
ឯកសារសិិកាសិម្រា�ប់់មើ�ើលនិិងសាា ប់់មើនិះ ម្រា�ូវបានិប់មើងើើ�មើ�ើងកុ�ងមើ�លបំ់ណងសិម្រា�ប់់ការសិិកាពីី�ូលដ្ឋាា និ

នៃនិសិ�វ�ិិភាពីនិិងអនា�័យសិម្រា�ប់់មើ�កអុកដែ�លជានិិមើ�ជិិ�មើ�ើើការពាក់ព័ីនិធនឹិងការងារបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ។

塗装の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាដែ�ែរ

クメール語

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ុ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ





អូ!

នៃ�ៃមើនិះមើយើងនឹិងមើរៀនិអំពីី
សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារ

បាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំមើ�ការដ្ឋាា និសំិណង់
និិងកុ�ងមើ�ងចម្រាក!

មើ�ការដ្ឋាា និសំិណង់ក៏�និការមើ�ើើ
ការងារមើ�ទីី�ពស់ិដែ�រ មើ�ើយការងារ

បាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំក៏មើ�ើើជា�ួយនឹិង
សារធា��រ�ំយសិរ�ីងគដែ�រ �ូមើចុះ
ម្រា�ូវដែ�ម្រាប់យ័�ុចំមើពាះសិ�វ�ិិភាពី។

ដែ�និមើ�ើយ!

មើ�ើមើ�ើើការងារ
ដែប់ប់ណាមើ�?

គួំរម្រាប់យ័�ុ
នឹិងអើី�ុះ
មើ�ណ។

មើ�កុ�ងការបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំមើ�ខាងមើម្រា�

ជាពិីមើសិសិ "ធុាក់/រអិលធុាក់" គឺំមើម្រាចើនិដែ�និ។

មើ�កុ�ងការបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំមើ�មើ�ងចម្រាក

មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារមើដ្ឋាយសាររអិល�ួលនិិង

ការមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិឧប់ករណ៍ ក៏�និមើម្រាចើនិដែ�រ។

សូិ�ីីដែ�មើ�កដែនិុងមើ�ើើការ
ដែប់ប់មើនិះក៏មើដ្ឋាយ ក៏

មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារគឺំកំពី�ង
ដែ�មើកើ��និមើ�ើងដែ�រ។

�ូលមើ���ច�ីងនៃនិ
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ

គឺំដែប់ប់មើនិះ។

ឯកសារមើ�ង៖ ម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី "ទិីនិុន័ិយមើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ
 (សុាប់់/ម្រា�ូវសិម្រា�កពីីការងារ4នៃ�ៃមើ�ើង)" (ឆំុ្នាំ2012-2017)

 (សិរ�ប់ករណី(1052ករណី)ដែ�លម្រា�ូវបានិចា�់ទី�កថ្នាំពាក់ព័ីនិធនឹិងការងារបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ)

1 ធុាក់/រអិលធុាក់ 66 % 17 %

2 រអិល�ួល 7 % 12 %

3 ម្រា�ូវបានិ�ប់/ម្រា�ូវបានិទាក់ចូល 2 % 18 %

4 ម្រាប់�ិក�ែ�ប់នឹិងចលនា/ចលនា��សិទំីនិង 6 % 9 %

5 ខាា �/ធុាក់ម្រា�ូវ 4 % 12 %

អម្រាតាមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់សុាប់់របួ់សិកុ�ងការងារអម្រាតាមើកើ�មើ�ើងនៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់សុាប់់របួ់សិកុ�ងការងារ
បាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ

* កុ�ងចំមើណា�សារធា��រ�ំយសិរ�ីងគដែ�លមើម្រាប់ើកុ�ងថំុ្នាំ�ប់ �និពីពួីកដែ�ល�និជា�ិពី�លស្រួសិួចស្រួសាវ ជា�ិពី�ល�� នំៃរ �ចំមើពាះ

�ងកាយ�និ�សិស។ ការវលិ���ឬ�ិនិស្រួសិួល�ុួនិជាមើ�ើ�មើដ្ឋាយសារការស្រួសិូប់ចូលសារធា��រ�ំយសិរ�ីងគ ក៏អាចកុាយជា

�ូលមើ���នៃនិមើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារដែ�រ។

បាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំមើ�
ខាងមើម្រា�

បាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំមើ�
មើ�ងចម្រាក



ម្រា�ូវមើ�ើយ។

ថ្នាំមើ��ច?

មើតាះឥ�ូវមើយើងមើ�ើល

ករណីជាក់�ក់នៃនិ
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ!

និិងករណី�ិនិស្រួសិួល�ុួនិមើដ្ឋាយសារស្រួសិូប់ចូល

សារធា��រ�ំយសិរ�ីងគដែ�លមើម្រាប់ើកុ�ងថំុ្នាំ�ប់
សាំង�យផងដែ�រ។

មើ���អើី បានិ ជា
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ

 មើកើ�មើ�ើង?

ការ�ិនិបានិមើ�រពីកីួនិចាប់់
សិម្រា�ប់់ធានាសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ

គឺំជា�ូលមើ���ច�ីង។

ឧទា�រណ៍ ក៏�និការ�យការណ៍ពីី
ករណី�ូចជារអិល�ួលមើដ្ឋាយរអិលមើជិើង

ជាឧទា�រណ៍ មើ�ើ�និ
កីួនិចាប់់ដែប់ប់ណា�ុះ?

អ�ីចឹងមើទី?

�ំ�ំសាែ និដែ��និកីួនិចាប់់
សិែ�គំសាែ ញ់ជាងមើនិះ។

 មើ�ើ�ីី ការពារ 
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ ការងារ ការ

អនិ�វ�ាកីួនិចាប់់ឲ្យយបានិ

សិពីើម្រាគំប់់គឺំសំិខាន់ិណា !

បាទី...!

