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ຈົດຫມາຍ 

ເຖິງ: ລັດຖະບານ ແລະ ຜ ູ້ສູ້າງນະໂຍບາຍປະເທດຕ່າງໆໃນທະວີບອາຊີ 
ເລ ື່ອງ:  ສູ້າງຄວາມຕ ື່ນຕົວເພ ື່ອປອ້ງກັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງທາດໄຍຫີນຂາວ 

(Chrysotile asbestos) 
 

ພວກຂູ້າພະເຈົົ້າເປັນນັກຄົົ້ນຄວູ້າ, ນັກວິທະຍາສາດ, ທ່ານຫມໍ, ຜ ູ້ຊ່ຽວຊານທາງດູ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ 
ຂອງຊາວຜ ູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນ (ARDs) ຈາກທົົ່ວທຸກມຸມໂລກ, 
ລວມທັງ ຜ ູ້ຕາງຫນູ້າກຸ່ມທີື່ຖ ກປະສົບເຄາະຮູ້າຍທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດທີື່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນ ແລະ 
ສະຫະພັນກ າມະບານໄດູ້ໃຫູ້ການສະຫນັບສະຫນ ນ ຈ ື່ງໄດູ້ຂໍອະນຸຍາດຮຽນສະເຫນີສົົ່ງຈົດໝາຍນີົ້ເຖິງທ່ານ ເພ ື່ອສະ 
ແດງຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງສຸດຊ ົ້ງກ່ຽວກັບການສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນ ທີື່ເປັນແຮ່ທາດ 
ກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດບັນຫາຕໍໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນຢ ່ໃນຫຼາຍປະເທດໃນທະວີບອາຊີ. ມີຂໍໍ້ມ ນຫລັກຖານຢັັ້ງຢືນໃຫູ້ເຫັນ 
ຢ່າງຈະແຈູ້ງຈາກການຄົົ້ນຄວູ້າທາງດູ້ານວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບການກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ 
ທີື່ກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດພະຍາດອ ື່ນໆ ຖູ້າຫລາຍປະເທດຍັງມີການສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນດັົ່ງກ່າວ.    

ເນ ື່ອງຈາກວ່າຍັງມກີານນ າໃຊູ້ທາດດັົ່ງກ່າວຢ ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ດັົ່ງນັົ້ນ, ພວກຂູ້າພະເຈົົ້າ ຈ ື່ງຂຮໍຽນສະ 
ເຫນີມາຍັງທ່ານ ເພ ື່ອເອົາໃຈໃສ່ພິຈາລະນາຄົົ້າຄວູ້າບັນຫາດັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 

1. ທາດໄຍຫີນຂາວ (Chrysotile asbestos) ແມ່ນສາຍເຫດອັນຕົົ້ນຕໍທີື່ນ າໄປສ ່ການກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດພະຍາດ 

ມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບທາດໄຍຫີນ ຢ ່ໃນໂລກເຮົາທຸກວັນນີົ້. ທາດໄຍຫີນຂາວລວມທັງທາດ 

ໄຍຫີນສະນິດອ ື່ນໆ, ຊ ື່ງເປັນທີື່ຮັບຮ ູ້ແລູ້ວວ່າມັນ ເປັນສາຍເຫດອັນຕົົ້ນຕໍທີື່ພາໃຫູ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງປອດ, 

ມະເຮັງເຫຍ ື່ອຫຸູ້ມປອດ, ເຫຍ ື່ອຫຸູ້ມປອດແຂງ, ມະເຮັງຫຼອດສຽງ ແລະ ມະເຮັງຮັງໄຂ່. ຂໍໍ້ມ ນນີົ້ໄດູ້ຮັບ 
ການຢັັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈູ້ງຈາກສາກົນແລູ້ວວ່າ ທາດໄຍຫີນຂາວມີຄວາມກ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກົງທີື່ເປັນ ສາຍເຫດ 
ພາໃຫູ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ຊ ື່ງມີເອກະສານຄົົ້ນຄວູ້າທາງດູ້ານວິທະຍາສາດຢັັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈູ້ງຈາກ 
ອົງການຜ ູ້ຕາງຫນູ້າສາກົນເພ ື່ອການວິໄຈຄົົ້ນຄວູ້າພະຍາດມະເຮັງ “International Agency for 

Research on Cancer” (ຊ ື່ຫຍໍໍ້: IARC)1. 

