທາມະຊາດຕ່ າງໆ (ແຜ່ ນດິນໄຫວ, ລມພາຍ, ຊູນາມິ, ແລະ ນ້ າຖ້ ວມ) ກຍັງຈະໄປກີດຂວາງວິທີການໃຊ້ ແບບ ‘ຄວບຄມ
ໄດ້ ’ ຕ່ ການສ້ ອມແປງວັດສະດູ ທີ່ມີທາດອາສເບັສຕອສ ໃນສະພາບແວດລ້ ອມຂອງຕກຮາມບ້ ານຊ່ ອງ.

ມີຜະຫິ ດຕະພັນທດແທນຢ່ຳງອ່ ນທີ່ປອດໄພ, ຖກ ແລະ ເໝຳະສມກັບສະພຳບທໍ້ ອງຖິ່ນບ?
 ມີ. ເນື່ອງຈາກວ່ າໄດ້ ມີຜນກະທບຕ່ ສູ ຂະພາບຂ້ັ ນຮ້ າຍແຮງແບບນ້ີ ຍ້ ອນການໃຊ້ ອາສເບັສຕອສ - ຮວມທັງ ຄຣີໂຊທາຍ
ລ໌ - ວັດສະດທີ່ໃຊ້ ທດແທນອາສເບັສຕອສ ຈ່ ງຖືກຄ້ ນຄວ້ າຫາຢ່ າງກວ້ າງຂວາງໃນຊ່ ວງເວລາຫາຍທດສະວັດຜ່ ານມາ. #



ໃນປັດຈບັນ ການຜະຫິ ດວັດສະດທດແທນທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບນັ້ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລ້ ວ ສາລັບ
ວັດສະດທກຊະນິດເຊິ່ງແຕ່ ກ່ອນມີທາດອາສເບັສຕອສປະສມຢູ ່ . ເຖິງແມ່ ນວ່ າ ທາດເຄມີພຽງຢ່ າງດຽວຈະບ່
ສາມາດທດແທນອາສເບັສຕອສໄດ້ , ແຕ່ ວ່າວັດສະດທດແທນທ່ີ ສາມາດນາມາປະຕິບັດໄດ້ ທາງດ້ ານເຕັກ
ນິກແລະເສດຖະກິດ (ຮວມທັງ ແບບເປັນສາຍໃຍ
[ຕວຢ່ າງ ເຊນລູ ໂລສ] ແລະແບບທ່ີ ບ່ ເປັນສາຍໃຍ [ຕວຢ່ າງ ພລາສຕິກ ແລະ ທາດເຫັ ກ], ຂ້ ນກັບການນາໃຊ້ ) ກມີຢູ ່
ແລ້ ວໃນປັດຈບັນແລະໄດ້ ຖືກນາໃຊ້ ທາງການຄ້ າທ່ ວໂລກໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທ່ີ ຫ້ າມບ່ ໃຫ້ ໃຊ້ ອາສເບັສຕອສຊະ
ນິດຄຣີໂຊທາຍລ໌ ມາເກືອບຮອດ 50 ປີທີ່ຜ່ ານມາ. ສານເຄມີທູ ກຊະນິດມີສ່ ວນປະກອບຕ່ າງໆທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕ່ ສ
ຂະພາບຂອງມະນດ, ຂ້ ນກັບວິທີທ່ີ ນາມາໃຊ້ . ການນາໃຊ້ ສານເຄມີທ່ີ ປອດໄພນ້ັ ນ ສາມາດ ການດໄດ້ ໂດຍການຕີລາຄາເບ່ິ ງ
ທັງດ້ ານຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ແນວໂນ້ ມທ່ີ ມັນຈະປ່ ອຍສານພິດ, ເມື່ອທາການຕັດສິນເບ່ິ ງຄວາມສ່ ຽງໂດຍຮອບ.
ບ່ ວ່ າຈະແມ່ ນດ້ ານຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ, ຫື ການປ່ ອຍສານພິດ, ສິ່ງເຫ່ ານີ້ບ່ ສາມາດນາມາປະເມີນໄດ້ ໂດຍພິຈາລະນາ
ເອາພຽງແຕ່ ລະຢ່ າງໂດຍບ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັນເມ່ື ອຕັດສິນເບ່ິ ງຄວາມສ່ ຽງໂດຍຮອບ.