��និមើពីលចាប់់មើផាើ�ការងារម្រា�ូវពីាករ

ហ្កានិិភ័ិយនិិងពិីនិិ�យសិ�វ�ិិភាពីមើ�

កដែនិុងមើ�ើើការ។ �ា�ងមើទីៀ� ការពាក់ឬ

មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិឧប់ករណ៍ការពារ�ូចជាឧប់ករណ៍

ការពារធុាក់និិង�� សិការពារជា�ិពី�ល

ជាមើ�ើ�ឲ្យយបានិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវជានិិចច ក៏សំិខាន់ិដែ�រ។

ករណីពី�លមើដ្ឋាយសារសារធា��
រ�ំយសិរ�ីងគ
①នៃ�គំមើម្រាគំើ�

②អារ�ែណ៍ ��់ មើនិឿយ រយួមើជិើង ��សិម្រាប់ម្រាក�ី

③ឈឺឺកាល អារ�ែណ៍ឈឺឺកាល វលិ���

④រសាប់់រសិល់ មើគំង�ិនិលក់ សិ�បិ់និអាម្រាកក់

⑤�ល់មើពាះ បា�់ប់ង់ចំណង់អាហ្ការ ជាមើ�ើ�



ជាពិីមើសិសិម្រា�ូវដែ�ម្រាប់យ័�ុនឹិងការរអិល
ធុាក់ពីីទីី�ពស់ិ។ វាអាចមើ�ើើឲ្យយរបួ់សិ �ៃន់ិ

មើ�ើើការដែលងបានិឬបា�់ប់ង់ជីិវ�ិក៏
�និដែ�រ។ ក៏�និ ករណីសុាប់់មើដ្ឋាយសារ

រអិលធុាក់ពីីក�ពស់ិ�ិនិ�ល់ 1 ដែ��ម្រា�
ដែ�រណា។

ការរអិលធុាក់�ិនិដែ�និដែ�មើ�ទីីខាងមើម្រា�

មើទី។ កុ�ងមើ�ងចម្រាកក៏មើដ្ឋាយ មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារ

មើដ្ឋាយធុាក់ពីីជិមើណាើ រទាប់ម្រា�ឹ� 2 ឬ 3 កំា ក៏មើកើ��និមើម្រាចើនិដែ�រ។

មើ�ជាប់់នឹិង
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ដែ��ាង។

អ�ីចឹងមើ�ើយបានិជា

ការមើ�រពីកីួនិចាប់់ឲ្យយ

បានិម្រាបាក�គឺំសំិខាន់ិ។

មើ�ើ�ីីការពាររអិលធុាក់
វាសំិខាន់ិដែ�លម្រា�ូវពាក់
ឧប់ករណ៍ការពារធុាក់។

មើ�ើ�ីីការពារ�ុួនិពីីសារធា��

រ�ំយសិរ�ីងគ ការពាក់�� សិការពារ

ជា�ិពី�លគឺំសំិខាន់ិជាពិីមើសិសិ។ ម្រា�ូវ

ពាក់រប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិងមើ�លបំ់ណង

មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិឲ្យយបានិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ។

មើ�ើជា��ែតាគួំរ
ម្រាប់យ័�ុនឹិងអើី�ុះ?

ជិមើណើើ រ�និហ្កានិិភ័ិយ�ពស់ិនៃនិជិមើណើើ រ�និហ្កានិិភ័ិយ�ពស់ិនៃនិ
ការធុាក់ �ូមើចុះសូិ�ពិីចារណាប់ាូរការធុាក់ �ូមើចុះសូិ�ពិីចារណាប់ាូរ
មើ�មើម្រាប់ើរនាា ចល័� ឬមើ�មើម្រាប់ើរនាា ចល័� ឬ
��មើ�ើើការចល័�ជាមើ�ើ�។��មើ�ើើការចល័�ជាមើ�ើ�។

អ�ីចឹងមើតាះ

មើយើងមើ�មើ�ើល

ទីីតំាងផ្ទាា ល់
ជាក់ដែសិាងដែ��ាង!

សាគ ល់ 4S មើទី?
4S គឺំសិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង សិណាា ប់់ធុាប់់

សិ�ា � សិាង់ដ្ឋារ មើ�ើយវាជា�ូលដ្ឋាា និនៃនិសិ�វ�ិិភាពី

អនា�័យ។ �ា�ងមើទីៀ� ការពិីចារណាឲ្យយបានិ

លាថ្នាំមើ�ើ�និមើម្រា�ះថុ្នាំក់ដែប់ប់ណាកំពី�ងប់ងើប់់

�ុួនិកុ�ងកដែនិុងមើ�ើើការ ក៏សំិខាន់ិដែ�រ។

សិម្រា�ិ�សិម្រា�ំង(Seiri) សិណាា ប់់ធុាប់់(Seiton) សិ�ា �(Seiso) សិាង់ដ្ឋារ(Seiketsu)

ដែប់ងដែចករប់ស់ិ

ម្រា�ូវការនិិងរប់ស់ិ

�ិនិម្រា�ូវការ មើ�ើយ

មើបាះមើចាលរប់ស់ិ

�ិនិម្រា�ូវការ

មើ�ើើឲ្យយអាចយកមើ�ើើឲ្យយអាចយក

រប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវការរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវការ

បានិភុា�ៗបានិភុា�ៗ

ម្រាគំប់់មើពីលម្រាគំប់់មើពីល

សិ�ា �ឲ្យយសាា �

មើដ្ឋាយក�ច �់

ភាពីក�ើក់ សំិ��

ជាមើ�ើ� រកាសិភាពីសាា � 

�ែ និភាពីក�ើក់មើ�

�ុួនិម្រាបាណ សិមើ�ុ�ក

បំ់ពាក់ ជិ�ំវញិ់�ុួនិ



CASE 1
ម្រាប់យ័�ុចំមើពាះរនាា

អូមើ� រនាា ដ្ឋាក់

នឹិងមើ�ើយ។

ការម្រាប់ជិ�ំពីាករណ៍ហ្កានិិភ័ិយ(KY)មើ�មើពីលម្រាពឹីក

��និចាប់់មើផាើ�ការងារ ពិីនិិ�យ

ថ្នាំឧប់ករណ៍�ប់�និប់ញ្ហាា មើទី មើ�ើយ

ពិីនិិ�យថ្នាំប់រ�ិណ

ថំុ្នាំ�ប់កុ�ង��ងថំុ្នាំ�ប់គឺំ

សិ�ស្រួសិប់មើទី។

មើ�ើយហ្កា�ឃា�់ការមើ�ើងមើលើ
រនាា មើដ្ឋាយ�ិនិពាក់�ួក
ការពារ។ ទីីតំាងមើជិើង
ក៏ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុដែ�រ។

និិ�យមើរឿង�ដែ�ល�ុឹង យល់

អស់ិមើ�ើយ។ ពីាករណ៍ហ្កានិិភ័ិយ? 

មើប់ើ�ិនិសាកឲ្យយរបួ់សិមើទី

គឺំ�ិនិយល់មើទី។

ការម្រាប់ជិ�ំKY គឺំជាការម្រាប់ជិ�ំមើ�ើ�ីីប់មើងើើនិការយល់�ឹងអំពីីសិ�វ�ិិភាពីមើដ្ឋាយ

ពីាករ(Yochi)មើម្រា�ះថុ្នាំក់(Kiken) ដែ�លភាា ប់់ជា�ួយនឹិងការងារ។

អ�ីចឹងមើតាះ ឥ�ូវ 

មើយើងមើ� ពិីនិិ�យ មើ�ើល

 កដែនិុង �ប់និិង

កដែនិុងដែ�លមើម្រា�ះថុ្នាំក់!

�ំ�ំនឹិងមើ�ើរជិ�ំវញិ់អ�រ

អ�ីចឹងមើ�ើរតា��ំ�ំ�ក

បាទី!

ពាក់�ួក

ការពារឲ្យយ

បានិលាណា។

អូមើ� មើតាះ
ចាប់់មើផាើ�មើ�ើើការ!



អា �និទូីរសិពីា។

អា�ូ ជិម្រា�ប់សួិរប់ង។

ឧប់ករណ៍�ប់�ែី
ដែ�និប់ង? �ំ�ំ

មើរៀប់ចំទី�កមើ�
មើម្រាកាយឃុាំងមើ�ើយ។

�ាង�កមើចញ់ �ាង�កមើចញ់

អ�ីចឹងរមើញ់�រនៃញ់�ណាស់ិ។

ទី�កមើនិះសិិនិ�ែងមើ�។

សិម្រា�ក នៃ�ៃម្រា�ង់―

មើ�ា ! មើ�ា ! មើពាះក៏ឃុានិ។
មើ�!? ទូីរសិពីា �ំ�ំ

 មើ�ទ៍ី។

ទី�ក
ទូីរសិពីានៃ�

មើចាល
មើលើរនាា ។

បាទី។ �ំ�ំនឹិងមើ�ភុា�។

ម្រាប់ញាប់់ច�ះសិិនិ។



CASE 1 សិរ�ប់�ក

សូិ�សាា ប់់ចំណ� ចម្រា�ូវម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ
មើដ្ឋាយយកចិ�ាទី�កដ្ឋាក់!

មើពីលមើ�ើើ�ំមើណើ រ
ម្រាប់យ័�ុទីីតំាងមើជិើង!1 2

មើ�ទីី�ពស់ិចាប់់ពីី 2 ដែ��ម្រា�មើ�ើង ហ្កា�ចូលប់រមិើវណរនាា
មើដ្ឋាយ�ែ និឧប់ករណ៍ការពារធុាក់/ឧប់ករណ៍ការពារ!

TIPS

មើពីលមើ�ើងច�ះរនាា  សូិ�ម្រាប់យ័�ុទីីតំាងមើជិើង។ សូិ�ចងចំា

ថ្នាំមើម្រា�ះថុ្នាំក់គឺំងាយមើកើ�មើ�ើងមើពីលម្រាប់ញាប់់ឬ

មើពីលមើ�ើើការងារ��សិពីី�ល់�ង។

មើពីលម្រាប់ជិ�ំឬម្រាប់ជិ�ំមើពីលម្រាពឹីក សូិ�សាា ប់់ចំណ� ចម្រា�ូវម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុ

មើដ្ឋាយយកចិ�ាទី�កដ្ឋាក់មើ�ើយម្រាបឹ់ងដែម្រាប់ងប់ងាើ រមើម្រា�ះថុ្នាំក់

ការងារ។ �ា�ងមើទីៀ� សូិ�ដែសិើងយល់ទី�កជា��និពីី

ភាពីមើម្រា�ះថុ្នាំក់រប់ស់ិថំុ្នាំ�ប់ សាំង�យផងដែ�រ។

ពាក់�ួកការពារជានិិចច

ពាក់ឧប់ករណ៍ការពារធុាក់

�ពក់��ពក់ដែ�ស�ពក់ភាា ប់់រប់ស់ិ

ឧប់ករណ៍ការពារធុាក់កុ�ងកម្រា�ិ�

ដែ�ល�ិនិរខំានិ�ល់ការមើ�ើើ�ំមើណើ រ

សិមើ�ុ�កបំ់ពាក់ក�ំទី�កមើចាល

ទំាងភាពី�ិនិមើរៀប់រយ

ពីពួីកឧប់ករណ៍ម្រា�ូវ

ការពារធុាក់មើដ្ឋាយមើម្រាប់ើដែ�ស�ពក់

* វ�ិ��ូចៗក៏មើដ្ឋាយមើប់ើធុាក់ពីីទីី�ពស់ិគឺំនឹិងមើម្រា�ះថុ្នាំក់
ខំុាង។ រប់ស់ិកុ�ងមើហ្កាមើ��ឬបិិ់ចជាមើ�ើ� សូិ�ទី�កសិិនិ
រចួសឹិ�មើ�ើង។

