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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

� តុរួម៖ វ�� ន� រចំ� ះ� រដួលសន� ប់� យ� រក�� �

(1) អំពីវ�� ន� រចំ� ះ� រដួលសន� ប់ � យ� រក�� �

� របំ��ញ� រ� រ� ក�� �ង�� �� ចប�� �លឲ��ដួលសន� ប់
� យ� រក�� �។ � �� �ំ 2018, � នមនុស��ចំនួន 28 
� ក់� ន�� �ប់ �� �ះ 
��� រដួលសន� ប់� យ� រក�� �� អំឡ�ង
��ល បំ��ញ � រ� រ� �� ��សជប៉ុន។ វ�� ន� រចំ� ះ
� រដួលសន� ប់� យ� រក�� � � នពន��ល់���ងលម� ិត� ក� �ង�� �ក��ះ។

1. បរ��� �នទំនង� ប�� �លឲ��� ន� រដួលសន� ប់� យ� រក�� �
� របំ��ញ� រ� រ� � ង�� �� រដូវ�� �និង� ងក� �ងក�� �ង��លហប់ខ��ល់គឺ� ន�� �ះ�� �ក់។

2. � រប�� �រចំ� ះ� រដួលសន� ប់� យ� រក�� �
●  � ��ល�� � ចូរទទួល� នទឹកនិង អំបិល � ះ� អ� កមិន�� �កក៏� យ 

�ើយស�� �ក � ក� �ង ក�� �ង�� � ក់ឲ��� ន�ៀង� ត់។ ស�� �កបំ� ក់
�� � ក់ក៏� ន� រៈសំ� ន់ផង��រ។

●  � យ�� �ក�ើ�� �ន� ព� ង� យ�� � ំ�� � និងជំងឺ���ំ��� អ� ក� ច� យនឹងទទួល
រង� រដួលសន� ប់ � យ� រក�� �។ ជូនដំណឹងដល់អ� ក�� ប់�� ងអំពី
ជំងឺ���ំ��� និង�� �ន� ព � ង� យរបស់អ� ក។

3. �� សិន�ើអ� កឬមិត� រួម� រ� ររបស់អ� កដួលសន� ប់ � យ� រក�� �
＜ ក�� ិតធ� ន់ធ� រ៖ 1 អង�� ＞ (��ក�ើស�� �ំង, វ�លមុខ, ឈឺ� ច់ដុ,ំ ។ល។)
ទទួល� នទឹកនិងអំបិល ស� ិត� ក� �ងក�� �ង�� � ក់។ នរ� �� �ក់គួរ���ើល��អ� កជំងឺ 
និងយក� មន� ីរ��ទ�� �� សិន�ើ� ត់មិនធូរ���ើយ។
＜ ក�� ិតធ� ន់ធ� រ៖ 2 អង�� ＞ (ឈឺក�� ល, �� ុន, ធ� ន់ក�� ល, ច�� �រ, រហិតរ��, ។ល។)
ចូរ� មន� ីរ��ទ��ឲ��� ន� ប់។
＜ ក�� ិតធ� ន់ធ� រ៖ 3 អង�� ＞ (សន� ប់, �� ើយតបមិនសម��តុផល, 
�� � ច់, ខ� �ន�� �, ។ល។)
ចូរ� រថយន� ស�� � �ះ� ប�� �ន់។

ចំណ�ចសំ� ន់ស�� �ប់សុវត� ិ� ពនិងសុខ� ព
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(2) ក�� ិតធ� ន់ធ� រ��� រដួលសន� ប់� យ � រក�� �និង�� តិវ�� ន� រ

ស� ឺក�� ពន់���ើង

វ�លមុខ

រមួល�� �ើ (ឈឺ� ប់)

�� ុន, រ��រ� យ

�� � ំងក�� ល (ឈឺក�� ល)

ច�� �រ, ក� �ត

រហិតរ�� (ពិ� កក� �ងខ� �ន)

