
ແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ
ຂໍ້້ � ມູູນນ້ � ປະກອບມູ້ ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ (ສີ້ ຂໍ້າວ),  
ການເຄ່່ ອນໄຫິວເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກ ແລະ ຄ້ າຖາມູທ່່ວໄປກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ

ຂໍ້້ � ມູູນຂໍ້້ � ມູູນ
 ແຮ່່ໄຄໂຊໄທ ແມູ່ນແຮ່່ໄຍຫິິນ.*

 ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣແມູ່ນປະເພດແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໄປສ່ີວນໃຫິຍ່ ແລະ ມູ້ ຮູ່ບແບບທາງການຄ� າທ້່ ສີ້ າຄັນ.

  ໄດ� ມູ້ ການພິສູີດແລ� ວວ່າ ທຸກຮູ່ບແບບຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ, ລວມູທັງ ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣກ່້ໃຫິ� ເກ້ດພະຍາດປອດໄຍຫິິນ,  

ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອປອດ, ມູະເຮັ່ງປອດ, ຫິລອດລ່ມູ ແລະ ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.

 ນອກນັ� ນຍັງມູ້ ຫັັິກຖານໃນມູະນຸດວ່າ ແຮ່່ໄຍຫິິນເປັນສີາເຫິດຂໍ້ອງພະຍາດມູະເຮັ່ງທາງຊ່ອງຄ້ , ກະເພາະອາຫິານ ແລະ ລ້ າໄສີ� ໃຫິຍ່.

 ໃນທ່່ວໂລກ, ຄາດຄະເນວ່າມູ້  219 000 ຄ່ນທ້່ ເສີຍຊ້ ວິ ດໃນແຕ່ລະປ້  ເຊິ່ ງເຫິດຜ່ົນແມູ່ນສີາມູາດມູາຈາກການສີ້ າຜັົດແຮ່່ໄຍຫິິນໃນ	
	 ຊ່ວງເຮັ່ດວຽກ.

  ຄາດຄະເນວ່າ ພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໄດ� ປະກອບສ່ີວນເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ ຜູົ� ເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ 4000 ຄ່ນໃນປະເທດ	
	 ອ່ດສີະຕາລ້ ໃນແຕ່ລະປ້ .

  ມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູທ້່ ຈະຫຸັິດຜ່ົອນຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ ທ້່ ເປັນຕ່ວທາດທ້່ ກ່້ໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງ, ເຊິ່ ງເຮັ່ດໃຫິ�
ມູ້ ການສີ່ ບຕ່້ຂຸໍ້ດຄ່� ນແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ ແລະ ນ້ າໃຊ� ເປັນວັດສີະດຸກ່້ສີ� າງໃນບາງປະເທດທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ຕ່້າ ແລະ ປານກາງ.

  ຍ� ອນເຫິດຜ່ົນດ່ັງກ່າວ, ຄາດວ່າ ການຕາຍຍ� ອນພະຍາດມູະເຮັ່ງທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ ເຊັ່ ນ ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດຈະສີ່ ບ
ຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ ໃນບັນດາປະເທດເຫິລ່່ ານ້ � ໃນທ່ດສີະວັດຂໍ້� າງຫິນ� າ.

  ຜົະລິ ດຕະພັນທ່ດແທນທ້່ ປອດໄພ ແລະ ມູ້ ປະສີິ ດທິພາບໃນປະຈຸບັນແມູ່ນມູ້ ຄວາມູເປັນໄປໄດ�  ສີ້ າລັບຜົະລິ ດຕະພັນທັງໝ່ົດ  

ທ້່ ກ່ອນໜ້� ານ້ � ມູ້ ແຮ່່ໄຍຫິິນ.

  ການເກ່ອດຫິ� າມູແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ ທ່່ວໂລກ ແລະ ທຸກຊະນິ ດຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ ແມູ່ນໄດ� ຮັ່ບການສີະໜັ້ບສີະໜູ້ນຈາກປະເທດ
ອ່ດສີະຕາລ້  ແລະ ອ່ງການຈັດຕັ� ງສີາກ່ນ ເພ່່ອຫຸັິດຜ່ົອນພາລະຂໍ້ອງໂລກທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບພະຍາດຈາກແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໂລກ.

* ແຮ່່ໃຍຫິິນ ແມູ່ນຄ້ າສັີບທ້່ ໃຊ�  ສີ້ າລັບກຸ່ມູຂໍ້ອງຫ່ິກເສັີ� ນໃຍແຮ່່ທາດທ້່ ເກ້ດຂໍ້່ � ນຕາມູທ້າມູະຊາດ. ເສັີ� ນໃຍເຫ່່ັິານ້ � ປະກອບເປັນສີອງກຸ່ມູ - 

ແຮ່ເຊ້ ເພັນທ້ ນ (ເຊິ່ ງລວມູມູ້ ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ) ແລະ ແຮ່່ໄຍຫິິນແອັມູຟີ້ ໂບ.

ເປັນຫິຍັງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ຈ່່ ງເປັນບັນຫິາ?ເປັນຫິຍັງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ຈ່່ ງເປັນບັນຫິາ?
ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣແມູ່ນ	ປະເພດແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໄປສ່ີວນໃຫິຍ່ປະເພດແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໄປສ່ີວນໃຫິຍ່	ແລະ	ມູ້ ຮູ່ບແບບທາງການຄ� າທ້່ ສີ້ າຄັນ.

ການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ແລະ	ເສັີ� ນໄຍແຮ່່ໄຍຫິິນທຸກຊະນິ ດຈະເຮັ່ດໃຫິ� ເກ້ດ	ພະຍາດທ້່ ເປັນອັນຕະລາຍພະຍາດທ້່ ເປັນອັນຕະລາຍ	ລວມູທັງພະຍາດ
ປອດບວມູ,	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ	(ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຊ່ອງທ� ອງ	-	ເຫິຍ່່ ອປ� ອງກັນດ� ານໃນຮ່່າງກາຍ	ແລະ	ນອກ	ຂໍ້ອງອະໄວຍະວະ
ພາຍໃນ	ເຊັ່ ນປອດ,	ຫ່ິວໃຈ	ແລະ	ລ້ າ	ໄສີ� ),	ມູະເຮັ່ງລ້ າຄ້ 	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.**	

ໃນທ່່ວໂລກ,	ມູ້ ການຄາດຄະເນວ່າການເສີຍຊ້ ວິ ດຂໍ້ອງຄ່ນຈ້ ານວນ	219 000	ຄ່ນ		ຄ່ນ	ຕ່້ປ້ 	ແມູ່ນສີາມູາດມູ້ ເຫິດຜ່ົນມູາຈາກການສີ້ າຜັົດແຮ່່
ໄຍຫິິນໃນຊ່ວງເວລາເຮັ່ດວຽກ.

ຄາດຄະເນວ່າ	ພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໄດ� ປະກອບສ່ີວນເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ ຜູົ� ເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ	4000	ຄ່ນໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້	ຄ່ນໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ 		
ໃນແຕ່ລະປ້ .

ແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ໄດ� ຖ່ ກເກ່ອດຫິ� າມູ	ໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ໃນປ້ 	ໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ໃນປ້ 	2003	ເນ່່ ອງຈາກລັກສີະນະທ້່ ເຮັ່ດໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງ	ແຕ່ເຖິງ
ຢ່່າງໃດກ່້ຕາມູ,	ໃນລະດັບສີາກ່ນ	ມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູທ້່ ຈະຫິລຸດຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູທ້່ ຈະຫິລຸດຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ເພ່່ອຊ່ວຍໃນການ
ຂຸໍ້ດຄ່� ນແຮ່່ທາດ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣຢ່່າງຕ່້ເນ່່ ອງ	ແລະ	ການຜົະລິ ດຜົະລິ ດຕະພັນຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ.	ສີິ່ ງດ່ັງກ່າວໄດ� ເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ ການສີ່ ບຕ່້ນ້ າ
ໃຊ� ວັດສີະດຸກ່້ສີ� າງໃນບາງປະເທດ	ທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ຕ່້າ	ແລະ	ປານກາງ	ແລະ	ຄວາມູເຊ່່ ອທ້່ ບ້່ ຖ່ ກຕ� ອງວ່າ	ມັູນສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ� ຢ່່າງປອດໄພ.