ໃນປະເທດອອສເຕຣເລັ ຍ, ວັດສະດ ທດແທນທາດຄຣີ ໂຊທາຍລ໌ ໄດ້ ຖືກນາມາໃຊ້ ແຕ່ ກ່ ອນປີ 1999. ທັງນີ້ ໄດ້ ນາມາ
ໃຊ້ ໃນອ ດສາຫະກ າໃຫຍ່ ໆທີ່ ກ າລວມເອ າການປ ກແລະກ່ ສ້ າງ, ລະບ ບເຄື່ ອງຍ ນ, ແລະຂະແໜງ ລ ດໄຟ. ລັ ກສະນະ
ຂອງທາດເຄມີ, ຜນປະໂຫຍດ ແລະ ຂອບເຂດຈ າກັ ດ, ແລະຜນກະທບດ້ ານສ ຂະພາບທີ່ ເຮ າຮູ ້ ມາ ຈາກການນ າ
ໃຊ້ ວັ ດສະດ ທ ດແທນນັ້ ນໄດ້ ມີການບັນທກໄວ້ ແລ້ ວ (NICNAS, 1999).



ອງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຖືເປັນພາລະໃນການໃຫ້ ຂ້ ມູ ນແລະສ່ິ ງກະຕ້ ນດ້ ານເສດຖະກິດ ໃນພາລະກິດ
ທດແທນ ອາສເບັສຕອສ ດ້ ວຍວັດສະດທີ່ປອດໄພກວ່ າ (WHO, 2014).

# ສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ ອມແລະສຂະພາບ (IEH), 2000; ສະຖາບັນວິທະຍາສາດອດສະຫະກາກ້ າວໜ້ າແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ ງ

ຊາດ (AIST), 2007; ບດລາຍງານ the US EPA’s ‘ການວິເຄາະຄນນະພາບຂອງວັດສະດທດແທນອາສເບັສຕອສ’ ຂອງ US
EPA, 1982; ບດລາຍງານໂດຍຄະນະກາມະການສກສາດ້ ານສານພິດ, ລະບບສານພິດນິເວດ ແລະ ສ່ິ ງແວດລ້ ອມ ຂອງສະຫະ
ພັນຢູ ໂຣບ (EU), (CSTEE) ທີ່ກ່ ຽວກັບ ‘ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອສແລະວັດສະດທດແທນທີ່ຖືກນາສະເໜີ’, 1998 ແລະອັລເດດໃນ
ປີ 2002.

ບດບຳດຂອງອງກຳນອະນຳໄມໂລກ (WHO) ແມ່ ນຢ່ ໃນທ່ ຳທີໃດ?
 ອງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພິຈາລະນາເຫັນວ່ າ ອາສເບັສຕອສ ແມ່ ນ ‘ສານກ່ ໃຫ້ ເກີດມະເຮັງທ່ີ ສາຄັນທ່ີ ສດອັນໜ່ ງ