ដឹងខ� �នខុសធម� � 

សន� ប់

រមួល�� �ើ (�� � ច់)

� រ�� ើយតបមិនសម��តុផល

�ើរឬរត់�� �ត�� �ត

ខ� �ន�ើងក�� �

ក�� ិតធ� ន់ធ� រ៖ 
3 អង�� 

ស�� �ក��ក�� �ង�� � ក់។ 
ទទួល� នទឹក�� � ក់និងអំបិល។ 
នរ� �� �ក់គួរ���ើល��អ� កជំងឺ និង� ំ
��មន� ីរ��ទ�� �� សិន�ើមិនធូរ���ើយ។

��មន� ីរ��ទ��� ប�� �ន់។

��រថយន� ស�� � �ះនិងជូនអ� ក
ជំងឺ��� ន់មន� ីរ��ទ����ល��
ជិតបំផុត� ប�� �ន់។

ក�� ិតធ� ន់ធ� រ៖ 
1 អង�� 

ក�� ិតធ� ន់ធ� រ៖ 
2 អង�� 

��ក�ើស�� �ំង
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(3) ក�� �� � ��លប�� �លឲ��ដួលសន� ប់� យ � រក�� � (� ពិ��ស� ក� �ង� រ�� �នសំណង)់

<ក�� �បរ��� �ន>
● សីតុណ� � ព�� ��� �ំង
● សំ�ើមខ� ស់
● ក�� �� យខ� ស់
●  មិន� នខ��ល់/ខ��ល់តិច 

ឬខ��ល់បក់�� �ំង

<ក�� �� ង� យ>
● មិន���ំនឹងក�� �។
●  ទទួល� នទឹកនិងអំបិលមិន

�� ប់�� �ន់
● � ករូស/��� ះ� តិទឹក
●  ជំងឺ����ំ�� (�ើស� ម, ជំងឺ��ះដូង, 

ជំងឺទឹក ��ម�� �ម, ជំងឺត�� ង��ម, 
��គ����ក, ជំងឺផ� �វចិត� , ។ល។)

●  ទទួល� នឱសថ��លប៉ះ� ល់
ដល់�� ព័ន� �� � ទ

●  ជំងឺ�ើសទម� ន់/
កង� ះលំ� ត់�� �ណ

●  ចុះ��� យ� រ�� ើយតប��� ង� យ 
(��កមិនលក់, ធីង��ង, 
�� �� យតូច, �� ុន�� �, ។ល។)

● កង� ះ� រស៊ូ�� �ំ
● មិន� នទទួល� ន� � រ��ល�� កឹ
● វ័យ� ស់

<ក�� �� រ� រ>
● � រ� រធ� ន់
● ��ល��� ស�� �កខ� ី
● �� ើ� រ���� �ក់ឯង

<ក�� �ស�� �កបំ� ក់>
●  លទ� � ព��ខ��ល់និងសំ�ើម�� ៀត

 ចូល��� យ
●  លក� ណៈ��លរក�� សំ�ើម

 ខ� ស់និងក�� � � ងក� �ងខ� ស់
●  � រ� ក់ឧបករណ៍� រ� រ

<ក�� ���ល��� >
●  � � ស� តុ�� ��� �មៗដូច� ��

 ចុងរដូវ�� �ង
●  ក� �ងរយៈ��លពីរបី�� �ប�� �ប់ពី� ប់

�� ើម 
បំ��ញ� រ� រក� �ងបរ��� �ន�� ��� �ំង

● រងបន� �កក�� �យូរ
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(4) �� តិវ�� ន� រស�� �ប់� រដួលសន� ប់ � យ� រក�� �

< � រ�� ប់�� ងបរ��� �ន� រ� រ >

1.  �ើត�� � WBGT � អ� ី (រ�� �ស់បន� �កក�� ��� ះ� ទិត��)?
សន� ស��ន៍��ក�� ���លកំណត់�ើម��ីប�� �រ� រដួលសន� ប់� យ� រក�� �។ 
�� �ពីសីតុណ� � ព � រួមប�� �លនូវ� តុ�� “សំ�ើម”, “ក�� �� យ” និង 
“����នខ��ល់”។

