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កម្មវិធីគុណភាពខ ល់អាកាស (Air Quality Program) ែខសីហា ឆាំ 2014 

េហតុអ្វីបានជាសំខាន់ 
 

ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាស
មានការប៉ះពាលយ់ា៉ងខាំងបំផុតេទៅេលើសុ
ខភាពនិងអាចបណា្ដលឲ មាន៖ 

 ជម្ងឺេបះដងូនងិចលនាសួត 
 ជម្ងឺ្របពន័្ធដកដេង្ហើម 
 េកើតជម្ងហឺឺត 
 គាំងេបះដូង 
 ដាច់សរៃសឈាមក្នុងខួរក ល 
 ការសាប់ទារកក្នុងៃផ្ទ 
 

ការេរៀបចំចំេពាះសមិទ្ធកិម្មេឡើងវិញ 
(ែដលបំេពញតាមស្តង់ដាគុណភាពខ ល់
អាកាសរបស់សហព័ន្ធ) 
មាន្របេយាជន៍ជាេ្រចើន៖ 

 េធ្វើឲ សុខភាពសាធារណៈជនកាន់ែត
្របេសើរេឡើង 

 េគារពច ប់ស្តពីីខ ល់អាកាសបរិសុទ្ធរ
បស់សហព័ន្ធ 

 ត្រមូវឲ មានច បហ់ាមឃាត់តចិដល់
ហាងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនិងដល់ការព្រងកី
ហាងពាណិជ្ជកម្ម 

 ផ្តល់មូលនិធបិន្តដល់ការដឹកជញ្ជូន 
 

ព័ត៌មានសំរាប់ទាក់ទង: 

Joanna Ekrem 
(360) 407-6826 
Joanna.ekrem@ecy.wa.gov 

 
សំរាប់ដំេណាះ្រសាយពិេសស 
ឬឯកសារនានាក្នងុទ្រមង់េផ ង 
សូមទូរស័ព្ទេលខ (360) 407-6800, 711 

(េសវាេលខបន្ត) ឬ 877-833-6341 

(TTY)។ 

 

កាត់បន្ថយធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាសក្នងុតំបន់តាខូម៉ា-
ភាសេខានធី Tacoma-Pierce County 

េនៅក្នុងរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះនិងរងារ ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាសក្នុងតំបន់តាខូមា៉ដធ៏ំេធង 
និងភាសេខានធី Tacoma-Pierce County អាចេកើនខ្ពសដ់ល់កំរិតមយួខ្ពស់ជាងស្តងដ់ា 

គណភាពខ ល់អាកាសរបស់សហពន័្ធ។  ស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាសរបស់សហពន័្ធគបឺា 
នបេង្កើតេឡើងេដាយ EPA េដើម ីការពារសុខភាពរបស់េយើងនិងបរិសាន។ 

ក្នុងឆាំ 2009, EPA បាន្របកាសតបំន់េនះជាតបំនម់និែមនសមិទ្ធកិម្ម ពីេ្រពាះ វាមិនបានជួបតាមស្ត 
ង់ដាគុ ណភាពខ ល់អាកាសរបសស់ហព័ន្ធសំរាប់ជាតិពុលក្នងុខ លអ់ាកាស។  
្រកសួងបរិសានបានេធ្វើការជាមួយនងឹទីភាក់ងារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air 

Agency េដើម ីកាត់បន្ថយធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាសេដើម ីេលើ 
កកំរិតេធ្វើឲ កាន់ែតមានសខុភាពល្អ េដាយេផាតេទៅេលើការកាត់បន្ថយែផ ងដុតអុស។ 

ស៖ អ្វេីទៅេហៅថាជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាស? 

ឆ៖ ជាតិពលុក្នុងខ ល់អាកាសគី្រគាប់លំអងមី្រកទូស ន៍ ធូលី ឬេផះែដលជាចំែណកតចូមាន 
ទំហំប៉នុសៃសសក់មនសុ ។  ធាតអុាកាស្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសសំេដៅចំេពាះ 
របស់ជាពិេសសគ្ីរគាប់លំអងមានទហំំ 2.5 មី្រកូែម៉្រតឬតូចជាងេនះ (PM2.5) ។ 

ស៖ េតើជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាសមានមកពីណា? 

