まんがでわかる

化学物質
取扱の基本
ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈៈគំំនូូរជីី វចល

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�ការប្រើ��ើប្រា�ស់់សារធាតុុគីីមីី

ភាសាខ្មែ�រែ
クメール語版

វីីដេ�អូូនេះ�ះត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបរៀ�ៀងឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�សិិក្សាាពីីចំំណេះ�ះដឹឹងមូូលដ្ឋាា�នចាំំ�បាាច់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�កបកាារងាារដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាព

ដូូចជាាចាាត់់វិិធាានកាារបន្ទាា�ន់់ យល់់ពីីចំំណុុចប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននពេ�លធ្វើ�ើ�កាារ និិងភាាពគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ ឬហាានិិភ័័យរបស់់សាារធាាតុុគីីមីី។

សំំណួួរសួួរភ្លាា�មៗ!

ពេ�លនិិយាាយពីី«សាារធាាតុុគីីមីី»
តើ�ើអ្ននកគិិតឃើ�ើញអ្វីី�ដែ�រ?

ថ្នាំំ��លាាប សាាប៊ូូ� ថ្នាំំ��សម្លាា�ប់់សត្វវល្អិិ�ត

ទឹឹកអូូសាាវែែល ។ល។ ដែ�លដាាក់់លក់់

សាារធាាតុុគីីមីី?
វាាដូូចមិិនសូូវពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
កាាររស់់នៅ�ៅរបស់់ខ្ញុំំ��ទេ�។

នៅ�ៅមណ្ឌឌលលក់់សម្ភាា�រៈ�គេ�ហដ្ឋាា�ន
និិងហាាងលក់់ថ្នាំំ��លាាប...។

របស់់ទាំំ�ងឡាាយក្នុុ�ងលោ�ោក
គឺឺសុុទ្ធធតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង
ដោ�ោយសាារធាាតុុគីីមីី។

មិិនមែ�នដូូច្នោះ�ះ��ទេ�។
របស់់នៅ�ៅជុំំ�វិិញខ្លួួ�នសុុទ្ធធតែ�
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយសាារធាាតុុគីីមីី។

អូូ អញ្ចឹឹ�ងផង!

តែ�បើ�ើយើ�ើងប្រើ�ើ�វាាដោ�ោយគ្មាា�ន
កាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននទេ� អាាចនឹឹង

បង្កកឲ្យយមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់(កាារងាារ)។

អញ្ចឹឹ�ង តោះ�ះ�យើ�ើងមកគិិតពីី

របៀ�ៀបប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាារធាាតុុគីីមីី

ថាាម៉េ�េច? ពិិតមែ�នឬ!?

និិងគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារ។

មែ�នហើ�ើយ។

បាាទ/ចា៎៎�។

គួួរឲ្យយខ្លាា�ចមែ�ន។

អង្គគធាាតុុនៃ�សាារធាាតុុគីីមីី

ដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារគឺឺ

មែ�នហើ�ើយ។

បែ�ងចែ�កជាា
«គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់» «ហាានិិភ័័យ»

ដែ�លសរុុប
មាានពីីរប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ។

«ហាានិិភ័័យ»គឺឺសំំដៅ�ៅលើ�ើ

កាារស្រូ�ូបចូូលតាាមច្រ�មុះះ�និិងមាាត់់

«គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់»គឺឺសំំដៅ�ៅលើ�ើ

កាារបង្កកចំំហេះ�ះ និិងកាារផ្ទុះះ��

ដែ�លបង្កកឲ្យយមាានកាារពុុលធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ព្រ�មទាំំ�ងកាារប៉ះះ�ត្រូ�ូវដៃ�
និិងចូូលភ្នែ�ែក
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយរលាាក
(របួួសដោ�ោយសាារថ្នាំំ��)។

ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មាាន
ហាានិិភ័័យ«កាារពុុល
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ»ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�

ប្រ�សិិនបើ�ើស្រូ�ូបសាារធាាតុុគីីមីី
រយៈៈពេ�លវែែង ក៏៏អាាចបង្កកឲ្យយមាាន
«ពុុលរុំាា��រ៉ៃៃ�»ដែ�លប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់
សុុខភាាពដោ�ោយមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន
ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាាកាារ
កើ�ើតមហាារីីកជាាដើ�ើម។

មហាារីីក
ផលិិតផលប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃដូូចជាា

ថ្នាំំ��សម្លាា�ប់់សត្វវល្អិិ�ត និិងទឹឹកអូូសាាវែែល
ប្រ�សិិនបើ�ើប្រើ�ើ�ខុុសអាាចនឹឹង
ប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់អាាយុុជីីវិិត
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្នន។

ដែ�លគេ�ហៅ�ៅថាាសាារធាាតុុ
បង្កកអគ្គីី�ភ័័យ។

និិយាាយទៅ�ៅកាារបង្កាា�រគ្រោះ��ះ�

ថ្នាា�ក់់កាារងាារ អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់
ជាាងគេ�គឺឺកាារគោ�ោរពវិិន័័យ។

ឧទាាហរណ៍៍ដូូចជាា

តោះ�ះ�យើ�ើង

មកមើ�ើលស្ថិិ�តិិគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារ
ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសាារធាាតុុគីីមីី។

កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់

ឧបករណ៍៍កាារពាារឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ស្រ�បតាាមខ្លឹឹ�មសាារកាារងាារ។

ករណីីគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយសាារធាាតុុគីីមីី

ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើលជាាមុុននូូវ
សញ្ញាា�(បង្ហាា�ញដោ�ោយរូូបភាាព)
និិងស្លាា�កសញ្ញាា�ដែ�លមាាននៅ�ៅលើ�ើ
វត្ថុុ�ដាាក់់សាារធាាតុុគីីមីីដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។

(បែ�ងចែ�ងតាាមប្រ�ភេ�ទមូូលហេ�តុុ)

