
ក្រៃ��សូថូាល អាសូបេ�សូុ�សូ (Chrysotile Asbestos)
សន្លឹឹ�កព័ត័៌ម៌ាន្លឹនេះន្លឹះ មាន្លឹព័ត័៌ម៌ាន្លឹអំំព័នីេះ��ះថ្នាា កន់ៃន្លឹនៃ�កសថូ្នាល (ព័ណ៌៌ស) អាសនេះ�សុ�សចលនានេះ�មី្បីី�ី�មាម្បីទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក ន្លឹងិសណួំ៌រទូនូេះ�ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងនៃ�កសថូ្នាល អាសនេះ�សុ�ស

ការពិតិសំូខាន់់ៗ
 នៃ�កសថូ្នាល គឺជឺាអាសនេះ�សុ�ស។*

 នៃ�កសថូ្នាល គឺជឺា��នេះភទូអាសនេះ�សុ�សទូនូេះ��ំផុ�ត៌ន្លឹងិជាអាសនេះ�សុ�សដែ�លនេះគឺយកនេះ�នៃច ានេះ� ើពីាណិ៌ជ្ជជកម្បី ម�ច៏ម្បីីង។

  មាន្លឹការ�ង្ហាា ញឱ្យយ��ងថ្នា អាសនេះ�សុ�ស�គឺ�់ទូ�ម្បីងទ់ាំងំអំស ់រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាលផុងដែ�រ នេះ� ើឱី្យយនេះកតី៌ជ្ជងំសឺតួ៌ម្បីា�ងដែ�លនេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បីជា�ំ�ំៗ  នេះ�យស្លារការ�ាះពាលន់្លឹ�ង
ស្លារធាត៌�អាសនេះ�សុ�សយរូ ជ្ជងំមឺ្បីហារកីភ្នាា សឬនេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ ន្លឹងិជ្ជងំមឺ្បីហារកីសតួ៌ ម្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ។

 ភស័ ុ�តាងក ា�ងម្បីន្លឹ�សសក�៏ង្ហាា ញឱ្យយ��ងផុងដែ�រថ្នា អាសនេះ�សុ�ស�ណុ្តាលឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងអ់ាហារដែផុ ាកខាងនេះល ី�កព័ះ ន្លឹងិច�ងនេះពាះនេះ�ៀន្លឹ�។ំ

  ការប៉ាា ន្លឹ�់�មាណ៌នេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�កប៉ាន្លឹឱ្យយ��ងថ្នា ក ា�ងម្បីយួឆ្នាំា ំៗ មាន្លឹម្បីន្លឹ�សសចនំ្លឹនួ្លឹ 219 000 នាកប់៉ាន្លឹសឹ្លា�់ ដែ�លនេះគឺអាចសន្លឹមត៌ថ់្នា �ណ្តាា លម្បីកព័កីារ 
�ាះពាលស់្លារធាត៌�អាសនេះ�សុ�សទាំកទ់ូងន្លឹ�ងការង្ហារ។

 មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹស់្លាម ន្លឹថ្នា ជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ប៉ាន្លឹរមួ្បីចដំែណ៌ក�លក់ារប៉ាត៌�់ងជ់្ជ�ីតិ៌ម្បីន្លឹ�សស��ដែ�ល 4000 នាក ់នេះ�ក ា�ង��នេះទូសអូំ�សុ្លាលជីានេះរៀងរាលឆ់្នាំា ។ំ

  មាន្លឹការ�ា�ន្លឹ�ាងនេះ�មី្បីីសី�មាលន្លឹ�ូនេះ��ះថ្នាា កន់ៃន្លឹនៃ�កសថូ្នាលថ្នាជាភ្នាា កង់្ហារ�ងកជ្ជងំមឺ្បីហារកី ដែ�លនាឱំ្យយមាន្លឹការជ្ជកីយកដែរ ែនៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិការនេះ��ី�ប៉ាសផ់ុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈសណំ៌ង់
ជា�ន្លឹនុេះទូៀត៌ នេះ�កា�ង��នេះទូសខ្លះះឹដែ�លមាន្លឹ�ប៉ាកច់ណូំ៌លទាំ� ន្លឹងិម្បី�យម្បី។

  ជាលទូធផុល នេះគឺរពំ័�ងថ្នាការសឹ្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំមឺ្បីហារកីទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស �ចូជាជ្ជងំមឺ្បីហារកីភ្នាា ស ឬនេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ន្លឹ�ង�ន្លឹនុេះកនី្លឹនេះ�ងីនេះ�កា�ង��នេះទូសទាំងំនេះន្លឹះ 
 ក ា�ងរយៈនេះព័ល�ា�នាម ន្លឹទូស�ត៌សរខ៍ាងម្បី�ខ្លះនេះន្លឹះ។

  ជាលទូធផុល ឥ��ូនេះន្លឹះនេះគឺអាចដែកនៃច ាផុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈជ្ជនំ្លឹសួទាំងំអំស ់ដែ�លមាន្លឹស��ត៌ ិភិ្នាព័ ន្លឹងិ��សទិូ ធភ្នាព័ ខ្លះណ៌ៈព័មី្បី�ន្លឹម្បីកផុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈទាំងំអំសន់េះនាះមាន្លឹ  
ផុុ�កអាសនេះ�សុ�ស។

  ��មាម្បីទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�កនេះ�នេះលនីៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិ�គឺ�់ទូ�ម្បីងន់ៃន្លឹអាសនេះ�សុ�សទាំងំអំស ់ប៉ាន្លឹទូទូលួការ��ំទូនេះ�យ��នេះទូសអូំ�សុ្លាល ីន្លឹងិអំងគការអំន្លឹរុជាត៌ទិាំងំឡាយ 
 នេះ�មី្បីីកីាត៌�់ន្លឹយិ�ន្លឹុ�កជាសកលនៃន្លឹជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សនេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក។

**  អាសនេះ�សុ�ស គឺជឺាពាកយនេះ��ីស�មា�់�កមុ្បីម្បីយួនៃន្លឹសរនៃសដែរ ែ ដែ�លនេះកតី៌នេះចញព័�ីម្បីមជាត៌ចិនំ្លឹនួ្លឹ�ប៉ាមំ្បីយួ។ សរនៃសទាំងំនេះន្លឹះ�នេះង កតី៌ជាព័រី�កមុ្បី - នេះស�ពី័�ន្លឹទូនី្លឹ (serpentin) (ដែ�លរមួ្បី�ញ្ចូូលូទាំងំនៃ�កសថូ្នាល)  
ន្លឹងិអំំ�ើ�ីលូ អាសនេះ�សុ�ស។

បេ�ត�អ្វីី�ក្រៃ��សូថូាល អាសូបេ�សូុ�សូជា�ញ្ហាា ?
នៃ�កសថូ្នាល គឺជឺា��បេ�ទអាសូបេ�សូុ�សូទបូេ��ំផុ�ត ន្លឹងិជាអាសនេះ�សុ�សដែ�លនេះគឺយកនេះ�នៃច ានេះ� ើពីាណិ៌ជ្ជជកម្បី ម�ច៏ម្បីីង។

ការ�ក�នេះង ាមី្បី ឬ�ាះពាលស់រនៃសនៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិសរនៃសអាសនេះ�សុ�ស�គឺ�់ទូ�ម្បីង ់�ណុ្តាលឱ្យយនេះកតី៌ជំំងឺឺដែ�លនាំឱំ្យយស្លាា �់ នេះ�យរមួ្បីទាំងំជ្ជងំមឺ្បីា�ងដែ�លនេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បីន្លឹងិជា ំ
��ំៗ  ជ្ជងំមឺ្បីហារកីសតួ៌ ជ្ជងំសឺ្លាច�់�ះនេះ�នេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ (ជ្ជងំមឺ្បីហារកី�សទាំ�់ភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ - �សទាំ�់ការពារនេះ�ខាងកា�ង��នេះហាង�ងខ្លះឹនួ្លឹន្លឹងិនេះ�ខាងនេះ�� �សទាំ�់ភ្នាា សនេះ�ស្លា�សររីាង គ
ខាងក ា�ង �ចូជាសតួ៌ នេះ�ះ�ងូ ន្លឹងិនេះពាះនេះ�ៀន្លឹ) ន្លឹងិជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ។**

ការប៉ាា ន្លឹ�់�មាណ៌នេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�កប៉ាន្លឹឱ្យយ��ងថ្នា ក ា�ងម្បីយួឆ្នាំា ំៗ មាន្លឹម្បីន្លឹ�សសចនំ្លឹនួ្លឹ 219 000 នាំ�ប់ាន់ស្លាា �់ ដែ�លនេះគឺអាចសន្លឹមត៌ថ់្នា �ណ្តាា លម្បីកព័កីារ�ាះពាលស់្លារធាត៌�អាសនេះ�
សុ�សទាំកទ់ូងន្លឹ�ងការង្ហារ។មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹស់្លាម ន្លឹថ្នា ជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ប៉ាន្លឹរមួ្បីចដំែណ៌ក�លក់ារប៉ាត៌�់ងជ់្ជ�ីតិ៌ម្បីន្លឹ�សស��ដែ�ល 4000 នាំ� ់បេ��ុ�ងឺ��បេទសូអូ្វី�សុ្លាល�ជា
នេះរៀងរាលឆ់្នាំា ។ំ

