
ま

介護業の安全衛生
យល់់ដឹឹងតាាមរយះម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga)
ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមមើមើល់ថែ� (Kaigo)

ん が でで わ か る ភាាសាាថែ�មរ
クメール語版



ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនេះ�ើងសិិក្សា�ាស្វែសិែង�ល់់
ពីីសិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ថ្ងៃ�
ឧសិ�ាហក្សាម័មនេះម័ើល់ស្វែ�!

"ដួួល់" "ចល់នាាផ្ទុុ��ដួំនេះ�ើកាារ/

ដួំនេះ�ើកាារបងំំហួសិ"

 នេះ�ចើ�ស្វែម័�ស្វែ��ស្វែ�!

កាារនេះម័ើល់ស្វែ�ជាាកាារងាារនេះម័ើល់ស្វែ�
ទាំាំម័�ុសិសចាាសិ់
ដួូចនេះ�ះ ពីិនេះសិសិសិុវតិិ្ថិភាាពី
អនាាម័័�គឺឺសិំខាា�់ណាាសិ់ណាាា។

ស្វែម័�នេះហើ�!

ដួំបូងនេះ�ើងនេះម័ើល់ស្ថាាា�ភាាពី
នេះក្សាើត្ថិមាា�នេះ��ាះកាារ(Rosai)
(ឬនេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ)!

ម័ូល់នេះហត្ថិុចំបងថ្ងៃ�នេះ��ាះកាារ(Rosai)
មាា�ដួូចនេះ�ះណាាាបូ��ៗ។

បាា-� ចាា-សិ!

បុគឺគល់ិក្សានេះម័ើល់ស្វែ�ជាាធម័មតាា

�បុង�ប�័ត្ថិន�បកាារអែី

នេះពីល់ក្សាំពីុងនេះធែើកាារ?
ចាាប់អាារម័ម�៍ដួល់់នេះហើ�។

ចំ�ួ�ក្សារ�ីនេះក្សាើត្ថិមាា�នេះ��ាះកាារ(Rosai)

 នេះ�ាង៖ �ក្សាសិួងសិុខុុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ”កាារវិភាាគឺស្ថាាា�ភាាពីនេះក្សាើត្ថិមាា�នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារឆ្នាំាាំ2018/ឧសិ�ាហក្សាម័មសិុខុភាាពី

អនាាម័័�(ម័ជ្ឍឍម័�ឌល់សិុខុុមាាល់ភាាពីសិងគម័នេះ�ើង)” (ស្វែខុ5ឆ្នាំាាំ2019)

១ ដួួល់ ៣៣21 នាាក្សា់

2 ចល់នាាផ្ទុុ��ដួំនេះ�ើកាារ/ដួំនេះ�ើកាារបងំំហួសិ ៣186 នាាក្សា់

3 ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ/ដួួល់ធ្លាាាក្សា់ 625 នាាក្សា់

4 នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ចរាាចរ�៍ 54៣ នាាក្សា់

5 បុក្សា�ងគិច 4៣8 នាាក្សា់



ហន�ងនេះហើ�។

អញ្ចឹឹ�ង
"ចល់នាាផ្ទុុ��ដួំនេះ�ើកាារ/ដួំនេះ�ើកាារបងំំហួសិ"
ជាានេះ��ាះកាារ(Rosai)ដួូចនេះម័េចស្វែដួរនេះ�ា។

ភាាគឺនេះ�ចើ�, ឈឺឺចនេះងះះនេះ�ា�ស្ថាារចល់នាាដួងខុួ��
�ិងជ្ឍំហរស្វែដួល់ម័ិ�តាាម័ធម័មជាាត្ថិិ។

នេះដួើម័ីីអនក្សា��ួល់នេះសិវាានេះម័ើល់ស្វែ�ផ្ទុងស្វែដួរ
វាានេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ស្វែម័�ហន�ង ស្វែដួល់នេះធែើកាារបងំំហួសិ។

ឈឺឺចនេះងះះងាា���ងរាំាំថ្ងៃរ�
ដួូចនេះ�ះចាាំបាាច់�បុង�ប�័ត្ថិន។

ខុំ�ំវិញ �ត្ថិ�ម័ឈឺឺត្ថិិចៗ
សិុខុចិត្ថិេ�ទាំាំ...។

ស្វែម័�បាា�។

ស្វែត្ថិ រាា�កាារ�៍ម័ួ�ៗ
ខុិ�ល់ដួល់់នេះហើ�នេះ�ាក្សា�គឺូ......

