Lao

ການນ�ຳໃຊ້ອາສເບັສຕອສໃນອອສເຕຣເລັຍ
zz ອອສເຕຣເລັຍເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ອາສເບັສຕອສຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍ່ຫົວ

ຄົນໃນໂລກ

zz ອາສເບັສຕອສໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນອຸສາຫະກັມປຸກເຮືອນແລະກໍ່ສ້າງ,

ຂົນສົ່ງສິນຄ້າແລະຜລິຕພັນ.

zz

zz

zz
zz

zz

ປີ 1945 ຫາທ້າຍໆຊຸມປີ 1980 ອາດຈະໃຊ້ອາສເບັສຕອສ
ຕາມບ່ອນຕ່າງໆເຊັ່ນ ເພດານ, ແຜ່ນຝາດ້ານໃນ, ຫຼັງຄາ, ຊາຍຄາ,
ແຜ່ນຫຸ້ມດ້ານນອກ, ເຂດກາງແຈ້ງ ແລະ ກະເບື້ອງຢາງປູພື້ນ
ອາສເບັສຕອສຖືກໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນການ ຜລິດສິນຄ້າຕ່າງໆ
ຮວມທັງ ຜ້າເບຣກ, ວົງແຫວນຢາງແລະວົງຢາງສ�ຳລັບຄຽນ,
ທໍ່ແລະຟອງນ�້ຳຫຸ້ມທໍ່
ການຜລິດແລະການຕິດຕັ້ງສິນຄ້າທີ່ມີ ທາດໂຄຣຊີໂດລິດ
(crocydolite) ແລະ ທາດອາໂມສິດ (amosite) ອາສເບັສຕອສ
ໄດ້ຖືກຫ້າມໃຊ້ນັບຈາກປີ 1985 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເມື່ອມາຮອດທ້າຍຊຸມປີ 1980, ການໃຊ້ຜລິຕພັນກໍ່ສ້າງໃດໆທີ່ມີອາສ
ເບສຕອສ ແມ່ນຖືກຫ້າມໃຊ້ໂດຍເດັດຂາດ
The National Industrial Chemicals Notification and
Assessment Scheme (ລາຍງານສະບັບສົມບູນຂອງໂຄງ
ການແຈ້ງເຕືອນແລະປະເມີນສານເຄມີອຸສາຫະກັມແຫ່ງຊາດ
(NICNAS) ກ່ຽວກັບ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ (chrysotile) ອາສເບັສຕອສ
ໄດ້ຖືກພິມອອກໃນເດືອນກຸມພາ (2), 1999
ໃນວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາ (12) 2003,
ການນ�ຳເຂົ້າແລະນ�ຳໃຊ້ ຄຣີໂຊທາຍລ໌ ອາສເບັສຕອສ ໃດໆ
ໄດ້ຖືກປະກາດຫ້າມຢ່າງເປັນທາງການ.
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zz ເປັນທີ່ຄາດເດົາວ່າໜຶ່ງໃນສາມຂອງເຮືອນທີ່ປຸກໃນລະຫວ່າງ

ກອງທະບຽນຂໍ້ມູນການໃກ້ຊິດອາສເບັສ
ຕອສແຫ່ງຊາດ
ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ບໍລິຫານ National Asbestos Exposure Register
(ກອງທະບຽນຂໍ້ມູນການໃກ້ຊິດອາສເບັສຕອສແຫ່ງຊາດ) ແຫ່ງ ທ�ຳອິດ. ກອງ
ທະບຽນບັນທຶກຣາຍລະອຽດຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນທີ່ອາດໄດ້ໃກ້ຊິດອາສເບັສຕອສ.
ຖ້າທ່ານຄຶດວ່າທ່ານອາດເຄີຍໄດ້ໃກ້ຊິດອາສເບັສຕອສ ໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກ,
ຢູ່ບ້ານຫຼືຢູ່ໃນຊຸມຊົນ, ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຣາຍລະອຽດຂອງທ່ານກັບກອງ
ທະບຽນຂໍ້ມູນການໃກ້ຊິດອາສເບັສຕອສແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປລົງ
ທະບຽນໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌ ຂອງພວກເຮົາທີ່ www.asbestossafety.gov.au.
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ເກັບກ�ຳໄວ້ໃນທະບຽນຂໍ້ມູນຈະຖືກ
ເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບແລະຣາຍລະອຽດຕ່າງໆຈະ
ບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມຮູ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຍິນຍອມຈາກທ່ານ.

ໃຫ້ໃຊ້ລະຫັດ QR ເພື່ອໄປຫາແບບຟອມທາງອອນ
ລາຍນ໌ ທີ່ເວັບໄຊທ໌ ຂອງຄະນະ ປະຕິບັດງານ.

ປະຕິບດ
ັ ງານເພືອ
່ ກ້າວໄປສູກ
່ ານ
ເຮັດໃຫ້ອອສເຕຣເລັຍເປັນປະ
ເທດທີປ
່ າສຈາກອາສເບັສຕອສ
Working towards an asbestos-free Australia

ຣາຍລະອຽດສ�າລັບຕິດຕ�່
ເວັບ: www.asbestossafety.gov.au
ອີແມລ: enquiries@asbestossafety.gov.au
ໂທຣະສັບ: 1300 326 148
ທວິດເຕີ: @AsbestosSafety

www.asbestossafety.gov.au

ປວັດຄວາມເປັນມາ

ແຜນການຍຸທສາດແຫ່ງຊາດ

ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກອາສເບັສຕອສ

ໃນປີ 2010, ໄດ້ມີການທົບທວນເບິ່ງຢ່າງ ກວ້າງຂວາງໂດຍຣັຖບານອອສເຕຣ
ເລັຍເພື່ອອອກຂໍ້ສເນີໃຫ້ຂຶ້ນແຜນຍຸທສາດແຫ່ງຊາດໃນການປັບປຸງການຄວບ
ຄຸມເຣື່ອງອາສເບັສຕອສໃນອອສເຕຣເລັຍ.

National Strategic Plan for Asbestos Management and
Awareness 2014-18 ເປັນໂຄງການທ�ຳອິດຂອງບັນຫານີ້ ແລະ
ປະສານງານວິທີການດ�ຳເນີນງານທົ່ວປະເທດໃນດ້ານການຄວບຄຸມ
ອາສເບັສຕອສ, ການລົບລ້າງ, ການຈັດການ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົວ.
ຄະນະປະຕິບັດງານເຮັດວຽກກັບຣັຖບານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ທຸກລະດັບ ໃນ
ການຈັດຕັ້ງນ�ຳປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການ.

zz ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວວ່າການໃກ້ຊິດກັບກາກໄຍອາ

ບົດລາຍງານ Asbestos Management Review Report
ເຊິ່ງໄດ້ພິມອອກໃນເດືອນ ສິງຫາ (8) ປີ 2012 ໄດ້ສເນີໃຫ້ມີການຂຶ້ນແຜນ

ຍຸທສາດແຫ່ງຊາດໃນການປັບປຸງໃຫ້ມີການຕື່ນຕົວ ແລະການຄຸ້ມຄອງກ່ຽວກັບ
ອາສເບສຕອສໃນຊຸມຊົນໂດຍທົ່ວໄປ. ການທົບທວນໄດ້ສເນີວ່າໃຫ້ຈັດຕັ້ງ
ຄະນະປະຕິບັດງານເອກຣາດແຫ່ງຊາດຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ນ�ຳໃນການນ�ຳປະຕິບັດແຜນ
ການນັ້ນ.