2. ຍັງມີບາງກຸ່ມຄົນທີື່ໄດູ້ໂຄສະນາໃຫູ້ຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ອສະຫນັບສະຫນ ນການສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວ ເພ ື່ອການ 
ຄູ້າ, ໄດູ້ເວົົ້າວ່າ ເສັົ້ນໄຍຂອງທາດໄຍຫີນຂາວສາມາດລະລາຍຢ ່ໃນປອດຂອງຄົນເຮົາໄດູ້ພາຍໃນ 14 ວັນ. 
ດັົ່ງນັົ້ນ, ມັນຈ ື່ງບໍໍ່ພາໃຫູ້ເກີດພະຍາດທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບທາດໄຍຫີນ, ຂໍໍ້ມ ນດັົ່ງກາ່ວເປນັຂໍໍ້ມ ນທີື່ບໍໍ່ມຄີວາມ 
ເປນັຈງິ2. 

3. ບາງກຸ່ມຄົນທີື່ໄດູ້ໂຄສະນາໃຫູ້ຂໍໍ້ມ ນເພ ື່ອສະຫນັບສະຫນ ນການສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊູ້ ທາດໄຍຫີນຂາວ 80 ເປີເຊັນ 

ຂອງໂລກເຮົາຍັງນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວ ແມ່ນເປນັຂໍໍ້ມ ນທີື່ຜດິພາດ. ຫຼາຍປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນໂລກ ໄດູ້ມ ີ
                                                      
1
 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ 

2
 Video clip www.chrysotile-asia.com/ 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/


2 

 

ການປະກາດຢຸດເຊົານ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວ ຫຼ  ບໍໍ່ນ າໃຊູ້ທາດດັົ່ງກ່າວອີກຢ ່ໃນອຸດສາຫະກ າ, ຍູ້ອນວ່າມັນ 
ເປັນສາຍເຫດກໍໍ່ໃຫູ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ ຊ ື່ງເຮັດໃຫູ້ກ າມະກອນ ແລະ ຊຸມຊົນເສຍຊີວິດສ ບຕໍໍ່ກັນມາຮອດ 
ປະຈຸບັນ. ໃນປີ 2015, ຍັງເຫຼ ອພຽງ 87 ປະເທດໄດູ້ລາຍງານວ່າຍັງນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວພຽງແຕ່ຈ າ 

ນວນເລັກນູ້ອຍເທົົ່ານັົ້ນ. ໃນ 195 ປະເທດທີື່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ມີພຽງ 15 ເປີເຊັນ 

ຂອງບັນດາປະເທດດັົ່ງກ່າວນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວຫຼາຍກວ່າ 1,000 ໂຕນຕໍໍ່ປີເຂົົ້າໃນວຽກງານອຸດສາຫະ 

ກ າຂໍໍ້ມ ນໃນປີ 2015. ໃນປີນັົ້ນ, ຍັງມີອີກ 7 ປະເທດທີື່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໂຕນ 

ຕໍໍ່ປີ ຄ : ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ອຸສະເບກກິດສະຖານ, ລັດເຊຍ ແລະ ບຼາຊິລ. 

ທະວີບອາຊີເປັນພາກພ ົ້ນສຸດທູ້າຍທີື່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂາວຫຼາຍກວ່າຫມ ່, ສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າ 75 ເປີເຊັນ 

ຂອງ ການບໍລິໂພກປະຈ າປີຂອງໂລກ3.  

4. ໃນກອງປະຊຸມຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ໃນປີ 2006 ປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດໄດູ້ປະກາດວ່າ 
ການຢຸດນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຊ ື່ງເປັນວິທີການທີື່ມີປະສິດທິຜົນທີື່ສຸດ ເພ ື່ອປົກປ້ອງກ າມະກອນຊາວຜ ູ້ອອກ 
ແຮງງານຈາກການສ າພັດກັບທາດໄຍຫີນ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດທີື່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນ (ARDs) ໃນອານາ 
ຄົດ.4 

5. ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໄດູ້ປະກາດຍ ໍ້າເຕ ອນອີກເທ ື່ອຫນ ື່ງວ່າ “ວິທີການລົບລູ້າງພະຍາດທີື່ເກີດ 
ຈາກທາດໄຍຫີນທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແມ່ນການຢຸດນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນທຸກຊະນິດ”5. 