នេះពីល់ម័ិ��សិួល់ខុួ��
�ាច់ខាាត្ថិរាា�កាារ�៍!
ស្ថាាាប់បាា�នេះ�!?

បាា បាា បាា�!

�ទាំាំម័ិ�ល់ូនេះ�!
មាា�អែីខុុសិ�ប�ក្សាតី្ថិ
រាា�កាារ�៍ភាាាម័គឺឺជាាប�
បញ្ញាាាតិ្ថិត្ថិ�ងរឹង។

ឧទាំាហរ�៍ ក្សាន�ងកាារងាារនេះម័ើល់ស្វែ�
នេះ�ចើ�នេះក្សាើត្ថិមាា�ឈឺឺចនេះងះះនេះ�ា�ស្ថាារ
 ជ្ឍួ���ានេះល់ើក្សាផ្លាាាសិ់ពីីរនេះ�ះរុញ

ហ៎ាាាសិ?



ម័�ំាង នេះពីល់�ប់
នេះ�ា�ស្ថាារអនក្សា��ួល់នេះសិវាាក្សា៏មាា�អាារម័ម�៍ងងុ�
ដួូចនេះ�ះកាារជ្ឍួ�នេះម័ើល់កាា�់ស្វែត្ថិពីិបាាក្សាជាាងនេះពីល់ថ្ងៃ�ៃ
នេះហើ��ាាងណាាក្សា៍មាា�នេះ�បើក្សាំ�ាំងបងំំហួសិស្វែដួរ។

ឧទាំាហរ�៍ នេះពីល់�ប់ក្សា៏នេះ�ា�

នេះពីល់មាា�អាារម័ម�៍ឈឺឺ

�ត្ថិូវរាា�កាារ�៍ម័ិ�បាាច់ខាាាសិ់នេះអៀ�នេះ�!

"ដួួល់"ក្សាន�ងម័ួ�ឆ្នាំាាំមាា�រហូត្ថិដួល់់

ចាាប់ពីី៣000នាាក់្សានេះ�ើងស្វែដួរណាាា។

ហន�ងនេះហើ�! ម័ិ��ត្ថិ�ម័ដួួល់
មាាាក់្សាឯងនេះ�

អញ្ចឹឹ�ងនេះតាាះ

ក្សាស្វែ�ួងនេះធែើកាារជាាក្សា់ស្វែសិេង

នេះ�ានេះម័ើល់!

នេះពីល់ខុួះដួួល់ជាាម័ួ�ទាំាំង
អនក្សា��ួល់នេះសិវាាក្សា៏មាា�។

នេះធែើនេះម័េចកាារពាារឈឺឺចនេះងះះបាា�នេះ�ា�គឺូ?

វិធ្លាា�កាារ
មាា�នេះផ្ទុសង...

នេះ�បើឧបក្សារ�៍កាារពាារចនេះងះះ �ិង

ឧបក្សារ�៍ជ្ឍំ�ួ�សិ�មាាល់ប�ុ�ក្សាចនេះងះះ

ក្សា៍ល់ូស្វែដួរណាាា។

នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ណាាសិ់...!

ដួំបូង
�ត្ថិូវមាា�ចំនេះ�ះដួ�ង�ត្ថិ�ម័�ត្ថិូវ�ិង
បនេះចឹក្សានេះ�សិជ្ឍួ�នេះម័ើល់សិិ�។



ងូត្ថិ�តាាំ��ក្សាស្វែម័�បាា�?
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ហន�ងនេះហើ�
ស្វែត្ថិនេះជ្ឍើងឈឺឺ...។

អញ្ចឹឹ�ងចាាំខំុ�ំជ្ឍូ�បាា�!

រាាល់់នេះល់ើក្សា
អរគឺុ�ណាាសិ់...។ បាា�អត់្ថិអីនេះ�។

កាា�់ស្ថាាាខុំ�ំម័ក្សា!

អនេះញ្ចឹ�ើញម័ក្សាខាាងនេះ�ះ។

អាាង�តាាំ��ក្សា(Furo)
ស្វែម័�ចាាសិ-?

ចាាសិ
�ីនេះ�ះ!



�ាាប់នេះហើ�!
ក្សា�មាាល់ឥដួឋនេះសិើម័!!

