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  ندتايل
تايلند چهارمين مصرف كننده آزبست در 

سال است از اين ماده  30يش از بدنيا است كه 
در صنعت ساختمان و مواد سايشي لنت ترمز 

مطابق اطالعات دولت . كندو كالچ استفاده مي
ميالدي متوسط  2004تا  1997تايلند، از سال 

 كيلوگرم در 000/500/116واردات آزبست 
ميليون دالر  25/43 بي سال و به ارزش تقري

كارگر  1784،  2004در سال . ]32[ بوده است
كننده آزبست كه اغلب كارخانه مصرف 16در 

در قسمت مركزي تايلند واقع شده بودند 
  .استخدام شدند

دهد كه غلظت انجام شده نشان مي 2000پايش محيطي كه توسط آژانسهاي دولتي از سال 
. باالتر از حد مجاز است) كارگر 1297با  كارخانه 7(ارخانجات آزبست در هواي تعدادي از اين ك

درصد آزبست در كشور  90. تر استاين وضعيت در كارخانجات توليد ترمز و كالچ خطرناك
درصد در صنعت لنت ترمز و  8 هاي آزبست سيمان و پوششهاي سقف،تايلند در ساخت لوله

  .شودحرارتي مصرف ميدرصد در كاشي كف، واشر و مواد عايق  2كالچ و 
است  F/cc 5كاري تايلند اغلب از حدود مجاز اين كشور كه سطح آزبست در محيطهاي

-اندازه. ]33[ رود و اين از مقدار مجاز تعيين شده در ساير كشورهايي آسيايي باالتر استباالتر مي

انجام شده نشان  هاي آزبست سيمان تايلنددر كارخانه 1گيري كه اخيرا توسط خانم كارن ويروج
بيشترين مواجهه با . بوده است F/cc 5ها مقدار آزبست بيشتر از درصد نمونه 30دهد كه در مي

هاي آزبست و كنند يا ورقههاي حاوي آزبست را حمل ميغبار آزبست را كارگراني دارند كه كيسه
درصد و عكس  85عليرغم مواجهه شغلي، تستهاي عملكرد ريوي در  .زنندسيمان را سمباده مي

نهايت تعجب با وجود استفاده وسيع از  در. درصد اين كارگران طبيعي بوده است 97ريه در 
                                                 

1- Karn Viroj 
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آزبست هيچ مورد بيماري ناشي از آزبست به سيستم مراقبت سالمت كشوري و سيستم غرامت 
از مركز كنترل بيماريهاي شغلي و محيطي در  ١لدكتر راماكو. ]34[ كارگران گزارش نشده است

با توجه به اينكه مصرف آزبست در حال افزايش است و  ":گويداين خصوص نگران است و مي
غلظت آزبست در محيطهاي كاري خصوصا كارخانجات توليد لنت ترمز و كالچ باالست انتظار 

اي نه چندان دور تعداد زيادي از موارد بيماريهاي ناشي از آزبست را داشته رود كه در آيندهمي
  :دهي بيماريهاي ناشي از آزبست شامل موارد زير استعلل احتمالي عدم ثبت و گزارش ".باشيم 
  .هيچ مورد بيماري ناشي از آزبست در تايلند وجود ندارد -
شود و پزشكان مهارت كافي موارد بيماري ناشي از آزبست وجود دارد ولي گزارش نمي -

 .جهت تشخيص اين بيماريها ندارند

زيادي طول خواهد كشيد هنوز عالئم ان مواجهه تا بروز عالئم مدتبا توجه به اينكه از زم -
 .در بيماران ايجاد نشده است

شود كه كارگران مقدار آزبست جابجايي كارگران در صنايع آزبست زياد است و موجب مي -
 .الزم براي ايجاد بيماري را استنشاق نكنند

دارد يعني موارد بيماري مرتبط با يافته وجود نسيستم پيگيري و ثبت براي كارگران مواجهه -
 .ماندآزبست ناشناخته باقي مي