ແຕ່ໜ້� າເສີ່ � າໃຈ	ທ້່ ນ້ � ໝົາຍຄວາມູວ່າ	ຄ່ນທ້່ ເສີຍຊ້ ວິ ດຍ� ອນແຮ່່ໄຍຫິິນ	ຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ	ແຕ່ໜ້� າເສີ່ � າໃຈ	ທ້່ ນ້ � ໝົາຍຄວາມູວ່າ	ຄ່ນທ້່ ເສີຍຊ້ ວິ ດຍ� ອນແຮ່່ໄຍຫິິນ	ຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ	ໃນປະເທດເຫ່່ັິານ້ � ໃນທ່ດສີະວັດຂໍ້� າງໜ້� າ.

4000 DEATHS
EACH YEAR
FROM ARDs

** ອ່ງການສີາກ່ນເພ່່ອການວິ ໄຈ ກ່ຽວກັບພະຍາດມູະເຮັ່ງ (ອ່ງການອະນາໄມູໂລກ) ປ້  2012. Monograph Volume 100C: ແຮ່່ໄຍຫິິນ 

(ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite ແລະ Anthophyllite). http://publications.iarc.fr/120

ຄວາມູຈິ ງແຮ່່ໄຍຫິິນຄວາມູຈິ ງແຮ່່ໄຍຫິິນ

4000  ຄ່ນເສີຍຊ້ ວິ ດຄ່ນເສີຍຊ້ ວິ ດ
ທຸກປ້ ຈາກທຸກປ້ ຈາກ ARDs



ແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ
ຂໍ້້ � ມູູນນ້ � ປະກອບມູ້ ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	(ສີ້ ຂໍ້າວ),		ການເຄ່່ ອນໄຫິວເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກ	ແລະ	ຄ້ າຖາມູທ່່ວໄປກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ

ຂໍ້້ � ມູູນຂໍ້້ � ມູູນ
	 ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ແມູ່ນແຮ່່ໄຍຫິິນ	ແລະ	ມູ້ ຮູ່ບແບບດຽວຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນເຊ້ ເພັນໄທ.*

	 ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣແມູ່ນປະເພດແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໄປສ່ີວນໃຫິຍ່	ແລະ	ມູ້ ຮູ່ບແບບທາງການຄ� າທ້່ ສີ້ າຄັນ.

	 	ໄດ� ມູ້ ການພິສູີດແລ� ວວ່າ	ທຸກຮູ່ບແບບຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ,	ລວມູທັງ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣກ່້ໃຫິ� ເກ້ດພະຍາດປອດໄຍຫິິນ,	
	ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອປອດ,	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ຫິລອດລ່ມູ	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.

	 	ນອກນັ� ນຍັງມູ້ ຫັັິກຖານໃນມູະນຸດວ່າ	ແຮ່່ໄຍຫິິນເປັນສີາເຫິດຂໍ້ອງພະຍາດມູະເຮັ່ງທາງຊ່ອງຄ້ ,	ກະເພາະອາຫິານ	
	ແລະ	ລ້ າ	ໄສີ� ໃຫິຍ່.

	 	ໃນທ່່ວໂລກ,	ຄາດຄະເນວ່າມູ້  219 000	ຄ່ນທ້່ ເສີຍຊ້ ວິ ດໃນແຕ່ລະປ້ 	ເຊິ່ ງເຫິດຜ່ົນແມູ່ນສີາມູາດມູາຈາກການສີ້ າຜັົດແຮ່່ໄຍ
	ຫິິນໃນຊ່ວງເຮັ່ດວຽກ.

	 	ຄາດຄະເນວ່າ	ພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໄດ� ປະກອບສ່ີວນເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ ຜູົ� ເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ	4000 ຄ່ນໃນປະເທດ	
ອ່ດສີະຕາລ້ ໃນແຕ່ລະປ້ .

	 	ມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູທ້່ ຈະຫຸັິດຜ່ົອນຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ທ້່ ເປັນຕ່ວທາດທ້່ ກ່້ໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງ,	ເຊິ່ ງເຮັ່ດ
ໃຫິ� ມູ້ ການສີ່ ບຕ່້ຂຸໍ້ດຄ່� ນແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ແລະ	ນ້ າໃຊ� ເປັນວັດສີະດຸກ່້ສີ� າງໃນບາງປະເທດທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ຕ່້າ	ແລະ	ປານກາງ.

	 	ຍ� ອນເຫິດຜ່ົນດ່ັງກ່າວ,	ຄາດວ່າ	ການຕາຍຍ� ອນພະຍາດມູະເຮັ່ງທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ	ເຊັ່ ນ	ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ
ຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ	ໃນບັນດາປະເທດເຫິລ່່ ານ້ � ໃນທ່ດສີະວັດຂໍ້� າງຫິນ� າ.

	 	ຜົະລິ ດຕະພັນທ່ດແທນທ້່ ປອດໄພ	ແລະ	ມູ້ ປະສີິ ດທິພາບໃນປະຈຸບັນແມູ່ນມູ້ ຄວາມູເປັນໄປໄດ� 	ສີ້ າລັບຜົະລິ ດຕະພັນ
	ທັງໝ່ົດ	ທ້່ ກ່ອນໜ້� ານ້ � ມູ້ ແຮ່່ໄຍຫິິນ.

	 	ການເກ່ອດຫິ� າມູແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ທ່່ວໂລກ	ແລະ	ທຸກຊະນິ ດຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ	ແມູ່ນໄດ� ຮັ່ບການສີະໜັ້ບສີະໜູ້ນຈາກປະເທດ
ອ່ດສີະຕາລ້ 	ແລະ	ອ່ງການຈັດຕັ� ງສີາກ່ນ	ເພ່່ອຫຸັິດຜ່ົອນພາລະຂໍ້ອງໂລກທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບພະຍາດຈາກແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໂລກ.

*	ແຮ່່ໄຍຫິິນແມູ່ນຄ້ າສັີບທ້່ ໃຊ� 	ສີ້ າລັບກຸ່ມູຂໍ້ອງຫ່ິກເສັີ� ນໃຍແຮ່່ທາດທ້່ ເກ້ດຂໍ້່ � ນຕາມູ	ທ້າມູະຊາດ.	ເສັີ� ນໃຍເຫ່່ັິານ້ � ປະກອບເປັນສີອງກຸ່ມູ	-	
	ແຮ່່ໄຍຫິິນເຊ້ ເພັນໄທ	ແລະ	ເອມູຟີ້ ໂບ	

  ແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ		ແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ		
ແມູ່ນສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ�ແມູ່ນສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ�
ຢ່່າງປອດໄພຢ່່າງປອດໄພ

ເລ່່ ອງເລ່່ າເລ່່ ອງເລ່່ າ ແຮ່່ໄຍຫິິນທຸກຮູ່ບແບບ	-	ລວມູທັງແຮ່່ໄຄຣແຮ່່ໄຍຫິິນທຸກຮູ່ບແບບ	-	ລວມູທັງແຮ່່ໄຄຣ
ໂຊໄທຣ	-	ເຮັ່ດໃຫິ� ເປັນພະຍາດປອດໄຍຫິິນ,	ໂຊໄທຣ	-	ເຮັ່ດໃຫິ� ເປັນພະຍາດປອດໄຍຫິິນ,	
ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອປອດ,	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ມູະເຮັ່ງມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອປອດ,	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ມູະເຮັ່ງ
ກ່ອງສີຽງ	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.	ການນ້ າໃຊ� ຢ່່າງກ່ອງສີຽງ	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.	ການນ້ າໃຊ� ຢ່່າງ
ຕ່້ເນ່່ ອງຈະນ້ າໄປສູ່ີການເສີຍຊ້ ວິ ດທ້່ ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນຕ່້ເນ່່ ອງຈະນ້ າໄປສູ່ີການເສີຍຊ້ ວິ ດທ້່ ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ
ທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ

ASEAASEA ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ

ຂ້ໍ້� ມູູນຂ້ໍ້� ມູູນ 



ASEAASEA  ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ

ເປັນຫິຍັງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ຈ່່ ງເປັນບັນຫິາ?ເປັນຫິຍັງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ຈ່່ ງເປັນບັນຫິາ?
ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣແມູ່ນ	ປະເພດແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໄປສ່ີວນໃຫິຍ່	ປະເພດແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໄປສ່ີວນໃຫິຍ່	ແລະ	ມູ້ ຮູ່ບແບບທາງການຄ� າທ້່ ສີ້ າຄັນ.

ການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ແລະ	ເສັີ� ນໄຍແຮ່່ໄຍຫິິນທຸກຊະນິ ດຈະເຮັ່ດໃຫິ� ເກ້ດ	ພະຍາດທ້່ ເປັນອັນຕະລາຍ	ພະຍາດທ້່ ເປັນອັນຕະລາຍ	ລວມູທັງພະຍາດ
ປອດບວມູ,	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ	(ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຊ່ອງທ� ອງ	-	ເຫິຍ່່ ອປ� ອງກັນດ� ານໃນຮ່່າງກາຍ	ແລະ	ນອກ	ຂໍ້ອງອະໄວຍະວະ
ພາຍໃນ	ເຊັ່ ນປອດ,	ຫ່ິວໃຈ	ແລະ	ລ້ າ	ໄສີ� ),	ມູະເຮັ່ງລ້ າຄ້ 	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.**	

ໃນທ່່ວໂລກ,	ມູ້ ການຄາດຄະເນວ່າການເສີຍຊ້ ວິ ດຂໍ້ອງຄ່ນຈ້ ານວນ 219 000	ຄ່ນ		ຄ່ນ	ຕ່້ປ້ 	ແມູ່ນສີາມູາດມູ້ ເຫິດຜ່ົນມູາຈາກການສີ້ າຜັົດ
ແຮ່່ໄຍຫິິນໃນຊ່ວງເວລາເຮັ່ດວຽກ.

ຄາດຄະເນວ່າ	ພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໄດ� ປະກອບສ່ີວນເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ ຜູົ� ເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ	4000	ຄ່ນໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້	ຄ່ນໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ 		
ໃນແຕ່ລະປ້ .

ແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ໄດ� ຖ່ ກເກ່ອດຫິ� າມູ	ໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ໃນປ້ 	ໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ໃນປ້ 	2003	ເນ່່ ອງຈາກລັກສີະນະທ້່ ເຮັ່ດໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງ	ແຕ່ເຖິງ
ຢ່່າງໃດກ່້ຕາມູ,	ໃນລະດັບສີາກ່ນ	ມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູທ້່ ຈະຫິລຸດຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູທ້່ ຈະຫິລຸດຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທຣ	ເພ່່ອຊ່ວຍໃນການ
ຂຸໍ້ດຄ່� ນແຮ່່ທາດ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣຢ່່າງຕ່້ເນ່່ ອງ	ແລະ	ການຜົະລິ ດຜົະລິ ດຕະພັນຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ.	ສີິ່ ງດ່ັງກ່າວໄດ� ເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ ການສີ່ ບຕ່້ນ້ າ
ໃຊ� ວັດສີະດຸກ່້ສີ� າງໃນບາງປະເທດ	ທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ຕ່້າ	ແລະ	ປານກາງ	ແລະ	ຄວາມູເຊ່່ ອທ້່ ບ້່ ຖ່ ກຕ� ອງວ່າ	ມັູນສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ� ຢ່່າງປອດໄພ.

ແຕ່ໜ້� າເສີ່ � າໃຈ	ທ້່ ນ້ � ໝົາຍຄວາມູວ່າ	ຄ່ນທ້່ ເສີຍຊ້ ວິ ດຍ� ອນແຮ່່ໄຍຫິິນ	ຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນແຕ່ໜ້� າເສີ່ � າໃຈ	ທ້່ ນ້ � ໝົາຍຄວາມູວ່າ	ຄ່ນທ້່ ເສີຍຊ້ ວິ ດຍ� ອນແຮ່່ໄຍຫິິນ	ຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ	ໃນປະເທດເຫ່່ັິານ້ � ໃນທ່ດສີະວັດຂໍ້� າງໜ້� າ.

ຕ� ອງມູ້ ການຄ່� ນຄ� ວາຕ່່ມູອ້ ກ	ເພ່່ອຢ່່ ນຢັ່ນຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣບ້່ ?ຕ� ອງມູ້ ການຄ່� ນຄ� ວາຕ່່ມູອ້ ກ	ເພ່່ອຢ່່ ນຢັ່ນຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣບ້່ ?
ບ້່ .ບ້່ .	ມູ້ ຫັັິກຖານທ້່ ບ້່ ຄ່ ກັນກ່ຽວກັບສີາຍເຫິດທ້່ ເຊ່່ ອມູໂຍງກັບທຸກຮູ່ບແບບຂໍ້ອງພະຍາດຈາກແຮ່່ໄຍຫິິນ	-	ລວມູທັງພະຍາດຈາກແຮ່່
ໄຄຣໂຊໄທຣ	-	ແລະ	ພະຍາດໃນມູະນຸດ,	ໂດຍສີະເພາະ	ພະຍາດເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ	ແລະ	ມູະເຮັ່ງອ່່ ນໆ	ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບພະຍາດປອດຊ້ າ
ເຮ່່ � ອ	(ພະຍາດປອດແຫິ� ງ)	(IARC, 2012; Egilman & Menendez, 2011; Frank et al ,	ປ້ 	1998; Stayner et al, 1996); Suzuki & Yuen, 2006; Kohyama 
& Suzuki, 1991.

ໃນຂໍ້ະນະທ້່ ມູ້ ຄວາມູພະຍາຍາມູຫຸັິດຜ່ົອນຄວາມູອັນຕະລາຍຂໍ້ອງ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ທ້່ ເປັນທາດທ້່ ກ່້ໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງ,	ການສີະຫິລຸບ
ພ່� ນຖານທ້່ ຈະດ່ ງດູດຈາກຫັັິກຖານການລະບາດຂໍ້ອງພະຍາດທ້່ ມູ້ ຢູ່່ແລ� ວແມູ່ນວ່າ	ຮູ່ບແບບຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ	ລວມູທັງ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ຮູ່ບແບບຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ	ລວມູທັງ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	
ແມູ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງມູະນຸດແມູ່ນເປັນອັນຕະລາຍຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງມູະນຸດ.

ການຄ່� ນຄ� ວາໃໝ່ົໃດໜ່່້ງ	ຄວນມູ້ ຈຸດສຸີມູໃນອະນາຄ່ດ	ເພ່່ອແນໃສ່ີຄວາມູເຂໍ້່ � າໃຈລະດັບຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງ	ກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ	
ທ້່ ບັນຈຸໃນວັດສີະດຸ	(ACM)	ຢູ່່ໃນສີະຖານະການ;	ກ່ນໄກທ້່ ຕິດພັນຂໍ້ອງພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ	ເພ່່ອປັບປຸງທາງເລ່ ອກໃນ
ການປິ່ ນປ່ວ;	ຫັິ່ 	ການພັດທະນາວິ ທ້ ແກ� ໄຂໍ້ການກ້າແຮ່່ໄຍຫິິນ	ທ້່ ນອກເໜ່້ອຈາກຕ່ວເລ່ ອກໃນການໃຊ� ດິ ນຖ່ມູໃນປະຈຸບັນ	(ເຊັ່ ນ:	
ການປ່ຽນຄວາມູຮ່� ອນ	ຫັິ່ 	ສີານເຄມູ້ ຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ),	ເພ່່ອຮັ່ບປະກັນການແກ� ໄຂໍ້ໃນໄລຍະຍາວແບບຍ່ ນຍ່ງຕ່້ບັນຫິານ້ � .