អនក្សាម័ុ�
ម័ិ�បាា�ជ្ឍូត្ថិខុួ��នេះអាា�
ស្ថាាាត្ថិ។

សិូម័ចាាំប�េិច!
ខុំ�ំជ្ឍូត្ថិក្សា�មាាល់ឥដួឋសិិ�

អាាង�តាាំ��ក្សា(Furo)
�សិួល់ខុួ��ស្វែម័�នេះ�បាា�-។

ខុំ�ំចូល់ចិត្ថិេខាាាំងស្វែដួរបាា�។

!?

នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់!



ល់ូនេះហើ�អញ្ចឹឹ�ង...។
អរគឺុ�។
ខុំ�ំអត្ថិ់អីនេះ�។

មាា��ត្ថិូវ�ត្ថិង់ណាា
នេះ�បាា�...?

ម័ិញល់ឺសិំនេះ�ង
ខាាាំង...!

អនក្សាទាំាំងពីីរ
អត្ថិ់អីនេះ�?

�ានេះហើ�ណាាា...!
ម័ិ�ស្វែម័�
�ានេះហើ�នេះ�
ណាាា!! អនក្សា�គឺូ!

�ាា�អីបេះពាាល់់
ដួល់់ជ្ឍីវិត្ថិនេះ�។

បេះ�ត្ថិូវចនេះងះះ�ិង
ក្សា�ាល់ត្ថិិចនេះ�។

អាាា-!
ល់ូនេះហើ�ច�ង...។

ម័ិ�ល់ូអីត្ថិិច
នេះ�ណាាា។

ថ្ងៃដួទាំាំងពីីរបាាំងជាាប់នេះហើ�
នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ណាាា?

ម័ក្សាពីីក្សា�មាាល់ឥដួឋនេះសិើម័
ផ្ទុងស្វែដួរ

�ត្ថិូវ�ប�័ត្ថិនជ្ឍំហ៎ាា�

នេះជ្ឍើងជាា�ិចឹ។

នេះពីល់ជ្ឍួ�នេះម័ើល់
ម័ិ��ត្ថិូវកាា�់របសិ់នេះ�ា��ង
ថ្ងៃដួនេះ�។

នេះពីល់ក្សា�មាាល់ឥដួឋនេះសិើម័
�ត្ថិូវជ្ឍូត្ថិសិំអាាត្ថិនេះអាា�បាា�
ល់ូិត្ថិល់ូ�់ណាាា។

នេះល់ើសិពីីនេះ�ះ
បូ��ដូួចជាាម័ិ��ល់់ពីី
ភាាពីភ័័�ខាាាចថ្ងៃ�កាារដួួល់
នេះ�។

នេះពីល់�ងគិចខាាាំង�ត្ថិូវក្សា�ាល់
អាាចបេះពាាល់់ដួល់់ជ្ឍីវិត្ថិផ្ទុង
ណាាា។

�ត្ថិូវនេះអាា�អនក្សា�គឺូពីិ�ិត្ថិយ
សិិ�ណាាា។

�ិ�ា�អញ្ចឹឹ�ង
អត្ថិ់មាា�អីខុុសិ�ប�ក្សាត្ថិី
នេះ�។

ជាាពីិនេះសិសិជាាងនេះគឺផ្ទុួ�វនេះដួើរជាាពីិនេះសិសិជាាងនេះគឺផ្ទុួ�វនេះដួើរ

អូរអញឹ្ចឹ�ង!?អូរអញឹ្ចឹ�ង!?
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អូ�អូ�ឈឺឺ...
ចនេះងះះនេះ�ាឈឺឺ។ សិូម័នេះទាំាសិស្វែដួល់

នេះអាា�រង់ចាាំ!

ធៃ�់ធៃរនេះហើ�
អត្ថិ់នេះទាំាសិផ្ទុងណាាា។

ពីីនេះដួើម័ម័ក្សាខុំ�ំញ៉ាំាាំនេះ�ចើ�
អញ្ចឹឹ�ងបាា�មាាឌធំ។ អត្ថិ់អីនេះ� អត្ថិ់អីនេះ�

�ុក្សានេះអាា�ខុំ�ំ។

នេះតាាះ នេះងើប
ផ្លាាាសិ់នេះ�ាស្វែ�គឺ!

ម័ក្សានេះ�ះត្ថិិចនេះម័ើល់!

ថ្ងៃ�ៃម័ុ�នេះ�ើបដួួល់នេះហើ�នេះ�ៀត្ថិ
ក្សាុំខុំហួសិណាាា។

អនក្សា��ួល់នេះសិវាាស្វែដួល់
មាា�មាាឌធំ
តាាម័វិ�័�នេះ�ា�ីនេះ�ះ
�ត្ថិូវមាា�2នាាក្សា់ជ្ឍួ�
នេះម័ើល់ណាាា។

ខុំ�ំនេះធែើបាា�
មាាាក់្សាឯង!