នៃ�កសថូ្នាល អាសនេះ�សុ�ស �ត៌�ូប៉ាន្លឹចា�់ហាមឃាតប់េ��ុ�ងឺ��បេទសូអូ្វី�សុ្លាល��ុ�ងឺឆុ្នាំ ំ2003 នេះ�យស្លារដែត៌នេះគឺ��ងថ្នាវាមាន្លឹស្លារធាត៌�ដែ�ល�ងកឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំមឺ្បីហារកី។ នេះទាំះជាយ៉ាា ងណ្តា
កុ ីមាន្លឹការ�ុ�ន់�ុងឺជាអ្វីន់រុជាតបិេ��មី�សូ��លនូ់វបេ��ះថុា�ក់្រៃន់ក្រៃ��សូថូាលអាសូបេ�សូុ�សូ នេះ�មី្បីី�ី�ំទូ�លក់ារជ្ជកីយកដែរ ែនៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិការផុលតិ៌ជា�ន្លឹនុេះទូៀត៌នៃន្លឹផុលតិ៌ផុលដែ�ល
មាន្លឹផុុ�កអាសនេះ�សុ�ស។សកម្បីមភ្នាព័នេះន្លឹះប៉ាន្លឹនាឱំ្យយមាន្លឹការ�ន្លឹនុេះ��ី�ប៉ាសន់្លឹ�ូផុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈសណំ៌ងន់េះ�កា�ង��នេះទូសខ្លះះឹដែ�លមាន្លឹ�ប៉ាកច់ណូំ៌លទាំ�ន្លឹងិម្បី�យម្បី �ព័ម្បីជាម្បីយួជ្ជនំេះន្លឹឿមិ្បីន្លឹ
ព័តិ៌ដែ�លថ្នានេះគឺអាចនេះ��ី�ប៉ាសវ់ាប៉ាន្លឹនេះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័។

គឺរួឱ្យយនេះស្លាកសុ្លាយណ្តាស ់នេះន្លឹះមាន្លឹន្លឹយ័ថ្នាការស្លាា �់បេ�យស្លារអាសូបេ�សូុ�សូ នឹ់ងឺ�ន់បុេ��ន់បេ��ងឺនេះ�ក ា�ង��នេះទូសទាំងំនេះន្លឹះ ក ា�ងរយៈនេះព័ល�ា�នាម ន្លឹទូស�ត៌សរខ៍ាងម្បី�ខ្លះនេះន្លឹះ។

4000 DEATHS
EACH YEAR
FROM ARDs

** ទូភី្នាា កង់្ហារអំន្លឹរុជាត៌និៃន្លឹអំងគការស�ខ្លះភ្នាព័ព័ភិព័នេះ�ក (WHO) ស�មា�់ការ�ស្លា��ជា�អំំព័ជី្ជងំមឺ្បីហារកី (IARC) 2012។ Monograph Volume 100C:  
អានេះ�សុសូ (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite and Anthophyllite)។ http://publications.iarc.fr/120

ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស

មនុ�សសស្លាា �់ 4000  
នាក់់ជាបេរៀងរាល់់ឆំ្នាំ ំ
បេ�យស្លារ ARDs



ក្រៃ��សូថូាល អាសូបេ�សូុ�សូ (Chrysotile Asbestos)
សន្លឹឹ�កព័ត័៌ម៌ាន្លឹនេះន្លឹះ មាន្លឹព័ត័៌ម៌ាន្លឹអំំព័នីេះ��ះថ្នាា កន់ៃន្លឹនៃ�កសថូ្នាល (ព័ណ៌៌ស) អាសនេះ�សុ�ស ចលនានេះ�មី្បីី�ី�មាម្បីទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក  ន្លឹងិសណួំ៌រទូនូេះ�ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងនៃ�កសថូ្នាល អាសនេះ�សុ�ស

ការពិតិសំូខាន់់ៗ
 នៃ�កសថូ្នាល គឺជឺាអាសនេះ�សុ�ស នេះ�យីជាទូ�ម្បីងដ់ែត៌ម្បីយួគឺត៌ន់ៃន្លឹនេះស�ពី័�ន្លឹទូនី្លឹ អានេះ�សុសូ។ *

 នៃ�កសថូ្នាល គឺជឺា��នេះភទូអាសនេះ�សុ�សទូនូេះ��ំផុ�ត៌ន្លឹងិជាអាសនេះ�សុ�សដែ�លនេះគឺយកនេះ�នៃច ានេះ� ើពីាណិ៌ជ្ជជកម្បី ម�ច៏ម្បីីង។

  មាន្លឹការ�ង្ហាា ញឱ្យយ��ងថ្នា អាសនេះ�សុ�ស�គឺ�់ទូ�ម្បីងទ់ាំងំអំស ់រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាលផុងដែ�រ នេះ� ើឱី្យយនេះកតី៌ជ្ជងំសឺតួ៌ម្បីា�ងដែ�លនេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បីជា�ំ�ំៗ  នេះ�យស្លារការ�ាះពាល់
ន្លឹ�ងស្លារធាត៌�អាសនេះ�សុ�សយរូ ជ្ជងំមឺ្បីហារកីភ្នាា សឬនេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ ន្លឹងិជ្ជងំមឺ្បីហារកីសតួ៌ ម្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ។

 ភស័ ុ�តាងក ា�ងម្បីន្លឹ�សសក�៏ង្ហាា ញឱ្យយ��ងផុងដែ�រថ្នា អាសនេះ�សុ�ស�ណុ្តាលឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងអ់ាហារដែផុ ាកខាងនេះល ី�កព័ះ ន្លឹងិច�ងនេះពាះនេះ�ៀន្លឹ�។ំ

  ការប៉ាា ន្លឹ�់�មាណ៌នេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�កប៉ាន្លឹឱ្យយ��ងថ្នា ក ា�ងម្បីយួឆ្នាំា ំៗ មាន្លឹម្បីន្លឹ�សសចនំ្លឹនួ្លឹ 219 000 នាកប់៉ាន្លឹសឹ្លា�់ ដែ�លនេះគឺអាចសន្លឹមត៌ថ់្នា �ណ្តាា លម្បីកព័កីារ 
�ាះពាលស់្លារធាត៌�អាសនេះ�សុ�សទាំកទ់ូងន្លឹ�ងការង្ហារ។

 មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹស់្លាម ន្លឹថ្នា ជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ប៉ាន្លឹរមួ្បីចដំែណ៌ក�លក់ារប៉ាត៌�់ងជ់្ជ�ីតិ៌ម្បីន្លឹ�សស��ដែ�ល 4000 នាក ់នេះ�ក ា�ង��នេះទូសអូំ�សុ្លាលជីានេះរៀងរាលឆ់្នាំា ។ំ

  មាន្លឹការ�ា�ន្លឹ�ាងនេះ�មី្បីីសី�មាលន្លឹ�ូនេះ��ះថ្នាា កន់ៃន្លឹនៃ�កសថូ្នាលថ្នាជាភ្នាា កង់្ហារ�ងកជ្ជងំមឺ្បីហារកី ដែ�លនាឱំ្យយមាន្លឹការជ្ជកីយកដែរ ែនៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិការនេះ��ី�ប៉ាសផ់ុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈសណំ៌ង់
ជា�ន្លឹនុេះទូៀត៌ នេះ�កា�ង��នេះទូសខ្លះះឹដែ�លមាន្លឹ�ប៉ាកច់ណូំ៌លទាំ� ន្លឹងិម្បី�យម្បី។

  ជាលទូធផុល នេះគឺរពំ័�ងថ្នាការសឹ្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំមឺ្បីហារកីទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស �ចូជាជ្ជងំមឺ្បីហារកីភ្នាា ស ឬនេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ន្លឹ�ង�ន្លឹ
 ុនេះកនី្លឹនេះ�ងីនេះ�កា�ង��នេះទូសទាំងំនេះន្លឹះ ក ា�ងរយៈនេះព័ល�ា�នាម ន្លឹទូស�ត៌សរខ៍ាងម្បី�ខ្លះនេះន្លឹះ។

  ជាលទូធផុល ឥ��ូនេះន្លឹះនេះគឺអាចដែកនៃច ាផុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈជ្ជនំ្លឹសួទាំងំអំស ់ដែ�លមាន្លឹស��ត៌ ិភិ្នាព័ ន្លឹងិ��សទិូ ធភ្នាព័ ខ្លះណ៌ៈព័មី្បី�ន្លឹម្បីកផុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈទាំងំអំសន់េះនាះ
 មាន្លឹផុុ�កអាសនេះ�សុ�ស។

  ��មាម្បីទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�កនេះ�នេះលនីៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិ�គឺ�់ទូ�ម្បីងន់ៃន្លឹអាសនេះ�សុ�សទាំងំអំស ់ប៉ាន្លឹទូទូលួការ��ំទូនេះ�យ��នេះទូសអូំ�សុ្លាល ីន្លឹងិអំងគការអំន្លឹរុជាត៌ទិាំងំឡាយ 
 នេះ�មី្បីីកីាត៌�់ន្លឹយិ�ន្លឹុ�កជាសកលនៃន្លឹជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សនេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក។

**  អាសនេះ�សុ�ស គឺជឺាពាកយនេះ��ីស�មា�់នេះ���នេះភទូ�កមុ្បីសរនៃសដែរ ែចនំ្លឹនួ្លឹ�ប៉ាមំ្បីយួយ៉ាា ង ដែ�ល��ះនេះចញព័�ីម្បីមជាត៌។ិ សរនៃសដែរ ែទាំងំនេះន្លឹះ�នេះង កតី៌នេះចញជាព័រី�កមុ្បី - 
 �កមុ្បីដែ�ល��ះនេះចញព័ថី្ម មនេះស�ពី័�ន្លឹទូនី្លឹ (serpentine) ន្លឹងិអំំ�ើ�ីលូ (amphibole)។

  ក្រៃ��សូថូាល អាសូបេ�សូុ�សូ  
អាចបេ�បេ��ើ��សូ�់នបេ�យ
សូ�វត្ថិ ិ�ភាព

ជំបំេនឿ ន�ងការ��ត្ថិដែ�ល
គ្មាា នភសូុ�តាង

���់ទ��ង់ក្រៃនអាសូបេ�សូុ�សូ រ�ួទាំងំ ក្រៃ��សូថូាល -  
បេ�ើើឱ្យយបេ�ើត្ថិជំងឺំសូតួ្ថិ�ា�ងដែ�លញ៉ាំ� ងំឱ្យយសូតួ្ថិមានស្លាា �ស្លាា � 
ជាំ�ំ�ំៗ , ជំងឺំ�ហារ�ីភាា សូបេ�ស្លា�សូតួ្ថិ ន�ងជំងឺំ�ហារ�ីសូតួ្ថិ  
�ំពង់សូបំេ�ង�ា�ង� ន�ងអូូដែវ ែរ។ ការបេ��ើ��សូជ់ាំ�ន ុ 
នងឹនាំឱំ្យយចនំនួ�ន�សូសស្លាា �់ទាំ�ទ់�ននងឹអាសូបេ�សូុ�សូកានដ់ែត្ថិ
បេ�ើនបេ�ចើនបេ�ើង