ເຊິ່ງກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການເຮັດວຽກ’ (WHO, 2014). ອາສເບັສຕອສ—ລວມທັງ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ —ກ່ ໃຫ້ ເກີດມະເຮັງ ເມໂຊທີ
ລີໂອມາ; ມະເຮັງປອດ, ກ່ ອງສຽງ, ຊ່ ອງຄ ແລະ ຮັງໄຂ່ ; ອາສເບັສຕຣິສ (ຜັງຜືດຫື ຮ້ ອຍແຜທີ່ປອດ); ແລະພະຍາດໃນ
ເຍ່ື ອຫ້ ມປອດ ເຊ່ັ ນປອດເປັນຈດ, ເຍ່ື ອຫ້ ມປອດໜາຂ້ ນ ຫື ເປັນນ້ າຖ້ ວມປອດ (ນ້ າປອດຮ່ ວ). ອງການ WHO ໄດ້ ແນະນາ
ວ່ າການລບລ້ າງພະຍາດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສໄດ້ ກາຍມາເປັນຈດສມອັນສາຄັນ ນັບແຕ່ ປີ 2003 ເປັນຕ້ ນມາ,
ເຊິ່ງບັນທກໄວ້ ຢູ ່ ໃນກອງປະຊມສະໄໝທີ 13 ຂອງອງການຮ່ ວມແຮງງານສາກນ (ILO) / ຄະນະກາມະການ ຂອງ WHO
ດ້ ານສຂະພາບທ່ີ ກ່ ຽວກັບການເຮັດວຽກ.
ຂ້ ສັນຍາປກລະດມທ່ ວໂລກຂອງສະພາສຂະພາບແຫ່ ງໂລກ (WHA) ເພື່ອລບລ້ າງພະຍາດທີ່ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອ
ສໄດ້ ຖືກນາເຂ້ າກອງປະຊມໃນປີ 2007. ນອກນີ້ ທາງອງການ WHO ກໄດ້ ວາງຍດທະສາດໃນການລບລ້ າງພະຍາດທີ່
ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສນ້ີ ເຊ່ັ ນກັນ ເຊ່ິ ງຮັບເອາຂ້ ຄິດທ່ີ ວ່ າການຢດໃຊ້ ທາດອາສເບັສຕອສທກຊະນິດເປັນວິທີທ່ີ ໄດ້
ຜນດີທີ່ສດ (WHO, 2014; IPCS–UNEP/ILO/WHO, 1998).

ບດບຳດຂອງ IARC ແມ່ ນຢ່ ໃນທ່ ຳທີໃດ?
 ໜ່ ວຍງານຄ້ ນຄວ້ າເລື່ອງມະເຮັງສາກນ (IARC) ໄດ້ ລະບວ່ າ ອາສເບັສຕອສທກຮູ ບແບບ-ລວມທັງຄຣີໂຊທາຍລ໌ - ແມ່ ນ

ສານທ່ີ ກ່ ໃຫ້ ເປັນມະເຮັງຕ່ ມະນດ (ກ່ ມ 1). ສາລັບມະນດ, ໄດ້ ມີຫັ ກຖານທ່ີ ເຊ່ື ອຖືໄດ້ ທ່ີ ສະແດງວ່ າ ອາສເບັສຕອສ - ລວມ
ທັງທາດທີ່ມາໃນຮູ ບແບບຂອງຄຣີໂຊທາຍລ໌—ກ່ ໃຫ້ ເກີດມະເຮັງ ເມໂຊທີລີໂອມາ; ແລະມະເຮັງປອດ,
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ມະເຮັງໃນກ່ ອງສຽງແລະຮັງໄຂ່ . ນອກນີ້ ກຍັງເຊື່ອໄດ້ ຢ່ າງໝັ້ນໃຈວ່ າໄດ້ ມີຄວາມກ່ ຽວພັນກັນແທ້ ລະຫວ່ າງການປ່ ອຍສານ
ພິດຂອງອາສເບັສຕອສ—ລວມທັງທາດທີ່ມາໃນຮູ ບແບບຂອງຄຣີໂຊທາຍ—ແລະການເກີດເປັນມະເຮັງຊ່ ອງຄ, ທ້ ອງ
ແລະ ລາໃສ້ ໃຫຍ່ (IARC, 2012).