* រប់ស់ិ�ូចៗចំាបាច់ម្រា�ូវយកតា��ុួនិខានិ�ិនិបានិ�ូចជា
ទូីរសិពីានៃ�ជាមើ�ើ� សូិ�ដ្ឋាក់កុ�ងមើហ្កាមើ��មើ�ម្រាទីូងដែ�ល
�និមើ�វ

មើ�ើយហ្កា�ឃា�់ការមើ�ើងមើលើ
រនាា មើដ្ឋាយ�ិនិពាក់�ួក
ការពារ។ ទីីតំាងមើជិើង
ក៏ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុដែ�រ។

និិ�យមើរឿង�ដែ�ល�ុឹង យល់

អស់ិមើ�ើយ។ ពីាករណ៍ហ្កានិិភ័ិយ?

មើប់ើ�ិនិសាកឲ្យយរបួ់សិមើទី

គឺំ�ិនិយល់មើទី។

អា�ូ ជិម្រា�ប់សួិរប់ង។

អូយ!!!

អូយ!!!

ឮថ្នាំបាក់ឆ្អឹាឹងមើជិើង

មើ�ើយកាល
មើ�រ 8 មើ�ុរដែ�រ?

�ូលមើ��� ដែ�លម្រាបាប់់
ឲ្យយម្រាប់យ័�ុមើរឿង�ដែ�លៗ

�ាងមើ�ើយ�ាងមើទីៀ�
មើពីលម្រាប់ជិ�ំKY គឺំមើដ្ឋាយសារ

ដែ�មើប់ើ�ិនិមើ�រពី
កីួនិចាប់់គឺំនឹិងប់ងើឲ្យយ

រងរបួ់សិណា។

បាទី។

មើទាះម្រាប់ញាប់់

ក៏មើដ្ឋាយ �ួកការពារ

គឺំម្រា�ូវពាក់ណា។ មើពីលម្រាប់ញាប់់

ឬមើពីលមើ�ើើការដែ�ល�ិនិសា� ំ

មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារងាយនឹិង

មើកើ�មើ�ើងណា។ ទីីតំាងមើជិើង

ក៏ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុឲ្យយម្រាគំប់់ម្រា�ន់ិដែ�រ។

��់បានិយល់�� ងចាស់ិពីី

សារៈសំិខាន់ិនៃនិការម្រាប់ជិ�ំKY និិង

សារៈសំិខាន់ិនៃនិការមើ�រពីកីួនិចាប់់។



CASE 2
ពាក់ឧប់ករណ៍ការពារ

シンナー塗料

សិ�ំមើទាសិ

�ំ�ំ�កយឺ�! �ំ�ំ�ក

យឺ�មើដ្ឋាយសារ

ដែប់កកង់។

មើពីលយឺ�ម្រា�ូវ
ផាល់�ំណឹងណា។

ឆ្នាំប់់ប់ាូរ សិមើ�ុ�ក 

បំ់ពាក់មើ� !  មើ�ើយ
�យថំុ្នាំ�ប់។

បាទី!

ប់និាប់់�យថំុ្នាំ

�ំបូ់ង មើប់ើកក�ងតាក់ 
កងាា រប់ាូរ �យល់។

�ំ�ំនឹិង�យថំុ្នាំ�ប់
និិងសាំង�យតា�
សិាង់ដ្ឋារការងារ។

�� ប់់ដែ�និ!
មើភិុចយកដែវ �និតា
ការពារ�ក។

ក�ំ�ើល់មើម្រាចើនិ �និ�� សិនិិង

មើស្រួសា�នៃ�គួំរដែ�

ម្រាគំប់់ម្រា�ន់ិមើ�ើយ។

�ំបូ់ង
ចាក់ថំុ្នាំ�ប់

ប់នាា ប់់�ក
ចាក់សាំង�យ។

�កយឺ� អ�ីចឹង

មើ�ើើឲ្យយមើលឿនិសិិនិ។ 

មើលឿនិ មើលឿនិ!

ថំុ្នាំ�ប់

សាំង�យ



អី�� ស់ិ! 
សាំង�យខាា �

 ចូល ដែភិុក!

�ងនឹិងទឹីកកាល
រ �បីិូ់មើនិមើ�បានិមើ�ើយ។

តា�កីួនិចាប់់ 
ម្រា�ូវ �យការណ៍ មើ�

អុកមើ�ើលការ
��សិម្រា�ូវភុា�ដែ�

មើប់ើ��់ �ឹង  

ការងារ នឹិងយឺ�មើពីល

អ�ីចឹងចំាម្រាបាប់់

តា�មើម្រាកាយច�ះ។

�ងមើ�ើយដែ�ដែភិុកមើ�

ដែ�ឈឺឺ។ �ូរទឹីកដែភិុក

�ិនិឈឺប់់មើសាះ។

កូរមើដ្ឋាយ 
�� សិ�ីនិ កូរមើ�

គឺំ រចួ�ល់មើ�ើយ។

ប់នាា ប់់គឺំ
បាញ់់ថំុ្នាំ!

កដែនិុងបាញ់់ថំុ្នាំ

ពាក់�ួកការពារ ដែវ �និតាការពារ 

មើស្រួសា�នៃ�ការពារ

ជា�ិគីំ�ីមើ�ើយ។

ដែ�នៃ�ៃមើនិះ

មើ�ា ដែ�និដែទីនិ។

អូយ! អ�់មើកើ�មើទី!
ពាក់�� សិការពារ

ជា�ិពី�លអ�់មើកើ�មើទី!