ASEAASEA ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស 

ការពិិត



បេ�ត�អ្វីី�ក្រៃ��សូថូាល អាសូបេ�សូុ�សូជា�ញ្ហាា ?
នៃ�កសថូ្នាល គឺជឺា��បេ�ទអាសូបេ�សូុ�សូទបូេ��ំផុ�ត ន្លឹងិជាអាសនេះ�សុ�សដែ�លនេះគឺយកនេះ�នៃច ានេះ� ើពីាណិ៌ជ្ជជកម្បី ម�ច៏ម្បីីង។

ការ�ក�នេះង ាមី្បី ឬ�ាះពាលស់រនៃសនៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិសរនៃសអាសនេះ�សុ�ស�គឺ�់ទូ�ម្បីង ់�ណុ្តាលឱ្យយនេះកតី៌ជំំងឺឺដែ�លនាំឱំ្យយស្លាា �់ នេះ�យរមួ្បីទាំងំជ្ជងំមឺ្បីា�ងដែ�លនេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បី
ន្លឹងិជា�ំ�ំៗ  ជ្ជងំមឺ្បីហារកីសតួ៌ ជ្ជងំសឺ្លាច�់�ះនេះ�នេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ (ជ្ជងំមឺ្បីហារកី�សទាំ�់ភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ - �សទាំ�់ការពារនេះ�ខាងកា�ង��នេះហាង�ងខ្លះឹនួ្លឹន្លឹងិនេះ�ខាងនេះ�� �សទាំ�់ភ្នាា ស
នេះ�ស្លា�សររីាង គខាងក ា�ង �ចូជាសតួ៌ នេះ�ះ�ងូ ន្លឹងិនេះពាះនេះ�ៀន្លឹ) ន្លឹងិជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ។។**

ការប៉ាា ន្លឹ�់�មាណ៌នេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�កប៉ាន្លឹឱ្យយ��ងថ្នា ក ា�ងម្បីយួឆ្នាំា ំៗ មាន្លឹម្បីន្លឹ�សសចនំ្លឹនួ្លឹ 19 000 នាំ�ប់ាន់ស្លាា �់ ដែ�លនេះគឺអាចសន្លឹមត៌ថ់្នា �ណ្តាា លម្បីកព័កីារ�ាះពាលស់្លារធាត៌�អាសនេះ�
សុ�សទាំកទ់ូងន្លឹ�ងការង្ហារ។

មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹស់្លាម ន្លឹថ្នា ជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ប៉ាន្លឹរមួ្បីចដំែណ៌ក�លក់ារប៉ាត៌�់ងជ់្ជ�ីតិ៌ម្បីន្លឹ�សស��ដែ�ល 4000 នាំ� ់បេ��ុ�ងឺ��បេទសូអូ្វី�សុ្លាល�ជានេះរៀងរាលឆ់្នាំា ។ំ

នៃ�កសថូ្នាល អាសនេះ�សុ�ស �ត៌�ូប៉ាន្លឹចា�់ហាមឃាតប់េ��ុ�ងឺ��បេទសូអូ្វី�សុ្លាល��ុ�ងឺឆុ្នាំ ំ2003 នេះ�យស្លារដែត៌នេះគឺ��ងថ្នាវាមាន្លឹស្លារធាត៌�ដែ�ល�ងកឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំមឺ្បីហារកី។ 
នេះទាំះជាយ៉ាា ងណ្តាកុ ីមាន្លឹការ�ុ�ន់�ុងឺជាអ្វីន់រុជាតបិេ��មី�សូ��លនូ់វបេ��ះថុា�ក់្រៃន់ក្រៃ��សូថូាលអាសូបេ�សូុ�សូ នេះ�មី្បីី�ី�ំទូ�លក់ារជ្ជកីយកដែរ ែនៃ�កសថូ្នាល ន្លឹងិការផុលតិ៌ជា�ន្លឹុ
នេះទូៀត៌នៃន្លឹផុលតិ៌ផុលដែ�លមាន្លឹផុុ�កអាសនេះ�សុ�ស។សកម្បីមភ្នាព័នេះន្លឹះប៉ាន្លឹនាឱំ្យយមាន្លឹការ�ន្លឹនុេះ��ី�ប៉ាសន់្លឹ�ូផុលតិ៌ផុលឬសមាា រៈសណំ៌ងន់េះ�កា�ង��នេះទូសខ្លះះឹដែ�លមាន្លឹ�ប៉ាកច់ណូំ៌លទាំ�ន្លឹងិ
ម្បី�យម្បី �ព័ម្បីជាម្បីយួជ្ជនំេះន្លឹឿមិ្បីន្លឹព័តិ៌ដែ�លថ្នានេះគឺអាចនេះ��ី�ប៉ាសវ់ាប៉ាន្លឹនេះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័។

គឺរួឱ្យយនេះស្លាកសុ្លាយណ្តាស ់នេះន្លឹះមាន្លឹន្លឹយ័ថ្នាការស្លាា �់បេ�យស្លារអាសូបេ�សូុ�សូ នឹ់ងឺ�ន់បុេ��ន់បេ��ងឺនេះ�ក ា�ង��នេះទូសទាំងំនេះន្លឹះ ក ា�ងរយៈនេះព័ល�ា�នាម ន្លឹទូស�ត៌សរខ៍ាងម្បី�ខ្លះនេះន្លឹះ។

បេត��ន់ត�មវូការ�ស្លាវ�ជាវ�ដែន់ែមបេទៀតបេ��មី��ញ្ហាា �ព់ិ�បេ��ះថុា�ក់្រៃន់ក្រៃ��សូថូាលបេទ?
អ្វីត�់ន់បេទ។ មាន្លឹភស័ុ�តាងចាស�់សន់ៃន្លឹការភ្នាជ �់ម្បីលូនេះ�ត៌�នៃន្លឹទូ�ម្បីងអ់ាសនេះ�សុ�សទាំងំអំស ់- នេះ�យរមួ្បីទាំងំ នៃ�កសថូ្នាលផុង-ន្លឹងិជ្ជងំ�ឺលម់្បីន្លឹ�សស ជាព័និេះសសជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះនេះ�
ភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ ន្លឹងិជ្ជងំមឺ្បីហារកី�នៃទូនេះទូៀត៌ ក�៏ចូជាជ្ជងំសឺតួ៌រា� នំៃរ ែ (ជ្ជងំមឺ្បីា�ងដែ�ល�ងកឱ្យយមាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បី ន្លឹងិជា�ំ�ំៗ ក ា�ងសតួ៌) (IARC, 2012; Egilman & Menendez, 2011; 
Frank et al, 1998; Stayner et al, 1996); Suzuki & Yuen, 2006; Kohyama & Suzuki, 1991។

ខ្លះណ៌ៈនេះព័លដែ�លមាន្លឹការ�ា�ន្លឹ�ាងស�មាលនេះ��ះថ្នាា កន់ៃន្លឹនៃ�កសថូ្នាលដែ�លជាភ្នាា កង់្ហារ�ងកជ្ជងំមឺ្បីហារកី ការសន្លឹា�ិា ន្លឹជាម្បីលូ�ា ន្លឹដែ�លនេះគឺប៉ាន្លឹ�ក�សងន់េះចញព័ភីសុ�តាងនៃន្លឹការសកិា
ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងនេះអំព័នីេះ�មី្បីស្លា�ស ុដែ�លមាន្លឹ�ស្លា�់ គឺថឺ្នា���់ទ�មង់ឺក្រៃន់អាសូបេ�សូុ�សូទាំងំឺអ្វីស់ូ បេ�យរមួទាំងំឺក្រៃ��សូថូាលផុងឺ �អឺាច�ងឺកបេ��ះថុា��់ល់សូ�ខភាពិមន់�សូស។

ការ�ស្លា��ជា�ថ្ម មណី្តាម្បីយួគឺរួដែត៌នេះ�ុត៌នេះលអីំនាគឺត៌កាល ក ា�ងនេះ�ល�ំណ៌ងដែសើងយលឱ់្យយប៉ាន្លឹកាន្លឹដ់ែត៌ចាស ់អំំព័កី�មិ្បីត៌នៃន្លឹការ�ក�់ាះពាលទ់ាំកទ់ូងន្លឹ�ងសមាា រៈឬផុលតិ៌ផុលមាន្លឹផុុ�ក
អាសនេះ�សុ�ស (ACM) នេះ���ភព័នេះ�មី្បី។ យន្លឹាការម្បីលូ�ា ន្លឹនៃន្លឹជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស នេះ�មី្បីីដីែកលម្បីអជ្ជនេះ�មី្បីសនៃន្លឹការព័�ប៉ាល ឬ�នេះង កតី៌�នំេះណ្តាះ�ស្លាយថ្មមនីៃន្លឹការនេះប៉ាះនេះ�លអាស
នេះ�សុ�ស ដែ�លនេះលសីព័ជី្ជនេះ�មី្បីសនៃន្លឹការ�កក់�់នេះ�លនេះ�កា�ង�នីេះ� ើនីេះ�ងីនេះ����ចូ��ីន្លឹ ា (ឧទាំ�រណ៍៌ ការ�ំដែលងអាសនេះ�សុ�សនេះ�យនេះ��ីកនេះ�ា  ឬស្លារធាត៌�គឺមីី្បី) នេះ�មី្បីីធីានាឱ្យយប៉ាន្លឹន្លឹ�ូ
�នំេះណ្តាះ�ស្លាយរយៈនេះព័លដែ�ង��ក�នេះ�យចរីភ្នាព័ចនំេះពាះ�ញ្ហាា នេះន្លឹះ។