ILO 162 ອະນຸ ຍຳດໃຫໍ້ ສບຕ່ ໃຊໍ້ ຄຣີໂຊທຳຍລ໌ ອຳສເບັສຕອສ ບ?
 ບ່ . ILO 162 (ເຊິ່ງແມ່ ນລະບບຄວບຄມກ່ ຽວກັບການຖືກສານພິດຈາກອາສເບັສຕອສຂອງພະນັກງານທີ່ບ່ ອນເຮັດວຽກ) ບ່
ຄວນຖືກນາມາໃຊ້ ເພ່ື ອເປັນການອ້ າງເຫດຜນ, ຫື ອະນຍາດ, ໃຫ້ ສືບຕ່ ໃຊ້ ອາສເບສຕອສ ລວມທັງທາດຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບສ
ຕອສ.



ຂ້ ສັນຍາກ່ ຽວກັບເລື່ອງອາສເບັສຕອສໄດ້ ຖືກຮັບຮູ ້ ໂດຍກອງປະຊມໃຫຍ່ ແຮງງານສາກນ ສະໄໝທີ 95 ໃນປີ 2006.
ກອງປະຊມໄດ້ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມີການລບລ້ າງການໃຊ້ ອາສເບັສຕອສໃນອະນາຄດແລະໃຫ້ ມີການລະບແລະມີລະບບຄວບ
ຄມອາສເບັສຕອສທີ່ມີຢູ ່ ແລ້ ວໃນບ່ ອນເຮັດວຽກຢ່ າງເໝາະສມໂດຍຖືວ່ ານີ້ແມ່ ນວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜນໃນການ
ປ້ ອງກັນພະນັກງານໃຫ້ ພ້ ນຈາກການຖືກພິດຂອງອາສເບັສຕອນແລະປ້ ອງກັນບ່ ໃຫ້ ເກີດພະຍາດທີ່ກ່ ຽວພັນກັບອາສ
ເບັສຕອສແລະການເສັຍຊີວິດ.



ນອກນ້ີ ຂ້ ສັນຍາຍັງໄດ້ ລະບອີກວ່ າ ຂ້ ຕກລງກອງປະຊມ ILO ເລື່ອງຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ ອາສເບສຕອສ ບ່
ຄວນຖືກນາມາປະຕິບັດເພື່ອເປັນຂ້ ອ້ າງໃນການສືບຕ່ ໃຊ້ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອສ.

ເປັນຫຍັງປະເທດອອສເຕຣເລັຍຈ່ ງຫໍ້ ຳມບ່ ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ຄຣີໂຊທຳຍລ໌?
 ຄຣີໂຊທາຍລ໌ໄດ້ ຖືກຫ້ າມໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍເປັນເວລາກວ່ າ15ປີຜ່ ານມາ, ນັບຈາກວັນທີ 31ທັນວາ2003 ເປັນຕ້ ນມາ.
 ເມ່ື ອ 20 ປີກ່ ອນ, ໂຄງການແຈ້ ງການແລະປະເມີນສານເຄມີອດສາຫະກາແຫ່ ງຊາດ (NICNAS) ໄດ້ ປະເມີນວ່ າ ຄຣີໂຊ
ທາຍລ໌ເປັນທາດເຄມີໃນປັດຈບັນທີ່ຕ້ ອງຖືເປັນບູ ລິມະສິດ (PEC) ຈາກແງ່ ຂອງຄວາມສ່ ຽງຕ່ ສຂະພາບຂອງມະນດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ ອມ (NICNAS, 1999).
 ອີງຕາມການຄ້ ນຄວ້ າທາງວິທະຍາສາດທີ່ມີໃນເວລານັ້ນ, ລາຍງານດັ່ງກ່ າວໄດ້ ສະເໜີວ່ າເພື່ອປ້ ອງກັນສຂະພາບຂອງ
ມະນດ, ຕ້ ອງຫີ ກເວ້ັ ນຈາກການຖືກສານພິດ ຂອງທາດນ້ີ ໂດຍສ້ິ ນເຊີງ. ມາຮອດປັດຈບັນ ຂ້ ສະຫບດ່ັ ງກ່ າວກຍັງ
ເປັນຄວາມຈິງບ່ ປ່ ຽນແປງ, ແລະຍັງມີຫັ ກຖານເພີ່ມຕື່ມອີກນອກເໜືອຈາກທີ່ໄດ້ ເກັບກາໄວ້ ແຕ່ ໃນສະໄໝນັ້ນ.
 ການປະເມີນຄຣີໂຊທາຍລ໌ ຂອງ PEC ຍັງໄດ້ ດາເນີນກ່ ຽວກັບປະເດັນທ່ີ ກ່ ຽວກັບຜນກະທບຕ່ ສຂະພາບຈາກການໃຊ້ ວັດ
ສະດທດແທນແລະໄດ້ ຫັກລ້ າງຄວາມເຊື່ອຖືທ່ີ ວ່ າວັດສະດເຫ່ ານ້ັ ນສ້ າງຄວາມສ່ ຽງສູ ງກວ່ າອີກ ຕ່ ສຂະພາບແລະ
ຄວາມປອດໄພ.