មើប់ើប់ញ្ចច ប់់ការងារ

បានិមើលឿនិ �ិនិ

ម្រា�ូវការ�� សិការពារ

ជា�ិពី�លមើទី។

��ឹ� �ងវលិ���
ប់និាិច។

សិល់ដែ�ប់និាិច
រចួ�ល់មើ�មើ�ើយ�ុឹង

មើ�ងមើធាង
អ�់ស្រួសិួល�ុួនិ។



CASE 2 សិរ�ប់�ក

ម្រាប់យ័�ុនឹិងការមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ
ថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យ ពាក់ឧប់ករណ៍ការពារ!1 2

មើពីលមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យ ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុនឹិង
អគំគិភ័ិយ/ការពី�លផងដែ�រ!

TIPS

មើពីលមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យ សូិ�ប់ាូរ�យល់មើចញ់ចូល 

មើ�ើយបិ់ទីគំម្រា�ប់��ង។ មើប់ើវាកំពីប់់ សូិ�ម្រាប់�ូលមើដ្ឋាយ

ជូិ�មើចញ់ភុា�។

មើពីលមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យ សូិ�ពាក់�� សិការពារ

ជា�ិពី�ល ដែវ �និតាការពារជាមើ�ើ�ក�ំខានិ។

មើពីល�និឧប់ទីាវមើ���ឬមើម្រា�ះថុ្នាំក់មើកើ�មើ�ើង សូិ��យការណ៍ភុា�ៗមើ�មើ�ការឬថុ្នាំក់មើលើរប់ស់ិ�ុួនិភុា�ៗមើទាះបី់
មើរឿង�ូចតាចក៏មើដ្ឋាយ មើ�ើយសិ�ំការដែណនំា។

សារធា��រ�ំយសិរ�ីងគងាយឆ្នាំប់មើឆ្អឹះ

�ូមើចុះហ្កា�ប់ងើអណាា �មើភិុើង។
[ឧទា�រណ៍]

● បារ ី

● ចង្ក្រាងាើ និ

● ផ្ទាើ មើភិុើងនៃនិការផារ ការកា�់ �� សិ�ីនិឆ្នាំប់

● ទូីរសិពីានៃ� (អគំគិសិនីិសាា ទិីចមើពីល�និ សារឬការ�លចូល�ក)

អគំគិសិនីិសាា ទិីចក៏កុាយជា�ូលមើ���ឆ្នាំប់មើឆ្អឹះដែ�រ 

�ូមើចុះម្រា�ូវម្រាប់ុងម្រាប់យ័�ុនឹិងចំណ� ចខាងមើម្រាកា�។

● ភាា ប់់ដែ�ស�ី។

● ថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យម្រា�ូវចាក់យឺ�ៗ មើ�ើយកូរយឺ�ៗដែ�រ។

● ពាក់ដែសិីកមើជិើងការពារអគំគិសិនីិសាា ទិីច និិង

សិមើ�ុ�កបំ់ពាក់ការពារឆ្អឹុងចរនិាអគំគិសិនីិសាា ទិីច។

ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុនឹិងការពី�លមើដ្ឋាយសារ

សារធា��រ�ំយសិរ�ីងគ។
●  មើពីលមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យ ម្រា�ូវពាក់�� សិការពារជា�ិពី�ល។

● ឧសិា�៍បិ់ទីគំម្រា�ប់ថំុ្នាំ�ប់/សាំង�យ។

● មើប់ើកកងាា រប់ាូរ�យល់ បំ់ពីង់ប់មើញ្ចច ញ់�យល់។

● ពិីនិិ�យសិនិុឹកទិីនិុន័ិយសិ�វ�ិិភាពី (SDS) ថ្នាំមើ�ើ�និ

សិ�សិធា��គីំ�ីដែប់ប់ណា�ុះមើ�កុ�ងមើនាះ។

ប់និាប់់�យថំុ្នាំ

�ំបូ់ង មើប់ើកក�ងតាក់ 

កងាា រប់ាូរ �យល់។

�� ប់់ដែ�និ!
មើភិុចយកដែវ �និតា
ការពារ�ក។

អូយ! អ�់មើកើ�មើទី!

ពាក់�� សិការពារ

ជា�ិពី�លអ�់មើកើ�មើទី!

�កយឺ�មើសាះដែ�

មើ�ើើបានិមើលឿនិម្រា�ន់ិមើប់ើ។

នៃ�ៃមើនិះមើ�ា  អ�ីចឹង

ម្រា�ូវដែ�ប់ាូរ�យល់មើចញ់ចូល

ឲ្យយម្រាគំប់់ម្រា�ន់ិណា។

មើ� �ី�ុឹង!
មើ��ចមើ�ើយ?

ប់��នាែ និនៃ�ៃមើម្រាកាយ

�ំ�ំសិ�ំមើទាសិដែ�ល
មើ�ើើឲ្យយបារ�ភ...។

ដែភិុក�ុឹង
មើកើ��ី?

មើពីល �យ ថំុ្នាំ�ប់មើដ្ឋាយ ម្រាប់ញាប់់

សាំង�យខាា �ចូល។

�ំ�ំសិ�ំមើទាសិដែ�ល�ំ�ំ�ិនិបានិ

�យការណ៍មើរឿងមើនិះដែ�រ។

មើទី �ំ�ំ��សិដែ�លផាល់អាទិីភាពី

មើលើការងារ មើ�ើយ�ិនិបានិដែណនំា

ឱ្យយពាក់ឧប់ករណ៍ការពារ និិង

មើ�ើើការប់ាូរ�យល់មើចញ់ចូលឲ្យយ

បានិសិពីើ។ សិ�ំមើទាសិផង។

មើទាះបី់ម្រាប់ញាប់់
ក៏មើដ្ឋាយ សិ�វ�ិិភាពី

និិងសិ��ភាពី
គឺំជាអាទិីភាពីទីី 1។

�ូមើចុះការមើ�ើើការ

តា� សិាង់ដ្ឋារ 

ការងារគឺំសំិខាន់ិ។

ថំុ្នាំរ�ំយដែ�លមើម្រាប់ើកុ�ងថំុ្នាំ�ប់

សាំង�យ សូិ�ចា�់ដែចងមើដ្ឋាយ

មើ�រពីតា�ប់ទីប់ញ្ហាា ប់ងាើ រការ

ពី�លមើដ្ឋាយសារធា��រ�ំយសិរ�ីងគ។

ម្រាគំប់់�ុមើ�មើ�ងចម្រាកបានិ

យល់�ឹងថ្នាំសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ

គឺំជាអាទិីភាពីច�ីងបំ់ផ��។* ថំុ្នាំរ�ំយដែ�ល�និរបូ់សិញ្ហាា GHS �និផលប់�ះពាល់មើម្រា�ះថុ្នាំក់កុ�ងកម្រា�ិ��ួយ �ូមើចុះសូិ�អានិ