បេត�ផុល�ុះពាល់�ល់សូ�ខភាពិជាសូ�ល�ន់អ្វីី�ខាះ?
នេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក អាសនេះ�សុ�ស ទូទូលួខ្លះ�ស�ត៌�ូចនំេះពាះការបាត�់ង់ឺជំ�វតិក្រៃន់មន់�សូសយុ៉ាងឺបេ�ច�ន់�ំផុ�ត បេ�យស្លារវាអាច�ងឺកជាជំំងឺឺមហារ�ីពា�ព់ិន័់ធនឹ់ងឺការងារ
នេះ�យនេះ�ត៌�ថ្នានៃ�កសថូ្នាល ជាទូ�ម្បីងអ់ាសនេះ�សុ�សដែ�លនេះគឺនៃច ានេះ� ើពីាណិ៌ជ្ជជកម្បី មជាចម្បីីង។

មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹស់្លាម ន្លឹផុងដែ�រថ្នា �ន់មន់�សូសស្លាា �់ជាបេ�ច�ន់ពាន់់នាំ�ជ់ាបេរៀងឺរាល់ឆុ្នាំបំេ�ទទូាំងំឺពិ�ិពិបេ�� នេះ�យនេះគឺអាចសន្លឹមត៌ថ្នាបេ�យស្លារការ�ុះពាល់នឹ់ងឺអាបេ�សូសូុ�សូបេ�
�ុ�ងឺផុះះ (អំង គការស�ខ្លះភ្នាព័ព័ភិព័នេះ�ក ឆ្នាំា  ំ2014)។

នេះ�ឆ្នាំា  ំ2016 មាន្លឹម្បីន្លឹ�សស��មាណ៌ 219 000 នាកសឹ់្លា�់នេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក ឬ 63% នៃន្លឹការសឹ្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ណុ្តាលម្បីកព័កីារង្ហារ ដែ�លពាកព់័ន័្លឹ ធន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស 
(អំាកចលូរមួ្បីស�ការកតុាហាន្លឹភិយ័�ណុ្តាលម្បីកព័កីារង្ហារ ឆ្នាំា  ំ2016 GBD, 2020)។

ត�ំន់់ដែ�ល�ន់�បា�ចំ់ណូូលខពស់ូ - អូំ�សុ្លាល-ីន្លឹដូែ� ែលនេះ�ស�ង ់ន្លឹងិដែ�ន្លឹនេះកាះប៉ាា ស��ី ើកិឯនេះទូៀត៌ អឺំរ ែ��ខាងលចិ ត៌�ំន្លឹអ់ានេះម្បីរកិខាងនេះជ្ជងីដែ�លមាន្លឹ�ប៉ាកច់ណូំ៌លខ្លះពស ់ន្លឹងិត៌�ំន្លឹ់
អាស�បី៉ាា ស��ី ើកិដែ�លមាន្លឹ�ប៉ាកច់ណូំ៌លខ្លះពស ់��ដែ�ល 80% នៃន្លឹការសឹ្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ណុ្តាលម្បីកព័កីារង្ហារក ា�ងឆ្នាំា  ំ2016 គឺទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស។ នេះន្លឹះឆ្លុះឹ�ះ�ញូ្ហាងំ
ព័កីារនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�សព័អីំត៌តី៌កាល ដែ�លប៉ាន្លឹឈាន្លឹ�លក់ពំ័លូកាលព័�ីី នេះ��នួ្លឹទូសស�ត៌សម្បី�ន្លឹ នេះ�យស្លារដែត៌ភ្នាព័យរូអំដែង ើងនៃន្លឹការ��ិត៌នុេះ�ជាជ្ជងំមឺ្បីហារកីទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាស
នេះ�សុ�ស។

ត�ំន់់ដែ�ល�ន់�បា�ចំ់ណូូលទាំ� និ់ងឺមធ្យយម - ការសឹ្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំមឺ្បីហារកីដែ�លទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស �ចូជាជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌  ន្លឹ�ង�ន្លឹនុេះកនី្លឹនេះ�ងីនេះ�កា�ង��នេះទូសម្បីយួចនំ្លឹនួ្លឹក ា�ង�ា�នាម ន្លឹទូសស�ត៌សខាងម្បី�ខ្លះនេះន្លឹះ នេះ�យស្លារដែត៌ការនេះកនី្លឹនេះ�ងីនៃន្លឹការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ានេះ�សសុ�សជា�ន្លឹនុេះទូៀត៌នេះ�កា�ងត៌�ំន្លឹទ់ាំងំនេះនាះ។ 
នេះលកីដែលងដែត៌មាន្លឹការអំន្លឹ��ត៌�ុធិាន្លឹការសខំាន្លឹ់ៗ នេះ�មី្បីីទីូ�់ស្លាក ត៌ក់ារ�ាះពាលអ់ាសនេះ�សុ�សនានេះព័ល�ចូ��ីន្លឹ ា ន្លឹងិអំនាគឺត៌ ព័�នំេះនាះនេះស្លាត៌នេះទូ �ន្លឹុ�កស�ខ្លះភ្នាព័ស្លាធារណ៌ៈព័ភិព័នេះ�កនា
នេះព័លអំនាគឺត៌ នេះ�ីតាម្បីការព័�ករណ៏៌ ន្លឹ�ងមាន្លឹលកខណ៌ៈ�ងន្លឹ�់ ងរ នេះ�យស្លារដែត៌ទូ�ំ�ំនំៃន្លឹកមឹាងំព័លកម្បីមនេះ�ក ា�ងត៌�ំន្លឹទ់ាំងំនេះនាះ។

6300 TONNES
ILLEGALLY
DUMPED
PER YEAR

ASBESTO
S

WASTE

រល់ក់ទីី�ី មិនុទាំន់ុបេ�ីង
ដល់់កំ់ពូិល់បេ�បេ�ីយបេទី

6300 បេ�នុ ត្រូតវូបានុបេ�
ចាក់់បេចាល់បេ�យខុ�សច្បាា�់ 

កំ់�ងមួយឆំ្នាំំ

ASEAASEA ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស 



�ទពិបិេស្លាធ្យន៍់អូ្វី�សុ្លាល�
បេត�បេ�បេពិលណា និ់ងឺបេ�ត�អ្វីី�បាន់ជា��បេទសូអូ្វី�សុ្លាល����់ញ្ញ ញតុហិាម�បាមក្រៃ��សូថូាល?
ចា�់ប៉ាន្លឹ�ក�់�មាម្បីនេះលនីៃ�កសថូ្នាលនេះ�កា�ង��នេះទូសអូំ�សុ្លាល�ី�់ព័នីៃថ្ម ងទូ ី31 ដែខ្លះ� ា ូឆ្នាំា  ំ2003។

នេះ�ឆ្នាំា  ំ1999 ដែផុន្លឹការជាត៌និៃន្លឹការជ្ជនូ្លឹ�ណំ៌� ង ន្លឹងិវាយត៌នៃម្បីសឹ្លារធាត៌�គឺមីី្បីឧសា�កម្បីម (NICNAS) ប៉ាន្លឹវាយត៌នៃម្បីថឹ្នានៃ�កសថូ្នាលជាស្លារធាត៌�គឺមីី្បីដែ�លមាន្លឹម្បីកទូល់
សព័ើនៃថ្ម ងនេះន្លឹះ �ត៌�ូប៉ាន្លឹនេះគឺនេះ�ជ្ជសីនេះរសីជាស្លារធាត៌�អាទូភិ្នាព័នេះ�មី្បីីកីារវាយត៌នៃម្បី ឹ(PEC) ដែផុ អកនេះ�នេះលទីូសសន្លឹៈសាពី័ហីាន្លឹភិយ័លទាំកទ់ូងការង្ហារ ស�ខ្លះភ្នាព័ម្បីន្លឹ�សស  
ន្លឹងិ�រសិិ្លាន្លឹ (NICNAS, 1999)។

ដែផុ អកនេះល�ីទិូ�ស្លា�សដុែ�លមាន្លឹនេះ�នេះព័លនេះនាះ រប៉ាយការណ៍៌នេះន្លឹះប៉ាន្លឹដែណ៌នាថំ្នា នេះ�មី្បីីកីារពារស�ខ្លះភ្នាព័ម្បីន្លឹ�សស គឺរួមាន្លឹការ�នេះញ្ចូ�ូសការ�ាះពាល(់អាសនេះ�សុ�ស)
�គឺ�់ដែ��យ៉ាា ង។ នេះសចកុសីន្លឹ ា�ិា ន្លឹ�ដែ�លនេះ�ដែត៌មាន្លឹស�ព័លភ្នាព័�ចូ��ីន្លឹ ានេះន្លឹះ នេះ�យមាន្លឹភសុ�តាង�ដែន្លឹមិ្បីដែ�លប៉ាន្លឹ��ម្បីលូ��់តាងំព័នីេះព័លនេះនាះម្បីក។

ការវាយត៌នៃម្បីរឹ�ស ់PEC អំំព័នីៃ�កសថូ្នាល កប៏៉ាន្លឹនេះ�ះ�ស្លាយផុងដែ�រ ជាម្បីយួន្លឹ�ង�ញ្ហាា ដែ�លប៉ាន្លឹនេះលកីនេះ�ងីជ្ជ��ំញិផុល�ាះពាលស់�ខ្លះភ្នាព័ នៃន្លឹផុលតិ៌ផុលជ្ជនំ្លឹសួដែ�លប៉ាន្លឹ
កណំ៌ត៌អ់ំត៌សុញ្ហាាណ៌នេះ�នេះព័លនេះនាះ នេះ�យី�ង្ហាា ញព័ភី្នាព័មិ្បីន្លឹព័តិ៌ដែ�លថ្នាសមាា រទាំងំនេះនាះ�ងកហាន្លឹភិយ័ខ្លះពស�់លស់�ខ្លះភ្នាព័ ន្លឹងិស��ត៌ ិភិ្នាព័។