 ການປະເມີນຂອງ PEC ກຍັງມີໃຫ້ ເບິ່ງໄດ້ ຢູ່ແຕ່ ວ່າການຫ້ າມໃຊ້ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ກໝາຍຄວາມວ່ າບ່ ມີຮາກຖານທີ່ຈະອັບ

ເດດລາຍງານດັ່ງກ່ າວນີ້. ຢ່ າງໃດກດີ, ອີງໃສ່ ຂ້ ທີ່ວ່ າອອສເຕຣເລັຍເຄີຍມີປະຫວັດຂອງການໃຊ້ ອາສເບັສຕອສແລະຍັງ
ມີການສືບຕ່ ໃຊ້ ຜະຫິ ດຕະພັນທ່ີ ມີອອສເບັສຕອສໃນປະເທດທ່ີ ກາລັງພັດທະນາຢູ ່ , ສະນ້ັ ນ ການທ່ີ ເຮາມີຄວາມເຂ້ າໃຈ
ຕ່ ຄວາມສ່ ຽງໃນການຖືກພິດຈາກຜະຫິ ດຕະພັນໃນເຂດພ້ື ນທ່ີ ກຍັງເປັນຂງເຂດທ່ີ ສາຄັນໃນການຄ້ ນຄວ້ າ.

ຈຳເປັນຕໍ້ ອງມີກຳນຫໍ້ ຳມໃຊໍ້ ທ່ ວໂລກບ່ ?


ແມ່ ນແລໍ້ ວ. ຕ້ ອງໃຫ້ ມີການຫ້ າມໃຊ້ ທ່ ວໂລກໃນປັດຈບັນ.

 ພາລະທ່ີ ໂລກຕ້ ອງແບກຫາບກ່ ຽວກັບພະຍາດທ່ີ ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສແມ່ ນສູ ງຫາຍ, ແລະຍັງຈະສືບຕ່ ເພ່ີ ມຂ້ ນ

