េបើកលិខិតជូនចំេពា
រដ �ភបានិងអ�កេធ�ើេគា លនេ�ក��ងឣសុ
្របធា : កាដស់េតឿ អំពីេ្រគា សុខភា
ស�ីពី សា ឣសេបស�ស ្រគីសូថយ (Chrysotile Asbestos)
ក��ងនេយើង ជអ�ក្រសា អ�កវ�ទ្យោសា េវជ�បណ� ិត អ�កឯកេទសែផ�កសុខភាវ�ជ�ជីវ កា រងរនិងជែដលទាេ�នឹងឣសេបស��ស (AsbestosRelated
Disease
(ARDs))
មកពីជុំវញ� ពិភពេលក
រួមជមួយតំណ្រក�ជនរងេ្រគា
ឣសេបស��ស
និងសហជីពែដលបាគាលិខិតេបើកចំហេនះ េផ�ើជូនដល់រដ �ភិបនិងអ�កេធ�ើេគា េដើម្បីបង �ញពីភាពេសា និងកា្រព�យបយ៉្រជេ្ររបស់េយើង
អំពីកាេ្របើ្រប ឣសេបស��ស ្រគីសូថយ េ�ក��ង្របេទសជេ្រេ�ក��ងតំបន់ឣសុី េបើេទា ីជមានភស��តា និងភាក់ៃនជំងឺមហារ
្រពមទាហាិភៃនជំងឺេផ្សងេទៀ ែដលទាជមួយនឹងកបន�េ្របើ្រប ឣសេបស��។
េយើងសូមេស�ើអ�កទា េផ�កាចិត�ទុកដកដូចខាងេ្រ េ�េពលអ�កេធ�ើកា ពិចា អំពីកាបន�េ្របើ្របាផលេនះ នេពលអនគតេ�ក��ង្របេទសរខ��ន។


ឣសេបស��ស ្រគីសូថយ គឺជបុព�េហតចំបង បង�ឲ្យមជម�ឺែដលទាទងេ�នឹងឣសេបស��ស (ARD) េ�ក��ងពិភពេលានេពលបច�ប្បន�េ
�
។
េដគាេទថ

ឣសេបស��

(mesothelioma),
cancer)។ មា


្រគីសូថយ

ឣេស��សុីស

រួមទាឣសេបស��ស្របេភេផ្សេទៀត

(asbestosis)

មហារ�កបំពង

ជអ�បង�ឱ្យមានជំងឺមហា, េមសូេតលីយូមា
និងមហារៃដស្ប�

(ovarian

ភ័ស��តាជេ្រចើ ស�ីពី្របេភទជំងមហារ ែដលមាទាផ �លជមួ ្រគីសូថយ (chrysotile)

្រត�វបាកងរយ ៉ងច្បលា េដទីភារអន�រជតិេដើម្បី្រសារជ (IARC) 1។
ការត ពី្រក�អ�កតស៊ូមតិ ឲ្បន�កាបើ្ ឣសេបស��ស ្រគីសូថយ បាកេឡថ សរៃសឆា ្រគីសូថយ នឹងរ�លាបាេ�ក��ងសួតក��ងរយៈេពល
14 ៃថ� គឺជព័ត៌មាែក�ងកា(កុហក់)ទា 2។
1



ការត ពី្រក�អ�កតស៊ូមតិ កាបន�េ្របើ្រប ឣសេបស��ស ្រគីសូថយ បាកេឡថ 80% ៃនពិភពេលាបើ្ ឣសេបស��ស
្រគីសូថយ គឺព័ត៌មាែក�ងកា។ ភាេ្រចើនៃនបណ�្របេទសេ�េលើពិភព បាហា សា ្រគីសូថយ ជផ��វក ឬឈប់េ្រប្របាវ
េដយសេករ��មរតកៃនកាសាជំងឺមហាររបស់កម�ករនិងសហគមន៍។ មា 87 ប៉ុេណ� រយកាេ�ក��ងឆា 2015
បាេ្របើ្របវត��ធា

1

ឣសេបស��សេ�

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

េហើយភាេ្របបរ�មា

មាតិចជ

15%

Video clip www.chrysotile-asia.com/+ Richard L. Kradin MD, George Eng MD, | David C. Christiani MD
2017 ‘Diffuse peritoneal mesothelioma: A case series of 62 patients including paraoccupational exposures
to chrysotile asbestos + Leslie T Stayner, PhD, David A. Dankovic, PhD, and Richard A. Lemen, PhD 1996
Occupational Exposure to Chrysotile Asbestos and Cancer Risk: A Review of the Amphibole Hypothesis +
Suzuki Y1, Kohyama N. Am J Ind Med. 1991;19(6):701-4.Translocation of inhaled asbestos fibers from the
lung to other tissues. + Xiaorong Wang,1 Eiji Yano,2 Hong Qiu,1 Ignatius Yu,1 Midori N Courtice,1 L A Tse,1
Sihao Lin,1 Mianzhen Wang 2011 A 37-year observation of mortality in Chinese chrysotile asbestos
workers
2

ៃន្របេទសចំនួ195របស់អង�កា បា្របា ឣសេបស��ស ជ 1,000 េតាង ឆ 2015។ េ�ក��ងឆា
មា្របា្របេទសេ�េលើពិភពេលបាេ្របើេ្រចើន 50,000 េតា (េពាមាចិន ឥណ ឥណ�� េនសុី េវៀតណ អ៊ូសេបគីសា, រុស្ស�
និងេ្របសុល)។ បច��ប្បនេនះ ឣសុ ជតំបន់សំខាចុងេ្រក ែដលបាេ្រប ឣសេបស��ស ្រគីសូថយ រហូតមាន 75%
ៃនកាបើ្របារបស់ពិភពេលា 3។
2