１

វត្ថុុ�មាានផលប៉ះះ�ពាាល់់

213 ករណីី

2

វត្ថុុ�ដែ�លអាាចបង្កកចំំហេះ�ះ

164 ករណីី

3

ឧស្ម័័�នដែ�លអាាចបង្កកចំំហេះ�ះ

59 ករណីី

4

វត្ថុុ�ដែ�លអាាចផ្ទុះះ��

14 ករណីី

យោ�ោង៖ នេះ�ះជាាស្ថិិ�តិិដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�ោយ«វត្ថុុ�មាានផលប៉ះះ�ពាាល់់» «វត្ថុុ�ដែ�លអាាចបង្កកចំំហេះ�ះ» «ឧស្ម័័�នដែ�លអាាចបង្កកចំំហេះ�ះ»
«វត្ថុុ�ដែ�លអាាចផ្ទុះះ��»ក្នុុ�ងរបាាយកាារណ៍៍របួួសឬបាាត់់បង់់ជីីវិិតរបស់់បុុគ្គគលិិកនៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៩។

«វត្ថុុ�មាានផលប៉ះះ�ពាាល់់»
«វត្ថុុ�ដែ�លអាាចបង្កកចំំហេះ�ះ»
មាានច្រើ�ើ�នមែ�នណ៎៎...។

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានក្តីី�បាារម្ភភ ឬមាាន

ក្លិិ�ន

ទៅ�ៅអ្ននកមើ�ើលកាារខុុសត្រូ�ូវភ្លាា�ម។

សុុខភាាព

ភាាពខុុសពីីធម្មមតាា ត្រូ�ូវរាាយកាារណ៍៍

ឧបករណ៍៍

សម្លេ�េង

បរិិក្ខាា�រ

យ៉ាា�ងហើ�ើចណាាស់់ត្រូ�ូវ

អនុុវត្តត៣នេះ�ះឲ្យយបាានខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�ន។

តោះ�ះ� យើ�ើងមកមើ�ើលលម្អិិ�តថាាតើ�ើ

បាាទ/ចា៎៎�។

នៅ�ៅកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារមាានប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់

សាារធាាតុុគីីមីីត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននអ្វីី�ខ្លះះ�!

ទីីនេះ�ះ

យើ�ើងមកមើ�ើល

នៅ�ៅលើ�ើស្លាា�កសញ្ញាា�
មាានកត់់ត្រា�ានូូវ
ព័័ត៌៌មាានចាំំ�បាាច់់បំំផុុត
ក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាារធាាតុុគីីមីី។

ស្លាា�កសញ្ញាា�

សញ្ញាា�ដែ�លត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�

សញ្ញាា�
GHS*

នៅ�ៅលើ�ើស្លាា�កសញ្ញាា�ផងដែ�រ។

※GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(ប្រ�ព័័ន្ធធសម្រួ�ួលបែ�បសាាកលពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាារបង្ហាា�ញនិិងបែ�ងចែ�កផលិិតផលគីីមីី)

តោះ�ះ�មកមើ�ើល
ស្លាា�កសញ្ញាា�ជាាក់់ស្តែ�ែង។

មើ�ើលទៅ�ៅ
ងាាយយល់់មែ�ន។

សញ្ញាា�គឺឺជាាកាារបង្ហាា�ញតាាម
រូូបភាាពដើ�ើម្បីី�ឲ្យយងាាយយល់់

ដោ�ោយបែ�ងចែ�កអំំពីី
គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ និិងហាានិិភ័័យ
នៃ�សាារធាាតុុគីីមីី។

(ឈ្មោះ�ះ��ផលិិតផល) △△△ ផលិិតផល ○○○○
(បង្ហាា�ញដោ�ោយរូូបភាាព)

(ព័័ត៌៌មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់និិងហាានិិភ័័យ)

・វត្ថុុ�រាាវ និិងចំំហាាយដែ�លបង្កកចំំហេះ�ះ

(ពាាក្យយរំំលឹឹកឲ្យយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន)

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

・បើ�ើស្រូ�ូបចូូលគឺឺអាាចពុុល

(កាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ន)ន ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នពេ�
ន លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់
・ហាាមមាានអណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ង ・ប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍កាារពាារផ្ទាា�ល់ខ្លួួ
់ ននិ
� ង
ិ ឧបករណ៍៍ប្តូូរខ្យ
� យល់់

・កាារបង្ហាា�ញតាាមរូូបភាាពអំំពីីគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ និិងហាានិិភ័យ
័
・ពាាក្យយរំំលឹឹកឲ្យយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
・កាារប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន

ទាាក់់ទងនឹឹងសញ្ញាា�
សូូមមើ�ើលទំំព័័របន្ទាា�ប់់។

និិងហាានិិភ័័យ

・ឈ្មោះ�ះ��ផលិិតផលគីីមីី

សញ្ញាា�សរុុបទាំំ�ងអស់់មាាន៩

នៅ�ៅទីីនេះ�ះយើ�ើងនឹឹងណែ�នាំំ�៤

ចំំណុុចពណ៌៌នាានៅ�ៅលើ�ើស្លាា�កសញ្ញាា�

・ព័័ត៌៌មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

មែ�នហើ�ើយ កាារបង្ហាា�ញតាាម
ស្លាា�កសញ្ញាា� និិងSDS
គឺឺដើ�ើម្បីី�មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ដល់់
កាារធាានាាសុុវត្ថិិ�ភាាព និិងសុុខភាាព
របស់់អ្ននកធ្វើ�ើ�កាារ។

ដែ�លមាានភាាពតំំណាាង!