ຖ້ າເຮາສືບຕ່ ໃຊ້ ທາດນ້ີ . ໄດ້ ມີບດຮຽນທ່ີ ຊັດເຈນໃຫ້ ເຫັນຈາກປະສບການຂອງປະເທດຕ່ າງໆເຊ່ັ ນ ປະເທດອສສເຕຣເລັຍ, ເຊ່ິ ງ
ໃນອະດີດແມ່ ນປະເທດທີ່ໃຊ້ ທາດອາສເບັສຕອສ ສູງທີ່ສູດຕ່ ຫວຄນໃນໂລກ (ສະພາວະຂອງອາສເບັສຕອສແຫ່ ງຊາດ (NAP)
ສາລັບປະເທດອອສເຕຣເລັຍ, 2017). ປະເທດອອສເຕຣເລັຍເລີ່ມຈາກັດການໃຊ້ ອາສເບັສຕອສ ໃນຊມປີ 1960 ແລະປະ
ຕິບັດນາໃຊ້ ການເກືອດຫ້ າມໂດຍສ້ິ ນເຊີງໃນວັນ 31 ທັນວາ 2003. ເຖິງປານນ້ັ ນກຕາມ, ກຍັງມີແນວໂນ້ ມຂອງຄນເປັນ
ມະເຮັງເມໂຊທີລີໂອມາທີ່ສູ ງຂ້ ນໃນຕ້ ນຊມປີ 1980, ແລະເປັນທີ່ຄາດເດາວ່ າຈະມີ
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ປະມານ 19000 ກລະນີຂອງຄນເປັນມະເຮັງເມໂຊທີລີໂອມາ ທີ່ຖືກກວດພບໃນລະຫວ່ າງປີ 2015 ແລະ ໃນ
ທ້ າຍສັດຕະວັດ (ບັນດາເອກະສານລາຍງານ ASEA reports, 2016).



ຄວາມກັງວນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຢ່ າງໜ່ ງກຄື ເຖິງແມ່ ນວ່ າການໃຊ້ ຈະໄດ້ ຖືກຄວບຄມຢ່ າງເໝາະສມກຕາມ, ແຕ່ ວ່ າຍັງເປັນ
ບັນຫາ ເມື່ອວັດສະດູ ກ່ ສ້ າງທີ່ມີຄຣີໂຊທາຍລ໌ ປະສມຢູ ່ (ເຊັ່ນ ດິນເຂາະມູ ງຫັ ງຄາ, ທ່ ນ້ າ) ໄດ້ ເກີດເສັຍຫາຍແລະໄດ້ ປ່ອຍ
ສາຍໃຍອາສເບັສຕອສອອກມາໃສ່ ສ່ິ ງແວດລ້ ອມໃນລະຫວ່ າງການຮັກສາສ້ ອມແຊມຕວຕກ, ການມ້ າງ ແລະການເກັບໄປ
ຖິ້ມ, ແລະ ເຫດການຈາກໄພທາມະຊາດ. ການປ່ ອຍສານພິດໃນສະພາບດັ່ງກ່ າວກແນ່ ນອນວ່ າຈະເກີດຂ້ ນໄດ້ ຫັ ງຈາກ
ການຕິດຕັ້ງຜະຫິ ດຕະພັນເຫ່ ານັ້ນ (ທີ່ຖືກຄ້ ມຄອງ) ແຕ່ ດັ້ງເດີມ. ຄວາມສ່ ຽງເຫ່ ານັ້ນສາມາດ ຜັນປ່ ຽນໄດ້ ໂດຍການຢດໃຊ້
ວັດສະດດ່ັ ງກ່ າວ.