2. � រប�� �ក់ត�� � WBGT ។ល។
○  �ើម��ីប�� �រ� រដួលសន� ប់� យ� រក�� � ���� �វ� ស់ត�� � WBGT។

ត�� � WBGT � ច�� �ះពី 28ºC ដល់ 31°C � ត់ទុក�  
“� រ�� � ន��ញ��ញ” ត�� ���ល�ើសពី 31°C � ត់ទុក�  
“�� �ះ�� �ក”់។ ចូរយកចិត� ទុក� ក់ចំ� ះត�� � WBGT។

ឧ� ហរណ៍អំពី�� តិវ�� ន� រ� ត់បន� យ WBGT (� រ� ត់បន� យ WBGT ��យ�� ព័ន� ក�� �រសំ�ើម)

�៉��� � ស់សន� ស��ន៍ WBGT 
�� ��ទ�� � ំ� រ

�៉��� � ស់សន� ស��ន៍ WBGT 
�� ��ទចល័ត
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3. � រ�� ើ�� �ស់ទីក�� �ងស�� �ក។ល។

○  ស� ិត� ក� �ងទីក�� �ងស�� �ក��ល �� � ក់  �� �ំង, � នម� ប់ 
ឬ�� � ក់ល� ម� យ� ន �� ព័ន� �� � ក់, � រងូតទឹក�� � ក់, 
ឬទឹក�� �ឈូក ��ល� ជិតក�� �ង� រ� ររបស់អ� ក។

○  �ៀបចំនិង�� ើទឹកកក, ក����ង�� � ក់, ក�� �រ, និងវត� �ឬ�� ឿងបរ��� �រ
ដ���ៀត��ល� ច ប�� �ះក�� �� ង� យរបស់អ� ក� នសម�� ប 
� ក� �ង ឬ� ជិតក�� �ងបំ��ញ� រ� រ។

○  ដំ�ើងនិង�� ើទឹកផឹក� ក� �ងតំបន់ � រ� រ �ើម��ីឲ��អ� ក� ចផ� ត់ផ� ង់ទឹក
និងអំបិល � ន � យ�� ួល� ��ល� ក៏� ន។

�� តិវ�� ន� រ��ក� �ង� រ�� �នសំណង់ (� រប�� ើតក�� �ងស�� �ក)
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< � រ�� ប់�� ង� រ� រ >

1. � រ� ត់បន� យ���ងបំ��ញ� រ� រ។ល។
○  ចូរ�� �កដ� � នស�� �ក� ��ល បំ��ញ� រ� រ។ �ើសពី��ះ�ៀត 

�ើម��ីបន� � រ� រ� ក� �ង ក�� �ង  
�� �ដូច� �� ើ� រ� រ� �� �មក�� ��� ះ � ទិត�� 
ចូរពិ�� �ះ� មួយអ� កទទួលខុស�� �វ និង
 ព�� � ម� ត់បន� យ���ង� រ� រ។

2. � រផ����ំ� នឹងក�� �
○  � រ�ើន�ើងនូវក�� ��� �មៗគឺ� ន �� �ះ�� �ក់។ ចូរ�� ើឲ��� ង� យរបស់

អ� ក���ំ� នឹងក�� �បន� ិចម� ងៗ។

3. ទទួល� នទឹកនិងអំបិល
○  ចូរទទួល� នទឹកនិងអំបិល�ៀង � ត់ � មុន, 

អំឡ�ង��ល, និង�� �យពីបំ��ញ� រ� រ 
� យ� នឬមិន� ន� គស�� �អត� � ម័ត។

វ�� ន� រ��ក� �ង� រ�� �នសំណង់ (� រទទួល� នទឹកនិងអំបិល)