ຜ່ົນກະທ່ບຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງໂລກມູ້ ຫິຍັງແດ່?ຜ່ົນກະທ່ບຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງໂລກມູ້ ຫິຍັງແດ່?
ໃນທ່່ວໂລກ,	ແຮ່່ໄຍຫິິນເປັນສີາເຫິດເຮັ່ດໃຫິ� ມູ້ 	ການເສີຍຊ້ ວິ ດຈ້ ານວນຫິລາຍທ້່ ສຸີດໃນບັນດາໂລກມູະເຮັ່ງ	ການເສີຍຊ້ ວິ ດຈ້ ານວນຫິລາຍທ້່ ສຸີດໃນບັນດາໂລກມູະເຮັ່ງ	ໂດຍມູ້ ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ		
ເຊິ່ ງເປັນຮູ່ບແບບການຄ� າຕ່� ນຕ້ຂໍ້ອງແຮ່່ໄຍຫິິນ	ທ້່ ຖ່ ກນ້ າໃຊ� .

ຍັງຄາດຄະເນວ່າ	ມູ້ ການເສີຍຊ້ ວິ ດໃນແຕ່ລະປ້ 	ເປັນພັນພັນຄ່ນໃນທ່່ວໂລກ	ເປັນພັນພັນຄ່ນໃນທ່່ວໂລກ	ແມູ່ນສີາມູາດມູາຈາກການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໃນບ� ານການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໃນບ� ານ	
(WHO, 2014).

ໃນປ້ 	2016,	ການເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ	219 000	ຄ່ນ	ທ່່ວໂລກ	ຫັິ່ 	63%	ຈາກການເສີຍຊ້ ວິ ດຈາກມູະເຮັ່ງທ້່ ຕິດພັນກັບການເຮັ່ດວຽກ	
ແມູ່ນກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ	(ຕ່ວຮ່່ວມູປັດໃຈຄວາມູສ່ີຽງດ� ານອາຊ້ ບໃນປ້ 	2016 GBD, 2020).

ພາກພ່� ນທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ສູີງ	ເຊັ່ ນ	ພາກພ່� ນທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ສູີງ	ເຊັ່ ນ	-	ອ່ດສີະຕາລ້ ,	ເອ້ ຣ່ບຕາເວັນຕ່ກ,	ອາເມູລິ ກາເໜ່້ອ	ທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ສູີງ	ແລະ	ພາກພ່� ນອາຊ້ ປາຊ້ ຟິີກທ້່ ມູ້
ລາຍໄດ� ສູີງ	ແມູ່ນມູ້ ການເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ	80%	ຍ� ອນພະຍາດມູະເຮັ່ງທ້່ ເກ້ດຈາກການເຮັ່ດວຽກທັງໝ່ົດໃນປ້ 	2016	ເຊິ່ ງກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບ
ແຮ່່ໄຍຫິິນ	ສີິ່ ງນ້ � ສີະທ� ອນໃຫິ� ເຫັິນການນ້ າໃຊ� ແຮ່່ໄຍຫິິນທ້່ ຜ່ົານມູາ	ເຊິ່ ງມູ້້ ຕ່ວເລກສູີງສຸີດ	ເມູ່່ ອສີາມູຫິາສີ້່ ທ່ດສີະວັດທ້່ ຜ່ົານມູາ	ເນ່່ ອງ
ຈາກຄວາມູດ່ນນານໃນການກ່້ໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ.

ເຂໍ້ດທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ຕ່້າ	ແລະ	ປານກາງເຂໍ້ດທ້່ ມູ້ ລາຍໄດ� ຕ່້າ	ແລະ	ປານກາງ	-	ການເສີຍຊ້ ວິ ດຍ� ອນມູະເຮັ່ງທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ	ເຊັ່ ນ:	ມູະເລັງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດຈະສີ່ ບຕ່້
ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນໃນບາງປະເທດໃນທ່ດສີະວັດຂໍ້� າງຫິນ� າ,	ເນ່່ ອງຈາກວ່າການນ້ າໃຊ� ແຮ່່ໄຍຫິິນໃນພາກພ່� ນດ່ັງກ່າວຢ່່າງຕ່້ເນ່່ ອງ	ແລະ	
ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ.	ເວັ� ນເສີຍແຕ່ວ່າມູ້ ບາດກ� າວທ້່ ສີ້ າຄັນ	ເພ່່ອປ� ອງກັນບ້່ ໃຫິ� ມູ້ ການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຍຫິິນໃນປະຈຸບັນ	ແລະ	ໃນອະນາຄ່ດ	

	ເຊິ່ ງເປັນພາລະດ� ານສີາທາລະນະສຸີກທ່່ວໂລກໃນອະນາຄ່ດທ້່ ຮ່� າຍແຮ່ງ	ໃນໜ່້ວຍງານແຮ່ງງານໃນພາກພ່� ນເຫິລ່່ ານັ� ນ.	

6300 TONNES
ILLEGALLY
DUMPED
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ຄ່ � ນຄ່ � ນ 3RD  
ຍັງບ້່ ເຖິງຈຸດສຸຸີງສຸີດຍັງບ້່ ເຖິງຈຸດສຸຸີງສຸີດ

ການຖ້ � ມູຢ່່າງຜິົດການຖ້ � ມູຢ່່າງຜິົດ
ກ່ດໝົາຍ	ກ່ດໝົາຍ	6300 

ໂຕນຕ່້ປ້ໂຕນຕ່້ປ້



ASEAASEA  ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ

ປະສ່ີບການໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ປະສ່ີບການໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້
ເມູ່່ ອໃດ	ແລະ	ເປັນຫິຍັງອ່ດສີະຕາລ້ ຈ່່ ງຫິ� າມູໃຊ� ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ?ເມູ່່ ອໃດ	ແລະ	ເປັນຫິຍັງອ່ດສີະຕາລ້ ຈ່່ ງຫິ� າມູໃຊ� ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ?

ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ຖ່ ກເກ່ອດຫິ� າມູໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ແຕ່ວັນທ້ 	31	ທັນວາ	2003.

ໃນປ້ 	1999	ໂຄງການແຈ� ງການ	ແລະ	ປະເມູ້ ນຜ່ົນກ່ຽວກັບສີານເຄມູ້ ອຸດສີາຫິະກ້າແຫ່ິງຊາດ	(NICNAS)	ໄດ� ປະເມູ້ ນແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ວ່າເປັນ	
ອັນດັບທ້່ ມູ້ ຢູ່່ໃນສີານເຄມູ້ 	(PEC)	ຈາກໂອກາດຄວາມູສ່ີຽງດ� ານອາຊ້ ບ,	ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງມູະນຸດ	ແລະ	ສີິ່ ງແວດລ� ອມູ	(NICNAS, 1999).

ອ້ ງຕາມູບ່ດວິ ທະຍາສີາດທ້່ ມູ້ ຢູ່່ໃນເວລານັ� ນ,	ບ່ດລາຍງານນ້ � ໄດ� ແນະນ້ າວ່າ	ສີ້ າລັບການປ່ກປ� ອງສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງມູະນຸດ,	ຄວນຫັິ້ ກລ່ຽງ
ການສີ້ າຜັົດທັງໝ່ົດ.	ການສີະຫິລຸບແບບດຽວກັນນ້ � ຍັງມູ້ ຄວາມູຈິ ງໃນປະຈຸບັນນ້ � 	ໂດຍມູ້ ຫັັິກຖານພິເສີດທ້່ ໄດ� ລວບລວມູຕັ� ງແຕ່ນັ� ນມູາ.

ການປະເມູ້ ນຜ່ົນຂໍ້ອງ	PEC	ຂໍ້ອງແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ຍັງໄດ� ຈັດການກັບບັນຫິາຕ່າງໆທ້່ ໄດ� ຍ່ກຂໍ້່ � ນມູາກ່ຽວກັບຜ່ົນກະທ່ບດ� ານສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງ
ຜົະລິ ດຕະພັນທາງເລ່ ອກທ້່ ຖ່ ກລະບຸໃນເວລານັ� ນ	ແລະ	ໄດ� ເລ່່ າເລ່່ ອງຄວາມູລ່ ກລັບວ່າ	ວັດສີະດຸເຫິລ່່ ານັ� ນມູ້ ຄວາມູສ່ີຽງຫັິາຍຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບ	
ແລະ	ຄວາມູປອດໄພ.