ຄະນະປະຕິບັດງານ
ຄະນະ Asbestos Safety and Eradication Agency (ຄະນະປະຕິບັດ
ງານເຣື່ອງຄວາມປອດພັຍແລະລົບລ້າງອາສເບັສຕອສ) (ຄະນະປະຕິບັດງານ)
ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ເດືອນກໍຣະກະດາ (7) ປີ 2013 ເພື່ອໃຫ້ຕັ້ງຈຸດ
ສຸມໃສ່ບັນຫາເຣື່ອງອາສເບັສຕອສ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງດ�ຳເນີນໄປກວ້າງກວ່າ
ຂົງເຂດຄວາມປອດພັຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແຕ່ຍັງ ໄດ້ຮວມເອົາຮອດຄວາມກັງ
ວົນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ສຸຂພາບຂອງສາທາຣະນະຊົນອີກນ�ຳ.
ຄະນະປະຕິບັດງານແນໃສ່ໃນການຮັປກັນວ່າບັນຫາເຣື່ອງອາສເບັສຕອສຈະ
ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈແລະຕ້ອງການໃຫ້ມີຈຸດສຸມນ�ຳໄປສູ່ຄວາມປ່ຽນແປງໃນ
ທົ່ວທຸກລະດັບຂອງຣັຖບານແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັນ
ກັບອາສເບສຕອສ.

Asbestos Safety and Eradication Council

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນການແມ່ນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໃກ້ຊິດກັບກາກໄຍ
ຂອງອາສເບັສຕອສເພື່ອລົບລ້າງພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສ
ໃນປະເທດອອສເຕຣເລັຍ.

zz

ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການແມ່ນ ເພື່ອ:
zz ເພີ່ມຄວາມຕື່ນຕົວໃນຊຸມຊົນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໂດຍການເຮັດ
zz
zz
zz

zz

(ສະພາຄວາມປອດພັຍແລະລົບລ້າງອາສເບັສ ຕອສ)
ວຽກງານຂອງຄະນະປະຕິບັດງານແມ່ນໄດ້ຮັບການສນັບສນູນຈາກສະພາຄວ
າມປອດພັຍແລະລົບລ້າງອາສເບັສຕອສ (ສະພາ). ສະພາໃຫ້ຄ�ຳແນະນ�ຳແກ່
ຜູ້ອ�ຳນວຍການ (CEO) ແລະຣັຖມົນຕຣີ ກ່ຽວກັບແຜນການຍຸທສາດແຫ່ງຊາ
ດແລະເຣື່ອງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍຈາກອາສ ເບັສຕອສ.

zz

zz

ວຽກກັບ ອາສເບັສຕອສ ຫຼືໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບສານ ຊນິດນີ້.
ລະບຸແລະແບ່ງປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມ, ການສຶກສາ,
ການຈັດການ, ການເກັບ ແລະ ການຖິ້ມ ອາສ ເບັສຕອສ.
ປັບປຸງການລະບຸແລະຕັ້ງລະດັບຂອງອາສເບັສຕອນແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ ຂອງ ວັສດຸ ທີ່ມີອາສເບັສຕອສ
ລະບຸເຂດບຸຣິມະສິດເຊິ່ງວັສດຸທີ່ມີອາສເບັສຕອສຈະເປັນແຫຼ່ງນ�ຳຄວ
າມສ່ຽງ, ອຸປສັກໃນການຍົກຍ້າຍອາສເບັສຕອສ ແບບປອດພັຍ ແລະ
ການທົບທວນການບໍລິຫານ ແລະໂຄງຮ່າງສ�ຳລັບການຍົກຍ້າຍເພື່ອປະ
ເມີນເບິ່ງຂີດຄວາມສາມາດແລະລະດັບສ�ຳລັບການຍົກຍ້າຍອາສເບັສ
ຕອສຢ່າງປອດພັຍ.
ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມ ແລະ ປຸກລະດົມໃຫ້ມີການຄົ້ນ
ຄວ້າດ້ານການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໃກ້ຊິດກັບອາສເບັສຕອສ ແລະ ໂຣກຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສ.
ສນັບສນູນໃຫ້ອອສເຕຣເລັຍມີພາລະບົດບາດເປັນຜູ້ນ�ຳໃນການປຸກລະ
ດົມລະດັບໂລກ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດການຂຸດຄົ້ນແລະຜລິດແຮ່ທາດອາສເບັສ
ຕອສທົ່ວໂລກ.