・ព័័ត៌៌មាានសម្គាា�ល់់អ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់

・ប្រ�កាារផ្សេ�េងៗដែ�លតម្រូ�ូវឲ្យយបង្ហាា�ញស្រ�បតាាមច្បាាប់់ក្នុុ�ងស្រុ�ុក

ពេ�លខ្លះះ�គ្រា�ាន់់តែ�ព័័ត៌៌មាានស្លាា�កសញ្ញាា�
គឺឺមិិនទាាន់់គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់នៅ�ៅឡើ�ើយទេ�។

Safety Data Sheet
សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើល

«SDS (ទំំព័័រទិិន្ននន័័យសុុវត្ថិិ�ភាាព)ផង។

បង្កកចំំហេះ�ះ ឬអាាចឆេះ�ះ ។ល។

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរលួួយ ។ល។

មាានសាារធាាតុុពុុលខ្លាំំ��ង

អាាចបង្កកមហាារីីក ។ល។

បាាទ/ចា៎៎�។

SDS គឺឺជាា

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�អំំពីីកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់

ដែ�លកត់់ត្រា�ានូូវព័័ត៌៌មាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់
និិងហាានិិភ័័យរបស់់សាារធាាតុុគីីមីី។

សញ្ញាា�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
សូូមមើ�ើលឯកសាារភ្ជាា�ប់់!

ដើ�ើម្បីី�កាារពាារពេ�លអាាសន្នន
សូូមចងចាំំ�សញ្ញាា� និិង
ប្រ�កបកាារងាារដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាព!

ជាាពិិសេ�ស ២ចំំណុុចនេះ�ះ
ត្រូ�ូវតែ�ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន។

នៅ�ៅក្នុុ�ងសាារធាាតុុគីីមីី

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

ជាាសាារធាាតុុគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

មាានដូូចជាាផ្ទុះះ�� និិងបង្កកចំំហេះ�ះ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយរលួួយ។

វត្ថុុ�ដែ�លមាានជាាតិិអាាស៊ីី�ត

វត្ថុុ�ដែ�លអាាចបង្កកចំំហេះ�ះ

មិិនឆេះ�ះក៏៏ពិិតមែ�នតែ�ជាាតិិអាាស៊ីី�ត
អាាចកាាត់់សាារធាាតុុផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ត្រូ�ូវដាាក់់ក្នុុ�ងរបស់់ដាាក់់ដែ�លមាានគម្រ�បបិិទជិិត

ដោ�ោយសាារអាាចមាានកាារប្រ�តិិកម្មមខ្លាំំ��ង

ហើ�ើយកុំំ�រក្សាាក្នុុ�ងរបស់់ដាាក់់ដែ�លងាាយខូូច។
វត្ថុុ�ផ្ទុះះ��

ឧស្ម័័�នសម្ពាា�ធខ្ពពស់់

អាាចបង្កកចំំហេះ�ះ ឬអាាចឆេះ�ះ

បង្កកចំំហេះ�ះដោ�ោយធម្មមជាាតិិ

ប្រ�តិិបត្តិិ�កម្មមខ្លួួ�នឯង

អាាចឆេះ�ះដោ�ោយប្រ�តិិបត្តិិ�កម្មមទឹឹក

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់នៃ�សាារធាាតុុគីីមីី
មាានច្រើ�ើ�នមែ�ន។

ជាាតិិអាាស៊ីី�តលើ�ើសអុុកហ្គាា�និិច

តើ�ើធ្វើ�ើ�ដូូចម្ត៉េ�េ�ចទើ�ើបអាាច
ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់បាាន
ប្រ�កបដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាពទៅ�ៅ?

ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះ វត្ថុុ�ដែ�លអាាចឆេះ�ះ

ដោ�ោយប្រ�តិិបត្តិិ�កម្មមទឹឹក (ហាាមប៉ះះ�ទឹឹក)

និិងឧស្ម័័�នសម្ពាា�ធខ្ពពស់់ក៏៏ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននដែ�រ។

ដំំបូូង ត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន

អេ�ឡិិចត្រូ�ូចក៏៏អាាច
ក្លាា�យជាាប្រ�ភពឆេះ�ះបាានដែ�រ
ត្រូ�ូវបំំបាាត់់ឲ្យយប្រា�ាកដ។

ចំំពោះ�ះ�រឿ�ឿងទូូទៅ�ៅ!

កុំំ�ទៅ�ៅជិិតភ្លើ�ើ�ង។

ដូូច្នេះ�ះ�កុំំ�ឲ្យយមាានកាារប៉ះះ� កកិិត ក្បែ�ែរចំំហេះ�ះឬកំំដៅ�ៅ។

ជាាតិិអាាស៊ីី�ត

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានបំំពាាក់់ខ្សែ�ែម៉ាា�ស់់ដីី
កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់វាាក៏៏អាាច
លុុបបំំបាាត់់ចរន្តតអេ�ឡេ�ចត្រូ�ូតដែ�រ។

រក្សាានៅ�ៅកន្លែ�ែងទុុកដាាក់់ដែ�លបាានកំំណត់់។

វត្ថុុ�អាាចឆេះ�ះ

ក្រ�ដាាស និិងក្រ�ណាាត់់ដែ�លមាានជាាតិិខ្លាា�ញ់់
ឬកំំទិិចលោ�ោហធាាតុុមិិនត្រូ�ូវដាាក់់នៅ�ៅ
កន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃផ្ទាា�ល់់ឡើ�ើយ។

បំំបាាត់់អេ�ឡិិចត្រូ�ូត

អុុកស៊ីី�ហ្សែ�ែន
(ខ្យយល់់)

ប្រ�ភពចំំហេះ�ះ

គួួរចងចាំំ�ថាា

កាារឆេះ�ះអាាចកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយសាារ
កត្តាា�៣ផ្សុំំ��គ្នាា�គឺឺវត្ថុុ�ដែ�លអាាចឆេះ�ះ/

អុុកស៊ីី�ហ្សែ�ែន (ខ្យយល់់)/ប្រ�ភពចំំហេះ�ះ។

ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឯកសណ្ឋាា�ន និិងស្បែ�ែកជើ�ើង
កាារពាារចរន្តតអេ�ឡិិចត្រូ�ូតឲ្យយបាានល្អអ។

※យោ�ោង៖ សមាាគមន៍៍បង្កាា�រគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារស្នាា�ក់់កាារកណ្តាា�ល «មេ�រៀ�ៀនអាាចអនុុវត្តតបាានភ្លាា�ម កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាារធាាតុុគីីមីីឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ -របៀ�ៀបអាានSDS-»

អឺឺ...ដូូចមានអារម្មមណ៍៍មិិនស្រួ�ួល...។

មាានហាានិិភ័័យ

តើ�ើធ្វើ�ើ�ដូូចម្ត៉េ�េ�ចទើ�ើបអាាចជៀ�ៀសវាាង
រងកាារប៉ះះ�ពាាល់់សុុខភាាពបាាន?

មាានវិិធីីជាាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ចំំណុុចមូូលដ្ឋាា�នគឺឺត្រូ�ូវពាាក់់

មិិនអីីទេ�ឬ!?
នៅ�ៅក្នុុ�ងសារធាតុុគីីមីី
មានហាានិិភ័័យច្រើ��ើនណាាស់់!

ឧបករណ៍៍កាារពាារ និិងកាារប្តូូ�រខ្យយល់់។

■ ចំំណុចទីី
ុ ១ កាារប្តូូ�រខ្យយល់់អាាកាាស

តោះ�ះមកមើ�ើល
ហាានិិភ័័យសំំ ខាាន់់នៃ�សារធាតុុគីីមីី។
■ សាារធាាតុុពុុលខ្លាំំ��ង

បង្កកផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សុុខភាាពមនុុស្សសក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី�

កាារប្តូូ�រខ្យយល់់អាាកាាសគឺឺ

ឧ. សាារធាាតុុផ្សំំ�សាាយអាាណៃ� កាាបោ�ោនម៉ូូ�ណូូស៊ីី�ត អ៊ីី�ត្រូ�ូសែ�នស៊ុុ�លហ្វីី�ត ។ល។

អ្វីី�ដែ�លគាាត់់កំំពុុងប្រើ�ើ�គឺឺ
ប្រ�ព័័ន្ធធប្តូូ�រខ្យយល់់។

សំំដៅ�ៅលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�កាារងាារនៅ�ៅ

■ សាារធាាតុុប៉ះះ�ពាាល់់ភ្នែ�ែក/សាារធាាតុុប៉ះះ�ពាាល់់ឬធ្វើ�ើ�ឲ្យយរលួួយស្បែ�ែក
បង្កកឲ្យយមាានភាាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីចំំពោះ�ះ�ភ្នែ�ែកនិិងស្បែ�ែករបស់់មនុុស្សស។
ឧ. អាាស៊ីី�តក្លលរីីន ស៊ុុ�លហ្វាា�ត អាាម៉ូូ�នីីញ្ញាា�ក់់ អាាស៊ីី�តសូូដាា ។ល។

■ សាារធាាតុុបង្កកមហាារីីក

កន្លែ�ែងដែ�លមាានខ្យយល់់ចេ�ញចូូលល្អអ

ដោ�ោយមាានប្រ�ព័័ន្ធធប្តូូ�រខ្យយល់់ឬកង្ហាា�របឺឺតខ្យយល់់។
■ ចំំណុចទីី
ុ ២ ឧបករណ៍៍កាារពាារ

កាារប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍កាារពាារគឺឺខុុសគ្នាា�
អាាស្រ័�័យតាាមកន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�កាារ។

សាារធាាតុុដែ�លអាាចបង្កកឲ្យយមាានមហាារីីក។
ឧ. បង់់ហ្សែ�ែន 1,2-ដាាយក្លលរួួប្រូ�ូតាាន ក្រូ�ូមីីញ៉ូូ�ម ។ល។

មុុនធ្វើ�ើ�កាារត្រូ�ូវពិិនិិត្យយបញ្ជាា�ក់់។

សូូមមើ�ើលទំំព័័រ«ឧបករណ៍៍កាារពាារ»
ក្រៅ��ៅពីីនេះ�ះនៅ�ៅមាាន

■សាារធាាតុុពុុលតំំណពូូជ

■ហ្សែ�ែនប្រ�តិិកម្មមកោ�ោសិិកាាបន្តតពូូជ
ជាាដើ�ើម។

សាារធាាតុុគីីមីីអាាចចូូលក្នុុ�ងរាាងកាាយមនុុស្សស

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបាានព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែម!

■ ភាាពប្រ�តិិកម្មម

បង្កកឲ្យយមាានកាារប្រ�តិិកម្មមអាាឡែ�រហ្សីី�ដោ�ោយសាារប៉ះះ�ត្រូ�ូវស្បែ�ែក
ឬអាាឡែ�រហ្សីី�ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�មដោ�ោយសាារកាារស្រូ�ូបចូូល (ដង្ហហក់់)។
ឧ. ប្រ�ភេ�ទអាាយសូូសាាយអាាណេ�ត ប្រ�ភេ�ទអាាមីីន ។ល។

ទោះ�ះ�បីីជាាសាារធាាតុុគីីមីីដែ�លមាានហាានិិភ័័យក៏៏ដោ�ោយ
ប្រ�សិិនបើ�ើមាានកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងកំំហាាប់់បាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�កាារ

អាាចបង្កាា�រកាារប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សុុខភាាពបាាន។

ប្រ�សិិនបើ�ើក្រោ��ោមកម្រិ�ិតណាាមួួយ
កំំហាាប់់ដែ�លត្រូ�ូវបាានវិិនិិច្ឆ័័�យថាា
មិិនផ្តតល់់ផលអាាក្រ�ក់់ដល់់សុុខភាាព
គេ�ហៅ�ៅថាាកំំហាាប់់អាាចអនុុញ្ញាា�តបាាន
(ដែ�នកំំណត់់នៃ�ផលប៉ះះ�ពាាល់់តាាមអាាជីីព)។