ການປະເມູ້ ນຜ່ົນຂໍ້ອງ	PEC	ຍັງມູ້ ຢູ່່	ແຕ່ວ່າການເກ່ອດຫິ� າມູແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ໃນອ່ດສີະຕາລ້ 	ໝົາຍຄວາມູວ່າ	ບ້່ ມູ້ ພ່� ນຖານທ້່ ຈະປັບປຸງບ່ດ
ລາຍງານດ່ັງກ່າວ.	ເຖິງຢ່່າງໃດກ່້ຕາມູ,	ຍ� ອນອະດ້ ດໃນການນ້ າໃຊ� ແຮ່່ໄຍຫິິນ	ໃນອ່ດສີະຕາລ້ 	ແລະ	ສີ່ ບຕ່້ນ້ າໃຊ� 	ACMs	ໃນປະເທດທ້່ ກ້າ
ລັງພັດທະນາ,	ຄວາມູເຂໍ້່ � າໃຈຄວາມູສ່ີຽງຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດຈາກຜົະລິ ດຕະພັນ	ແມູ່ນບັນຫິາສີ້ າຄັນຂໍ້ອງການຄ່� ນຄວ� າວິ ໄຈ.

ຜ່ົນກະທ່ບຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ແມູ່ນມູ້ ຫິຍັງແດ່	ຈາກການໃຊ� ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ?ຜ່ົນກະທ່ບຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ແມູ່ນມູ້ ຫິຍັງແດ່	ຈາກການໃຊ� ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ?

ເຖິງແມູ່ນວ່າການໃຊ� ແຮ່່ໄຍຫິິນທັງໝ່ົດ	ຖ່ ກເກ່ອດຫິ� າມູໃນທ� າຍປ້ 	2003,	ອ່ດສີະຕາລ້ ແມູ່ນ	ໜ່່້ງ	ໃນບັນດາປະເທດທ້່ ມູ້ ກ້ລະນ້ ມູະເຮັ່ງ
ເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດທ້່ ເກ້ດຂໍ້່ � ນສູີງທ້່ ສຸີດໃນໂລກ	ແລະ	ການເສີຍຊ້ ວິ ດຈາກພະຍາດມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດຍັງສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ	ເນ່່ ອງຈາກການ
ສີ້ າຜັົດທ້່ ຜ່ົານມູາ	ແລະ	ຕ່້ເນ່່ ອງ.

ໃນລະຫິວ່າງ	700	ຫິາ		ຫິາ	800	ຄ່ນທ້່ ຖ່ ກກວດພ່ບວ່າ	ເປັນມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດໃນແຕ່ລະປ້ ,	ໂດຍປ່ກກະຕິອາການຈະປາກ່ດຢູ່່ປະມູານ	
20–40	ປ້ ຫິລັງຈາກຄ່ນໄດ� ສີ້ າຜັົດ.

ເຖິງປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ 	ຈະເປັນບ່ອນທ້່ ມູ້ ການດູແລສຸີຂໍ້ະພາບແບບສີາກ່ນ,	ອັດຕາການຢູ່່ລອດຈາກພະຍາດມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ
ແມູ່ນຕ່້າກວ່າມູະເຮັ່ງອ່່ ນໆ	ໂດຍສີະເລ່ຍຄ່ນອ່ດສີະຕາລ້ ຈະມູ້ ຊ້ ວິ ດຢູ່່ໄດ� ພຽງ	11	ເດ່ ອນຫັັິງຈາກກວດພ່ບພະຍາດ.

ມູ້ ຜູົ� ເສີຍຊ້ ວິ ດປະມູານ	4233		ຄ່ນຍ� ອນພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນທັງໝ່ົດ	ລວມູທັງພະຍາດມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ,	ພະຍາດ
ມູະເຮັ່ງປອດ	ແລະ	ມູະເຮັ່ງກ່ອງສີຽງ	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.	ໄດ� ຖ່ ກຄາດຄະເນວ່າປະມູານ	19 000	ກ້ລະນ້ ຂໍ້ອງພະຍາດມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ	
ຈະຖ່ ກກວດຢູ່່ປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ 	ລະຫິວ່າງປ້ 	2015	ແລະ	ທ� າຍສີະຕະວັດ.

ການສີ້ າຜັົດແຮ່່ໄຍຫິິນ	ໂດຍບ້່ ແມູ່ນຜ່ົານທາງອາຊ້ ບເຮັ່ດໃຫິ� ເກ້ດຄວາມູສ່ີຽງເພ່້ມູຂໍ້່ � ນຕ່້ປະຊາຊ່ນອ່ດສີະຕາລ້ ,	ຍ� ອນປະລິ ມູານທ້່ ສູີງຂໍ້ອງ	
ACM	ທ້່ ຍັງເຫັິ່ ອຢູ່່ໃນສີະພາບແວດລ� ອມູທ້່ ສີ� າງຂໍ້່ � ນ.	ດ� ວຍເຫິດນ້ � ,	ອັດຕາສ່ີວນຂໍ້ອງພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບ
ການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຍຫິ້ ນໃນສີະພາບການຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ.

ອັດຕາສ່ີວນທ້່ ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນຂໍ້ອງກ້ລະນ້ ມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບການສີ້ າຜັົດທ້່ ບ້່ ຜ່ົານການເຮັ່ດວຽກກ່ຽວຂໍ້� ອງ	ແມູ່ນບັນຫິາ
ສີາທາລະນະສຸີກທ້່ ຮ່� າຍແຮ່ງໃນອ່ດສີະຕາລ້ .	ບັນດາກ້ລະນ້ ເຫ່່ັິານ້ � ໂດຍທ່່ວໄປແມູ່ນກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຍຫິ້ ນທ້່ ຕ່້າ	ແລະ	
ປະກອບມູ້ ບາງຄ່ນທ້່ ຈະບ້່ ຮູ່� ວ່າພວກເຂໍ້່ າໄດ� ຮັ່ບສີານແຮ່່ໄຍຫິິນ.

ການເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກການເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກ
ຕ� ອງມູ້ ການເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກບ້ ?ຕ� ອງມູ້ ການເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກບ້ ?

ແມູ່ນແລ� ວ.	ການເກ່ອດຫິ� າມູທ່່ວໂລກແມູ່ນມູ້ ຄວາມູຈ້ າເປັນໃນການກ້າຈັດພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນທ່່ວໂລກ.

ພາລະໂລກກ່ຽວກັບພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ	ແມູ່ນສູີງ	ແລະ	ຈະສີ່ ບຕ່້ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນໂດຍການນ້ າໃຊ� ຢ່່າງຕ່້ເນ່່ ອງ.		ມູ້ ບ່ດຮ່ຽນທ້່ ຊັດເຈນຈາກປະສ່ີບການຂໍ້ອງປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ ນອ່ດສີະຕາລ້ .

ອ່ດສີະຕາລ້ ໄດ� ເລ້່ ມູຈ້ າກັດການນ້ າໃຊ� ສີານແຮ່່ໄຍຫິິນໃນຊຸ່ມູປ້ 	1960	ແລະ	ໄດ� ປະຕິບັດຄ້ າ	ສ່ັີງຫິ� າມູໃຊ� ແຮ່່ໄຍຫິິນທັງໝ່ົດໃນວັນທ້ 	31	
ທັນວາ	2003.	ເຖິງວ່າຈະມູ້ ສີິ່ ງນ້ � ,	ມັູນຍັງມູ້ ທ່າອ່ຽງທ້່ ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນໃນກ້ລະນ້ ພະຍາດມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ	ນັບຕັ� ງແຕ່ຕ່� ນຊຸ່ມູປ້ 	1980	ແລະ
ອັດຕາສ່ີວນຂໍ້ອງກ້ລະນ້ ທ້່ ເພ່້ມູຂໍ້່ � ນໃນທ່່ວຊຸມູຊ່ນອ່ດສີະຕາລ້ 	ຍ� ອນ	ACM	ຍັງຄ່ງຢູ່່ໃນສີະພາບແວດລ� ອມູທ້່ ສີ� າງຂໍ້່ � ນຂໍ້ອງພວກເຮ່່ າ.