ការវាយត៌នៃម្បីរឹ�ស ់PEC នេះ�ដែត៌មាន្លឹ �ា�ដែន្លឹកុារហាម្បីឃាត៌ន់ៃ�កសថូ្នាលនេះ���នេះទូសអូំ�សុ្លាលមីាន្លឹន្លឹយ័ថ្នា មិ្បីន្លឹមាន្លឹម្បីលូ�ា ន្លឹនេះ�មី្បីីនីេះ� ើ�ីច ូ��ីន្លឹ ាភ្នាព័វានេះទូ។ នេះទាំះ
យ៉ាា ងណ្តាកន៏េះ�យ នេះ�យស្លារនេះករ ៍ ��ដំែណ៌លនៃន្លឹការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�សនេះ���នេះទូសអូំ�សុ្លាល ីនេះ�យីន្លឹងិការ�ន្លឹនុេះ��ី�ប៉ាសន់ៃន្លឹ ACMs នេះ�តាម្បី�ណុ្តា��នេះទូសកពំ័�ង
រកីចនេះ�មី្បីន្លឹ ការយល�់�ងព័ហីាន្លឹភិយ័នៃន្លឹការ�ាះពាល�់ណុ្តាលម្បីកព័ផីុលតិ៌ផុលនេះ�មី្បី គឺជឺាដែផុ ាកសខំាន្លឹម់្បីយួនៃន្លឹការ�ស្លា��ជា�។

បេត��ន់ផុល�ុះពាល់អ្វីី�ខាះ�ល់សូ�ខភាពិបេ���បេទសូអូ្វី�សុ្លាល� ពិ�ការបេ����បាស់ូក្រៃ��សូថូាលពិ�កាល�ន់ាងឺម�?

នេះទាំះ�ីជាការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�សទាំងំអំស�់ត៌�ូប៉ាន្លឹហាម្បី�ប៉ាម្បីនេះ�ច�ងឆ្នាំា  ំ2003 ក ា ីក�៏�នេះទូសអូំ�សុ្លាលមីាន្លឹករណី៌នេះកតី៌នេះ�ងីនេះ�ចនី្លឹជាងនេះគឺ�ំផុ�ត៌នេះ�នេះលពី័ភិព័នេះ�ក 
នេះ�យីការសឹ្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌នេះ�ដែត៌�ន្លឹនុេះកនី្លឹនេះ�ងី នេះ�យស្លារដែត៌ការ�ាះពាលព់័អីំត៌តី៌កាល ន្លឹងិ�ចូ��ីន្លឹ ាកាលជា�ន្លឹ�ុនុា�់។

ម្បីន្លឹ�សសព័ ី700 បេ� 800 នាក�់ត៌�ូប៉ាន្លឹនេះគឺនេះ�ើនីេះរាគឺ�និ្លឹចិ ័យ័ថ្នាមាន្លឹជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ជានេះរៀងរាលឆ់្នាំា  ំនេះ�យមាន្លឹនេះរាគឺសញ្ហាា នេះលចនេះ�ងីជាទូនូេះ���់ព័ ី
20–40 ឆ្នាំា  ំ�នុា�់ព័មី្បីន្លឹ�សសមាា ក�់ត៌�ូប៉ាន្លឹ�ក�់ាះពាល។់

សមូ្បីីដីែត៌នេះ���នេះទូសអូំ�សុ្លាលដីែ�លមាន្លឹការដែថ្មទាំសំ�ខ្លះភ្នាព័ជាសកលកន៏េះ�យ កក៏ាររសរ់ាន្លឹមាន្លឹជ្ជ�ីតិ៌ព័ជី្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ គឺទឺាំ�ជាងជ្ជងំមឺ្បីហារកី
�នៃទូនេះទូៀត៌ នេះ�យ��ជាជ្ជន្លឹអូំ�សុ្លាលជីាម្បី�យម្បីរសន់េះ�ប៉ាន្លឹ�ត៌�ម្បីដែត៌ 11 ដែខ្លះ�ា�នេះណ្តាះះ �នុា�់ព័បី៉ាន្លឹនេះ�ើនីេះរាគឺ�និ្លឹចិ ័យ័រចួ។

មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹ�់�មាណ៌ថ្នាម្បីន្លឹ�សសចនំ្លឹនួ្លឹ 4233 នាកសឹ់្លា�់នេះ�យស្លារជ្ជងំទឺាំងំអំសទ់ាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស នេះ�យរមួ្បីទាំងំជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ 
 ជ្ជងំមឺ្បីា�ងដែ�លនេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បីន្លឹងិជា�ំ�ំៗ  ន្លឹងិជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ។ មាន្លឹការប៉ាា ន្លឹ�់�មាណ៌ថ្នា��មាណ៌ថ្នា ��ដែ�លជា 19 000  

ករណី៌នៃន្លឹជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ �ត៌�ូប៉ាន្លឹនេះគឺនេះ�ើនីេះរាគឺ�និ្លឹចិ ័យ័នេះ�ក ា�ង��នេះទូសអូំ�សុ្លាលរីវាងឆ្នាំា  ំ2015 ន្លឹងិច�ងសត៌�ត៌សរន៍េះន្លឹះ។

ការ�ាះពាលន់្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សមិ្បីន្លឹពាកព់័ន័្លឹ ធន្លឹ�ងការង្ហារ �ង្ហាា ញឱ្យយនេះ�ញីន្លឹ�ូហាន្លឹភិយ័�លស់្លាធារណ៌ជ្ជន្លឹអូំ�សុ្លាលកីាន្លឹន់េះ�ចនី្លឹនេះ�ងី នេះ�យស្លារដែត៌�រមិាណ៌ខ្លះពសន់ៃន្លឹ ACM 
ដែ�លនេះ�នេះសសសលន់េះ�ចនី្លឹក ា�ង�រសិិ្លាន្លឹសណំ៌ងស់្លាងសងន់េះ�យម្បីន្លឹ�សស។ ជាលទូធផុល សមាមា�ត៌នៃន្លឹជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ដែ�លពាកព់័ន័្លឹ ធន្លឹ�ងការ�ាះពាលអ់ាស
នេះ�សុ�សនេះចញព័�ី�ភព័នេះ�មី្បី �ន្លឹនុេះកនី្លឹនេះ�ងីជាល�ំ�់។

ការនេះកនី្លឹសមាមា�ត៌នៃន្លឹករណី៌ជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងការ�ាះពាលដ់ែ�លមិ្បីន្លឹ�ណុ្តាលម្បីកព័កីារង្ហារ គឺជឺា�ញ្ហាា ស�ខ្លះភ្នាព័ស្លាធារណ៌ៈ��៏ ងន្លឹ�់ ងរម្បីយួ
នេះ���នេះទូសអូំ�សុ្លាល។ី ករណី៌ទាំងំនេះន្លឹះជាទូនូេះ�មាន្លឹការជា�់ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងក�មិ្បីត៌ទាំ�នៃន្លឹការ�ាះពាលអ់ាសនេះ�សុ�ស នេះ�យីរមួ្បី�ញ្ចូូលូទាំងំ��គឺ គលខ្លះះឹ ដែ�លន្លឹ�ងមិ្បីន្លឹប៉ាន្លឹ
��ងថ្នាព័កួនេះគឺប៉ាន្លឹ�ាះពាលន់្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សនេះនាះនេះទូ។

���មជាសូ�ល
បេត����មជាសូ�លជាការចាំបំាច់ឬបេទ?

ព័តិ៌ជា�បំ៉ាច។់ ការហាម្បី�ប៉ាម្បីទាំងំ�សងុទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក គឺ�ឺបំ៉ាចន់េះ�មី្បីីលី���ំប៉ាត៌ជ់្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សនេះ�ទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក។

�ន្លឹុ�កជាសកលនៃន្លឹជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សគឺខឺ្លះ ពស ់នេះ�យីន្លឹ�ង�ន្លឹនុេះកនី្លឹនេះ�ងីជាម្បីយួន្លឹ�ងការនេះ��ី�ប៉ាសដ់ែ�លមាន្លឹត៌នេះ�នេះទូៀត៌�ា�នេះណ្តាះះ។ មាន្លឹនេះម្បីនេះរៀន្លឹយ៉ាា ងចាសព់័ី
�ទូព័និេះស្លា�ន្លឹរ៍�ស�់�នេះទូសនានា�ចូជា��នេះទូសអូំ�សុ្លាល។ី

��នេះទូសអូំ�សុ្លាល�ី�់នេះផុ ុមី្បីការរតឹ៌�ន្លឹុ�ងការនេះ��ី�ប៉ាសន់ៃន្លឹអាសនេះ�សុ�សក ា�ងទូស�ត៌សឆ្នាំា  ំ1960 នេះ�យីអំន្លឹ��ត៌កុារហាម្បីឃាត៌អ់ាសនេះ�សុ�សទាំងំ�សងុនេះ�នៃថ្ម ងទូ ី31 ដែខ្លះ� ា ូឆ្នាំា  ំ
2003។ នេះទាំះជាយ៉ាា ងណ្តាកន៏េះ�យ មាន្លឹន្លឹនិាា ការនេះកនី្លឹនេះ�ងីនៃន្លឹករណី៌ជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ ��់តាងំព័នីេះ�មី្បីទូស�ត៌សឆ្នាំា  ំ1980 ន្លឹងិការនេះកនី្លឹសមាមា�ត៌នៃន្លឹ
ករណី៌រពាសនេះព័ញស�គឺម្បីន្លឹអូ៍ំ�សុ្លាល ីនេះ�យស្លារដែត៌ ACM ដែ�លនេះ�នេះសសសលក់ ា�ង�រសិិ្លាន្លឹសណំ៌ងស់្លាងសងន់េះ�យម្បីន្លឹ�សស។