6. ມັນບໍໍ່ມີວິທີໃດທີື່ຈະ “ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນແບບປອດໄພ” ທີື່ຮັບປະກັນຂັົ້ນຕອນຕ່ອງໂສູ້ການຜະລິດ. ຂໍໍ້ມ ນ 
ທາງດູ້ານວິທະຍາສາດຈາກຫຼາຍປະເທດໄດູ້ຢັັ້ງຢືນວ່າ ພະຍາດທີື່ເຊ ື່ອງຊູ້ອນໃນລະດັບຊາດທີື່ເກີດຈາກທາດ 
ໄຍຫີນ (ARDs) ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂູ້ອງໂດຍກົງກັບລະດັບຂະຫນາດຂອງການນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນຂອງ 
ປະເທດ. ນີົ້ແມ່ນການໃຫູ້ຂໍໍ້ມ ນທີື່ພົບເຫັນກ່ຽວກັບພະຍາດທີື່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນ ທີື່ເປັນພາລະທີື່ຫນັກ 
ຫນ່ວງຢ ່ໃນບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກ າ ທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນສະທູ້ອນຈາກການບໍລິໂພກທາດໄຍຫີນໃນຫຼາຍທົດ 
ສະຫວັດຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົົ້າຈະໄດູ້ພະຍາຍາມຊອກຫາທຸກວິທີທາງ ໃນການນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນ 

“ນ າໃຊູ້ແບບປອດໄພ”6. 

7. ໄດູ້ມີການຄາດຄະເນ ການເສຍຊີວິດຂອງປະຊາກອນຈາກພະຍາດເຊ ື່ອງຊູ້ອນ ທີື່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບທາດໄຍຫີນ 

ໃນທົົ່ວໂລກ ໂດຍສະບັນຖາບັນເກັບກ າຂໍໍ້ມ ນລະດັບໂລກໄດູ້ລາຍງານວ່າ ມີປະຊາກອນຈ ານວນ 222,000 

ຄົນເສຍຊີວີດຕໍໍ່ປີ7. ການຄາດຄະເນໃນທູ້າຍປີ 2016 ແລະ ໄດູ້ພີມລາຍງານໃນປີ 2017.  ນີົ້ເປັນການ 
ຄາດຄະເນໂດຍອີງຕາມຫັຼກຖານທີື່ມີຢ ່, ເຊິື່ງໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າມັນເປັນຕົວເລກທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ໜູ້າ 
ກັງວົນ. 

                                                      
3
 USGS - Estimates Of Global Asbestos Production, Trade, & Consumption In 2015 

4
 ILO Resolution on Asbestos 2006 

5
 Chrysotile Asbestos 2014 WHO http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc 

6
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350453 

7
 193,374: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350453
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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8. “ໃຊູ້ງ ົບປະມານຕ ໍ່າ” ສ າລັບຊ ົ້ວັດສະດຸທີື່ມີແຮ່ທາດໄຍຫີນປະສົມ, ສີື່ງນີົ້ເປັນຄ າເວົົ້າທີື່ໃຊູ້ເພ ື່ອການແອບອູ້າງ 

ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພ ື່ອໃຫູ້ການສະຫນອງອຸປະກອນການກໍໍ່ສູ້າງເຮ ອນທີື່ມ ີ

ລາຄາຖ ກສ າລັບຜ ູ້ທີື່ທຸກຍາກ. ຄວາມຫມາຍຄ າວ່າ “ໃຊູ້ເງນິຫນູ້ອຍ” ແມ່ນຍຸຕິທ າໃນການສົມທຽບ, ແຕ່ 

ໃນທາງກົງກັນຂູ້າມເປັນຄ າເວົົ້າທີື່ “ຜດິພາດ” ຖູ້າເຮົາກັບໄປພິຈາລະນາເບີື່ງການໃຊູ້ຈ່າຍຄ່າທົດແທນຄ ນ 

ແລະ ຄ່າຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຜ ູ້ທີື່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ທີື່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນໃນອານາຄົດ, 
ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການສ າພັດກັບທາດໄຍຫີນຂອງຜ ູ້ທີື່ອາໃສຢ ່ພາຍໃນເຮ ອນທີື່ມີສານພິດພຸພັງອອກມາຈາກ 
ຫລັງຄາເຮ ອນ, ລວມທັງຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍສ າລັບຮ ົ້ຖອນ ແລະ ການຖິົ້ມວັດສະດຸທີື່ມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດໄຍ 
ຫີນທີື່ມາຈາກຕ ກອາຄານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ. 