ASEAASEA  ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ

ຄວາມູກັງວ່ນທ້່ ສີ້ າຄັນໃນບັນດາປະເທດເຫ່່ັິານັ� ນທ້່ 	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ຍັງສີ່ ບຕ່້ນ້ າໃຊ� 	(ແລະບ່ອນທ້່ 	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ຖ່ ກນ້ າໃຊ� ໃນ
ອະດ້ ດ),	ແມູ່ນວ່າ	ຜົະລິ ດຕະພັນທ້່ ສີ� າງຈາກແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	(ເຊັ່ ນ:	ຫິລັງຄາ,	ທ່້ລະບາຍນ້ � າ)	ກາຍເປັນຄວາມູເສີຍຫິາຍ	ແລະ	ປ່ອຍ
ເສັີ� ນໃຍແຮ່່ໄຍຫິິນ	ເຂໍ້່ � າສູ່ີສີະພາບແວດລ� ອມູໃນໄລຍະການບ້ າລຸງຮັ່ກສີາອາຄານ,	ການທຸບມູ� າງ	ແລະ	ການກ້າຈັດສີິ່ ງເສີດເຫັິ່ ອໃນການ
ກ່້ສີ� າງ	ແລະ	ຜ່ົນຂໍ້ອງໄພພິບັດທາງທ້າມູະຊາດ.

ການສີ້ າຜັົດດ່ັງກ່າວ	ຄາດວ່າຈະເກ້ດຂໍ້່ � ນໃນເວລາຕ່້ມູາ	ກວ່າການຕິດຕັ� ງເດ້ ມູ	ແລະ	ຄວາມູສ່ີຽງສີາມູາດຫິລ້ ກລ່ຽງໄດ� 	ໂດຍການຢຸ່ດໃຊ�
ຜົະລິ ດຕະພັນດ່ັງກ່າວ.

ການນ້ າໃຊ� ທ້່ ຖ່ ກຄວບຄຸມູ	ແລະ	ປອດໄພເປັນໄປໄດ� ບ້່ ?ການນ້ າໃຊ� ທ້່ ຖ່ ກຄວບຄຸມູ	ແລະ	ປອດໄພເປັນໄປໄດ� ບ້່ ?
ບ້່ ໄດ� .	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ແມູ່ນອັນຕະລາຍຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງມູະນຸດ	ເພາະມັູນສີາມູາດເຮັ່ດໃຫິ� ເກ້ດມູະເຮັ່ງ	ແລະ	ພະຍາດອ່່ ນໆ.

ບ້່ ມູ້ ລະດັບຄວາມູສ່ີຽງຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດແຮ່່ໄຍຫິິນ	ທ້່ ສີ� າງຂໍ້່ � ນຕ່້າກວ່າ	ເຊິ່ ງທຸກຄ່ນທ້່ ບ້່ ມູ້ ຄວາມູສ່ີຽງຕ່້ການເປັນໂຣກມູະເຮັ່ງ
	(WHO, 2014)	-	ລວມູທັງຜູົ� ທ້່ ສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	(Lemen, 2004).

ການສີ້ າຜັົດຫັິາຍເທ່່າໃດ,	ຄວາມູສ່ີຽງທ້່ ຈະພັດທະນາພະຍາດຕິດຕ່້ຈາກແຮ່່ໄຍຫິິນໃດໜ່່້ງ,	ສີະນັ� ນ,	ການສີ້ າຜັົດທັງໝ່ົດ	ຄວນຖ່ ກ
ກ້າຈັດ	ຫັິ່ 	ເກັບຮັ່ກສີາໄວ� ໃຫິ� ຕ່້າເທ່່າທ້່ ຈະເປັນໄປໄດ� .

ຍ� ອນວ່າບ້່ ມູ້ ລະດັບການສີ້ າຜັົດໃດໆ	ທ້່ ສີາມູາດປ� ອງກັນຄວາມູເປັນໄປໄດ� ຂໍ້ອງມູະເຮັ່ງ,	ນ້ � ສີະແດງເຖິງຄວາມູສ່ີຽງທ້່ ບ້່ ສີາມູາດຍອມູຮັ່ບ
ໄດ� ຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງມູະນຸດໃນປະຈຸບັນ	ແລະ	ໃນອະນາຄ່ດໃນເວລາທ້່ ແຮ່່ໄຍຫິິນຖ່ ກທ້າລາຍ	ຫິລ່ 	ຫິລຸດລ່ງ.

ລະດັບຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດທ້່ ຈ້ າເປັນ	ເພ່່ອກະຕຸ� ນໃຫິ� ເກ້ດພະຍາດມູະເຮັ່ງເຫິຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດໃນບາງຄ່ນແມູ່ນຕ່້າກວ່າລະດັບທ້່ ຈ້ າເປັນໃນ
ການກະຕຸ� ນໃຫິ� ເປັນໃຫິ� ເປັນມູະເຮັ່ງຈາກແຮ່່ໄຍຫິິນ	ຫັິ່ ພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໄຍຫິິນອ່່ ນໆ	(IPCS – UNEP / ILO / WHO, 1998).

ໂດຍບ້່ ມູ້ ລະດັບການສີ້ າຜັົດທ້່ ປອດໄພ,	ການນ້ າໃຊ� ສີະພາບແວດລ� ອມູທ້່ ຖ່ ກຄວບຄຸມູແມູ່ນເປັນໄປບ້່ ໄດ� ,	ຍ� ອນວ່າຄວາມູສ່ີຽງຂໍ້ອງ
ການສີ້ າຜັົດບ້່ ສີາມູາດກ້າຈັດໄດ� .

ມູາດຕະການສີາມູາດ	ແລະ	ຄວນນ້ າໃຊ� ທັງໃນເຮ່່ ອນ	ແລະ	ສີະຖານທ້່ ເຮັ່ດວຽກ	ເຊິ່ ງຊ່ວຍຫຸັິດຜ່ົອນຄວາມູສ່ີຽງຕ່້ການສີ້ າຜັົດ,	ໂດຍໃຊ�
ລະບ່ບຄວບຄຸມູ,	ແຕ່ສີິ່ ງເຫ່່ັິານ້ � ຈະບ້່ ສີາມູາດປ� ອງກັນການສີ້ າຜັົດໄດ� ຢ່່າງສີິ � ນເຊ້ ງ	ເວັ� ນເສີຍແຕ່ວ່າແຮ່່ໄຍຫິິນ	(ຫັິ່ 	ຄວາມູອັນຕະລາຍ)	
ຈະຖ່ ກກ້າຈັດໄປ.

ACMs	ເກ່່າທ້່ ມູ້ ຢູ່່ແລ� ວ	(ແລະ	ການນ້ າໃຊ� 	ACM	ໃໝ່ົໃນບາງປະເທດ)	ໃນສີະພາບແວດລ� ອມູທ້່ ຖ່ ກສີ� າງຂໍ້່ � ນ	(ເຮ່່ ອນ	ຫັິ່ 	ບ່ອນເຮັ່ດວຽກ),	
ເຮັ່ດໃຫິ� ຊຸມູຊ່ນທ້່ ກວ� າງຂໍ້ວາງມູ້ ຄວາມູສ່ີຽງເຊັ່ ນດຽວກັນ	(ທັງສີະຖານທ້່ ປະກອບອາຊ້ ບ	ແລະ	ບ້່ ແມູ່ນອາຊ້ ບ),	ຍ� ອນວ່າວັດສີະດຸກ່້ສີ� າງ
ຕ� ອງການການບ້ າລຸງຮັ່ກສີາ	(ການສີ� ອມູແປງ)	ຫັິ່ 	ການທຸບມູ� າງ)	ໃນໄລຍະເວລາ,	ເຊິ່ ງປະກອບດ� ວຍການຮັ່ກສີາພ່� ນຜິົວ	ຫັິ່ 	ການ
ກ້າຈັດທ້່ ສ່ີມູບູນຢ່່າງຫັິ້ ກລ່ຽງບ້່ ໄດ� 	ແລະການປ່ອຍແຮ່່ໄຍຫິ້ ນທ້່ ເປັນໄປໄດ� .