ដំំណើ�ើរឆ្លលងកាាត់់នៃ�សាារធាាតុុគីីមីីចូូលក្នុុ�ងខ្លួួ�នមនុុស្សស

តាាមរយៈៈកាារដកដង្ហើ�ើ�ម(ស្រូ�ូបចូូល)
ស្បែ�ែក ភ្នែ�ែកជាាដើ�ើម។

សំំខាាន់់ត្រូ�ូវវាាស់់កំំហាាប់់នៃ�

សាារធាាតុុគីីមីីក្នុុ�ងខ្យយល់់ជាានិិច្ចច។

កំំហាាប់់អាាចអនុុញ្ញា�ត
ា បាាន

ទាាប

ចាាត់់ទុកថា
ុ ាហាានិិភ័យ
័ គឺឺស្ថិ�តក្នុុ
ិ ង
� បរិិវេេណអនុញ្ញា
ុ �ត
ា

កំំហាាប់់ប៉ះះ�ពាាល់់ (តួួរលេ�ខវាាស់់)

ហាានិិភ័័យគឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើសពីីបរិិវេេណអនុុញ្ញាា�ត

ខ្ពពស់់

*កំំហាាប់់អនុុញ្ញាា�តបាាន TLV-TWA ជាាដើ�ើម

ឧបករណ៍៍កាារពាារគឺឺជាាវិិធាានកាារមួួយ
ដើ�ើម្បីី�កាារពាារភាាពប៉ះះ�ពាាល់់ និិង

ឧបករណ៍៍កាារពាារ

កាារស្រូ�ូបចូូលនៃ�សាារធាាតុុគីីមីី។

បើ�ើប្រើ�ើ�មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ�
គឺឺគ្មាា�នន័័យទេ�។

ឧបករណ៍៍កាារពាារ
សុុវត្ថិិ�ភាាពអនាាម័័យកាារងាារ
・
កាារពិិនិិត្យយសុុខភាាពពិិសេ�ស

វ៉ែែ�នតាាកាារពាារ

ស្រោ��ោមដៃ�កាារពាារសាារធាាតុុគីីមីី

ចំំណុុចទីី១

ចំំណុុចទីី២

ចំំណុុចទីី៣

យល់់ដឹឹងពីីរបៀ�ៀបស្លៀ�ៀ�កពាាក់់

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សឧបករណ៍៍កាារពាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

ពិិនិិត្យយមើ�ើល

និិងដោះ�ះ�ចេ�ញឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

អាាស្រ័�័យតាាមសាារធាាតុុគីីមីីដែ�លប្រើ�ើ�។

ពេ�លវេេលាាត្រូ�ូវប្តូូ�រ(សុុពលភាាពប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់)។

ទាាក់់ទងនឹឹងឧបករណ៍៍កាារពាារផ្សេ�េងទៀ�ៀត
សូូមមើ�ើលបន្ថែ�ែមក្នុុ�ង

«មូូលដ្ឋាា�នគ្រឹះ�ះ�នៃ�សុុវត្ថិិ�ភាាព និិងកាារកាារពាារ
គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារតាាមរយៈៈ
គំំនូូរជីីវចល(ឯកសាារអប់់រំំរួួម)»!
កាារពាារកាារប៉ះះ�ពាាល់់ដៃ�
(រលាាកដោ�ោយសាារថ្នាំំ�� និិងស្រូ�ូបចូូលស្បែ�ែក)។

សម្រា�ាប់់កាារពាារភ្នែ�ែក។

ករណីីប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាារធាាតុុគីីមីីមួួយចំំនួួន

ម៉ាា�ស់់

របៀ�ៀបពាាក់់ម៉ាា�ស់់ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ចូូរមើ�ើល«វិិធីីពាាក់់ម៉ាា�ស់់»!

កាារពិិនិិត្យយសុុខភាាពពិិសេ�ស។

នេះ�ះជាាចំំណុុចពិិសេ�សដែ�លត្រូ�ូវ
សិិក្សាាតាាមកាារពិិនិិត្យយសុុខភាាព

កាារពាារកាារស្រូ�ូបចូូលតាាមរយៈៈកាារដកដង្ហើ�ើ�ម។

ម៉ាា�ស់់កាារពាារសាារធាាតុុពុុល

តម្រូ�ូវឲ្យយម្ចាា�ស់់អាាជីីវកម្មមអនុុវត្តត

ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ជាាប្រ�ចាំំ�។

ម៉ាា�ស់់កាារពាារធូូលីី

ទទួួលកាារពិិនិិត្យយសុុខភាាពពិិសេ�ស

អាាចជួួយកាារពាារ និិងអាាចឆាាប់់រកឃើ�ើញ

ផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សុុខភាាពដោ�ោយសាារធាាតុុគីីមីី។

សំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់កាារពាារ

គឺឺកាារពាាក់់ឧបករណ៍៍កាារពាារ

និិងកាារពិិនិិត្យយសុុខភាាពពិិសេ�ស

ពាាក់់ជាាប់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�

ល្អអ! ខ្ញុំំ�ចាំំ�បាានហើ�ើយ!

កាារពាាររាាងកាាយ

កាារធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះគឺឺដើ�ើម្បីី�កាារពាារខ្លួួ�នឯង
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារបញ្ជាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ។

នៅ�ៅពេ�លធ្វើ�ើ�កាារ។
នៅ�ៅមាានសំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់ និិង
ស្បែ�ែកជើ�ើងកាារពាារចរន្តតភ្លើ�ើ�ងទៀ�ៀតផង។

ប្រ�សិិនបើ�ើមាានអាារម្មមណ៍៍ខុុសប្រ�ក្រ�តីី
ត្រូ�ូវរាាយកាារណ៍៍ទៅ�ៅកាាន់់

អ្ននកមើ�ើលកាារខុុសត្រូ�ូវភ្លាា�ម។

ពេ�លមាានអាារម្មមណ៍៍មិិនស្រួ�ួល

ករណីីមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់កាារងាារ

វិិធាានកាារបន្ទាា�ន់់

ត្រូ�ូវរក្សាាកាារប្តូូ�រខ្យយល់់
ចេ�ញចូូល។

កើ�ើតឡើ�ើងមែ�នទែ�ន
តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចម៉្តេ�េ�ចទៅ�ៅ?