ຂ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບວັດສະດແລະຜະຫິ ດຕະພັນທດແທນທີ່ສາມາດເອາມານາໃຊ້ ໄດ້ ຢ່ າງປອດໄພ ມີໄວ້ ໃຫ້ ຕາມບັນດາອງ
ການຕ່ າງໆໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບຂງເຂດ ແລະ ລະດັບສາກນ. ການນາໃຊ້ ຜະຫິ ດຕະພັນທີ່ບ່ ແມ່ ນອາສເບັສຕອສຈະບ່
ມີຜນກະທບຕ່ ຄນນະພາບຊີວິດໃນບັນດາປະເທດທ່ີ ກາລັງພັດທະນາ, ເພາະວ່ າ ມີວິທີການທດແທນທ່ີ ປອດໄພແລະມີ
ປະສິດທິພາບທີ່ທກຄນສາມາດເອາມານາໃຊ້ ໄດ້ . ການຫ້ າມໃຊ້ ອາສເບສຕອສ ຢ່ າງສິ້ນເຊີງແມ່ ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ສູ ງສດໃນການລບລ້ າງພະຍາດທີ່ກ່ ຽວພັນກັບອາສເບສຕອສ.
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ເອກະສຳນອໍ້ ຳງອີງ
ໜ່ ວຍງານຂ້ ນທະບຽນວັດສະດມີສານພິດແລະພະຍາດ (ATSDR) 2001. ພາວະຄວາມເປັນພິດຂອງອາສເບັສຕອສ. ເຂ້ າເອາຂ້ ມູ ນ ເດືອນເມສາ 2019 ທ່ີ
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp61.pdf
່ ພາລະແບກຫາບເລື່ອງມະເຮັງເມໂຊທີລີໂອມາໃນ
ລາຍງານຈາກໜ່ ວຍງານຄວາມປອດໄພແລະລ ບລ້ າງ ອາສເບັສຕອສ (ASEA) 2016. ການວາງແຜນໃນອະນາຄດຕ
ອອສເຕຣເລັຍ. ເຂ້ າເອາຂ້ ມູ ນ ເດືອນ April 2019 ທ່ີ https://www.asbestossafety.gov.au/research-publications/future-projections-burdenmesothelioma- australia
ສະຖາບັນສິ່ ງແວດລ້ ອມແລະສຂະພາບ(IEH) 2000. ຄຣີໂຊທາຍລ໌ແລະສິ່ງທດແທນ: ການຕີລາຄາແບບວິເຄາະ. ເຂ້ າເອາຂ້ ມູ ນ ເດືອນເມສາ 2019 ທີ່
http://www.iehconsulting.co.uk/IEH_Consulting/IEHCPubs/HumExpRiskAssess/w4.pdf
ໜ່ ວຍງານສາກນເພື່ອການຄ້ ນຄ້ ວເລື່ອງມະເຮັງ (IARC) 2012. ເອກະສານ ສະບັບທີ100C: ທາດ ອາສເບັສຕອສ (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite,
Actinolite ແລະ Anthophyllite). ເຂ້ າເອາຂ້ ມູນ ເດືອນເມສາ 2019 ທ່ີ https://monographs.iarc.fr/iarc-monographs-volume-100casbestos-chrysotile-amosite-crocidolite-tremolite-actinolite-and-anthophyllite/
ໂຄງການສາກນດ້ ານຄວາມປອດໄພຈາກສານເຄມີ (IPCS) 1998. ໂຄງການປກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP), ອງການແຮງງານສາກນ (ILO) ແລະ ອງການ
ອະນາໄມໂລກ (WHO) ລາຍງານເລື່ອງເງື່ອນໄຂສຂະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ ອມ ກ່ ຽວກັບຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັນຕອສ . ເຂ້ າເອາຂ້ ມູ ນ ເດືອນ 2019 ທີ່
http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc203.htm
Kohyama N ແລະSuzuki Y 1991. ການວິເຄາະເລ່ື ອງສາຍໃຍອາສເບັສຕອສໃນພະຍາດເນ້ື ອເຍ່ື ອປອດ, ປອດເປັນຈດ, ແລະມະເຮັງ ເມໂຊທີລີໂອມາ ໃນເນ້ື ອເຍ່ື ອປອດ ຂອງກ່ ມພະນັກ
ງານເຮັດວຽກແຜ່ນໃຍປັບອາກາດທ່ີ ອາເມລິການເໜ
ື ອ. ຈດໝາຍເຫດຂອງຄະນະວິທະຍາສາດການສກສາທ່ີ ນິວຢອກ, 643(1):27–52. ເຂ້ າເອາຂ້ ມູ ນ ເດືອນເມ
່
ສາ 2019 ທີ https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749 -6632.1991.tb24442.x?sid=nlm%3Apubmed
ພາວະຂອງອາສເບັສຕອສ ແຫ່ ງຊາດ (NAP) ສາລັບປະເທດອອສເຕຣເລັຍ2017. ເຂ້ າເອາຂ້ ມູ ນ ເດືອນເມາສາ 2019 ທີ່
https://www.asbestossafety.gov.au/research- publications/national-asbestos-profile-australia
ໂຄງການແຈ້ງການແລະປະເມີນສານເຄມີອດສາຫະກາແຫ່ ງຊາດ (NICNAS) 1999. ສານເຄມີໃນປັດຈບັນທ່ີ ຖືເປັນບູ ລິມະສິດ No. 9: Chrysotile
Asbestos. ເຂ້ າເອ າຂ້ ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທີ່ https://www.nicnas.gov.au/chemical-information/pecassessments?result_34791_result_page=C
ສະຖາບັນແຫ່ ງຊາດວິ ທະຍາສາດແລະເຕັ ກໂນໂລຊີ ກ້ າວໜ້ າ (AIST) 2007. ການພັດທະນາທີ່ເປັນຜນໃນການສ້ າງວັດສະດທດແທນອາສເບັສຕອສ. ເຂ້ າເອ າຂ້
ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທ່ີ https://www.aist.go.jp/aist_e/list/latest_research/2007/20070206/20070206.html
ໂຄງການຄວບຄ ມສານພິດແຫ່ ງຊາດ (NTP) 2016. ລາຍງານສະບັບທີ14 ເລື່ອງສານກ່ ໃຫ້ ເກີດມະເຮັງ: ອາສເບັສຕອສ. ເຂ້ າເອ າຂ້ ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທີ່
https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/asbestos.pdf
ຄະນະກາມະການວິທະຍາສາດດ້ ານສານພິດ, ສານພິດນິເວດ ແລະ ສ່ິ ງແວດລ້ ອມ (CSTEE) 1988. ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອສແລະສ່ິ ງທດແທນທີຖືກນາສະເໜ
ີ . ເຂ້ າ
ເອ າຂ້ ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທີ່http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/sctee/index_en.htm
ຄະນະກາມະການວິທະຍາສາດດ້ ານສານພິດ, ສານພິດນິເວດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ ອມ (CSTEE) 2002. ຄວາມສ່ ຽງຕ່ ສຂະພາບມະນດຈາກຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອ
ສ ແລະ ສິ່ງທດແທນແບບທາມະຊາດ. ເຂ້ າເອ າຂ້ ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທີ່
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/sctee/index_en.htm
Suzuki Y ແລະ Yuen SR 2006. ສາຍໃຍ ອາສເບັສຕອສ ມີສ່ ວນໃນການກ່ ໃຫ້ ເກີດມະເຮັງຮ້ າຍແຮງ ເມໂຊທີລີໂອມາ. ຈດໝາຍເຫດວິທະຍາສາດການສກ
ສາຂອງນິວຢອກ, 982(1):160–176. ເຂ້ າເອ າຂ້ ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທ່ີ
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749 -6632.2002.tb04931.x?sid=nlm%3Apubmed
ໜ່ ວຍງານຄ້ ມຄອງສ່ິ ງແວດລ້ ອມ ຂອງ ສະຫະລັດ (EPA) 1982. ການວິເຄາະຄນນະພາບຂອງວັດສະດທດແທນ ອາສເບັສຕອສ: ລາຍງານທບທວນສະບັບ
ສມບູ ນ (740R 82003). ເຂ້ າເອ າຂ້ ມູ ນ ເດື ອນເມສາ 2019 ທີ່ t https://www.epa.gov/nscep
ໜ່ ວຍຄ້ ມຄອງສິ່ງແວດລ້ ອມ ຂອງ ສະຫະລັດ (EPA) 1988. ລະບບຂ້ ມູນຄວາມສ່ ຽງແບບທ່ ວເຖິງ (IRIS) ບດສະຫບການປະເມີນສານເຄມີ: ອາສເບັສຕອສ. ເຂ້ າເອ າຂ້ ມູ ນ
ເດື ອນເມສາ 2019 ທີ່ t https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0371_summary.pdf
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