សន�ិសីទកា ររបស់អង�កា
កាលុបបំបាសេបស��សេ�ៃថ�អនគ

ៃនរដ�ជសមា
គឺជមេធ្យោែដលមាសិទ�ភា

2006
បាថ
េដើម្បីការែដលរងផលប៉ះពាពីឣសេបស��ស

និងេដើម្បីទប់សាជម�ឺែដលទានសា ឣសេបស�� (ARD) នេពលអន 4។
3



អង�កាពពិភ

បាេលើកម�ងេហើយម�ងេទៀតថ

"វ�ធីែដលមាសិទ�ភាេ�នឹង

ឣសេបស��ស

គឺប�្ឈប់កា្របា ឣសេបស�� ្រគប់្របេ" 5។
4F



គាេទ

"កា្របកេដសុវត�ិភា"

ៃនកាសេបស��ស

ែដលឣចធានបាសង�ក។

ភ័ស��តាបាបង ញបន�រថ

បន��កថ�ក់ជៃនជម�ឺែដលទានិងឣសេបស��ស (ARDs) មាពាសមាៃនកាបើ្ឣសេបស��ស។ វភ័ស��តា
គាេលើរបកគំេហើញែដលថ
បន��កធ�ន់ៃនអ្រតាជែដលទានិងឣសេបស��
េ�ក��ងបណ�្របេទសឧស្សោហក
គឺេដយសាសេបស�ស� អស់ជេ្រចើនទសវត្កន�ងមក ។ េទាបីជមាក��ងកាធា មាកាបើ្រសេបស��ស ្របក
េដយសុវត�ិភាពក៏ 6។
5F



វ�ទ្យោសារអ្រតា បានវយតៃ អ្រសាជសាេដយស ឣសេបស��ស មានួន 222,000

នក់ជេរៀងរល់ 7 េ�េលើពិភពេលា។ តាកាន់្របមាខ��ន ស្រមា 2016 ែដល្រត�បាះពុមេ�ក��ងឆា
6F

2017 ។ ភស�តា
� ែដលមា បាបង�ញសូម្បីែតចំនួនដ៏េ្រច និងគួរឱ្យ្រព�យបា ជចំនួនតិចជតួេលខជក់ែស�។


"តៃម�េថ"

ៃនផលិតផលែដលមាសា

ឣសេបស��

្រត�វបាំណះ

ស្រមាកាបន�េ្របើ្រប

ឣសេបស��ស

ជពិេសកាត់ផង់� េ្រគ�សមាសំណង់លំេ�ដ �ក��ងតៃម�េថស្រមា្រក "តៃម�េថ" ្រត�វបាជកា្របកេដយយុត�ិធម
គឺមិនបាកាចំណយេលើកាពនេពលអន ចំេពាជនរងេ្រគ េដសាជំងឺែដលទា ឣសេបស��
និង
ហាិភ័យប៉ះពាដលមាផ�ះ្របកបេដេ្រគា
ក៏ដូចជៃថ�ចំណេលើកា
និងកាេចា្របកេដយសុវត�ិភនេពលអន ៃនសមារៈែដលមាផ��កឣសេបស��ស(ACM) ែដលមាេ�ក��ងសំណង់ និងផលិតផលេផ្សងេទៀត

3

USGS - Estimates Of Global Asbestos Production, Trade, & Consumption In 2015
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/
4



មាសាជេ្រចែដលមា និងេស�រភា ជំនួសឲ្សមាមាឣសេបស��ស ែដលមាបើ្រួចេហើយេ�ក��ងតំបន់ឣសុ
និងបណ�្េទសែដលបាហាសេបស��ស 8។
7



បេច�កវ�ទ្គាឣសេបស�ស� ្រត�បាអភិវឌ្េឡើងេ�ក��ងតំបន់ ឣសុ ែដលវជឱកាកា និងឧស្សោហកម�ៃបតងថ�ីេ�ក��ងតំបន



មា្របេទសឧស្សោហមួយចំនួន ជួប្រទះនូវភាចលនិងវ�វទសា ្រឆាជមួរដ �ភិប េដពួកេគយល់េឃើញថ រដ �ភិប (បរជ័)
ខកខានក��ងកការពា េដយមិនបាធាចំេពាេ្រគា ៃនសាឣសេបស��ស។



កា្រសារបស់អង�កាពពិភពេលាេពល 9
8F

េ�េលើរល់្េទសែដលហា

ឣសេបស��ស

បា

គាផលប៉ះពា�ជ�មាផលិតផលក��ង្រស� (GDP) ៃន្របេទណមួែដលបាហាសេបស��សេទ។

េដើម្បសេ�ង�ះជីវ�
និងកាន�យបន��កនេពលអ
ៃនអ្រជម�ឺែដលបង�រេដយឣសេបស�
(ARD)
្រពមទាជួយ្រទ្រទង់កំេណើនេសដ�កិច�្របកបេដយនិរន
និងេជៀសវងអស�ិរភា
ែដលមិនចា
េយើងសមូ ជំរុញឱ្យរដ�ភិបា
ក��ងកាប�្ឈបកាបើ្
សំភាសំណង់ែដលមា
ឣសេបស��
និងហា堜មឃផលិតផល្រគប់្របេភទែដលមាសា堜រធ ្រគីសូថយ ឣសេបស��ស។

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