ជាាវិ�័�នេះដួើម័ីីកាារពាារ
ខុួ���បាា�អនក្សា��ួល់នេះសិវាា
�ិងខួុ��នេះ�ើងផ្ទុងណាាា...។



នេះម័ើល់នេះ�ះនេះម័ើល់
ខុំ�ំហ៎ាាត់្ថិស្ថាាច់ដួុំណាាា!

នេះម័ើល់ក្សាំ�ាំងខុឹី
ខុួ��ឯងនេះម័ើល់!

ខុំ�ំថ្នាាម័ិ�នេះក្សាើត្ថិនេះ�ណាាា។
ចាាំត្ថិិចណាាា
ខុំ�ំ�ក្សាឧបក្សារ�៍ជ្ឍំ�ួ�
ម័ក្សា។

!?

មាាាក់្សាឯងដួូចជាាត្ថិ�ងពីិបាាក្សា...។អត្ថិ់អីនេះ�?

គឺិត្ថិថ្នាា...គឺិត្ថិថ្នាា...
ម័ិ�អាាចរំខាា�ដួល់់រាាម័ម័ិ�អាាចរំខាា�ដួល់់រាាម័
ចីង(Sempai)។ចីង(Sempai)។
នេះធែើមាាាក្សា់ឯងបាា�នេះហើ�!នេះធែើមាាាក្សា់ឯងបាា�នេះហើ�!

នេះពីល់ហន�ង
�ប�ងជ្ឍួ��ាា!

វាំា-

�ំ�ងដួូចជាា
ឈឺឺចនេះងះះអីហន�ង!?

ធៃ�់ហួសិកាារ
ស្ថាាា�......!!

សិូម័អនេះញ្ចឹ�ើញបាា�!សិូម័អនេះញ្ចឹ�ើញបាា�!



នេះពីល់ជ្ឍួ�នេះម័ើល់មាាាក់្សាឯង
�ត្ថិូវនេះ�បើឧបក្សារ�៍ជ្ឍំ�ួ�ដួ�ងនេះ�!
ដួូចជាា កាាាររំក្សាិល់
(Sliding board)

ម័ួ�ចំនេះហៀង �ាក្សា់នេះល់ើស្វែ�គឺ ម័ួ�ចំនេះហៀងនេះ�ៀត្ថិ

�ាក្សា់នេះ�កាាម័គឺូ�...។

នេះនាាះ ��ង
ងាា��សិួល់នេះធែើ...។

អត្ថិ់អីនេះ�!?
តាាំងស្ថាាារត្ថិីត្ថិិចនេះម័ើល់!

ឈឺឺឆ្អឹូ�ងខុនង�សួិច�ស្ថាាវ...
�ិ�ា�នេះអាា�ចំគឺឺ

"ឈឺឺខុនង"ណាាា។

ក្សារ�ីអនក្សា��ួល់
នេះសិវាាមាា�មាាឌធំ

សិូម័នេះ�បើឧបក្សារ�៍កាារពាារ�ិង
ឧបក្សារ�៍ជ្ឍំ�ួ�
តាាម័ល់�ធភាាពីស្វែដួល់អាាចណាាា។

នេះល់ើក្សានេះ�កាា��ត្ថិូវដួ�ងពីី
ជ្ឍំហរស្វែដួល់ប�ិ�ប�ុ�ក្សា
ដួល់់ស្វែផ្ទុនក្សាខុនងណាាា។

ស្វែខុស�ក្សាវាំាត្ថិ់
កាារពាារស្វែផ្ទុនក្សាខុនង

នេះហើ� នេះពីល់ម័ិ��សិួល់ខុួ��
ក្សាុំខុំនេះធែើនេះ�ៀត្ថិ �ត្ថិូវរាា�កាារ�៍!

នេះ�ើងទាំាំងអសិ់�ាា
គឺឺជាា�ក្សាុម័ស្វែត្ថិម័ួ�ណាាា។

ចុងនេះ�កាា�........
�ត្ថិូវនេះ�ារពីវិ�័�ដួ�ងនេះ�!