ត្រូ�ូវឆាាប់់
ចេ�ញទៅ�ៅក្រៅ��ៅ។
ភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះ

ពេ�លប៉ះះ�ត្រូ�ូវភ្នែ�ែក និិងស្បែ�ែក
ជាាប់់សាារធាាតុុគីីមីី

មាានអាារម្មមណ៍៍មិិនស្រួ�ួល

ទោះ�ះ�មាានហេ�តុុកាារណ៍៍បន្ទាា�ន់់
ក៏៏មិិនត្រូ�ូវអន្ទះះ�សាារដែ�រ
ត្រូ�ូវដោះ�ះ�ស្រា�ាយដោ�ោយ

រក្សាាភាាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាា�ត់់។

ដំំបូូងត្រូ�ូវបង្ហូូ�រទឹឹក
លាាងឲ្យយបាានល្អអ។

មែ�នហើ�ើយ។

តោះ�ះ�យើ�ើងមកមើ�ើល

ជ្រា�ាបចូូល។

ពេ�លមាានភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះ ឬកាារពុុល
កើ�ើតឡើ�ើង ត្រូ�ូវមាានវិិធាានកាារ
បន្ទាា�ន់់បែ�បណាា។

ប្រ�សិិនបើ�ើអាាច
ត្រូ�ូវដោះ�ះ�សំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់ចេ�ញ។

ពេ�លមាានភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះ

ពេ�លធ្វើ�ើ�កាារពន្លលត់់បឋម
ប្រ�សិិនបើ�ើជះះទឹឹកលើ�ើសាារធាាតុុគីីមីី

អាាចនឹឹងបង្កកឲ្យយមាានគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់។
ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�បំំពង់់ពន្លលត់់ពិិសេ�ស។

ទោះ�ះ�បីីមាានហេ�តុុកាារណ៍៍ស្មាា�នមិិនដល់់
កើ�ើតឡើ�ើងក្តីី� អ្វីី�ដែ�លសំំខាាន់់នោះ�ះ�
គឺឺមិិនត្រូ�ូវអន្ទះះ�សាារទេ�។

ដំំបូូងត្រូ�ូវរាាយកាារណ៍៍ប្រា�ាប់់អ្ននក

នៅ�ៅជុំំ�វិិញ។ បន្ទាា�ប់់មកទាាក់់ទងទៅ�ៅ
កាាន់់ក្រុ�ុមពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័័យ។

ប្រ�សិិនបើ�ើគិិតថាាចម្លែ�ែក
ត្រូ�ូវរាាយកាារណ៍៍ប្រា�ាប់់
អ្ននកមើ�ើលកាារខុុសត្រូ�ូវភ្លាា�ម
នេះ�ះជាាវិិន័័យ!

បាាទ/ចា៎៎�។

របៀ�ៀប
ពាាក់់ម៉ាា�ស់់

ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ម៉ាា�ស់់
តាាមកាារណែ�នាំំ�
ស្រ�បតាាមសាារធាាតុុគីីមីីដែ�លប្រើ�ើ�!

ប្រ�ភេ�ទម៉ាា�ស់់ដែ�លមាានខ្យយល់់បឺឺតចេ�ញចូូល
មុុនពេ�លប្រើ�ើ�ត្រូ�ូវពិិនិិត្យយ(ភាាពអឹឹបជាាប់់)
ឲ្យយបាានប្រ�សើ�ើរ។

របៀ�ៀបពាាក់់ម៉ាា�ស់់អាាចខុុសគ្នាា�អាាស្រ័�័យតាាម
ប្រ�ភេ�ទម៉ាា�ស់់ និិងអ្ននកផលិិត ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវអាាន
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឲ្យយបាានល្អអ។

កាារពិិនិិត្យយភាាពសម(វិិធីីសម្ពាា�ធអវិិជ្ជជមាាន)
1) ដាាក់់ដៃ�លើ�ើកន្លែ�ែងបញ្ចូូ�លខ្យយល់់នៃ�ម៉ាា�ស់់។
2) ដកដង្ហើ�ើ�មចូូលយឺឺតៗ។
1) ពេ�លស្រូ�ូបខ្យយល់់ចូូល ប្រ�សិិនបើ�ើផ្ទៃ�ៃស្រូ�ូបល្អអ បាានន័័យថាាមាានចន្លោះ�ះ��(ធ្លាា�យ)តិិច។

ប្រ�ភេ�ទប្រ�ទាាក់់គ្នាា�

កាារពិិនិិត្យយភាាពសម(វិិធីីសម្ពាា�ធវិិជ្ជជមាាន)
1) ដាាក់់ដៃ�លើ�ើកន្លែ�ែងបញ្ចូូ�លខ្យយល់់នៃ�ម៉ាា�ស់់។
2) ដកដង្ហើ�ើ�មចេ�ញ។
3) ពុំំ�មាានកាារធ្លាា�យខ្យយល់់ពីីផ្ទៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើម៉ាា�ស់់ឡើ�ើងប៉ោ�ោ�ង បាានន័័យថាាមាានចន្លោះ�ះ��(ធ្លាា�យ)តិិច។
※ករណីីមាានចន្លោះ�ះ��(ធ្លាា�យ)ច្រើ�ើ�ន សូូមកែ�តម្រូ�ូវផ្នែ�ែកផ្ទៃ�ៃមុុខ និិងរឹឹតខ្សែ�ែនៅ�ៅចង្កាា�រ។

ម៉ាា�ស់់ត្រូ�ូវពាាក់់ដោ�ោយដាាក់់ឲ្យយ
ប្រ�ភេ�ទខ្សែ�ែ២

អឹឹបជាាប់់នឹឹងមុុខរបស់់ខ្លួួ�ន។

ប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់រួួចត្រូ�ូវរក្សាាទុុក

នៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លបាានកំំណត់់។

កន្លែ�ង
ែ រក្សាាទុុកម៉ាា�ស់់

ចូូរកាារពាារខ្លួួ�នដោ�ោយ
អនុុវត្តតតាាមវិិធីីប្រើ�ើ�
ប្រា�ាស់់ម៉ាា�ស់់
ឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ!