ឆ៖ ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាសក្នងុតំបនត់ាខូមា-៉ភាសេខានធ ីTacoma-Pierce 

County ភាគេ្រចើនមកពីែផ ងេដាយសារច្រងា្កនដុតអុសនងិច្រងា្កនកំេដៅផ្ទះ។  ការណ៍េនះ 
វាអា្រកក់បំផតុេនៅក្នុងែខៃនរដូវរង េនៅេពលែដល្រកុម្រគួសារជាេ្រចើនដុតអុសសំរាប់កំេដៅផ្ទះ។  
ជាការបែន្ថម ខ ល់អាកាសអាបអ់ួរបង្កកែផ ងពីការដតុអុសេនះឲ េនៅជតិនឹងដី េហើយបង្កឲ មា 
នធាតុ្រកខ្វកក់្នុងខ ល់កកយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផតុ។  េ្រកៅពីេនះ ្របភពតចូតាចជាេ្រចើនៃនជាតិពុ 
លក្នុងខ ល់អាកាសមានរួម៖ 

 ែផ ងេចញពីបពំុងែផ ងរថយន្តធនុតចូនិងរថយន្តដឹកជញ្ជូនធនុធ ំ
 ធូល ី
 េរាងឧស ហកម្ម និង 
 េ្រកៅពីេនះេទៀត មកពីមា៉សុនីេបើកបរេលើផ្លូវថ្នល់ េ្រគឿងមា៉សុីន និងយានជំនិះ្រគប់្របេភទ 

ដូចជាមាស៉ុីនសណំង់ រថយន្ត្រកងុ កប៉ាល ់និងរថេភ្លើង។ 
 

ស៖ េហតុដូចេម្តចបានជាមានប ជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាស? 

ឆ៖ ជាតិពលុក្នុងខ ល់អាកាសគឺងាយ្រសួលក្នុងការដកដេង្ហើមចូលេ្រជៅេទៅក្នុងសតួ 
និងរត់តាម្របព័ន្ធសរៃសឈាម េដាយប៉ះពាល់នងឹេបះដូងនងិសួត។  ធាតុ្រកខ្វក់ៃនជា 
តិពុលក្នុងខ ល់អាកាសប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលមាក់ៗ ប៉ែុន្តផ្តល់ទកុ្ខេទាសភាគេ្រចើនដលក់មុារ 
មនុស វ័យចាស់ និងជនែដលមានជម្ងឺ្របពន័្ធដកដេង្ហើមនិងេបះដូង។ 
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កមម វធីិគុណភាពខយល់អាកាស  (Air Quality Program)
  

ែខសីហាឆាន ំ 2014 

 

 

ស៖ េតើអ្វជីាស្តង់ដាជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាស? 

ឆ៖ ក្នុងឆា ំ2006, EPA បានព្រងឹងស្តង់ដាជាតិពុលក្នុងខ ល់អាកាស្របចាំៃថ្ងរបស់សហព័ន្ធេដាយការផាស់ប្តូរកំរិតពី 65 ម្ីរកូ្រកាមក្នុងមួយែម៉្រតគីប 
េទៅដល់ 35 មី្រកូ្រកាមក្នងុមួយែម៉្រតគីប  ចំែណកទី្រកងុតាខូមាន៉ិងភាសេខានធ ីTacoma and Pierce County 

ែដលបានរលេ◌ោភបំពានេលើស្តងដ់ានិង្រតូវបានចាត់ជាតបំនម់ិនែមនសមិទ្ធកិម្ម េដាយេយាងេលើការ្រតួតពិនិត ទនិ្ននយ័ពឆីា ំ2006-2008 ។ 

ស៖ េតើអ្វែីដល្រតូវេធ្វើេដើម កីាត់បន្ថយធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតិពុលក្នងុខ ល់អាកាស? 

ឆ៖ ទីភាកង់ារខ ល់អាកាសបរិសុទ្ធ Puget Sound Clean Air Agency គឺជាទីភាក់ងារខ ល់អាកាសសាតក្នុង្រសកុជាមួយនឹងអាជាធរក្នុងតបំន់។  
ទីភាក់ងារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air Agency បានេធ្វើការយា៉ងជិតស្នតិជាមួយសហគមន៍ក្នងុ្រសុ កនិងជាមួយ្រកុម 

អ្នក្របឆាងំនងឹប រហូតដល់ឆាំ 2011 ។  េគាលបណំងរបស់្រកុមអ្នក្របឆាំងនឹងប គឺេដើម ីបេង្កើតនិងេដាះ ្រសាយនូវសកម្មភាពនានា 

េដើម ីកាត់បន្ថយធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាស េទៅដលក់ំរិតែដលមានសុខភាពល្អ។  េដាយេយាងេទៅេលើអនសុាសន៍រប 

ស់្រកុមអ្នក្របឆាំងនឹងប  ក៏មាន្របសិទ្ធភាពយ៉ាងេ្រចើនកដ៏ូចជាច បន់ិងបទបញ្ញត្តិនានាែដរ ទីភាក់ងារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air 

Agency បានចាប់េផ្តើមេធ្វើកម្មវិធីថ្មីេនៅក្នុងឆា ំ2012 េដាយរួមទាំង៖ 

 បេង្កើនការអនុវត្តនច៍ ប់េនៅេពលបញ្ញតិហាមឃាតម់និឲ ដុតអុសសំរាប់ឲ មានគុណភាពខ ល់អាកាសល្អ 
និងបានេហៅបញ្ញតិហាមឃាតម់ិនឲ ដុតអសុ េនៅក្នងុកំរិតជតិេ្រគាះថាក់បំផតុ; 

 ផ្តល់ការេលើកទឹកចិត្តេដើម ីដកនងិប្តរូច្រងា្កនដុតអុសែដលគានការអនុ តច ស់លាសេ់នាះេចញ; 
 ដកច្រងា្កនដតុអសុែដលគានការអនុ តច ស់លាស់ទាំងអស់េនៅ្រតឹមែខក  ឆា ំ2015; 

 បេង្កើនការ្របុង្របយ័ត្ននងិបងាត់បេ្រងៀនដលព់លរដ្ឋអពំីការអនុវត្តន៍ការដុតកំេដៅែដលសាត។ 

ស៖ េតើមានអ្វបីនាប់? 

ឆ៖ ការ្រតួតពិនតិ ទិន្ននយ័មកពីទភីាក់ងារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air Agency បងាញថា គុណភាពខ ល់អាកាសមា 

នការកាន់ែត្របេសើរេឡើង និងតំបន់េនះបានជបួតាមស្តង់ដា។  េនៅចងុឆា ំ2014, ្រកសួងបរិសាននងឹេស្នើេទៅ EPA េដើម ីយល់្រពមនូវែផនកា 

រគុណភាពខ លអ់ាកាសសំរាបត់ំបន់តាខូមា-៉ភាសេខានធី Tacoma-Pierce County ។  ែផនការែថទាំេនះបងាញថា េតើតបំន់េនះនងឹរក បំេពញតា 

មស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាសសរំាប់រយៈេពល 10 ឆាំខាងមខុយ៉ាងដូចេម្តច។  េនៅេពលែដល EPA យល់្រពម, តំបន់តាខូមា-៉ភាសេខានធ ីTacoma-

Pierce County នឹង្រតូវចាតទ់ុកថាជាតំបន់សមទិ្ធិកម្មមួយ (ែដលបំេពញតាមស្តង់ដាគុណភាពខ ល់អាកាសរបស់សហពន័្ធ)។ 

ស៖ េតើគុណភាពខ ល់អាកាសនឹងស្ថតិេនៅក្នងុភាពមានសុខភាពល្អដូចេម្តច? 

ឆ៖ ទីភាកង់ារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air Agency នឹងរក ការ្រតួតពិនិត គុណភាពខ ល់អាកាសឲ េនៅល្អ 
ក៏ដូចជាការេនៅបន្តេធ្វើកម្មវិធនីានាែដលបានចាប់េផ្តើមេនៅក្នុងឆាំ 2012 ។  េបើសនិជាកំរិតធាតុ្រកខ្វក់ៃនជាតពិុលក្នងុខ ល់អាកាសេកើន 

េឡើងឬរេលាភបពំានេលើស្តង់ដា គណុភាពខ ល់អាកាស េនាះទីភាកង់ារខ ល់អាកាសសាត Puget Sound Clean Air Agency 

នឹងចាប់េផ្តើមេធ្វើការយា៉ង្របញាប់េដើម ីកាត់បន្ថយធាត្ុរកខ្វក់ចំេពាះកំរិតេធ្វើឲ មានសខុភាពល្អេឡើងវិញ។ 

ស៖ េតើអ្នកអាចេធ្វើអ្វខី្លះេដើម រីក ខ ល់អាកាសឲ មានសុខភាពល្អ? 

ឆ៖ េបើអ្នកដុតអសុសំរាប់កំេដៅផ្ទះ ដុតអសុែដលស្ងួត។  េគារពតាមបញ្ញតិហាមឃាតម់និឲ ដុតអុស។  ប្តរូច្រងា្កនដុតអុសែដលគានការអនុ តច  
ស់លាស់ជាមួយនឹង្របដាប់កំេដៅែដលគានខ ល់អាកាស្រកខ្វក។់ 
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ស៖ េតើអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានេ្រចើនែថមេទៀតេនៅទីណា? 
ឆ៖ សំរាប់ពត័៌មានេ្រចើនែថមេទៀត៖ 

 http://www.ecy.wa.gov/programs/air/sips/designations/pm_tacoma.htm 

 http://airsafepiercecounty.org 

 