اي توسط وزارت بهداشت جهت يافتن بيماران آزبستوز و مطالعه 2003 – 2004سال  در
صنعت آزبست  در(اختالالت ريوي در بين افرادي كه در شغل خود با آزبست مواجهه داشتند 

 با استفاده از پرسشنامه و عكس قفسه سينه،. نجام شدا) كردندسيمان يا لنت ترمز و كالچ كار مي

HRCT ]35[، نفري كه مورد  140نفر از  41گيري از هوا مشخص شد كه معاينه باليني و نمونه
اي هايي از آزبستوز داشتند سابقهتمامي افرادي كه نشانه. گرفتند اختالالت ريوي داشتندمطالعه قرار

  .كردنداز مواجهه با آزبست را ذكر مي
  6، 2004نمونه و سال  25مورد از  12،  2003گيري از هواي استنشاقي در سال در نمونه

  .]36[بودند ACGIHنمونه باالتر از حد استاندارد  40مورد از 

                                                 
1   - Kamjad Ramakul 
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  :كه يك محقق است معتقد است كه ١ويچودا

هاي زيادي صورت جهت افزايش آگاهي عمومي در خصوص خطرات آزبست بايد تالش -
  .گيرد

 .سياستهاي ملي در خصوص آزبست بايد مورد بازنگري قرار گيرد -

 .راه حلهاي جديد براي جلوگيري از سيگار كشيدن مطرح و استفاده شود -

 .بيشتري از پزشكان شغلي تربيت شوند و يك مطالعه كوهورت انجام گيردتعداد -

يهاي ريوي را در بين از انستيتو بيماريهاي ريوي تايلند چند مورد از بيمار ٢دكتر پانگ الدا
كارگر يك كارخانه با  907 عكس قفسه سينه. كارگران كارخانجات آزبست سيمان پيدا كرده است

بيماراني كه شواهدي از . توسط راديولوژيستهاي معتبر ديده شد ILOاستفاده از استانداردهاي 
نتايج آن بشرح زير  قرار گرفتند كه HRCTآزبستوز يا بيماري پلور ناشي از آزبست داشتند مورد 

  :بود
  .كارگر عكس ريه طبيعي داشتند 747 -
 .غيرطبيعي داشتند HRCTعكس ريه غيرطبيعي يا % ) 87/2(نفر  26 -

 .نفر عكس ريه غيرطبيعي داشتند كه منطبق با آزبستوز، پالكهاي پلور يا كلسيفكاسيون بود 14 -

از  1/1يكي از آنها در مرحله  مراحل بسيار ابتدايي فيبروز ريه داشتند فقط% )  77/0(نفر  7 -
 .شودنظرگرفته مي آزبستوز در مرحله بعنوان تشخيصقرار داشت كه در تايلند اين ILOطبقه بندي 

 .نفر ضايعه پلور يا كلسيفيكاسيون پلور را داشتند 24 -

تواند به علت عدم توانايي سيستم معتقد است كه بروز كم بيماري مي ٣دكتر ساب هاناچارت
با وجود . هي در تايلند يا قرار گرفتن بيماران در مرحله اوليه و فاز پنهاني بيماري باشددگزارش

اينكه عكس ساده ريه وسيله خوبي براي غربالگري بيماريهاي ناشي از آزبست است ولي عدم 
را براي تشخيص بهتر و تاييد  HRCTدقت كافي براي تشخيص بيماري در عكس ريه استفاده از 

  .ي مورد توجه قرار ميدهدنهايي بيمار
                                                 

1- Vichuda Lojananont 
2- Ponglada Subhanachart 
3- Sabhanachart 
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به دنبال گزارشي مبني بر وجود ضخيم شدن پلور دربين تعدادي از كارگران كارخانه آزبست 
نفر كارگر  40محققان يك مطالعه مقطعي طراحي كردند و نتيجه آنكه از ميان  ١سيتامارات ناكورن

سال در  25اقل و به مدت حد ]37[ نفر ضخامت پلور داشتند 9كه در مطالعه شركت كردند 
  .قسمتهاي آلوده كارخانجات آزبست كار كرده بودند

اي تا اين حد خطرناك و كشنده در بيمارستانهاي تايلند بطور بسيار عجيب است كه ماده
 ٢در بيمارستان بودا چيناراج 2006در يك مطالعه مقطعي كه در ماه مارس . گسترده بكار رفته است

دريافت كه آزبست در سقف اين بيمارستان همراه سيمان  ٣اتدكتر ناپدول سوچ ]38[ انجام شد
او توصيه كرد كه هنگام برداشتن . هاي فاضالب بيمارستان وجودداردسيستم لوله بكار رفته و در

  .اين مواد از فرآيند مرطوب استفاده شود و كارگران از وسايل حفاظت فردي تنفسي استفاده كنند
كردند صحبت مي 2006المللي در جوالي يك كنفرانس بيننمايندگان دولت تايلند كه در 

كاري درباره استفاده روزافزون اين ماده انجام نشود اپيدمي كردند كه در صورتيكه هيچتاكيد
هاي پزشكي و اين موضوع موجب افزايش هزينه. ور خواهد شدبيماريهاي مرتبط با آزبست شعله

همچنين اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار . معه استشود و زنگ خطري براي جاجبران غرامت مي
اين نمايندگان معتقد بودند براي . خواهد داد و به اعتبار و آبروي ملي خدشه وارد خواهد كرد

. جمعي الزم استمتقاعد ساختن سياستگزاران در خصوص منع مصرف آزبست يك تالش دسته
آوري اطالعات و آغاز غربالگري و تشويق حكومت براي همكاري، افزايش آگاهي عمومي، جمع

. جمعي استايجاد سيستم مراقبت براي گروههاي در معرض خطر نيز نيازمند يك حركت دسته
يك پزشك تايلندي پيشنهاد كرده است كه ماليات توليدات آزبستي افزايش يابد تا مزاياي استفاده 

مردم در مقابل آزبست منع مصرف اگرچه بهترين راه براي حفاظت . از مواد غيرآزبستي بيشتر شود
آن است ولي تارسيدن به اين مرحله الزم است براي محافظت كارگران و مردم معمولي در مقابل 

گيريها بطور مرتب انجام شود و قوانين در رابطه با آزبست مورد تاييد قرار خطرات آزبست اندازه
  .گيرد

                                                 
1 - Nakornsithammarat 
2- Budd hachinaraj 
3 - Nopadol Suchat 
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ت آزبست قوانيني تدوين كرده است كه وزارت رفاه و حفاظت شغلي تايلند در ارتباط با صنع
نياز را در اختيار هاي الزم و اطالعات موردكند همچنين راهنماييبر نظارت و آموزش تاكيد مي

قوانين كشور تايلند كه درخصوص ايمني و سالمت شغلي است شامل قانون . دهدكارگران قرار مي
و قانون ) 2004( كارگران معاينات انونق ،)1991( مضر اييي، قانون مواد شيم)1977( محيط كار

در . باشدتعيين مسئول ايمني مي و ايمني تشكيل كميته
هايي نظير كاهش حد مجاز از اين ميان دولت نيز قدم

F/cc5  بهF/cc2 كردن  براي محدود ١، تعيين كرايتريا
مواجهه با آزبست، تهيه سيستم مراقبت و پايش غبار 

متوسط و بهبود كرايتريا در كارخانجات كوچك و 
براي تشخيص و پرداخت غرامت به بيماريهاي مرتبط 

  .با آزبست برداشته است
توسط  ILOامضاي پيمان ايمني و سالمت شغلي 

اتفاق خواهد ) 2007/ 2008( اي نزديكتايلند در آينده
كنوانسيون ايمني در استفاده  ILO 162افتاد اما پيمان 

  .ور نخواهد شددر آن منظ) 1986( از آزبست

                                                 
1- Criteria 