ឯកសាារភ្ជាា �ប់ ់

ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលសញ្ញាា�បង្ហាា�ញនៅ�ៅពេ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាារធាាតុុគីីមីី!
ការបង្ហាញតាមរូបភាព

ភាាពគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់/ហាានិិភ័័យដែ�លមាានភាាពតំំណាាង
វត្ថុុ�ផ្ទុះះ��：គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ផ្ទុះះ��ដោ�ោយបរិិមាាណច្រើ�ើ�ន

វត្ថុុ�ផ្ទុះះ��：គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ជាាអគ្គីី�ភ័័យ ខ្យយល់់ខ្លាំំ��ងឬរ៉ាា�យប៉ាា�យ
ពេ�លមាានកំំដៅ�ៅអាាចនឹឹងផ្ទុះះ��
(កាារផ្ទុះះ��គ្រា�ាប់់បែ�ក)

ឧទាាហរណ៍៍នៃ�ចំំណុចប្រុ�
ុ
ង
ុ ប្រ�យ័័ត្នដែន �លមាានភាាពតំំណាាង
ហាាមជក់់បាារីី។

មិិនត្រូ�វនៅ
ូ �ៅក្បែ�ែរកន្លែ�ង
ែ មាានសីីតុុណ្ហភា
ហ ាពខ្ពពស់់ ផ្កាា�ភ្លើ�ើ�ង ប្រ�ភពភ្លើ�ើ�ង។
ករណីីមាានអគ្គីី�ភ័យ
័ កើ�ើតឡើ�ើង ត្រូ�វគេ�ចខ្លួួ
ូ
ន
� ។

វត្ថុុ�ខាាងក្នុុ�ង/វត្ថុុ�សម្រា�ាប់់ដាាក់់ត្រូ�វបោះ�ះ�ចោ�ោ
ូ
លតាាមច្បាាប់់កំណត់
ំ
។
់

ឧស្ម័័�ន/អ៊ែ�ែរ៉ូូ�ស៊ូូ�លដែ�លមាានធាាតុុចំំហេះ�ះខ្ពពស់់

ភាាពគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

វត្ថុុ�រាាវ និិងចំំហាាយដែ�លបង្កកចំំហេះ�ះខ្ពពស់់
វត្ថុុ�រឹឹងដែ�លអាាចឆេះ�ះ

ពេ�លមាានកំំដៅ�ៅអាាចនឹឹងបង្កកអគ្គីី�ភ័័យ
(អណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ង)

ពេ�លប៉ះះ�ត្រូ�ូវខ្យយល់់នឹឹងបង្កកកាារឆេះ�ះដោ�ោយធម្មមជាាតិិ

មិិនត្រូ�ូវនៅ�ៅក្បែ�ែរកន្លែ�ែងមាានសីីតុុណ្ហហភាាពខ្ពពស់់ ផ្កាា�ភ្លើ�ើ�ង ប្រ�ភពភ្លើ�ើ�ង។
ត្រូ�ូវរក្សាាទុុកនៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លមាានខ្យយល់់ចេ�ញចូូលល្អអ។

ពេ�លប៉ះះ�ត្រូ�ូវទឹឹកអាាចបង្កកជាាឧស្ម័័�នមាានចំំហេះ�ះ

អាាចជម្រុ�ុញឲ្យយមាានកាារឆេះ�ះ ឬអគ្គីី�ភ័័យ
អាាចមាានអគ្គីី�ភ័័យនិិងកាារផ្ទុះះ��
(អណ្តាា�តភ្លើ�ើ�ងលើ�ើរង្វវង់់)

ឧស្ម័័�នសម្ពាា�តខ្ពពស់់：អាាចនឹឹងផ្ទុះះ��ពេ�លមាានកំំដៅ�ៅ

ឧស្ម័័�នរាាវត្រ�ជាាក់់ខ្លាំំ��ង：អាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយរលាាកឬរបួួសដោ�ោយត្រ�ជាាក់់ខ្លាំំ��ង
(ធុុងឬកំំប៉ុុ�ងហ្គាា�ស)

អាាចបង្កកឲ្យយមាានភាាពរលួួយ
កាាររលាាកដល់់ស្បែ�ែកធ្ងងន់់ធ្ងងរ
(ភាាពរលួួយ)

កាារហាាមជក់់បាារីី។

កាាររលាាកភ្នែ�ែកធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ហាាមជក់់បាារីី។
ត្រូ�ូវឃ្លាា�តឲ្យយឆ្ងាា�យពីីកាារឆេះ�ះ។
ត្រូ�ូវរក្សាាទុុកដោ�ោយឡែ�កពីីគេ�។

មិិនឲ្យយត្រូ�ូវពន្លឺឺ�ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយរក្សាាទុុកនៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លមាានខ្យយល់់ចេ�ញចូូលល្អអ។
ត្រូ�ូវពាាក់់ស្រោ��ោមដៃ�កាារពាារត្រ�ជាាក់់ និិងឧបករណ៍៍កាារពាារមុុខ
ឬវ៉ែែ�នតាាកាារពាារ។

មិិនត្រូ�ូវប្តូូ�រទៅ�ៅកាាន់់វត្ថុុ�ដាាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
មិិនត្រូ�ូវឲ្យយប៉ះះ�ត្រូ�ូវស្បែ�ែក និិងភ្នែ�ែក

ក្រោ��ោយពេ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ត្រូ�ូវលាាងខ្លួួ�នឲ្យយបាានស្អាា�ត។

ត្រូ�ូវពាាក់់សំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់កាារពាារ ស្រោ��ោមដៃ� និិងវ៉ែែ�នតាាកាារពាារ។
មិិនស្រូ�ូបចូូល។

ហាានិិភ័័យសុុខភាាព

ពេ�លផឹឹកចូូល ឬស្រូ�ូបចូូល ឬប៉ះះ�ត្រូ�ូវស្បែ�ែក
អាាចគ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់់ជីីវិិត ឬមាានជាាតិិពុុល
(ក្បាាលខ្មោ�ោ�ច)

មិិនដាាក់់ចូូលក្នុុ�ងមាាត់់ ឬឲ្យយត្រូ�ូវនឹឹងស្បែ�ែក។

ប្រើ�ើ�តែ�នៅ�ៅខាាងក្រៅ��ៅអគាារ ឬកន្លែ�ែងមាានខ្យយល់់ចេ�ញចូូលល្អអ។

ត្រូ�ូវពាាក់់សំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់កាារពាារ ស្រោ��ោមដៃ� និិងវ៉ែែ�នតាាកាារពាារ។
ត្រូ�ូវរក្សាាទុុកដោ�ោយមាានកាារចាាក់់សោ�ោរ។

ហាានិិភ័យ
័ នៃ�ជម្ងឺឺ�តំំណពូជ
ូ
ហាានិិភ័យ
័ នៃ�ជម្ងឺឺ�មហាារីីក

អាាចមាានផលប៉ះះ�ពាាល់់អាាក្រ�ក់់ដល់កា
់ ារបន្តតពូូជ ឬទាារក
កាារស្រូ�ូបចូូលអាាចបណ្តាា�លឱ្យយមាានអាាឡែ�រហ្សីី� ដង្ហហក់់
និិងពិិបាាកដកដង្ហើ�ើ�ម
(គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់់សុុខភាាព)

កាារបំំផ្លា�ា ញសរីីរាាង្គគ

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់ជីីវិ
់ តប្រ�
ិ
សិិនបើ�ចូ
ើ ល
ូ (ច្រ�ឡំំលេ�បចូូល)ក្នុុ�ងផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម

កុំំ�ដាាក់់វាាលើ�ើស្បែ�ែក។
កុំំ�ស្រូ�ូបចូូល។

ពាាក់់ម៉ាា�ស់់ ស្រោ��ោមដៃ�កាារពាារ និិងសម្លៀ�ៀ�កបំំពាាក់់កាារពាារ។
ឲ្យយមាានខ្យយល់់ចេ�ញចូូល។

ស្វែ�ែងយល់់តាាមរយៈៈគំំនូូរជីីវចល

នៅ�ៅពេ�លមាានភាាពមិិនប្រ�ក្រ�តីីលើ�ើរាាងកាាយ ក្នុុ�ងករណីីសង្ស័័�យ
ប៉ះះ�ពាាល់់សាារធាាតុុមិិនល្អអ ត្រូ�ូវឲ្យយគ្រូ�ូពេ�ទ្យយពិិនិិត្យយ។

មូូលដ្ឋាា�ននៃ�កាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់សាារធាាតុុគីីមីី

ហាានិិភ័យ
័ គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់

មាានហាានិិភ័័យពេ�លបរិិភោ�ោគចូូល ដកដង្ហើ�ើ�មចូូល ឬប៉ះះ�ត្រូ�ូវស្បែ�ែក
ប៉ះះ�ពាាល់់ភ្នែ�ែកខ្លាំំ��ង ប្រ�តិិកម្មមស្បែ�ែក

អាាចបង្កកឲ្យយមាានប្រ�តិិកម្មមអាាឡែ�រហ្សីី�ស្បែ�ែក

អាាចបង្កកឲ្យយមាានប្រ�តិិកម្មមដល់់ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម ឬកាារដេ�ក ឬវិិលមុុខ

គ្រោះ��ះ�ថ្នាា�ក់់ដល់់បរិិស្ថាា�ន

(សញ្ញាា�ឧទាាន)
បំំផ្លាា�ញស្រ�ទាាប់់អូូហ្សូូ�ន មាានផលប៉ះះ�ពាាល់់ដល់់សុុខភាាព និិងបរិិស្ថាា�ន

ចៀ�ៀសវាាងកាារស្រូ�ូបចូូល។

ចេ�ញផ្សាាយខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០២១

ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឧបករណ៍៍កាារពាារ។

ចេ�ញផ្សាាយដោ�ោយ៖ ក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាាល

ពេ�លមាានអាារម្មមណ៍៍មិិនស្រួ�ួលត្រូ�ូវទាាក់់ទងទៅ�ៅគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ។

កាារងាារ និិងសុុខុុមាាលភាាព

ទាាក់់ទងនឹឹងព័័ត៌៌មាានប្រ�មូូល ឬប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ឡើ�ើងវិិញ

សហកាារដោ�ោយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

សូូមសួួរទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកផលិិត ឬអ្ននកផ្គគត់់ផ្គគង់់។

ពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងសាារធាាតុុគីីមីី ឬកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាារធាាតុុគីីមីី
ជីីវក្នុុ�ងទឹឹកគឺឺសម្បូូ�រទៅ�ៅដោ�ោយសាារធាាតុុពុុលខ្លាំំ��ងណាាស់់

កាារចោ�ោលត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�ោយចៀ�ៀសវាាងកាារ

ផលិិតដោ�ោយ៖ Sideranch Inc.

ហូូរចូូលនៃ�វត្ថុុ�ខាាងក្នុុ�ង/វត្ថុុ�សម្រា�ាប់់ដាាក់់

(បរិិស្ថាា�ន)

សម្គាា�ល់់៖ ពណ៌៌នាាដោ�ោយដកស្រ�ង់់យកចំំណុុចដែ�លមាានភាាពតំំណាាង។
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កន្លែ�ែងទំំនាាក់់ទំំនងពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងឯកសាារនេះ�ះ

ក្រ�សួួងសុុខាាភិិបាាល កាារងាារ និិងសុុខុមា
ុ ាលភាាព
មន្ទីី�រស្តតង់ដា
់ ារកាារងាារ
ផ្នែ�ែកសុុវត្ថិភា
� ិ ាពនិិងអនាាម័័យ
កាារិិយាាល័័យសុុវត្ថិភា
� ិ ាព