9. ປະຈຸບັນມີວັດສະດຸທີື່ປອດໄພ ແລະ ລາຄາປະຫຍັດເພ ື່ອນ າມາທົດແທນທາດໄຍຫີນ, ຊ ື່ງໄດູ້ເອົາມານ າໃຊູ້ຢ ່ 

ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ທຸກປະເທດທີື່ໄດູ້ຢຸດນ າໃຊູ້ທາດໃຍຫີນ8.   

10. ໄດູ້ມີການພັດທະນາເທັກໂນໂລຍີທີື່ບໍໍ່ນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນ ຢ ່ໃນອາຊີແລູ້ວ, ຊ ື່ງເປັນໂອກາດໃນການສະຫນອງ 

ວຽກເຮັດງານທ າໃນທູ້ອງຖີື່ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມອຸດສາຫະກ າແບບໃຫມ່ທີື່ເປັນມິດກັບສະພາບແວດລູ້ອມ. 

11. ໃນຫຼາຍປະເທດອຸດສາຫະກ າໄດູ້ປະສົບບັນຫາຄວາມບໍໍ່ສະຫງ ົບ ແລະ ມີການຮູ້ອງຟ້ອງຫາລັດຖະບານ 
ຍູ້ອນວ່າລັດຖະບານ ບໍໍ່ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໂດຍການບໍໍ່ປະຕິບັດ ຕາມ 
ຂໍໍ້ກ ານົດໃຫູ້ທັນເວລາ ແລະ ນ າໃຊູ້ວິທີການທີື່ເຫມາະສົມໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາຄວາມອັນຕະລາຍຂອງ 
ທາດໄຍຫີນ. 

12. ການສ ກສາຄົົ້ນຄວູ້າຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ທີື່ຜ່ານມາມໍໍ່ໆນີົ້9 ຢ ່ໃນທຸກປະເທດທີື່ໄດູ້ຢຸດໃຊູ້ 
ທາດໄຍຫີນໄດູ້ພົບວ່າ ບໍໍ່ມີຜົນກະທົບທາງດູ້ານລົບຕໍໍ່ຍອດລວມຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ຂອງປະເທດ 

ໃດໆທີື່ຢຸດການນ າໃຊູ້ທາດໄຍຫີນ. 

ພວກຂູ້າພະເຈົົ້າ, ຂໍສະເຫນີເຖິງລັດຖະບານໃຫູ້ມີການດ າເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນໃນການ ຢຸດນ າໃຊູ້ທາດໄຍ 
ຫີນທຸກຊະນິດເຂົົ້າໃນການຜະລິດວັດສະດຸກໍໍ່ສູ້າງ ແລະ  ຢຸດນ າໃຊູ້ທຸກວັດສະດຸທີື່ມີສ່ວນປະສົມຂອງທາດ 
ໄຍຫີນ. ເພ ື່ອຮັກສາຊີວິດ, ຫຼດຸຜ່ອນພະຍາດເຊ ື່ອງຊູ້ອນທີື່ເກີດຈາກທາດໄຍຫີນ, ສະຫນັບສະຫນ ນການ 
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດູ້ານເສດຖະກິດແບບຍ ນຍົງ ແລະ ຫລີກລ່ຽງຄວາມບໍໍ່ໝັົ້ນຄົງທາງສັງຄົມ 
ທີື່ບໍໍ່ຈ າເປັນຢ ່ໃນບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາຊີ. 

                                                      
8
 Asbestos Economic Assessment of Bans and Declining Production and Consumption; Lucy P. Allen, Jorge Baez, Mary Elizabeth C. Stern and Frank 

George 201) 
9
 Ibid 