ASEAASEA ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស 



ការ�ព័យួប៉ារម្បី ា��៏មំ្បីយួនេះ�តាម្បី�ណុ្តា��នេះទូសទាំងំនេះនាះ ដែ�លការនេះ��ី�ប៉ាសន់ៃ�កសថូ្នាល នេះ�ដែត៌មាន្លឹជា�ន្លឹនុេះទូៀត៌ (ន្លឹងិនេះ�កដែន្លឹងឹដែ�លមាន្លឹការនេះ��ី�ប៉ាសន់ៃ�កសថូ្នាលរចួនេះ�
នេះ�យី) គឺថឺ្នាផុលតិ៌ផុលសណំ៌ងដ់ែ�លមាន្លឹផុុ�កនៃ�កសថូ្នាល (ឧទាំ�រណ៍៌ ផុលតិ៌ផុល��ក�់�ំលូ �ំព័ងទ់ូ�ក) មាន្លឹការខ្លះចូប៉ាកដ់ែ�ក នេះ�យី�នេះញ្ចូញូសរនៃសអាសនេះ�សុ�សចលូ
នេះ�កា�ង�រសិិ្លាន្លឹក ា�ងអំំ��ងនេះព័លនៃន្លឹការដែថ្មទាំអំំ�រ, ការរ �ះនេះរ ីន្លឹងិការនេះ�លសណំ៌លអ់ំ�រ នេះ�យីន្លឹងិផុល�បិ៉ាកនៃន្លឹនេះ��ះម្បី�ន្លឹរុាយ�ម្បីមជាត៌។ិ

ការ�ាះពាលដ់ែ��នេះន្លឹះ�ត៌�ូនេះគឺរពំ័�ងថ្នាន្លឹ�ងនេះកតី៌នេះ�ងីនេះ�នេះព័លនេះ�កាយម្បីកនេះទូៀត៌ ជាជាងនេះ�នេះព័លនេះ��ី�ប៉ាស�់នំេះ�ងីនេះ�����ំងូ នេះ�យីហាន្លឹភិយ័អាច�ត៌�ូប៉ាន្លឹ�នេះញ្ចូ�ូសទាំងំ�សងុ 
នេះ�យការឈ�់នេះ��ី�ប៉ាសផ់ុលតិ៌ផុលដែ��នេះន្លឹះ។

បេត�ការបេ����បាស់ូបេ�យសូ�វត ែភិាពិនិ់ងឺបេ�យ�ន់ការ���់��ងឺអាចបេធ្យី�បាន់ឬបេទ?
អំត៌ប់៉ាន្លឹនេះទូ។ នៃ�កសថូ្នាលមាន្លឹនេះ��ះថ្នាា ក�់លស់�ខ្លះភ្នាព័ម្បីន្លឹ�សស ព័នីេះ�ពាះវាអាច�ងកឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំមឺ្បីហារកី ន្លឹងិជ្ជងំនឺេះផុសងៗនេះទូៀត៌។

មិ្បីន្លឹមាន្លឹក�មិ្បីត៌��់នេះផុ ុមី្បីទាំ��ំផុ�ត៌នៃន្លឹការ�ាះពាលន់្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស�ត៌�ូប៉ាន្លឹកណំ៌ត៌ន់េះ�ងី ដែ�លនេះ�ើឱី្យយម្បីន្លឹ�សសទាំងំអំសអ់ាចរចួផុ�ត៌ព័ហីាន្លឹភិយ័នៃន្លឹជ្ជងំមឺ្បីហារកីនេះទូ 
 (WHO, 2014) — រា�់�ញ្ចូូលូទាំងំអំាកដែ�លប៉ាន្លឹ�ាះពាលន់ៃ�កសថូ្នាលផុងដែ�រ (Lemen, 2004)។

នេះ�ីការ�ាះពាលក់ាន្លឹដ់ែត៌នេះ�ចនី្លឹ ហាន្លឹភិយ័កក៏ាន្លឹដ់ែត៌ខ្លះពសន់ៃន្លឹការ��ិត៌នុេះ�ជាជ្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស។ �នូេះច ាះគឺរួដែត៌មាន្លឹការ�ញ្ចូឈ�់ ឬ�ំប៉ាត៌ន់េះ�លរាលក់ារ�ាះពាលទ់ាំងំអំស ់
ឬរកាឱ្យយនេះ�ទាំ�តាម្បីដែ�លអាចនេះ�ើនីេះ�ប៉ាន្លឹ។

នេះ�យស្លារដែត៌�ម ន្លឹក�មិ្បីត៌នៃន្លឹការ�ាះពាលណ់្តាម្បីយួ ដែ�លអាចទូ�់ស្លាក ត៌ល់ទូ ធភ្នាព័នៃន្លឹជ្ជងំមឺ្បីហារកីដែ�លអាចនេះកតី៌មាន្លឹនេះនាះ វា�ង្ហាា ញព័ហីាន្លឹភិយ័ដែ�លមិ្បីន្លឹអាចទូទូលួយកប៉ាន្លឹ 
ចនំេះពាះស�ខ្លះភ្នាព័ម្បីន្លឹ�សសនានេះព័លឥ��ូនេះន្លឹះ ន្លឹងិនេះ�អំនាគឺត៌ នេះព័លណ្តាមាន្លឹការរខំាន្លឹ�លអ់ាសនេះ�សុ�ស ឬនេះ�ើឱី្យយគឺ�ណ៌ភ្នាព័រ�សវ់ាធឹាកថ់្មម្បីថ្មយ។

ក�មិ្បីត៌នៃន្លឹការ�ាះពាល�់បំ៉ាចដ់ែ�ល �ណ្តាា លឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំ�ឺ�សំ្លាច�់�ះតាម្បីភ្នាា សនេះ�ស្លា�សតួ៌ចនំេះពាះ��គឺ គលជាក�់ក ់គឺសឺ ិតិ៌នេះ�កាម្បីក�មិ្បីត៌�បំ៉ាចដ់ែ�លនាឱំ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំមឺ្បីា�ងដែ�ល
នេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បីន្លឹងិជា�ំ�ំៗ  ឬជ្ជងំ�ឺនៃទូនេះទូៀត៌ដែ�លទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស (IPCS–UNEP/ILO/WHO, 1998)

នេះ�យនេះគឺមិ្បីន្លឹ��ងព័កី�មិ្បីត៌នៃន្លឹការ�ាះពាលន់េះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័នេះនាះ ការនេះ��ី�ប៉ាសន់េះ�កា�ង�រសិិ្លាន្លឹ ‘ដែ�លមាន្លឹការ�គឺ�់�គឺង’ មិ្បីន្លឹអាចនេះ�ើនីេះ�ប៉ាន្លឹនេះទូ នេះ�យនេះ�ពាះដែត៌នេះគឺមិ្បីន្លឹអាច
�ំប៉ាត៌ហ់ាន្លឹភិយ័នៃន្លឹការ�ាះពាល។់

�ធិាន្លឹការដែ�លនេះគឺអាច នេះ�យីគឺរួដែត៌អំន្លឹ��ត៌ទុាំងំនេះ�ក ា�ងផុះុ ន្លឹងិកដែន្លឹងឹនេះ� ើកីារដែ�លកាត៌�់ន្លឹយិហាន្លឹភិយ័នៃន្លឹការ�ាះពាលន់េះនាះ គឺកឺារអំន្លឹ��ត៌ឋុានាន្លឹ��កម្បី (តាម្បីដែ��ព័រីា ែមី្បីត៌) |
នៃន្លឹការ�គឺ�់�គឺង។ �ា�ដែន្លឹ�ុធិាន្លឹការទាំងំនេះន្លឹះន្លឹ�ងមិ្បីន្លឹអាចទូ�់រារំាងការ�ាះពាលទ់ាំងំ�សងុប៉ាន្លឹនេះទូ នេះលកីដែលងដែត៌មាន្លឹការ�ំប៉ាត៌ ់ឬ�កនេះចញអាសនេះ�សុ�ស (ឬ��ភព័នេះ��ះថ្នាា ក)់ 
ដែត៌�ា�នេះណ្តាះះ។

�ត៌មុាន្លឹនៃន្លឹ ACMs �ស ់(ន្លឹងិការនេះ��ី�ប៉ាសដ់ែ��ថ្ម មនីៃន្លឹ ACM នេះ�ក ា�ង��នេះទូសខ្លះះឹ) នេះ�ក ា�ង�រសិិ្លាន្លឹដែ�លមាន្លឹសណំ៌ងស់ងន់េះ�យម្បីន្លឹ�សស (ផុះុ ឬកដែន្លឹងឹនេះ� ើកីារ) 
�កស់�គឺម្បីន្លឹ�៍�៏នំេះ�ងឱ្យយកាន្លឹដ់ែត៌មាន្លឹហាន្លឹភិយ័ផុងដែ�រ (ទាំងំកដែន្លឹងឹដែ�លមិ្បីន្លឹ�ណុ្តាលម្បីកព័កីារង្ហារ ន្លឹងិកដែន្លឹងឹដែ�ល�ណុ្តាលម្បីកព័កីារង្ហារ) នេះ�យនេះ�ត៌�ថ្នាសមាា រៈសណំ៌ង់
�ត៌�ូការការដែថ្មទាំ ំ(ការជ្ជសួជ្ជ�លឱ្យយថ្ម មនីេះ�ងី�ញិ ឬការរ �ះនេះរ)ី នេះ�តាម្បីនេះព័លនេះ�� ដែ�លរមួ្បី�ញ្ចូូលូទាំងំការ��សខាត៌�់ាះ�ា�ូនេះលនីៃផុនុេះសនីេះល ីឬការ�កយកនេះចញទាំងំ�សងុនេះ�យមិ្បីន្លឹ
អាចនេះចៀសវាងប៉ាន្លឹ ន្លឹងិលទូធភ្នាព័នៃន្លឹការ�នេះញ្ចូញូសរនៃសអាសនេះ�សុ�ស។

�ព័�ត៌ ុកិារណ៍៌នេះ��ះម្បី�ន្លឹរុាយ (ព័យ�ះស�កី ឹនូ្លឹ រញ្ចូជយួ� ីព័យ�ះសងឃរា ព័យ�ះលលកសម្បី��ទូ ន្លឹងិទូ�កជ្ជនំ្លឹន្លឹ)់ ករ៏ារំាង��ិសី្លា�ស ុ‘នេះ�យមាន្លឹការ�គឺ�់�គឺង’ ផុងដែ�រចនំេះពាះការដែថ្មទាំ ំ

 ឬការយកនេះចញនេះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័ន្លឹ�ូសមាា រដែ�លមាន្លឹផុុ�កអាសនេះ�សុ�ស នេះចញព័កី ា�ង�រសិិ្លាន្លឹសណំ៌ងស់ងន់េះ�យម្បីន្លឹ�សស។

បេត��ន់ផុលិតផុលជំំនួ់សូដែ�ល�ន់សូ�វត ែភិាពិ និ់ងឺតក្រៃមាបេថា�ឬបេទ?
�ន់។ នេះ���នេះទូសអូំ�សុ្លាល ីជ្ជនេះ�មី្បីសនេះផុសងៗនេះទូៀត៌ចនំេះពាះនៃ�កសថូ្នាល មាន្លឹស�មា�់នេះ��ី�ប៉ាសត់ាងំព័មី្បី�ន្លឹឆ្នាំា  ំ1999។ ការនេះ��ី�ប៉ាសន់េះន្លឹះរមួ្បីមាន្លឹនេះ�កា�ងឧសា�កម្បីម�ំៗ   
ទាំងំ�សិយ័អំ�រ ន្លឹងិសណំ៌ង ់យ៉ាន្លឹយន្លឹ ុន្លឹងិផុ ឹ�ូដែ�ក។ លកខណ៌ៈភនិ្លឹភ្នាគឺ គឺ�ណ៌សម្បីីត៌ុ ិន្លឹងិដែ�ន្លឹកណំ៌ត៌ស់្លារធាត៌�គឺមីី្បី ន្លឹងិផុល�ាះពាល�់លស់�ខ្លះភ្នាព័ដែ�លនេះគឺប៉ាន្លឹ��ងនៃន្លឹ
សមាា រ ឬផុលតិ៌ផុលជ្ជនំ្លឹសួទាំងំនេះន្លឹះ �ត៌�ូប៉ាន្លឹនេះ�ើសីនេះង ខ�ព័មី្បី�ន្លឹរចួនេះ�យី (NICNAS, 1999)។

តាម្បីការព័�ិរណ្តាអំំព័ផីុល�ាះពាលស់�ខ្លះភ្នាព័យ៉ាា ង�ងន្លឹ�់ ងរនៃន្លឹការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�ស - រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាល - ម្បីលូនេះ�ត៌� សមាា រ ឬផុលតិ៌ផុលជ្ជនំ្លឹសួអាសនេះ�សុ�ស �ត៌�ូ
ប៉ាន្លឹនេះគឺ�ស្លា��ជា�យ៉ាា ងទូលូទំូ�ូយអំសរ់យៈនេះព័លជានេះ�ចនី្លឹទូស�ត៌សម្បីកនេះ�យី។***

ព័ត័៌ម៌ាន្លឹសុពី័សីមាា រៈ ន្លឹងិផុលតិ៌ផុលជ្ជនំ្លឹសួដែ�លអាចនេះ��ី�ប៉ាសប់៉ាន្លឹនេះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័ អាចរកប៉ាន្លឹព័អីំង គការជាត៌ ិត៌�ំន្លឹ ់ន្លឹងិអំន្លឹរុជាត៌។ិ ការនេះ��ី�ប៉ាសផ់ុលតិ៌ផុលដែ�ល
មិ្បីន្លឹដែម្បីន្លឹអាសនេះ�សុ�ស ន្លឹ�ងមិ្បីន្លឹ�ាះពាល�់លគ់ឺ�ណ៌ភ្នាព័ជ្ជ�ីតិ៌នេះ�ក ា�ង��នេះទូសដែ�លកពំ័�ងរកីចនេះ�មី្បីន្លឹនេះនាះនេះទូ នេះ�យនេះ�ត៌�ថ្នាមាន្លឹជ្ជនេះ�មី្បីសជ្ជនំ្លឹសួជានេះ�ចនី្លឹដែ�លមាន្លឹស��ត៌ ិភិ្នាព័ 
ន្លឹងិ��សទិូ ធភ្នាព័ដែ�លអាចនេះ��ី�ប៉ាសប់៉ាន្លឹនេះ�យ��គឺ គលមាា ក់ៗ ។

សមាា រ ឬផុលតិ៌ផុលជានេះ�ចនី្លឹដែ�លមាន្លឹស��ត៌ ិភិ្នាព័ ន្លឹងិ��សទិូ ធភ្នាព័ឥ��ូនេះន្លឹះអាចនេះ�ើបី៉ាន្លឹ ស�មា�់ជ្ជនំ្លឹសួផុលតិ៌ផុលទាំងំអំសដ់ែ�លព័មី្បី�ន្លឹមាន្លឹផុុ�កអាសនេះ�សុ�ស។ នេះទាំះជា
ស្លារធាត៌�គឺមីី្បីដែត៌ម្បីយួ មិ្បីន្លឹអាចជ្ជនំ្លឹសួអាសនេះ�សុ�សប៉ាន្លឹកុ ីកជ៏្ជនេះ�មី្បីសដែ�លគឺ�ួផុស�ំនេះចកូនេះទូស ន្លឹងិនេះស�ាកចិអូាចឈាន្លឹនេះ�ការសនេះ�ម្បីចប៉ាន្លឹផុលតិ៌ផុលជ្ជនំ្លឹសួ(រមួ្បីទាំងំ
ជាត៌សិរនៃស [ឧទាំ�រណ៍៌ ស្លាចន់េះឈ]ី ន្លឹងិស្លារធាត៌�ដែ�លមិ្បីន្លឹដែម្បីន្លឹជាជាត៌សិរនៃស [ឧទាំ�រណ៍៌ បឹ្លាសុកិ ន្លឹងិនេះ��ៈធាត៌�]) នេះ�យអា�សយ័នេះលកីារនេះ��ី�ប៉ាសជ់ាក�់ក់
ច�ងនេះ�កាយ) ដែ�លព័តិ៌ជាអាចនេះ�ើនីេះ�ប៉ាន្លឹន្លឹងិមាន្លឹស�មា�់ឱ្យយនេះ��ី នេះ�យីកពំ័�ង�ត៌�ូប៉ាន្លឹនេះគឺនេះ��ី�ប៉ាសក់ ា�ង�សិយ័ពាណិ៌ជ្ជជកម្បីមទូទូាំងំព័ភិព័នេះ�ក ជាព័និេះសសនេះ�កា�ង�ណុ្តា
��នេះទូសដែ�លប៉ាន្លឹហាម្បី�ប៉ាម្បីការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�សនៃ�កសថូ្នាល ក ា�ងរយៈនេះព័លជ្ជតិ៌ 50 ឆ្នាំា ចំ�ងនេះ�កាយ។ ស្លារធាត៌�គឺមីី្បីទាំងំអំសម់ាន្លឹគឺ�ណ៌��នេះយ៉ាជ្ជន្លឹខ៍្លះ�សៗ�ា  ដែ�ល
អាច�ងកនេះ��ះថ្នាា ក�់លស់�ខ្លះភ្នាព័ម្បីន្លឹ�សស នេះ�យអា�សយ័នេះលកីារនេះ��ី�ប៉ាសវ់ា។ ការនេះ��ី�ប៉ាសស់្លារធាត៌�គឺមីី្បីនេះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័ អាច�ត៌�ូប៉ាន្លឹកណំ៌ត៌ន់េះ�យការវាយត៌នៃម្បីទឹាំងំ
នេះ��ះថ្នាា ក ់ន្លឹងិសកុាន្លឹ�ព័លនៃន្លឹការ�ាះពាលន់េះ�មី្បីីកីណំ៌ត៌ហ់ាន្លឹភិយ័ទូនូេះ�។ នេះ�មី្បីីកីណំ៌ត៌ហ់ាន្លឹភិយ័ទូនូេះ� នេះគឺ�ត៌�ូព័និ្លឹតិ៌យទាំងំកតុានេះ��ះថ្នាា ក ់ន្លឹងិការ�ាះពាល ់នេះ�យកតុាទាំងំព័រី
នេះន្លឹះមិ្បីន្លឹអាច�ា ចន់េះចញព័�ីា ប៉ាន្លឹនេះ�យី។

គ្មាា នុការដឹងច្បាាស់នូុវ 
ក់ត្រូមិតនៃនុការ�ះ�ពាល់់ 

បេ�យស�វតិិភាពិ

ASEAASEA ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស 



ASEAASEA ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស 

WHO ប៉ាន្លឹនេះ�ជុាា ផុលុព់័ត័៌ម៌ាន្លឹ ន្លឹងិការជ្ជរំ �ញដែផុ ាកនេះស�ាកចិ ូស�មា�់ការ�កជ់្ជនំ្លឹសួអាសនេះ�សុ�ស ជាម្បីយួសមាា រៈនេះផុសងនេះទូៀត៌ដែ�លមាន្លឹស��ត៌ ិភិ្នាព័ជាង 
(WHO, 2014)។

ព័ត័៌ម៌ាន្លឹសុពី័សីមាា រៈ ន្លឹងិផុលតិ៌ផុលជ្ជនំ្លឹសួ ដែ�លអាចនេះ��ី�ប៉ាសប់៉ាន្លឹនេះ�យស��ត៌ ិភិ្នាព័ អាចរកប៉ាន្លឹព័អីំង គការជាត៌ ិត៌�ំន្លឹ ់ន្លឹងិអំន្លឹរុជាត៌។ិ  ការនេះ��ី�ប៉ាសផ់ុលតិ៌ផុលដែ�លមិ្បីន្លឹដែម្បីន្លឹអាសនេះ�សុ�ស ន្លឹ�ងមិ្បីន្លឹ�ាះពាល�់លគ់ឺ�ណ៌ភ្នាព័ជ្ជ�ីតិ៌ នេះ�ក ា�ង��នេះទូសដែ�លកពំ័�ងរកីចនេះ�មី្បីន្លឹនេះនាះនេះទូ 
 នេះ�យនេះ�ត៌�ថ្នាមាន្លឹជ្ជនេះ�មី្បីសជ្ជនំ្លឹសួជានេះ�ចនី្លឹដែ�លមាន្លឹស��ត៌ ិភិ្នាព័ ន្លឹងិ��សទិូ ធភ្នាព័ដែ�លអាចនេះ��ី�ប៉ាសប់៉ាន្លឹនេះ�យ��គឺ គលមាា ក់ៗ ។

បេ�លជំំ�ររ�ស់ូអ្វីងឺគការអ្វីន់រុជាតនិាំនាំ
អ្វីងឺគការសូ�ខភាពិពិ�ិពិបេ��

  អំង គការស�ខ្លះភ្នាព័ព័ភិព័នេះ�ក (WHO) �ត៌ទ់ូ�កអាសនេះ�សុ�សថ្នាជា ‘ស្លារធាត៌�ម្បីយួ�ស៏ខំាន្លឹ�ំ់ផុ�ត៌ ដែ�ល�ងកជ្ជងំមឺ្បីហារកីពាកព់័ន័្លឹ ធន្លឹ�ងការង្ហារ’  (WHO, 2014)។

  អំងគការនេះន្លឹះន្លឹយិ៉ាយថ្នាអាសនេះ�សុ�ស រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាល �ណុ្តាលឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំសឺ្លាច�់�ះនេះ�នេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ ជ្ជងំមឺ្បីហារកីសតួ៌  ជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ ជ្ជងំសឺតួ៌�ងកនេះ�យអាសនេះ�សុ�ស (ជ្ជងំ�ឺកនិ្លឹសតួ៌ ឬនេះរាគឺនេះ�ើឱី្យយសតួ៌មាន្លឹសឹ្លាកស្លាា ម្បី ន្លឹងិជា�ំ�ំៗ ) 
 ន្លឹងិជ្ជងំនឺេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ �ចូជាកណំ៌កជាលកិា ការខា�់ ការនេះ�ៀរ (ការនេះលចធឹាយ�ត៌ ិ�រា�)។

  អំងគការនេះន្លឹះប៉ាន្លឹដែណ៌នាថំ្នា ការល���ំប៉ាត៌ជ់្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ប៉ាន្លឹកឹាយជាការនេះ�ុត៌អារម្បីមណ៍៌��់ព័ឆី្នាំា  ំ2003  
ក ា�ងសម័្បីយ��ជ្ជ�រំមួ្បីនេះលកីទូ ី13 នៃន្លឹអំងគការព័លកម្បីមអំន្លឹរុជាត៌ ិ(ILO) / គឺណ៌ៈកម្បីមការស�ខ្លះភ្នាព័ពាកព់័ន័្លឹ ធន្លឹ�ងការង្ហារនៃន្លឹ WHO។ 

  សភ្នាស�ខ្លះភ្នាព័ព័ភិព័នេះ�ក (WHA) �នំេះណ្តាះ�ស្លាយស�មា�់យ�ទូ ធនាការសកល នេះ�មី្បីីកីារល���ំប៉ាត៌ជ់្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស  
ប៉ាន្លឹ�កន់េះសាកី ា�ងឆ្នាំា  ំ2007។ WHO កប៏៉ាន្លឹកណំ៌ត៌យ់�ទូ ធស្លា�សសុ�មា�់ ការល���ំប៉ាត៌ជ់្ជងំទឺាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�សដែ�រ  នេះ�យរមួ្បីទាំងំការទូទូលួស្លាគ ល ់ការ�ញ្ចូឈ�់ការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�ស�គឺ�់��នេះភទូថ្នា ជា��ិសី្លា�សដុែ�លមាន្លឹ��សទិូ ធភ្នាព័�ំផុ�ត៌  (WHO, 2014; IPCS–UNEP/ILO/WHO, 1998)។

ទ�ភុា�ង់ារអ្វីន់រុជាតសិូ���់ការ�ស្លាវ�ជាវជំំងឺឺមហារ�ី

  ទូភី្នាា កង់្ហារអំន្លឹរុជាត៌សិ�មា�់ការ�ស្លា��ជា�ជ្ជងំមឺ្បីហារកី (IARC) ប៉ាន្លឹ�កច់ណំ្តាត៌ថ់្នាា កអ់ាសនេះ�សុ�ស�គឺ�់��នេះភទូ រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាលផុង  
ថ្នាជាស្លារធាត៌��ង កជ្ជងំមឺ្បីហារកី�លម់្បីន្លឹ�សសនេះ�ក (�កមុ្បី 1)។

  ទូភី្នាា កង់្ហារនេះន្លឹះន្លឹយិ៉ាយថ្នា មាន្លឹភស័ុ�តាងគឺរួឱ្យយនេះជ្ជឿជាកថ់្នា អាសនេះ�សុ�ស រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាលផុង �ណុ្តាលឱ្យយនេះកតី៌ជ្ជងំសឺ្លាច�់�ះនេះ�នេះ�ស្លាម្បីសតួ៌ 
ជ្ជងំមឺ្បីហារកីសតួ៌ ជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងស់នំេះ�ងក ា�ងក ន្លឹងិអូំដែ� ែរ។ ភសុ�តាងក�៏ង្ហាា ញព័ទីូនំាកទ់ូនំ្លឹង�ជិ្ជ ជមាន្លឹផុងដែ�រ រវាងការ�ាះពាលអ់ាសនេះ�សុ�ស 

 រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាលផុង នេះ�ន្លឹ�ងជ្ជងំមឺ្បីហារកី�ំព័ងអ់ាហារដែផុ ាកខាងនេះល�ីកព័ះ ន្លឹងិច�ងនេះពាះនេះ�ៀន្លឹ� ំ(IARC, 2012)។

អ្វីងឺគការពិល�មមអ្វីន់រុជាតិ

  អំង គសន្លឹាសិទីូព័លកម្បីមអំន្លឹរុជាត៌ ិប៉ាន្លឹអំន្លឹ�ម័្បីត៌�នំេះណ្តាះ�ស្លាយម្បីយួ ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស នេះ�សម័្បីយ��ជ្ជ�នំេះលកីទូ ី95 រ�សខ់្លះ ឹនួ្លឹ ក ា�ងឆ្នាំា  ំ2006។ 
�នំេះណ្តាះ�ស្លាយនេះនាះអំំពា�នា�ឱ្យយល���ំប៉ាត៌ន់េះ�ល ន្លឹ�ូការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�សនានេះព័លអំនាគឺត៌ ន្លឹងិការកណំ៌ត៌ឱ់្យយ��ងន្លឹ�ូអំត៌សុញ្ហាាណ៌ អាសនេះ�សុ�ស រមួ្បីន្លឹ�ងការ�គឺ�់�គឺងឱ្យយប៉ាន្លឹ�ត៌�ម្បី�ត៌�ូនៃន្លឹអាសនេះ�សុ�ស ដែ�លកពំ័�ង���ព័�ត៌នុេះ�នានេះព័ល�ចូ��ីន្លឹ ានេះន្លឹះ ដែ�លជាម្បីនេះ��ប៉ាយ�ម៏ាន្លឹ

 ��សទិូ ធភិ្នាព័�ំផុ�ត៌ ស�មា�់ការពារកម្បីមករព័កីារ��ឈម្បីន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស ន្លឹងិនេះ�មី្បីី�ីង្ហា ករជ្ជងំ ឺន្លឹងិការសឹ្លា�់ទាំកទ់ូងន្លឹ�ងអាសនេះ�សុ�ស
 នានេះព័លអំនាគឺត៌។

  �នំេះណ្តាះ�ស្លាយនេះន្លឹះកប៏៉ាន្លឹគឺសូ�ញ្ហាជ កផ់ុងដែ�រថ្នា អំន្លឹ�សញ្ហាា  ILO 162 សុពី័សី��ត៌ ិភិ្នាព័ក ា�ងការនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�ស មិ្បីន្លឹគឺរួនេះ��ីនេះ�មី្បីីផីុលុន់្លឹ�ូ
 ការន្លឹយិ៉ាយនេះ�ះស្លារ ឬការយល�់ព័ម្បីនេះលកីារនេះ��ី�ប៉ាសអ់ាសនេះ�សុ�ស រមួ្បីទាំងំនៃ�កសថូ្នាល អាសនេះ�សុ�សជា�ន្លឹនុេះទូៀត៌នេះនាះនេះទូ។

*** �ទិូ�សិ្លាន្លឹ�រសិិ្លាន្លឹ ន្លឹងិស�ខ្លះភ្នាព័ (IEH), 2000; �ទិូ�សិ្លាន្លឹជាត៌ ិ�ទិូ�ស្លា�ស ុន្លឹងិ�នេះចកូ�ទិូ�ជាន្លឹខ់្លះ ពស ់(AIST), 2007; រប៉ាយការណ៍៌  
‘ការ�ភិ្នាគឺគឺ�ណ៌សម្បីីត៌ុនិៃន្លឹស្លារធាត៌�ជ្ជនំ្លឹសួអាសនេះ�សុ�ស’ រ�ស ់US EPA ឆ្នាំា  ំ1982; រប៉ាយការណ៍៌រ�ស ់គឺណ៌ៈកម្បីមការ�ទិូ�ស្លា�សសុ�ភ្នាព័អឺំរ ែ�� (EU)  
សុពី័កីារព័�ល នេះអំក�ូសូ� ីន្លឹងិ�រសិិ្លាន្លឹ (CSTEE) នេះល ី‘នៃ�កសថូ្នាល អាសនេះ�សុ�ស ន្លឹងិស្លារធាត៌�ជ្ជនំ្លឹសួ’ ឆ្នាំា  ំ1998 ន្លឹងិនេះ� ើ�ីច ូ��ីន្លឹ ាភ្នាព័នេះ�ឆ្នាំា  ំ2002។



ASEAASEA ការពិិតទាំងំឡាយអំំពីិអាសបេ�សុ�ស 
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