ខុំ�ំបាា�សិិក្សា�ាស្វែសិែង�ល់់ពីី
ល់ក្សាំ�ះចាាំបាាច់
ថ្ងៃ�វិ�័�ក្សាន�ងក្សាស្វែ�ួងនេះធែើកាារ

ត្ថិ�ម័ូវតាាម័�ី�បជ្ឍុំ�ំង�់។ត្ថិ�ម័ូវតាាម័�ី�បជ្ឍុំ�ំង�់។

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ចនេះងះះ...ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ចនេះងះះ...
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អនក្សាណាាក៏្សាបាា�!
ម័ក្សានេះ�ះ!

មាា�អែីស្វែដួរបាា�!?

ម័ិ��សួិល់នេះហើ�!
ភាាាម័ៗ�ស្ថាាប់ស្វែត្ថិក្សាូ�ត្ថិ...!

ចល់នាាត្ថិបថ្ងៃ�ខុួ��
 �ឺត្ថិ!

រាាងឈឺឺនេះពាាះ
តាាំងពីី�ពី�ក្សា

ម័ិញនេះ�ះ�ស្ថាាប់ស្វែត្ថិ...។

ម័ិ��បញ៉ាំាប់នេះ�
អាាចបេះពាាល់់ដួល់់
ជ្ឍីវិត្ថិ!

វិធ្លាា�កាារសិនេះ�ងាះាះបនាាា�់ 
�ុក្សាខុំ�ំនេះធែើ!

សិ�ា�ក្សាខុួ��ម័ក្សា

សិូម័នេះ�ា
�គូឺនេះពី�យម័ក្សា!

បាា�!

រក្សា�ាផួ្ទុ�វដួនេះងើើម័ អត្ថិ់អីនេះ�បាា�!?



ស្ថាាា�ភាាពី�ាាងនេះម័េច
នេះហើ�ហន�ង?

�ាត្ថិ់ក្សាូ�ត្ថិភាាាម័ៗ

ស្ថាាារត្ថិីក៏្សាចុះនេះខុ�ា�ផ្ទុង!

ខុំ�ំបាា�អ�ុវត្ថិេ�៍
វិធ្លាា�កាារសិនេះ�ងាះាះ
បនាាា�់។ បូ��...

បាា� សិូម័នេះទាំាសិ
�បញ៉ាំាប់នេះពីក្សានេះភ័ួច...។

នេះហើ�ជ្ឍួ�សិនេះ�ងាះាះ
ស្វែម័�...?

អត្ថិ់ទាំាំងមាាាសិ់ អត់្ថិទាំាំង
នេះ�ស្ថាាម័ថ្ងៃដួ

វិធ្លាា�កាារសិនេះ�ងាះាះ
បនាាា�់ហន�ង
ម័ិ�អីនេះ�...

ឈាាម័ �ាម័ក្សា ឬក្សាំអួត្ថិ
ម័ិ��ត្ថិូវបេះផ្លាាាល់់��ងថ្ងៃដួនេះ� 
នេះ�ះជាាវិ�័�។

អាាចសិងស័�ម័ក្សាពីីសិត្ថិែល់ូិត្ថិក្សាន�ង�ក្សាពីះ
ស្វែដួល់បណាាាល់នេះអាា�រាាគឺក្សាូ�ត្ថិ
ដួូចនេះ�ះចាាំបាាច់ពីិ�ិត្ថិយនេះរាាគឺ...

អាាចម័ិ�អីនេះ�នេះម័ើល់នេះ�ា។
អញ្ចឹឹ�ង
ល់ូនេះហើ�។

បូ��ស្វែដួរ
�ាច់ខាាត្ថិ�ត្ថិូវ
ពីិ�ិត្ថិយនេះរាាគឺស្វែដួរ។

នេះ�ា�ស្ថាារជ្ឍំងឺឆ្អឹួងគឺួរ
នេះអាា�ខាាាចណាាា។

បេះផ្លាាាល់់ក្សាំអួត្ថិ
ចប់នេះហើ�ណាាា។

�បស្វែហល់ឆ្អឹួងក្សា៏ថ្នាាបាា�ណាាា។

បាា�, អនក្សា�គឺូកំុ្សា�ិ�ា�
បំនេះផ្ទុួើសិបំភ័័�ខុំ�ំ...។

ងូត្ថិ��ក្សានេះហើ�
ម័ិ�អីនេះ�បាា�...។

ពីិត្ថិជាាម័�ុសិស
ម័ិ�ដួ�ងស្វែម័�...។



ដួូចអនក្សា�គឺូ�ិ�ា�
អញ្ចឹឹ�ងណាាា!

នេះដួើម័ីីបងាាារ�ប់ស្ថាាាត្ថិ់ជ្ឍំងឺឆ្អឹួង
ពាាក្សា់ឧបក្សារ�៍កាារពាារ នេះ�ះ
ជាាវិ�័�!