ព័ី�៌�និនៃនិ�ួអកសរមើ�ើយពិីនិិ�យប់ញ្ហាា ក់ផលប់�ះពាល់មើម្រា�ះថុ្នាំក់រប់ស់ិថំុ្នាំរ�ំយជា�ួយ�ុនឹិង

អុកម្រាគំប់់ម្រាគំងនិិងអុកមើ�ើើការមើផសងមើទីៀ�។

シンナー

ឯកសារមើ�ង៖ ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ុ�ក�� ំងហ្កាើ ពីីសិ�វ�ិិភាពីនិិង

សិ��ភាពីរប់ស់ិអុកមើ�ើើការងារ (ឯកសារសិម្រា�ប់់អប់់រ)ំ 

[ការមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិសារធា��គីំ�ី(�ូលដ្ឋាា និ)]



CASE 3
មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិឧប់ករណ៍/�� សិ�ីនិឱ្យយបានិសិ�ស្រួសិប់

នៃ�ៃមើនិះមើយើងបាញ់់ថំុ្នាំ
បំ់ដែណកនៃនិមើម្រាគំឿងប់នុាស់ិ

អគំគិសិនីិមើនិះ។

អូនិឯងជួិយមើលើក

បំ់ដែណកដ្ឋាក់ចូលរមើទីះជិញ្ចាូ និ

អីវា�ន់ិមើ�ើយជិញ្ចាូ និមើ�កដែនិុង

មើ�ើើការតា�ម្រាចកមើម្រាកាយ។

មើ�ើយអូនិឯង

ជួិយពីយួរបំ់ដែណកមើនាះ

�ពក់នឹិងម្រាប់ដ្ឋាប់់ពីយួរ។
បាទី!

ដែ�សពានិ�ឹកជិញ្ចាូ និមើដ្ឋាយ�ពក់មើ�ង អស់ិបំ់ដែណកមើ�ើយ
ជួិយជិញ្ចាូ និ

ដែ���ក។

អូមើ�!

ដ្ឋាក់ដែលង
ចូលមើ�ើយ។

ស្រួសិូ� ស្រួសិូ�!

អា!
ម្រាប់យ័�ុ!

រមើទីះជិញ្ចាូ និ

អីវា�ន់ិ �ួល !?



អា!?

អូយ!
មើ��ចមើ�ើយ?

�ៃន់ិ មើពីកកមើម្រា�ើក
អ�់បានិ! ជួិយផង!

ជួិយផង ជួិយផង! 
�និមើម្រា�ះថុ្នាំក់មើ�ើយ!

��ឹ�? �និមើរឿងអី

អ�ីមើចះ...។

អា! សាំដែ�និ!

អ�់បានិ
ចាប់់អារ�ែណ៍ ពីយួរ

បំ់ដែណក��សិបា�់។

ពីយួរមើ�ើងវញិ់

សិិនិមើទីើប់បានិ។



CASE 3 សិរ�ប់�ក

មើ�កុ�ងមើ�ងចម្រាក ក�ំរ�់។
មើពីល�និភាពី�ិនិម្រាប់ម្រាក�ី ម្រា�ូវប់ញ្ចឈប់់

�� សិ�ីនិមើ�ើយដែស្រួសិកម្រាបាប់់អុកជិ�ំវញិ់។1 2

ម្រាប់យ័�ុនឹិង�� សិ�ីនិបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ!TIPS

 មើ� មើ�ងចម្រាក សូិ�ក�ំរ�់ មើ� ផុូវបំ់ដែប់ក សូិ�ឈឺប់់

ប់និាិចពិីនិិ�យមើឆ្អឹើង សាើ ំ។

ម្រាប់យ័�ុនឹិងការរអិល�ួល ការទាក់ចូល មើពីលមើដ្ឋាះដ្ឋាក់។ មើប់ើ

�និភាពី�ិនិម្រាប់ម្រាក�ីមើកើ�មើ�ើង សូិ�ក�ំសិន់ុិមើសុា ច�ចបូិ់��ងបិ់ទី

ប់ញ្ចឈប់់ម្រា�អាសិនិុ មើ�ើយដែស្រួសិកម្រាបាប់់អុកជិ�ំវញិ់។

រ �បូ់�បាញ់់ថំុ្នាំ �� សិ�ីនិ�ប់ថំុ្នាំកូ�រ�ូរ �� សិ�ីនិកូរ

ប់�កនឹិងនៃ�មើពីលប់មើម្រាង�និ

ឬសិ�ា �កាលបាញ់់

នៃ�ម្រា�ូវបានិទាញ់ចូលកុ�ង��ំរ�ូរ មើស្រួសា�នៃ�ម្រា�ូវបានិទាញ់ចូលកុ�ងអ័កសប់ងើិល

�� សិ�ីនិបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ�និម្រាប់មើភិទីមើផសងៗ។ �� សិ�ីនិដែ�លវលិ �� សិ�ីនិ�ំមើណើ រការ
មើដ្ឋាយមើលីឿនិមើលឿនិ ចំាបាច់ម្រា�ូវម្រាប់យ័�ុជាពិីមើសិសិ។

ស្រួសិូ� ស្រួសិូ�!

អា!
ម្រាប់យ័�ុ!

អា! សាំដែ�និ!

អ�់បានិ
ចាប់់អារ�ែណ៍ ពីយួរ

បំ់ដែណក��សិបា�់។

ពីយួរមើ�ើងវញិ់

សិិនិមើទីើប់បានិ។

អីយ�ូយ

អូយ!! មើ��ច
មើ�ើយ!?

មើអ ខាងមើនិះក៏�និ
មើម្រា�ះថុ្នាំក់ដែ�រ។

�កជួិយផង!

�ំ�ំ របួ់សិ ���

មើ�ើយក៏បាក់
កមើជិើង។

�ំ�ំបំ់ដែណករបូ់�

មើ�ើយរអិល�ួល
បាក់កនៃ�។

មើពីលជិញ្ចាូ និរមើទីះជិញ្ចាូ និអីវា�ន់ិ ម្រា�ូវ

មើ�យឺ�ៗមើដ្ឋាយម្រាប់យ័�ុនឹិងអើី

ដែ�លមើ�ជិ�ំវញិ់។

មើលើសិពីីមើនិះ ការពិីចារណាថ្នាំមើ�ើ

�និមើម្រា�ះថុ្នាំក់ដែប់ប់ណាកំពី�ង

ប់ងើប់់�ុួនិមើ�ជិ�ំវញិ់�ុួនិ��និ

ចាប់់មើផាើ�មើ�ើើការ គឺំជាមើរឿងសំិខាន់ិ។

មើប់ើ�និភាពី�ិនិម្រាប់ម្រាក�ីមើកើ�មើ�ើងមើពីលមើ�ើើការងារ

មើដ្ឋាះដ្ឋាក់ ម្រា�ូវប់ញ្ចឈប់់ដែ�សពានិ�ឹកជិញ្ចាូ និមើ�ើយ

ដែស្រួសិកម្រាបាប់់អុកជិ�ំវញិ់។

អុក ទំាង 2  បានិ មើប់ាជំា ថ្នាំ 

នឹិង មើ�ើើ ការ មើដ្ឋាយអារ�ែណ៍សិៃប់់

ពីី មើពីល មើនិះ � មើ�។



យល់ចាស់ិមើ�ើយមើ�ថ្នាំ
មើម្រា�ះថុ្នាំក់គឺំមើ�ដែកីរៗ�ុួនិ
មើដ្ឋាយមើយើង�ិនិនឹិកសាែ និ?

មើ�ើ�ីីសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ

មើ�កដែនិុងមើ�ើើការ សាែ រ�ី

រប់ស់ិ�ុក់ៗនិិងការមើ�រពី

កីួនិចាប់់គឺំសំិខាន់ិ។

មើ�ើយ......

ចំណ� ចឆ្អឹគងៗរប់ស់ិ
�ួអងគគឺំស្រួសិមើ�ៀង

នឹិងអុកណា�ុក់។
��ឹ�?

�និនិិ�យអីដែ�និ?

មើម្រា�ះថុ្នាំក់ការងារគឺំ

�ិនិដែ�និជាមើរឿងអុក�នៃទីមើនាះមើទី

វាគឺំជាប់ញ្ហាា មើ�ដែកីរៗ�ុួនិមើយើង។

អូមើ�!
�ំ�ំនឹិង�ំម្រាបឹ់ងមើ�ើើការ�ល់នៃ�ៃ

មើដ្ឋាយមើ�រពីកីួនិចាប់់!

ម្រា�ូវចងចំាថ្នាំការមើ�រពី
កីួនិចាប់់គឺំជាការការពារ
"�ុួនិម្រាបាណ" "ម្រាគំួសារ" និិង
"ការរស់ិមើ�" រប់ស់ិមើយើង។

សិម្រា�ប់់កុ�ងករណី

�និអើីមើកើ�មើ�ើង

ការម្រាបាស្រួស័ិយទាក់ទីង�ុ
មើ�កដែនិុងមើ�ើើការជា

ម្រាប់ចំានៃ�ៃក៏សំិខាន់ិផងដែ�រ ។



វាការពារ�ិនិឲ្យយមើកើ�
�និផ្ទាើ មើភិុើងមើដ្ឋាយ
រមំើដ្ឋាះមើចញ់ចរនិា
អគំគិសិនីិសាា ទិីច មើ�ើយ
ការពារមើជិើងពីីវ�ិ��ៃន់ិ

ពាក់ដែសិីកមើជិើងទំី�ំដែ�លម្រា�ូវនឹិង �ុួនិឯង។

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លសិកាិសិ� នឹិងការងារ។

វាការពារ

ការធុាក់ រអិល

ធុាក់ពីីទីី�ពស់ិ

ជាមើ�លការណ៍ម្រា�ូវមើម្រាប់ើ

ដែ�សម្រាកវា�់សិ�វ�ិិភាពី

រ�ជំិ�ំវញិ់�ុួនិ។ មើម្រាប់ើរប់ស់ិ

ដែ�លសិកាិសិ�នឹិង

ប់រសិិានិការងារ។

ដែសិីកមើជិើងសិ�វ�ិិភាពីការពារអគំគិសិនីិ

សាា ទិីចមើដ្ឋាយ�និរបំាងការពារច�ងមើជិើង

ឧប់ករណ៍ការពារធុាក់

ឧប់ករណ៍ការពារផុូវ�មើងាើ�

វាការពារក�ំឲ្យយស្រួសិូប់ចូល

កមើ�ាចភាគំលាិ�។

វាការពារក�ំឲ្យយស្រួសិូប់ចូល

ឧសិែ័និពី�លជាមើ�ើ�។

�� សិការពារ
កមើ�ាចភាគំលាិ�

�� សិការពារជា�ិពី�ល

វាការពារដែផុកកាល

ពីីការប់�ះទីងគិច

�ួកការពារ

ម្រា�ូវសាមើរដែ�សចងាើ រ�ឹឲ្យយ�ឹងលាមើ�ើ�ីី

ក�ំឲ្យយរកិំល��សិទីីតំាង។ �ួកដែ�ល

រងការប់�ះទីងគិចមើ�ើយមើទាះបី់�ាងកាី

ម្រា�ូវប់ាូរ�ែី។

● មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិងម្រាប់មើភិទី កំហ្កាប់់នៃនិសារធា��មើម្រា�ះថុ្នាំក់។

● ពិីនិិ�យមើ�ើលភាពីអិប់ជិិ�លា។

● ប់ាូរ�ម្រា�ងនិិងកំប់��ងចមើម្រា�ះ។

● ចំមើពាះម្រាប់មើភិទីដែ�លមើម្រាប់ើមើ�ើយមើចាល ម្រា�ូវមើ�រពី

រយៈមើពីលកំណ�់មើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ។

មើប់ើ ស្រួសិូប់ចូលកមើ�ាចភាគំលាិ�

មើម្រាចើនិកុ�ងរយៈមើពីល យូរ អាច

 នឹិងមើកើ�ជំិងឺសួិ�មើដ្ឋាយសារ

ស្រួសិូប់�ូលី(Pneumoconiosis)។

សូិ�មើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ការពារ
ដែ�លម្រា�ូវនឹិង

មើ�លបំ់ណងមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ!

ឧប់ករណ៍
ការពារ
ជាមើ�ើ�

មើស្រួសា�នៃ�

មើអៀ�

ដែវ �និតាការពារ

សិមើ�ុ�កបំ់ពាក់ការពារ

សារធា��គីំ�ី

មើម្រាប់ើរប់ស់ិមើ�ើើពីីសារធា��ម្រា�ូវ

នឹិងមើ�លបំ់ណងមើម្រាប់ើម្រាបាស់ិ

នៃ�ដែវង ម្រា��ម្រាបំា។

ពាក់ទំី�ំដែ�លម្រា�ូវ

នឹិង�ុួនិឯង។

ពីយួរពីីទីីតំាង�ពស់ិតា�

ដែ�លអាចមើ�ើើបានិ។

មើម្រាប់ើរប់ស់ិដែ�លម្រា�ូវនឹិង

ម្រាប់មើភិទីនៃនិវ�ិ�មើម្រា�ះថុ្នាំក់

និិងសារធា��មើម្រា�ះថុ្នាំក់។

វាការពារដែភិុកពីី

ការខាា �ឬ

ចំហ្កាយនៃនិថំុ្នាំរ�ំយ

វាការពារ�ងកាយពីី

សារធា�� គីំ�ី

ភាគំលាិ�ជាមើ�ើ�

វាការពារ�ងកាយពីី

សារធា�� គីំ�ី

ភាគំលាិ�ជាមើ�ើ�

វាការពារនៃ�ពីី

សារធា�� គីំ�ី

និិងរប់ស់ិ���ជាមើ�ើ�

ចំណ� ចសំិខាន់ិទីី2នៃនិវធិានិការ ចំណ� ចសំិខាន់ិទីី3នៃនិវធិានិការ
សូិ�មើម្រាប់ើឧប់ករណ៍ការពារដែ�លម្រា�ូវនឹិង

ទំី�ំ�ងកាយ!
ក�ំទី�កមើចាលទំាងម្រាប់ឡាក់ឬ�និការ�ូចខា�!

មើប់ើ ទំី�ំ �ិនិម្រា�ូវ 

ម្រា�ូវសិ�ំប់ាូរភុា�។

សិ�ា �ម្រាប់ឡាក់មើចញ់។ រកាទី�កមើ�កដែនិុងសាា �។

មើប់ើ�និការ�ូចខា� �និ
ម្រាប់មើហ្កាង ម្រា�ូវប់ាូរ�ែី។

ចំណ� ចសំិខាន់ិទីី1នៃនិវធិានិការ
សូិ�ពាក់ឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ មើម្រាប់ើឲ្យយម្រា�ឹ�ម្រា�ូវ!

ក�ំឲ្យយ��សិទីីតំាង

ឬ�និចមើនុាះ!

ឧប់ករណ៍ការពារ
ម្រា�ូវមើម្រាជិើសិមើរ ើសិរប់ស់ិ

សិកាិសិ�ដែ�លម្រា�ូវនឹិង
ការងារដែ�លមើ�ើើ មើ�ើយ
មើប់ើមើម្រាប់ើ�ិនិម្រា�ឹ�ម្រា�ូវគឺំ
វា�ែ និន័ិយមើនាះមើទី!



មើចញ់ផាយ ដែ��ីនាឆំុ្នាំ2022

មើចញ់ផាយមើដ្ឋាយ៖ ម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី

មើរៀប់ចំមើដ្ឋាយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.
សិ�ការជា�ួយ៖ ការងារប់មើងើើ�សិ�ភ រឧប់មើទីសិសិម្រា�ប់់អប់់រ ំ
អំពីីសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យពាក់ព័ីនិធនឹិងការងារបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ
ផលិ�មើដ្ឋាយ៖ Sideranch Inc.

ដែសិើងយល់តា�រយៈគំំនូិរ�ុ�ក�� ំងហ្កាើ

សិ�វ�ិិភាពីអនា�័យកុ�ងការងារបាញ់់ថំុ្នាំ�ប់ថំុ្នាំ



ទំីនាក់ទំីនិងសាកសួិរព័ី�៌�និអំពីីឯកសារមើនិះ

ការ�ិល័យសិ�វ�ិិភាពី 

 នៃនិដែផុកសិ�វ�ិិភាពីអនា�័យ 

 នៃនិនាយកដ្ឋាា និសិាង់ដ្ឋារការងារ 

 នៃនិម្រាកសួិងសិ�ខាភិិបាលការងារនិិងសិ����លភាពី