ແຜນການນີ້ມີໃຫ້ເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງຄະນະປະຕິ ບັດງານ ທີ່
www.asbestossafety.gov.au
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zz

ສເບັສຕອສ ສາມາດເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດໂຣກມະເຮັງແລະພະຍາດ
ອື່ນໆໄດ້, ຮວມທັງ ໂຣກກ່ຽວກັບເຍື່ອຫຸ້ມປອດ, ໂຣກປອດທີ່ເກີດຈ
າກການສູດເອົາກາກໄຍອາສເບັສຕອສເຂົ້າໄປ, ມະເຮັງປອດ ແລະ
ມະເຮັງເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມປອດ ຫຼື ຊ່ອງທ້ອງ.
WHO ກ່າວວ່າການໃກ້ຊິດກັບ ອາສເບັສຕອສ ນັ້ນບໍ່ຈ�ຳແນກໄດ້
ວ່າໃກ້ຊິດຈ�ຳນວນນ້ອຍພຽງໃດ ແລະ ອາສເບສຕອສຊະນິດໃດ
ຈຶ່ງຖືວ່າເປັນລະດັບປອດພັຍໄດ້.
ອອສເຕຣເລັຍເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າມີຄົນເປັນພະຍາດທີ່ກ່
ຽວພັນກັບອາສເບັສຕອສ ຕໍ່ຫົວຄົນ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຮວມທັງກໍຣະ
ນີໂຣກມະເຮັງເນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມປອດ ຫຼື ຊ່ອງທ້ອງ ເຊິ່ງເປັນໂຣກທີ່ເປັນອັນ
ຕຣາຍເຖິງຊີວິດ ແລະ ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້.
ໃນປີ 2012, ຄົນອອສເຕຣເລັຍ 638 ຄົນເສັຍຊີວິດຍ້ອນໂຣກມະເຮັງເ
ນື້ອເຍື່ອຫຸ້ມປອດຫຼືຊ່ອງທ້ອງ.
ໃນອີກ 20 ປີຂ້າງໜ້າ, ເປັນທີ່ຄາດເດົາໄວ້ວ່າ ຄົນອອສ ເຕຣເລັຍ
30,000 ຫາ 40,000 ຄົນຈະໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າເປັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັ
ນກັບອາສເບັສຕອສ.

ຂໍ້ເທັດຈິງ
zz ອາສເບັສຕອສແມ່ນຄ�ຳສັບທີ່ໃຊ້ສ�ຳລັບກຸຸ່ມກາກໄຍແຮ່ທາດຫົກ

ຊະນິດທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທັມມະຊາດ

zz ກາກໄຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມແຮ່ທາດ Serpentine

(chrysotile ຫຼື ອາສເບັສຕອສ ສີຂາວ) ຫຼືກຸ່ມແຮ່ທາດ
Amphibole (anthophyllite, amosite, crocidolite,
tremolite ຫຼື actinolite ຫຼື ອາສເບັສຕອສ ສີນ�້ຳຕານ, ສີຂີ້ເຖົ່າ
ຫຼື ສີຟ້າ)
zz ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວທີ່ອາສເບັສຕອສໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນ
ແຮ່ທາດທີ່ໃຊ້ປໂຍດໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ເພາະມັນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ,
ແຮງດຶງທົນທານ, ມີຄວາມຮ້ອນຫຼືຄຸນສົມບັດການແຍກລະບົບໄ
ຟຟ້າແລະຣາຄາຍ່ອມເຍົາ.