ເຫິດການໄພພິບັດຕ່າງໆ	(ພາຍຸໄຊໂຄລນ,	ແຜ່ົນດິ ນໄຫິວ,	ພາຍຸເຮ່້ ຣິ ເຄນ,	ຄ່ � ນທະເລຊູນາມິູ	ແລະນ້ � າຖ� ວມູ)	ຍັງໄດ� ກ້ດຂໍ້ວາງວິ ທ້ ການ
ທ້່ ຄວບຄຸມູໄວ� ໃນການຮັ່ກສີາ	ຫັິ່ 	ກ້າຈັດວັດຖຸດິ ບທ້່ ມູ້ ແຮ່່ໄຍຫິິນໃນສີະພາບແວດລ� ອມູທ້່ ສີ� າງຂໍ້່ � ນ.

ມູ້ ຜົະລິ ດຕະພັນທາງເລ່ ອກອ່່ ນທ້່ ປອດໄພ	ແລະ	ລາຄາຖ່ ກບ້່ ?ມູ້ ຜົະລິ ດຕະພັນທາງເລ່ ອກອ່່ ນທ້່ ປອດໄພ	ແລະ	ລາຄາຖ່ ກບ້່ ?
ມູ້ .ມູ້ .	ໃນປະເທດອ່ດສີະຕາລ້ ,	ທາງເລ່ ອກອ່່ ນ	ສີ້ າລັບແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ	ແມູ່ນມູ້ ມູາຕັ� ງແຕ່ປ້ 	1999.	ການນ້ າໃຊ� ນ້ � ລວມູມູ້ ໃນອຸດສີາຫິະກ້າທ້່
ສີ້ າຄັນລວມູທັງຂໍ້ະແໜ້ງການກ່້ສີ� າງ	ແລະ	ການກ່້ສີ� າງ,	ລ່ດຍ່ນ	ແລະ	ລ່ດໄຟີ.	ຄຸນລັກສີະນະທາງເຄມູ້ ,	ຂໍ້້ � ໄດ� ປຽບ	ແລະ	ຂໍ້້ � ຈ້ າກັດ,	

	ແລະ	ຜ່ົນກະທ່ບດ� ານສຸີຂໍ້ະພາບທ້່ ຮູ່� ຈັກຂໍ້ອງສີິ່ ງທ່ດແທນເຫ່່ັິານ້ � ໄດ� ຖ່ ກສີະຫຸັິບມູາກ່ອນໜ້� ານ້ � 	(NICNAS, 1999).

ໃນແງ່ ຂໍ້ອງຜ່ົນກະທ່ບດ� ານສຸີຂໍ້ະພາບທ້່ ຮ່� າຍແຮ່ງທ້່ ແຮ່່ໄຍຫິິນນ້ າໃຊ� —ລວມູທັງສີາເຫິດຂໍ້ອງ	ແຮ່່ໄຄຣໂຊໄທຣ—ການທ່ດແທນແຮ່່ໄຍ
ຫິິນ	ໄດ� ຖ່ ກຄ່� ນຄ� ວາຢ່່າງກວ� າງຂໍ້ວາງໃນຫິລາຍທ່ດສີະວັດ.***

ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບວັດສີະດຸປ່ຽນແທນ	ແລະ	ຜົະລິ ດຕະພັນທ້່ ສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ� ຢ່່າງປອດໄພສີາມູາດໃຊ� ໄດ� ຈາກອ່ງການຈັດຕັ� ງລະດັບຊາດ,	
	ພາກພ່� ນ	ແລະ	ສີາກ່ນ.	ການນ້ າໃຊ� ຜົະລິ ດຕະພັນທ້່ ບ້່ ແມູ່ນແຮ່່ໄຍຫິິນ	ຈະບ້່ ສ່່ີງຜ່ົນກະທ່ບຕ່້ຄຸນນະພາບຂໍ້ອງຊ້ ວິ ດ	

	ໃນບັນດາປະເທດກ້າລັງພັດທະນາ	ເພາະວ່າມູ້ ທາງເລ່ ອກອ່່ ນທ້່ ປອດໄພ	ແລະ	ມູ້ ປະສີິ ດຕິພາບທ້່ ສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ� ໂດຍຄ່ນອ່່ ນ.	

ຜົະລິ ດຕະພັນທ່ດແທນທ້່ ປອດໄພ	ແລະ	ມູ້ ປະສີິ ດທິພາບໃນປະຈຸບັນແມູ່ນເປັນໄປໄດ� 	ສີ້ າລັບຜົະລິ ດຕະພັນທັງໝ່ົດ	ທ້່ ມູ້ ແຮ່່ໄຍຫິິນ.	

	
ໃນຂໍ້ະນະທ້່ ສີານເຄມູ້ ຊະນິ ດດຽວບ້່ ສີາມູາດທ່ດແທນແຮ່່ໄຍຫິິນໄດ� ,	ທາງເລ່ ອກເຕັກໂນໂລຊ້ 	ແລະ	ທາງເສີດຖະກິດ	(ລວມູທັງເສັີ� ນໃຍ	

	[ຕ່ວຢ່່າງເຊັ່ ນ	cellulose]	ແລະ	ທາດທ້່ ບ້່ ແມູ່ນເສັີ� ນໃຍ	(ຕ່ວຢ່່າງ	ຢ່າງປາສີິ ຕິກ	ແລະ	ໂລຫິະ)	ແທນທ້່ ,	ຂໍ້່ � ນກັບຜົະລິ ດຕະພັນສຸີດທ� າຍ)		
ໃນທ່່ວໂລກ	ແລະ	ໂດຍສີະເພາະໃນບັນດາປະເທດທ້່ ໄດ� ຫິ� າມູໃຊ� ແຮ່່ໄຍຫິິນ	ໄຊຣໂຊໄທຣໃນໄລຍະເກ່ອບ	50	ປ້ ທ້່ ຜ່ົານມູາ.	ສີານເຄມູ້ ທຸກ
ຊະນິ ດມູ້ ຄຸນສ່ີມູບັດທ້່ ແຕກຕ່າງກັນເຊິ່ ງອາດຈະກ່້ໃຫິ� ເກ້ດອັນຕະລາຍຕ່້ສຸີຂໍ້ະພາບຂໍ້ອງຄ່ນເຮ່່ າ,	ຂໍ້່ � ນກັບວິ ທ້ ການທ້່ ພວກມັູນໃຊ� .	

	ການນ້ າໃຊ� ສີານເຄມູ້ ທ້່ ປອດໄພສີາມູາດຖ່ ກກ້ານ່ດໂດຍການປະເມູ້ ນຄວາມູອັນຕະລາຍ	ແລະ	ຄວາມູແຮ່ງຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດ,	
	ເພ່່ອກ້ານ່ດຄວາມູສ່ີຽງໂດຍລວມູ.	ທັງອັນຕະລາຍ	ແລະ	ທັງບ້່ ສີາມູາດເບິ່ ງໄດ� ແຍກກັນ	ເພ່່ອກ້ານ່ດຄວາມູສ່ີຽງໂດຍລວມູ.

ບ້່ ຮູ່� ລະດັບຄວາມູປອດບ້່ ຮູ່� ລະດັບຄວາມູປອດ
ໄພຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດໄພຂໍ້ອງການສີ້ າຜັົດ



ASEAASEA  ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບແຮ່່ໄຍຫິິນ

WHO	ແມູ່ນມູ້ ຄວາມູມຸູ່ງໝັົ� ນໃນການສີະໜ້ອງຂໍ້້ � ມູູນ	ແລະ	ນະໂຍບາຍສ່່ີງເສີ້ ມູທາງດ� ານເສີດຖະກິດ	ເພ່່ອປ່ຽນ
ແທນແຮ່່ໃຍຫິິນດ� ວຍຕ່ວແທນທ້່ ປອດໄພກວ່າ	(WHO, 2014).