ដំ�ើង���សុីនទឹកកក ដំ� ប់�� �ំ�� ៀម (អ៊ុមុិប៊ូសុី) 
។ល។ ��ក� �ងក�� �ងស�� �ក

�� ៀម��ស� ៈកី�  (��� ) និងទឹក�� � ក់។ល។ន
�ក� �ងក�� �ងស�� �ក
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5. ស�� �កបំ� ក់។ល។

○  �� �កស�� �កបំ� ក់� រ� រ��ល ខ��ល់� យ�� �បចូល។ 
�ើសពី��ះ�ៀត ចូរ� ក់ស�� �កបំ� ក់��ល� ន មុខ� រ
បឺតខ��ល់��ញចូលនិង� វ� ក់�� � ក់។

○  � �� �មក�� ��� ��� �ល់ ចូរ� ក់មួក សុវត� ិ� ព��លខ��ល់� ច
�� �បចូល� ន�� ើន (មួក�� � ក់ ក�� ំងក�� �។ល។)។

(� វ� ក់�� � ក់)

(មួក�� � ក់)

(ស�� �កបំ� ក់� រ� រ��ល� នមុខ� របឺតខ��ល់��ញចូល)

(ក�� ំងក�� �)
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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

< � រ�� ប់�� ងសុខ� ព >
1.  �� តិវ�� ន� រ។ល។ � យ�� �ក�ើលទ� ផល�� � រពិនិត��សុខ� ព
ជំងឺ��ល� ចប៉ះ� ល់ដល់សមុ�� �ន� គ��� រដួលសន� ប់� យ� រ
ក�� �រួម� នជំងឺទឹក� ម�� �ម, ជំងឺ�ើស� ម, ជំងឺ��ះដូង, ជំងឺ
ត�� ង � ម , ជំងឺសរ���� � ទ, និងជំងឺ����ក� �� ើន�ៀត។
○ � រពិនិត��សុខ� ព
   ● ពិនិត��សុខ� ព�ៀង� ត់។
   ●  �� សិន�ើពិនិត��រក�ើញ� � ន សុខ � ព  មិន�� �� តី, 

ចូរអនុវត� � ម� រ�� � ំរបស់ ��ជ� បណ� ិត ឬនិ� ជក។

2. � រ�� ប់�� ងសុខ� ព�� � ំ�� �។ល។
○  ទទួល� នដំ��កមិន�� ប់�� �ន់, � រ ចុះ��� យ��� ង� យ, 

� រផឹក�� ឿង�� វ�ង � �� � កន� ង មក, � រមិន���ំ� � រ��ល�� ឹក, 
�� ុន�� � � យ, ��� ះ� តិទឹក� យ� រ� ករូស។ល។� ចប៉ះ � ល់ដល់
សមុ�� �ន� គ��� រដួលសន� ប់� យ� រក�� �។ ចូរ�� ុង�� យ័ត� ។

○  �� សិន�ើអ� កកំពុងទទួល� រព�� � ល ��ល� ចប៉ះ� ល់ដល់សមុ�� �ន
� គ��� រដួលសន� ប់� យ� រក�� � ចូរ�� �ប់និ� ជករបស់
អ� ក អំពី ជំងឺ ��លអ� កកំពុងព�� � ល។

○  ចូរ�� �ប់ដល់អ� ក� ជុំវ�ញ �� សិន�ើ អ� ក��ច��ញនូវ� គស�� �
� ង�� �ម��ះ៖

   ● � ��លច�� �ក់��ះដូង�ើសពី 120
   ●  � ��លសីតុណ� � ព� ង� យអំឡ�ង ��លស�� �ក។ល។

មិនវ�ល�� លប់� រកសីតុណ� � ពមុន� ប់�� ើម� រ� រ។
   ●  � គស�� �ដូច� � រអស់ក�� �ំង �� �មៗ 

និងធ� ន់ធ� រ, ច�� �រ, វ�លមុខ, និងសន� ប់
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