ពាាក្សា់មាាាសិ់ស្វែដួល់
ក្សាំ�ត្ថិ់នេះ�ា�វិ�័�។

នេះ�បើ1ដួងនេះហើ��ត្ថិូវ
នេះចាាល់។

ថ្ងៃដួអាាវមិ័��ត្ថិូវម័ូរនេះ�។

ពាាក្សា់ឧបក្សារ�៍កាារពាារគឺឺនេះដួើម័ីី
កាារពាារឆ្អឹួងជាានេះល់ើក្សា�ីពីីរ!

កាារនេះធែើនេះ�ា�ថ្ងៃដួ�នេះ�ឬ
របសិ់ពាាក្សា់ធម័មតាា
គឺឺNG(មិ័�ល់ូ)!

�ាងថ្ងៃដួ��ងស្ថាាបូូដួុំ

ក្សាំចាាត្ថិ់នេះម័នេះរាាគឺនេះអាា�
ស្ថាាាត្ថិល់ូ។

នេះ�កាា�ពីិ�ិត្ថិយនេះរាាគឺ...
ចុងនេះ�កាា�
ម័ិ�ស្វែម័�សិត្ថិែល់ូិត្ថិក្សាន�ង�ក្សាពីះនេះ�
គឺឺផ្លាាាស្ថាា�។

បូ��ផ្ទុងស្វែដួរ
គឺឺអវិជ្ឍ�មាា�(Negative)
នេះ�!

ខុំ�ំពីិត្ថិជាានេះស្ថាាក្សាស្ថាាា�ចំនេះពាាះ
ក្សារ�ីនេះល់ើក្សានេះ�ះ
នេះហើ�បាា��បុង�ប�័ត្ថិននេះល់ើក្សា
នេះ�កាា�ៗ។

"វិធីីចាាត្ថិ់ថែ�ង"
1. បិ�ស្ថាាាក្សានេះល់ើ�ង់ផ្លាាាសិុីក្សា1. បិ�ស្ថាាាក្សានេះល់ើ�ង់ផ្លាាាសិុីក្សា
     ស្វែដួល់�ាក្សា់ល់ី�ិ�ក្សាខុែក្សា់។     ស្វែដួល់�ាក្សា់ល់ី�ិ�ក្សាខុែក្សា់។

2. បាាញ់�ស្ថាាា�ក្សាំចាាត្ថិ់នេះម័នេះរាាគឺ
     នេះ�ាក្សាស្វែ�ួងក្សាខុែក្សា់នេះនាាះ។

៣. មាាាសិ់�ិងនេះ�ស្ថាាម័ថ្ងៃដួ, �បនេះភ័��ក្សា៣. មាាាសិ់�ិងនេះ�ស្ថាាម័ថ្ងៃដួ, �បនេះភ័��ក្សា
�ាសិ់នេះ�បើនេះហើ��ាសិ់នេះ�បើនេះហើ�
�ាច់ខាាត្ថិ�ត្ថិូវនេះចាាល់។�ាច់ខាាត្ថិ�ត្ថិូវនេះចាាល់។

ម៉ាាាស់ុមើពីទីយវះកាាត្ថិ់

មើ�សាាមនៃដឹមើ�ើើមើហើយមើចាាល់

អាាវមើអៀមថែវង(Gown apron)

ល់ី���ថែដឹល់ក់�វក់់�ត្ថិូវមើសាោាររំងាាើ់មើមមើ�ាគ
ឬរំងាាើ់មើមមើ�ាគមើ�ាយសាារធាាត្ថិុ�ាវរំងាាើ់មើមមើ�ាគ។



នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់មាា�ស្វែក្សាីរៗខុួ��
ស្ថាាា�ម័ិ�ដួល់់
ដួ�ងច�ាសិ់នេះ�ា?

សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ក្សាស្វែ�ួងនេះធែើកាារ
ចាាំបាាច់ណាាសិ់មាាាក្សា់ៗ�ល់់ដួ�ង
�ិងនេះ�ារពីវិ�័�។

�ត្ថិ�ម័នេះ�ះ
ស្ថាាក្សានេះម័ើល់នេះ�ើងវិញ
នេះខុសិស្ថាាាឌីម័េងនេះ�ៀត្ថិ។

ក្សាស្វែ�ួងខុុសិ�បស្វែហសិ
ថ្ងៃ�ត្ថិួអងគនេះចញម័ក្សានេះ�ះ
ដួូចអនក្សាណាាអនេះញ្ចឹឹះ។

ហមឺ?
ថ្នាានេះម័េច?