ອ່ງການຕ່າງໆໃນລະດັບປະເທດ,	ພາກພ່� ນ	ແລະ	ສີາກ່ນ	ແມູ່ນມູ້ ຂໍ້້ � ມູູນກ່ຽວກັບວັດຖຸ	ແລະ	
	ຜົະລິ ດຕະພັນທ້່ ຈະມູາປ່ຽນແທນ	ທ້່ ສີາມູາດຖ່ ກນ້ າໃຊ� ຢ່່າງປອດໄພ.	ການນ້ າໃຊ� ຜົະລິ ດຕະພັນທ້່ ບ້່ ແມູ່ນແຮ່່ໃຍ

ຫິິນຈະບ້່ ມູ້ ຜ່ົນກະທ່ບຕ່້ຄຸນນະພາບຊ້ ວິ ດໃນປະເທດທ້່ ກ້າລັງພັດທະນາ	ເນ່່ ອງຈາກວ່າມູ້ ທາງເລ່ ອກທ້່ ປອດໄພ	
ແລະ	ມູ້ ປະສີິ ດທິພາບ	ທ້່ ຜູົ� ໃດກ້ສີາມູາດນ້ າໃຊ� ໄດ� .

ຈຸດໝັົ� ນຂໍ້ອງອ່ງການສີາກ່ນຈຸດໝັົ� ນຂໍ້ອງອ່ງການສີາກ່ນ
ອ່ງການອະນາໄມູໂລກ	ອ່ງການອະນາໄມູໂລກ	(World Health Organisation)

	 	ອ່ງການອະນາໄມູໂລກ	(WHO)	ຖ່ ວ່າແຮ່່ໃຍຫິິນເປັນ	‘ໜ່່້ງໃນສີານທ້່ ສີ້ າຄັນທ້່ ສຸີດທ້່ ເຮັ່ດໃຫິ� ເປັນມູະເຮັ່ງຈາກ
ການເຮັ່ດວຽກ’ (WHO, 2014).

	 	ອ່ງການອະນາໄມູໂລກກ່າວວ່າ	ແຮ່່ໃຍຫິິນ	ລວມູທັງແຮ່່ໃຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທລ໌ 	ເຮັ່ດໃຫິ� ເປັນມູະເຮັ່ງເຍ່່ ອຫຸິ� ມູ
ປອດ;	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ຫັິອດສີຽງ	ແລະ	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້;	ພະຍາດປອດເນ່່ ອງຈາກການສູີບແຮ່່ໃຍຫິິນເຂໍ້່ � າໄປ		
(ການສີ� າງ	ຫັິ່ 	ການເພ່້ມູເນ່ � ອເຍ່່ ອຂໍ້ອງປອດ);	ແລະ	ພະຍາດໂພງເຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ	ເຊັ່ ນ:		
ຄາບແບັກຕ້ເຣຍຢູ່່ແຂໍ້� ວ,	ຂໍ້ອງແຫັິວທ້່ ມູ້ ຄວາມູເຂັໍ້� ມູຂຸໍ້� ນເພ່້ມູຂໍ້່ � ນ	ຫັິ່ 	ທ້່ ໄຫັິອອກ	(ຂໍ້ອງແຫັິວທ້່ ຮ່່່ວໄຫັິອອກ).

	 	ອ່ງການອະນາໄມູໂລກໄດ� ສີະເໜ້້ແນະວ່າ	ການກ້າຈັດພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບ	ແຮ່່ໃຍຫິິນໄດ� ກາຍເປັນປະເດັນ
ທ້່ ໄດ� ຮັ່ບຄວາມູສ່ີນໃຈນັບແຕ່ປ້ 	2003	ໃນການປະຊຸມູຮ່່ວມູຄັ� ງທ້ 	13	ຂໍ້ອງ International Labour	Organization 
(ILO) /	ຄະນະກ້າມູະການອະຊ້ ວະອະນາໄມູຂໍ້ອງ	WHO.

	 	ມູະຕິຂໍ້ອງ	World Health Assembly (WHA)	ສີ້ າລັບການໂຄສີະນາທ່່ວໂລກ	ເພ່່ອກ້າຈັດພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບ
ແຮ່່ໃຍຫິິນ	ແມູ່ນຖ່ ກສີະເໜ້້ໃນປ້ 	2007. WHO	ຍັງໄດ� ກ້ານ່ດຍຸດທະສີາດໃນການກ້າຈັດພະຍາດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງ
ກັບແຮ່່ໃຍຫິິນ	ເຊິ່ ງລວມູທັງການຮັ່ບຮູ່� ວ່າ	ການຢຸ່ດນ້ າໃຊ� ແຮ່່ໃຍຫິິນທຸກປະເພດ	ແມູ່ນເປັນແນວທາງທ້່ ມູ້
ປະສີິ ດທິພາບທ້່ ສຸີດ (WHO, 2014; IPCS–UNEP/ILO/WHO, 1998).

ອ່ງການສີາກ່ນເພ່່ອການວິ ໄຈພະຍາດມູະເຮັ່ງອ່ງການສີາກ່ນເພ່່ອການວິ ໄຈພະຍາດມູະເຮັ່ງ (International Agency for Research on Cancer)

	 	The International Agency for Research on Cancer (IARC)	ຈ້ າແນກແຮ່່ໃຫິຍ່ຫິິນທຸກຊະນິ ດ		
ລວມູທັງແຮ່່ໃຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທລ໌ 	ວ່າເປັນສີານທ້່ ເຮັ່ດໃຫິ� ເປັນມູະເຮັ່ງໃນມູະນຸດ	(ກຸ່ມູ	1).

	 	ອ່ງການດ່ັງກ່າວໄດ� ກ່າວວ່າ	ໃນຕ່ວມູະນຸດ	ແມູ່ນມູ້ ຫັັິກຖານທ້່ ເຊ່່ ອຖ່ ໄດ� ວ່າ	ແຮ່່ໃຍຫິິນ	
	ລວມູທັງແຮ່່ໃຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທລ໌ 	ເຮັ່ດໃຫິ� ເປັນມູະເຮັ່ງເຍ່່ ອຫຸິ� ມູປອດ;	ມູະເຮັ່ງປອດ,	ຫັິອດສີຽງ	ແລະ	

	ຮ່ວຍໄຂ່ໍ້.	ນອກຈາກນັ� ນ	ແມູ່ນຍັງມູ້ ຄວາມູກ່ຽວພັນທ້່ ເປັນບວກ	ລະຫິວ່າງ	ການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໃຍຫິິນ	
	ລວມູທັງແຮ່່ໃຍຫິິນໄຄຣໂຊໄທລ໌ ,	ຄ້ ຫິອຍ,	ທ� ອງ	ແລະ	ມູະເຮັ່ງລ້ າໄສີ� 	(IARC, 2012).

ອ່ງການແຮ່ງງານສີາກ່ນອ່ງການແຮ່ງງານສີາກ່ນ (International Labour Organization)

	 	The International Labour Conference	ໄດ� ນ້ າໃຊ� ມູະຕິທ້່ ກ່ຽວກັບແຮ່່ໃຍຫິິນໃນກອງປະຊຸມູຄັ� ງທ້ 	95	ໃນປ້ 	2006.		
ໄດ� ມູ້ ການຮ່ຽກຮ່� ອງໃຫິ� ມູ້ ການຍ່ກເລ້ ກການນ້ າໃຊ� ແຮ່່ໃຍຫິິນໃນອະນາຄ່ດ	ແລະ	ການກ້ານ່ດ	ແລະ	

	ການຄຸ� ມູຄອງແຮ່່ໃຍຫິິນຢ່່າງຖ່ ກວິ ທ້ ໃນປັດຈຸບັນແມູ່ນຖ່ ວ່າ
	ເປັນວິ ທ້ ທາງທ້່ ມູ້ ປະສີິ ດທິພາບທ້່ ສຸີດໃນການປ່ກປ� ອງຜູົ� ອອກແຮ່ງງານຈາກການສີ້ າຜັົດກັບແຮ່່ໃຍຫິິນ	

	ແລະ	ເພ່່ອປ� ອງກັນພະຍາດ	ແລະ	ການເສີຍຊ້ ວິ ດໃນອະນາຄ່ດທ້່ ກ່ຽວຂໍ້� ອງກັບແຮ່່ໃຍຫິິນ.
	 	ນອກຈາກນັ� ນ,	ມູະຕິດ່ັງກ່າວຍັງເນັ� ນວ່າ	ILO 162 Convention	ວ່າດ� ວຍຄວາມູປອດໄພໃນການນ້ າໃຊ� ແຮ່່ໃຍຫິິນ	
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