អាាា...អាាា...

�ំ�ុ�ថែដឹល់�ត្ថិូវ�ើុង�ើយ័ត្ថិន�ំមើ�ាះកាារងាារមើមើល់ថែ�(Kaigo)

ពាាក្សា់ស្វែសិីក្សានេះជ្ឍើងម័ិ�ងាា�រអិល់,
�ិងសូិម័�ាក្សា់ចិត្ថិេចំនេះពាាះ4S(នេះម័ើល់សិមាាារ�អប់រំរួម័)

នេះពីល់ថ្ងៃដួទាំាំងពីីរបាាំងជាាប់អាាចដួួល់ឬមាា�នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ថ្ងៃចដួ�យ
ដួូចនេះ�ះសិូម័�បុង�ប�័ត្ថិន។

មើពីល់នៃដឹទាំាំងពីីរបាំាំងជាាើ់សុូម
�ើុង�ើយ័ត្ថិន

សុូមើញ្ឈឈើ់កាារជួួយមើមើល់មើ�ាយ

ជួំហរើងំំហួសុ

សុូម�ើយ័ត្ថិន�ំមើ�ាះក់�ម៉ាាល់ជាា�់
មើសុើមឬ�ើឡាាក់់

សុូម�ើុង�ើយ័ត្ថិន�ំមើ�ាះជួំងឺឆ្លលង

កាារជ្ឍួ�នេះម័ើល់នេះ�ា�ជ្ឍំហរបងំំហួសិឬម័ិ�តាាម័ធម័មតាា
ជាាម័ូល់នេះហត្ថិុថ្ងៃ�កាារឈឺឺចនេះងះះ។

ក្សាំអួត្ថិ�ិងនេះនាាម័�ាម័ក្សាជាានេះដួើម័
ម័ិ��ត្ថិូវបេះផ្លាាាល់់នេះ�ើ�។
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នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ
�ាច់ខាាត្ថិម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិជាានេះរឿងអនក្សាដួ៍ថ្ងៃ�នេះ�
គឺឺជាាបញ្ហាាាស្វែក្សាីរខុួ��។

នេះដួើម័ីីនេះពីល់មាា�បញ្ហាាានេះ��ាះថ្នាាាក្សា់អី

បាា�!
ខុំ�ំនេះបេជាាាខុំ�ប�ងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ា��ប�័ត្ថិនចំនេះពាាះ
សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័� 

�ំនាាក្សា់�ំ�ងជាាម័ួ�
អនក្សារួម័កាារងាារជាាធម័មតាា
ក្សា៏សិំខាា�់ស្វែដួរណាាា។

ខុំ�ំចង់នេះអាា�ចាាំថ្នាា
កាារនេះ�ារពីវិ�័�ជាា
កាារនេះ�ារពី"ខុួ��ឯង", "�គឺួស្ថាារ" 
�ិង"ជ្ឍីវភាាពី"។

ហន�ងនេះហើ�ៗហន�ងនេះហើ�ៗ

�គុ�មើ�ៅាមើពីល់ក់ំពីុងជួួយងូត្ថិ
�តាាំទីឹក់

មើ�កាាយកាារងាារមើវ�យើ់ �ត្ថិូវមើគង
មើអាាយ�គើ់��ា�់!

មើពីល់ម៉ាា�ើញ្ហាាា សូុមពី�មើ��ាះ

កាារ�ារឈឺឺ�មើងះះមើ�ាយពីត្ថិ់ត្ថិ�មង់
�ល��!

កាារងាារមើមើល់ថែ�

ក់៏�ត្ថិូវ�ើុង�ើយ័ត្ថិន�ំមើ�ាះ�ើកាារទាំាំងមើ�ះថែដឹរ!

គ�លឺះមើដឹើមីីសុុវត្ថិិ�ភាាពី
សុុ�ភាាពី!

នេះ�ា�ស្ថាារប�ុប់ងូត្ថិ�តាាំ��ក្សាមាា�សិំនេះ�ើម័ខុពសិ់នេះហើ�នេះ�ាា
មាា�ក្សារ�ីបុគឺគល់ិក្សានេះម័ើល់ស្វែ�នេះក្សាើត្ថិ�គឺុ�នេះ�ាានេះក្សាើ�នេះ�ើង(នេះម័ើល់សិមាាារ�
អប់រំរួម័)

ពីល់ក្សាម័មកាារងាារ ជាា�បភ័ពីថ្ងៃ�នេះ��ាះកាារ(Rosai)។
នេះ�កាា�កាារងាារនេះវ��ប់ សិូម័នេះគឺងនេះអាា��គឺប់��ា�់នេះ�ាក្សាស្វែ�ួង
បាាំងពី�ួឺថ្ងៃ�ៃ។

�បសិិ�នេះបើមាា�បញ្ហាាា, មិ័��ត្ថិូវគឺិត្ថិពីិបាាក្សាចិត្ថិេស្វែត្ថិមាាាក់្សាឯង
សិូម័ពិីនេះ��ាះ��ងអនក្សានេះ�ាជ្ឍុំវិញឬ�គូឺនេះពី�យជ្ឍំនាាញ។

សិូម័កាារពាារឈឺឺចនេះងះះនេះ�ា�ពីត្ថិ់ត្ថិ�ម័ង់ខួុ��
(នេះម័ើល់សិមាាារ�អប់រំរួម័)។
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សុ�ក់ាាថែសុវងយល់់តាាមរយះ 

គំ�ូរ/រូើ�ត្ថិ

នេះតាាះស្ថាះាល់់អំពីីនេះ��ាះថ្នាាាក្សា់ស្វែដួល់បងះប់ក្សាន�ងនេះពីល់ក្សាំពីុងនេះធែើកាារនេះ�ាក្សាស្វែ�ួងកាារងាារ!

កាារហវឹក់ហ្គាាត្ថិ់បាំាា�់�ើម៉ាាណីមើ��ាះថ្ាក់់
(KYT or Kiken Yochi Training)

�ត្ថិង់មើ�ះជាា�ំ�ុ�
មើ��ាះថ្ាក់់! របសិ់ក្សាខុែក់្សា�ិងក្សាំអួត្ថិ

 ម័ិ��ត្ថិូវបេះពាាល់់នេះធែើ
នេះ�ា�ថ្ងៃដួ�នេះ�នេះ�ើ�

របសិ់រាា�បាាា�នេះល់ើ
ក្សា�មាាល់ជាា�់ នាាំនេះអាា�
មាា�នេះ��ាះថ្នាាាក្សា់។

ម័ិ��ត្ថិូវបងំំហួសិនេះធែើកាារ
ជ្ឍ�ួនេះម័ើល់នេះ�ា�មាាាក្សា់ឯង
នេះ�។

មើតាាះសាាក់គ�ត្ថិមើមើល់�ត្ថិង់ណាាមើ��ាះថ្ាក់់!

សុូមសាាក់គ�ត្ថិមើមើល់ថាម៉ាា��ំ�ុ�មើ��ាះថ្ាក់់មើ�េងមើទីៀត្ថិថែដឹរឬមើទី។

១

១

33

2

2

�ល់់ដួ�ងតាាម័រ�ះមាាាង់ហ៎ាះាក្សា់(Manga)

ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមមើមើល់ថែ�
ម�ុសុេចាាសុ់(Kaigo)

នេះបាាះពីុម័ពផ្ទុ�ា�ស្វែខុ3ឆ្នាំាា2ំ020

នេះបាាះពីុម័ពផ្ទុ�ា�នេះ�ា�៖ �ក្សាសិួងសិុខុុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ
នេះរៀបចំគឺនេះ�មាាងនេះ�ា�៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
�តួ្ថិត្ថិពីិ�ិត្ថិយ�ិពី�ធនេះ�ា�៖ គឺ��ក្សាមាាាធិកាារនេះល់ើក្សាក្សាម័ពសិ់កាារនេះរៀបចំសិមាាារ�អប់រំសិេីពីីសិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�កាារងាារង

ក្សាិចឹកាារនេះរៀបចំសិមាាារ�អប់រំសិេីពីីសិុវត្ថិិិភាាពីទាំាក្សា់�ង��ង ឧសិ�ាហក្សាម័មនេះម័ើល់ស្វែ�
ផ្ទុល់ិត្ថិនេះ�ា�៖ Sideranch Inc. 



�ំនាាក់្សា�ំ�ងម័ក្សានេះ�ើងសិេីពីីឯក្សាស្ថាារនេះ�ះ

ស្វែផ្ទុនក្សាសិុវត្ថិិិភាាពី កាារិ�ាល់័�សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�
នាា�ក្សា�ាា�សិេង់�ារកាារងាារ �ក្សាសិួងសិុខុុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ


