
化学物質取扱の安全衛生
まん が で わ か る ភាសាខ្មែ�ែរ

クメール語

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរជីីវចល់

�ុវតិ្ថិ�ភាពអនាម័យនៃនូការប្រើ�ើ����់សារធាតុ្ថិគីំមី



ប្រើ�ង៖ ប្រើនូះជា�ិ�ត្ថិ�ខ្មែ�ល់ើងកប្រើ��ងប្រើ�យ «វត្ថិិុមានូផល់ើះះពាល់់» «វត្ថិិុខ្មែ�ល់អាចើងកចំប្រើ�ះ»

«ឧ�ែ័នូខ្មែ�ល់អាចើងកចំប្រើ�ះ» «វត្ថិិុខ្មែ�ល់អាចផះុះ»

ក្នុុុងរ�យការណ៍៍រើួ�ឬ�ត់្ថិើង់ជីីវ �ត្ថិរើ�់ើុគំគល់�ក្នុប្រើ�ឆំុ្នាំ២០១៩។

1 វត្ថិិុមានូផល់ើះះពាល់់ 213 ក្នុរណី៍

2 វត្ថិិុខ្មែ�ល់អាចើងកចំប្រើ�ះ 164 ក្នុរណី៍

3 ឧ�ែ័នូខ្មែ�ល់អាចើងកចំប្រើ�ះ 59 ក្នុរណី៍

4 វត្ថិិុខ្មែ�ល់អាចផះុះ 14 ក្នុរណី៍

ក្នុរណី៍ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុការងារើងកប្រើ��ងប្រើ�យសារធាតុ្ថិគីំមី ក្នុរណី៍ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុការងារើងកប្រើ��ងប្រើ�យសារធាតុ្ថិគីំមី 
(ខ្មែើងខ្មែចងតាម�ើប្រើ�ទមូល់ប្រើ�តុ្ថិ)

នៃ�ៃប្រើនូះ
ប្រើយ�ងនឹូង��ក្នុាអំពី

�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យនៃនូ
ការងារប្រើ�ើ����់សារធាតុ្ថិគីំមី!

សារធាតុ្ថិគីំមីគឺំ�ត្ថិូវ�នូប្រើគំប្រើ�ើ����់

ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើផេងៗជំុីវ �ញ�ែួនូ

វាមានូភាពងាយស្រួ�ួល់ខ្មែមនូ។

ព�ត្ថិខ្មែមនូប្រើ��យ!

ប្រើត្ថិ�ប្រើ�ប្រើ�ងច�ក្នុគីំមី

ប្រើគំប្រើ�ើ����់

សារធាតុ្ថិគីំមីខ្មែើើណា�ែះ? ប្រើ��ពីប្រើ�ងច�ក្នុ

ក៏្នុមានូការប្រើ�ើ����់

ផល់�ត្ថិផល់គីំមីខ្មែ�រ។

«វត្ថិិុមានូផល់ើះះពាល់់»
នូ�ង «វត្ថិិុខ្មែ�ល់អាចើងកចំប្រើ�ះ»

មានូប្រើ�ច�នូខ្មែមនូណ៎៍...។

ក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការខ្មែើើប្រើនាះ
ក៏្នុមានូប្រើ��ះថុ្នាក់្នុការងារខ្មែ�រ។

ប្រើតាះ ប្រើយ�ងមក្នុប្រើម�ល់
មូល់ប្រើ�តុ្ថិចមបងនៃនូ

ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុការងារខ្មែ�ល់
ើងកប្រើ��ងប្រើ�យសារធាតុ្ថិគីំមី។

អញឹឹ្ចឹងផង!



ខ្មែមនូប្រើ��យ។
�ំើូង ប្រើយ�ងខ្មែើងខ្មែចក្នុ

«វត្ថិិុមានូផល់ើះះពាល់់»ខ្មែ�ល់ើងកប្រើ��ះ

ថុ្នាក់្នុជាពីរ�ើប្រើ�ទ�ំៗគឺំ

«ការពុល់�ៃន់ូ�ៃរ» នូ�ង «ការពុល់�ុនំៃរ ះ»។

ការប្រើ�ើ����់សារធាតុ្ថិគីំមីរយៈប្រើពល់យូរ
ខ្មែ�ល់ើណាា ល់ឲ្យយមានូការពុល់�ុនំៃរ ះ

ប្រើ�ះើីជាពំុប្រើចញផល់ើះះពាល់់ភាែ មក៏្នុប្រើ�យ
អនាគំត្ថិវាអាចនឹូងផាល់់ផល់ើះះពាល់់អា�ក្នុក់្នុ�ល់់ប្រើ�ែ�ម

ប្រើ��យក៏្នុអាចើណាា ល់ឲ្យយប្រើក្នុ�ត្ថិមហារកី្នុផងខ្មែ�រ។

ប្រើត្ថិ�ប្រើ�ែ��ះ ងណា
ប្រើទ�ើអាចការពារ�នូ?

ប្រើ��មបីរក្នុា�ុវត្ថិិភាព
ការប្រើ�រពវ �ន័ូយប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ

គឺំ�ំខាន់ូខាែ ំងណា�់។

ការពុល់�ៃន់ូ�ៃរ

មានូប្រើ�គំ�ញ្ញាា �ូចជា

«អារមែណ៍៍ម�នូស្រួ�ួល់ប្រើ�យសារការស្រួ�ូើចូល់

ឬ�ត់្ថិើង់សាែ រតី្ថិ» នូ�ង«រលាក់្នុខ្មែ�ុក្នុ

ឬខ្មែ�បក្នុប្រើ�យការើះះពាល់់»។

ឧ��រណ៍៍

ប្រើត្ថិ�មានូប្រើ�ល់ការណ៍៍អែី�ែះ?

ការអានូ SDS តាមខ្មែត្ថិអក្នុេរ

គឺំព�ត្ថិជាគួំរឲ្យយ�ុញ��ន់ូខ្មែមនូ។

�ំខាន់ូឲ្យយខ្មែត្ថិពាក់្នុឧើក្នុរណ៍៍

ការពារប្រើ��នូប្រើ��យ ខ្មែមនូប្រើទ?

ម�នូខ្មែមនូគំ�ត្ថិខ្មែត្ថិពី�ែួនូឯងប្រើទ
ប្រើ��មបីកំុ្នុឲ្យយអុក្នុជំុីវ �ញមានូប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ

ការប្រើ�រពវ �ន័ូយ
គឺំ�ំខាន់ូណា�់!!

� �ទ!

��ក្នុ�ណា�់ថ្នា�ត្ថិូវពាក់្នុឧើក្នុរណ៍៍ការពារ
ខ្មែត្ថិ�ំើូងគឺំ�ត្ថិូវព�នូ�ត្ថិយប្រើម�ល់SDSឲ្យយចា�់

ប្រើ��យប្រើ�ប្រើពល់ប្រើ�ើ����់ ការប្រើ�ល់រពវ �ន័ូយ
ឲ្យយ�នូខាា ើ់�ាួនូគឺំ�ំខាន់ូខាែ ំងណា�់។

ហា?

SDS
Safety Data Sheet

(ទំព័រទ�នូុន័ូយ�ុវត្ថិិ�ភាព)



ើនាះ ើ់មក្នុគឺំ «ការផះុះ នូ�ងអគំគី�័យ»
អាចនឹូងប្រើក្នុ�ត្ថិមានូការផះុះ ឬប្រើ�ះ

អាស្រួ�័យប្រើល់�សារធាតុ្ថិគីំមី។

ចំាំ�ច់�ត្ថិូវ�ើុង�ើយ័ត្ថិុ

ប្រើ�ពាះអាចើងកឲ្យយមានូប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ�ំ

�ូចជាមានូអគំគី�័យប្រើ�អ�រ នូ�ងប្រើ�ងច�ក្នុ

ឬប្រើ�ែ�ឲ្យយអុក្នុប្រើ�ែ�ការរលាក្នុប្រើ�យសារការផះុះ នូ�ងប្រើ�ះ។

រើួ��ៃន់ូ នូ�ងអគំគី�័យ

ើណាា ល់ឲ្យយប្រើ�ែ�ការម�នូ�នូ

ប្រើ�ែ�ឲ្យយ�គំួសារ�រមភផង

ចំណូ៍ល់ជួីើការលំ់�ក្នុ...។
�ូប្រើចុះប្រើ��យ

ការប្រើរៀើចំពី�ំើូងគឺំ�ំខាន់ូណា�់។

�ំើូង�ត្ថិូវប្រើម�ល់SDS

ប្រើត្ថិ�មានូសារធាតុ្ថិខ្មែើើណាក្នុុុងសារធាតុ្ថិគីំមី

ប្រើពល់មានូអា�នូុ�ត្ថិូវប្រើ�ែ�ខ្មែើើណាល់អ

គឺំ�ត្ថិូវយល់់វាទុក្នុជាមុនូ��នូ។

ើនាះ ើ់មក្នុប្រើទៀត្ថិ ចំណុ៍ច�ំខាន់ូគឺំ
ព�នូ�ត្ថិយឲ្យយ�នូ�តឹ្ថិម�ត្ថិូវអំពី

រប្រើើៀើពនូែត់្ថិអគំគី�័យ។

ប្រើត្ថិ� «ការផះុះ នូ�ងអគំគី�័យ»
ប្រើក្នុ�ត្ថិប្រើ��ងប្រើ�ប្រើពល់ណា?

ឧ��រណ៍៍
ចំប្រើ�ះមក្នុពីសាំង�ក្នុអូើ

ប្រើតាះ

ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងជាក់្នុខ្មែ�ាង

ព�នូ�ត្ថិយប្រើម�ល់!

�ើ�ពប្រើ�ែ�ង�ូចជា
ផ្កាក ប្រើ�ែ�ងនូ�ងក្នុនូះុយ�រគឺីំងាយប្រើ��ញនឹូងខ្មែ�ុក្នុប្រើទ
ើះុខ្មែនូាមានូក្នុរណី៍ជាប្រើ�ច�នូខ្មែ�ល់ការប្រើ�ះើងកប្រើ��ង

ប្រើ�យសារប្រើអ��ច�ត្ថិូត្ថិខ្មែ�ល់ប្រើម�ល់ម�នូប្រើ��ញនឹូងខ្មែ�ុក្នុ
ប្រើ��យើងកឲ្យយមានូការផះុះ ឬប្រើ�ះ�ល់�ល់។

អូ យល់់ប្រើ��យ…

វ�ធានូការប្រើពល់មានូអគំគី�័យ
ប្រើមៅពនូែត់្ថិអគំគី�័យ ៖

ប្រើមៅពនូែត់្ថិអគំគី�័យខ្មែ�ល់ម�នូ�ត្ថិូវប្រើ�ើ� ៖

ហានូ��័យប្រើ��ះថុ្នាក់្នុខ្មែ�ល់មានូ
ជាព�ប្រើ�� ៖

រប្រើើៀើពនូែត់្ថិអគំគី�័យជាព�ប្រើ�� ៖

ការការពារអុក្នុពនូែត់្ថិអគំគី�័យ ៖



ល់អ ជី�ត្ថិ�ល់់ប្រើពល់�ត្ថិូវប្រើរៀើចំ
សារធាតុ្ថិរលំាយប្រើ��យ។

យក្នុប្រើចញពីក្នុុុងឃ្លាំែ ំងមក្នុឲ្យយ�ំុំផង។

�ទ!

ប្រើ��ញប្រើ��យៗ។

អឹើ

ក្នុរណី៍ទី១

ឃ្លាំែ ងំ

អូ

ឱ!



ឯងប្រើនូះចំខ្មែមនូ…
ប្រើពល់សាំង�ក្នុអូើកំ្នុពើ់

�ើ��នូប្រើើ�ជំុីវ �ញមានូ�ើ�ពប្រើ�ែ�ង
ងាយនឹូងើងកឲ្យយប្រើ�ះខាែ ំងណា�់។

�ល់់ប្រើមាះ ង��មាក្នុនៃ�ៃ�ត្ថិង់ប្រើ��យ

ប្រើតាះប្រើយ�ង��មាក្នុ។

�ទ។

�ឺុយ…

ប្រើពល់នៃ�ៃនឹូង�ើឹងប្រើទៀត្ថិ។

�ំើូង �ត្ថិូវប្រើ�ត្ថិ
ក្នុងាា រ…

ប្រើម�ល់ខ្មែណ៎៍ ប្រើ�សាែ ក្នុ�ញ្ញាា ប្រើនូះ
មានូ�រប្រើ�រអំពីភាពប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ
នូ�ងរប្រើើៀើប្រើ�ើ����់ ប្រើ��ញប្រើទ?

ប្រើ��យប្រើ�ប្រើពល់ជីញ្ចឹាូ នូ
�ត្ថិូវព�នូ�ត្ថិយថ្នាប្រើត្ថិ�

គំ�មើើ�ទជី�ត្ថិខ្មែ�រឬប្រើទ។

�ទ
�ំុំនឹូង�ើយ័ត្ថិុ...។

អូ! សាំង�ក្នុអូើខ្មែ�ល់�នូប្រើ��រ
�នូើះះនឹូងផ្កាក ប្រើ�ែ�ងកុ្នុងតាក់្នុ

ប្រើ��យើងកចំប្រើ�ះ!



វវីរប្រើ��យ! អឺ
អឺ យក្នុទឹក្នុមក្នុ ទឹក្នុ។

អូយ...
ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុខ្មែមនូ។

�ូមអរគុំណ៍។

ខ្មែណ៎៍

ខ្មែណ៎៍

ប្រើ�កាយជីញ្ចឹាូ នូមក្នុប្រើ��យ

ប្រើពល់រក្នុាទុក្នុើប្រើណាា ះអា�នូុ

�ត្ថិូវ�ក់្នុប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងខ្មែ�ល់មានូ

�ីតុ្ថិណ៍ា ភាព�ើ ម�នូ�ត្ថិូវពនូែឺនៃ�ៃ

�ុង�ក់្នុម�នូ�ត្ថិូវឲ្យយរលំ់ ឬធាែ យ។

ប្រើើ�ម�នូើ�ទគំ�មើឲ្យយជី�ត្ថិប្រើទ

អាចនឹូងើងកឲ្យយប្រើ�ះ

ពីឥ�ូវប្រើ� �ត្ថិូវប្រើ�ែ�តាមការខ្មែណ៍នំា

ើ�ទគំ�មើឲ្យយជី�ត្ថិ។

ប្រើពល់ប្រើ�ើ����់សាំង�ក្នុអូើ

�ត្ថិូវ�ក់្នុឲ្យយឆ្នាំៃ យពីឧើក្នុរណ៍៍អគំគី�នីូ។

�ូមបីទូរ�័ពះសាែ ត្ថិ�ូែូនូក៏្នុអាចើងកឲ្យយមានូ

ផ្កាក ប្រើ�ែ�ង�នូខ្មែ�រ �ូប្រើចុះហាមប្រើ�ើ�ជា�ច់ខាត្ថិ។

�ើ��នូប្រើើ� ក្នុរណី៍មានូប្រើ�ែ�ងប្រើ�ះ
�ត្ថិូវប្រើ�ើ�ឧើក្នុរណ៍៍ពនូែត់្ថិឲ្យយ�នូ�តឹ្ថិម�ត្ថិូវ

 �ូចជាើំពង់ពនូែត់្ថិប្រើ�យពពុះ។
សារធាតុ្ថិ�ែះប្រើពល់ប្រើ�ើ�ទឹក្នុអាចនឹូងប្រើ�ែ�ឲ្យយសិានូភាព

កាន់ូខ្មែត្ថិ�ៃន់ូ�ៃរប្រើ��ងខ្មែ�មប្រើទៀត្ថិ។

ប្រើ��យប្រើពល់មានូក្នុែ�នូខាែ ំង

�ើ��នូប្រើើ�មានូសារធាតុ្ថិគីំមីធាែ យ

�ត្ថិូវ�យការណ៍៍ប្រើ�អុក្នុប្រើម�ល់ការ�ុ��ត្ថិូវភាែ ម។

�ទ

ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ! �យប្រើ�មាា ង��នូ!

ហាម�ច់ខាត្ថិ



នៃ�ៃប្រើនូះក៏្នុរងារខ្មែ�រ។

ប្រើតាះ! ប្រើ�ែ�!

អូ!
�ុង!!

រើ�់��មាើ់ជូីត្ថិ...។

យក្នុអាប្រើនាះជូីត្ថិប្រើ��យណ៎ា។

តាមព�ត្ថិប្រើ�ការងារខ្មែើើ�ុឹង

�ត្ថិូវប្រើ�ែ�ប្រើ�ខាងប្រើ�� ើះុខ្មែនូា...

ទីប្រើនូះទូលាយប្រើ��យ
មានូ�យល់់ប្រើចញចូល់ល់អ...ចឹងអត់្ថិអីប្រើទ!ព�ត្ថិខ្មែមនូប្រើ��យ។

�ទ!

�ំុំនឹូងប្រើ�ប្រើ�ែ�ការ
ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើនាះ ឯងប្រើ�ែ�ប្រើ�ខាងប្រើ��

ប្រើ�យើាូរពី�ុងើួនូ�ជីុងប្រើនូះ
ចូល់ក្នុុុង�ុងប្រើើះ�ត្ថិូល់។

�ំុំ�ឹងប្រើ��យ!

ល់អ   ប្រើតាះប្រើរៀើចំ
សាំង�ក្នុអូើជាមួយថំុ្នាលាើ។

ក្នុរណី៍ទី២



ខ្មែត្ថិើះុណឹឹ៍ង�នូប្រើ��យ។ អ៎ា �ត្ថិូវយក្នុ�ំ�ម
ប្រើចាំល់។

ប្រើ�ខាងប្រើ���ូចរងារ
ចំាំឲ្យយ�ែួនូ�ងប្រើ�ា ើនូា�ច

ចំាំប្រើចញប្រើ�។

ហា ...
ប្រើ�ា ស្រួ�ួល់ណា...។

ឱ!

រចួ�ល់់ប្រើ�?

�ទ!

អរគុំណ៍!

អញឹឹ្ចឹង
��មាក្នុើនូា�ត្ថិប្រើ�។



អត់្ថិអីប្រើទឬ!?

�ទ។

...�ទ។

យល់់ពី�ំប្រើណ៍� រការងារ
ប្រើ��យ។

�ំើូង
�ក្នុណាត់្ថិជូីត្ថិសាំង�ក្នុអូើ

ម�នូ�ត្ថិូវប្រើចាំល់ជាមួយ�ំ�មទូប្រើ�
ជា�ច់ខាត្ថិ។

�ត្ថិូវរក្នុាទុក្នុក្នុុុង�ុងើ�ទជី�ត្ថិ�ន់ូនឹូងប្រើ�ែ�ង

ប្រើនូះគឺំជាវ �ន័ូយ �ឹងប្រើទ?

ប្រើល់��ពីប្រើនូះប្រើ�ប្រើទៀត្ថិ ម�នូ�ត្ថិូវ�ក់្នុជី�ត្ថិ

�ើ�ពចំប្រើ�ះ�ូចជាចង្ក្រាងាក នូជា�ច់ខាត្ថិ។

ប្រើ��មប្រើ��យ ប្រើពល់ប្រើ�ើ�សាំង�ក្នុអូើ
�ត្ថិូវខ្មែត្ថិប្រើ�ែ�ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែង

ខ្មែ�ល់មានូ�យល់់ប្រើចញចូល់ល់អ។
ប្រើល់��ពីប្រើនូះប្រើ�ប្រើទៀត្ថិ ប្រើ�ប្រើពល់ើាូរ

សាំង�ក្នុអូើចូល់�ុង �ត្ថិូវប្រើ�ែ�យឺត្ថិៗកំុ្នុឲ្យយកំ្នុពើ់។
ប្រើ�ើ�ជីីវឡាវក៏្នុ�នូខ្មែ�រ។

...�ំុប្រើ��។

ើនាះ ើ់មក្នុ�ត្ថិូវប្រើ�រពប្រើ�ល់ការណ៍៍4S ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ

ប្រើរៀើចំរើ�់ម�នូចំាំ�ច់ប្រើចញ។

ប្រើ�យសារប្រើពល់មានូរញ្ចឹាួ យ�ី នូ�ង�យល់់ពយុះ

រើ�់ខ្មែ�ល់មានូប្រើ�ជី�ត្ថិ�ុងវាអាចើុក្នុើះះ�ត្ថិូវ�ុ។

ប្រើ��មបីកំុ្នុឲ្យយមានូរើួ�
ប្រើយ�ង�ត្ថិូវ�ើុង�ើយ័ត្ថិុ�ំងអ�់�ុ។

�ទ!!

Seiri 
 (ការប្រើរៀើចំ) (ការប្រើរៀើចំ)

Seiton
 (ការប្រើ�ែ�ឲ្យយមានូ (ការប្រើ�ែ�ឲ្យយមានូ
�ណាា ើ់ធុាើ់)�ណាា ើ់ធុាើ់)

Seiso
(ការ�មាអ ត្ថិ)(ការ�មាអ ត្ថិ)

Seiketsu
 (ការប្រើ�ែ�ឲ្យយសាអ ត្ថិ) (ការប្រើ�ែ�ឲ្យយសាអ ត្ថិ)

ហាម�ច់ខាត្ថិ



ឯងប្រើនូឿយ�ត់្ថិប្រើ��យ…
ប្រើក្នុ�ត្ថិអី�ុឹង?

ប្រើមះចប្រើ�ែ�មុ�ជូីរអញឹឹ្ចឹង។

ឯងក៏្នុប្រើនូឿយ�ត់្ថិខ្មែ�រ។
�ែីៗប្រើនូះ �ំុំមានូអារមែណ៍៍ម�នូ

ស្រួ�ួល់ប្រើសាះ។

នូ��យអញឹឹ្ចឹង ឮប្រើគំថ្នាមួយរយៈប្រើនូះ
ឯង�ូចជា�ងឆ្នាំើ់មួប្រើ�ះ

មក្នុពីប្រើ��រប្រើល់ង�ជីុល់ប្រើទ�ឹង?

�ែ នូ�នូប្រើ��រប្រើល់ងអីប្រើទ។

�ែីៗប្រើនូះអត់្ថិ�ូវមានូចំណ៍ង់

អាហារប្រើទ

ប្រើ��យឆ្នាំើ់�ត់្ថិប្រើទៀត្ថិ។

ការ�ើុង�ើយ័ត្ថិុ

នូ�ងតំាងអារមែណ៍៍អត់្ថិ�ូវ�នូល់អប្រើទ។

ក្នុរណី៍ទី៣



...ប្រើម�ល់ចុះ មក្នុពីើនូះើ់ប្រើនូះ
ប្រើ�ា ប្រើពក្នុប្រើទ�ឹង?

ប្រើ��យប្រើ�ក្នុុុងើនូះើ់�ំងមូល់

�ុទធខ្មែត្ថិក្នុែ�នូវត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ច

�ំក្នុែ�នូខាែ ំងណា�់។

មានូប្រើើ�ក្នុមាះ �ីុនូ�ត្ថិជាក់្នុ
�តឹ្ថិម�ត្ថិូវប្រើទប្រើត្ថិ�។

អញឹឹ្ចឹង
ព�ត្ថិជាព��ក្នុណា�់។

ខ្មែមនូប្រើ��យ។

ឬមួយក៏្នុ ើណាា ល់មក្នុពី
វត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ចប្រើទ�ឹង?

កាល់ពីមុនូក៏្នុមានូអុក្នុមានូអាការៈ
�ូចឯងអញឹឹ្ចឹងខ្មែ�រ...។

មានូប្រើពទយឧ�ា�ក្នុមែប្រើ�
ឆ្នាំើ់ប្រើ�ព�ប្រើ��ះជាមួយ�ត់្ថិប្រើ� ប្រើមះចខ្មែ�រ?

�នូ �ំុំនឹូងប្រើ�។
អរគុំណ៍។អត់្ថិ�ឹងថ្នាមក្នុពីអែីប្រើទ

មានូកំ្នុ�ុ�ប្រើ�ច�នូប្រើល់�ការងារ
ប្រើ�ែ�ឲ្យយកាន់ូខ្មែត្ថិមួប្រើ�ះប្រើទៀត្ថិ។

...�ះ ើ់ខ្មែមនូ។



នៃ�ៃើនាះ ើ់

នៃ�ៃប្រើនូះ
�ះ ងប្រើមះចខ្មែ�រ?

�ែីៗប្រើនូះ�ំុំមានូអាការៈ

�ូចជា «មួប្រើ�ះ» «�ែ នូក្នុមាែ ំង»

«ឆ្នាំើ់�រមភ» ។ល់។…

ពីរើីនៃ�ៃប្រើ�កាយ
គំ�ត្ថិថ្នា��ក្នុ�ជាមានូអែីប្រើ��យប្រើទ�ើអញឹឹ្ចឹង

ើនាះ ើ់ពីការស្រួសាវ�ជាវ�ះ ង�ែត់្ថិចត់្ថិ

ជាល់ទធផល់គឺំរក្នុមូល់ប្រើ�តុ្ថិប្រើ��ញប្រើ��យ។

ប្រើ��មបីកំុ្នុឲ្យយ�យល់់មាះ �ីុនូ�ត្ថិជាក់្នុម�នូ�គំើ់

�នូខ្មែើរក្នុខ្មែនូែងើប្រើញឹ្ចឹញ�យល់់ឲ្យយើក់្នុចំ

ប្រើ��យប្រើ�ែ�ឲ្យយ�យល់់ប្រើ�ក្នុុុងមាះ �ីុនូស្រួ�ូើ

ើក់្នុើង្ក្រាញឹ្ញា��ត្ថិ�ើ់មក្នុវ �ញ

សិានូភាពប្រើនូះប្រើ�ែ�ឲ្យយ
មានូការស្រួ�ូើវត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ច

ខ្មែ�ល់ភាយប្រើចញមក្នុរ�ូត្ថិ។

ប្រើល់�ក្នុប្រើនូះប្រើ�យសារ�នូ��ើ់�ំុំថ្នា

កំ្នុពុងប្រើ�ើ����់វត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ច

ប្រើទ�ើអាច�ឹងពីមូល់ប្រើ�តុ្ថិ

�ើ��នូប្រើើ�ប្រើ�ើ�ើនូាស្រួ�ូើយក្នុ

វត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ចខ្មែើើប្រើនាះ

�ើខ្មែ�ល់ជាអាចើងកឲ្យយមានូជីមៃឺ�ៃន់ូ�ៃរ។
មក្នុពីអញឹឹ្ចឹង

ប្រើទឬ!?

ប្រើពល់សិានូភាព�ងកាយ�ុ�ពី�មែតា

ឬមានូអារមែណ៍៍ថ្នាខ្មែើែក្នុ�ត្ថិង់ណា

គឺំអាចើណាា ល់មក្នុពីសារធាតុ្ថិគីំមី

ខ្មែ�ល់កំ្នុពុងប្រើ�ើ����់។

�ត្ថិូវព�ប្រើ��ះជាមួយអុក្នុប្រើម�ល់ការ�ុ��ត្ថិូវភាែ ម។

អុក្នុប្រើ�ែ�ការជាមួយ��ើ់�ំុំថ្នា
អាចមក្នុពីវត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ច

ខ្មែ�ល់កំ្នុពុងប្រើ�ើ����់
ប្រើត្ថិ�មានូអែីពាក់្នុព័នូធ�ុខ្មែ�រប្រើទ។

អញឹឹ្ចឹងប្រើទ�អី។

�ូមជួីយព�នូ�ត្ថិយផង!

�ំើូង យក្នុល់អ

គួំរប្រើ�ែ�ការព�នូ�ត្ថិយល់មអ�ត្ថិ��នូ។

ល់ទធផល់ព�នូ�ត្ថិយល់មអ�ត្ថិ

ប្រើចញមក្នុប្រើ��យ។
ប្រើម�ល់ប្រើ��ូចជា

�ងេ័យថ្នាជីមៃឺអតុ្ថិល់យភាពសាែ រតី្ថិ។

ប្រើ��យក៏្នុមានូការ�ងេ័យថ្នាមក្នុពីពុល់នឹូង

វត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ចខ្មែ�រ �ូមើញ្ញាា ក់្នុពី

�ែឹមសារការងារ នូ�ងើរ �សិានូក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ។

មាះ �ីុនូ�ត្ថិជាក់្នុ

មាះ �ីុនូ�ត្ថិជាក់្នុ

មាះ �ីុនូស្រួ�ូើ�យល់់

ជាត្ថិ��ំប្រើណ៍� ម

វត្ថិិុរលំាយអុក្នុហាគ នូ�ច
ចំហាយ

មនូះីរប្រើពទយ�



ប្រើតាះ ើនាះ ើ់មក្នុប្រើទៀត្ថិ
យក្នុមួយប្រើនូះប្រើចញ។

អញឹឹ្ចឹង�អ៎។

�ទ!

�ើឹងប្រើ��ង។

ចឹង�ំុំពឹងប្រើល់�ឯងប្រើ��យណា
�ើ��នូមានូការអីប្រើ��ំុំ។

អូ ប្រើត្ថិ�មាះ �់ការពារជាត្ថិ�ពុល់
ម�នូចំាំ�ច់ប្រើទឬ?

�ទ!

ម�នូអីខ្មែទ ៗ។
វាម�នូធាែ យប្រើចញមក្នុប្រើទ។

ការប្រើ�ះប្រើចញគឺំ...
ើូូ�ុងប្រើ�ឹប្រើនូះ!

ប្រើ�ះប្រើចញប្រើ��យ
ខ្មែត្ថិើះុប្រើណុ៍ះ អូប្រើ�។

ក្នុរណី៍ទី4



ខ្មែណ៎៍
ប្រើក្នុ�ត្ថិអី�ុឹង...

...?
អត់្ថិអីប្រើទ!?

ខ្មែណ៎៍
ប្រើក្នុ�ត្ថិអី�ុឹង!

ប្រើ�ែ�ឲ្យយ�ែត់្ថិចត់្ថិ
ប្រើ�ជួីយឥលូ់វប្រើ��យ...។

ើនាះ ើ់មក្នុប្រើទៀត្ថិ..។

...អា ប្រើ�?

អឺ?

អូ...។



អូ �ំុំយល់់ពី�ំប្រើណ៍� រប្រើរឿងប្រើ��យ។

ឯង�ត្ថិូវ�ឹង
ថ្នាប្រើពល់មានូភាព�ុ��ើ�ក្នុតី្ថិប្រើក្នុ�ត្ថិប្រើ��ង

នឹូងមានូ�ប្រើមែងប្រើ�ល់ទ៍ប្រើ��យ។

«ឲ្យយអាទ�ភាពក្នុុុងការជួីយអុក្នុរងប្រើ��ះ»
ខ្មែត្ថិម�នូខ្មែមនូ�នូន័ូយថ្នា�ត្ថិូវជួីយប្រើ�យ

ល់ះើង់�ែួនូប្រើនាះប្រើ��យ។

អុក្នុខ្មែ�ល់មានូើំពាក់្នុឧើក្នុរណ៍៍

�មស្រួ�ើ�ត្ថិូវប្រើ�ជួីយ�ប្រើង្ក្រាងាគ ះ។

អុក្នុខ្មែ�ល់�ែ នូ�ត្ថិូវរត់្ថិប្រើចញមុនូប្រើគំ

ប្រើ��មបីប្រើ�ឲ្យយ�ញ្ញាា ។

មាះងប្រើទៀត្ថិ �ត្ថិូវប្រើ�ើ��ប្រើមែង�ំៗ

ប្រើ��មបី��ើ់សិានូភាពប្រើ�អុក្នុប្រើ�ជំុីវ �ញ។

�ំណាងប្រើ��យខ្មែ�ល់

�ំុំប្រើ��រ�ែងកាត្ថិប្រើ�យនៃច�នូយ

ប្រើើ�ម�នូចឹងអាចនឹូងប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ�ល់់ជីីវ �ត្ថិ។

�ំណាងប្រើ��យ
ខ្មែ�ល់�ែ នូអែី�ំ�ំុ ខ្មែត្ថិ…

មួយប្រើទៀត្ថិ ប្រើ�ះើីជាចង់ជួីយ���េើអូនូ�ះ ងណាក៏្នុប្រើ�យ

�ើ��នូប្រើើ��ែួនូឯងជួីើប្រើ��ះថុ្នាក់្នុខ្មែ�រគឺំ�ែ នូន័ូយប្រើទ។

ម�នូ�ត្ថិូវប្រើ�ែ�តាមអារមែណ៍៍

ខ្មែ�ល់គំ�ត្ថិថ្នា�ត្ថិូវខ្មែត្ថិជួីយប្រើគំ

ប្រើចញមក្នុប្រើនាះប្រើទ។

ការចាំត់្ថិវ �ធានូការប្រើ�យប្រើ�ៃ�មសាៃ ត់្ថិប្រើពល់មានូអា�នូុ

គឺំម�នូខ្មែមនូងាយស្រួ�ួល់ប្រើទ។ �ូប្រើចុះការប្រើ�ត្ថិ�មជា�ើចំាំ

ប្រើ��មបីើងាក រប្រើពល់មានូអា�នូុគឺំ�ំខាន់ូខាែ ំងណា�់។

�ូមប្រើ�ែ�ការើញ្ញាា ក់្នុអំពីផែូវជីប្រើមែ��ប្រើពល់អា�នូុ

�ក្នុមែភាព�ំើូងប្រើពល់ប្រើ��ញប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ

ចំណុ៍ច�ើុង�ើយ័ត្ថិុប្រើពល់ជួីយជីនូរងប្រើ��ះ

នូ�ងវ �ធានូការប្រើ�កាយ�ប្រើង្ក្រាងាគ ះ។ល់។

ម�នូ�ត្ថិូវពឹងខ្មែផអក្នុខ្មែត្ថិើទព�ប្រើសា�ន៍ូ

នូ�ងគំំនូ�ត្ថិខ្មែ�ល់ធាែ ើ់មានូប្រើទ�ត្ថិូវអនុូវត្ថិាតាម

«ប្រើ�ចក្នុាីខ្មែណ៍នំាអំពីវ �ធានូការប្រើពល់អា�នូុ»រើ�់�ក្នុុម�ុូនូ

ប្រើ��យអានូប្រើ��ងវ �ញនូូវSDS ចំណុ៍ចទី4

«វ �ធានូការប្រើពល់អា�នូុ» ចំណុ៍ចទី៥ «វ �ធានូការប្រើពល់មានូអគំគី�័យ»

ចំណុ៍ចទី៦ «វ �ធានូការប្រើពល់មានូការធាែ យ»

�ពម�ំងខ្មែចក្នុរខំ្មែល់ក្នុរើូភាពជាក់្នុលាក់្នុនៃនូ ចំណាត់្ថិការ

នូ�ង�ក្នុមែភាពប្រើពល់មានូអា�នូុ។ �ទ/ច៎ាំ!

ប្រើ�ចក្នុាីខ្មែណ៍
នំា



ចំណុ៍ចគួំរ�ើុង�ើយ័ត្ថិុចំប្រើពាះការប្រើ�ើ����់សារធាតុ្ថិគីំមី

ប្រើ�កាយប្រើ�ើ����់រចួ�ត្ថិូវទុក្នុ�ក់្នុឲ្យយ�នូ�តឹ្ថិម�ត្ថិូវ។

វាអាចើងកប្រើ��ះថុ្នាក់្នុខ្មែ�ល់នឹូក្នុសាែ នូម�នូ�ល់់។
ប្រើពល់�ឹក្នុជីញ្ចឹាូ នូ ឬរក្នុាទុក្នុចំាំ�ច់�ត្ថិូវើ�ទគំ�មើ។

ការ�គំើ់�គំងសារធាតុ្ថិើងកចំប្រើ�ះ ឬខ្មែ�ល់អាចប្រើ�ះឲ្យយ�នូ�តឹ្ថិម�ត្ថិូវ

�ើ��នូប្រើើ�មានូក្នុាី�រមភ ឬ�ុ�ខ្មែើែក្នុពី�មែតា

�ត្ថិូវប្រើ�ែ�ការព�ប្រើ��ះប្រើ�ើល់់ភាែ ម
ម�នូប្រើ�ែ��ក្នុមែភាពប្រើ�វឆ្នាំវ

ការើះះពាល់់សារធាតុ្ថិគីំមីអាចើងកឲ្យយមានូប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ

�ល់់�ុ�ភាព។ �ើ��នូប្រើើ�មានូអារមែណ៍៍ម�នូស្រួ�ួល់�ែួនូ

�ត្ថិូវព�ភាក្នុាជាមួយនឹូងអុក្នុប្រើម�ល់ការ�ុ��ត្ថិូវ។

ការ�ប្រើង្ក្រាងាគ ះប្រើ�យម�នូ�មប្រើ�តុ្ថិផល់អាចនឹូងប្រើ�ែ�ឲ្យយ�ែួនូឯង

ជួីើប្រើ��ះថុ្នាក់្នុខ្មែ�រ។ ប្រើ��មបីការពារប្រើពល់��អា�នូុ

�ូមព�នូ�ត្ថិយប្រើម�ល់វ �ន័ូយទុក្នុជាមុនូ។

ខ្មែត្ថិើះុណឹឹ៍ង�នូប្រើ��យ។

�ែីៗប្រើនូះអត់្ថិ�ូវមានូចំណ៍ង់
អាហារប្រើទ

ប្រើ��យឆ្នាំើ់�ត់្ថិប្រើទៀត្ថិ។

ការ�ើុង�ើយ័ត្ថិុ

នូ�ងតំាងអារមែណ៍៍អត់្ថិ�ូវ�នូល់អប្រើទ។

ប្រើ�ែ�ឲ្យយ�ែត់្ថិចត់្ថិ
ប្រើ�ជួីយឥលូ់វប្រើ��យ...។

អូ...។

អូ

ឱ!
ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុគឺំ

ប្រើ�ខ្មែក្នុបរៗ�ែួនូ
ប្រើ�ះ�រខ្មែត្ថិនឹូក្នុសាែ នូម�នូ�ល់់

�ឹងប្រើទ?

ប្រើតាះរលឹំ់ក្នុ

អំពីក្នុរណី៍��ក្នុា

ប្រើ�ទីប្រើនូះមាងប្រើទៀត្ថិ។

ប្រើត្ថិ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ��ើខ្មែ��

រើ�់តួ្ថិអងគ�ំងឡាយ 

មានូ�ូចនូរណា�ែះ?
អីប្រើគំ? 

នូ��យថ្នាប្រើមះច?

ប្រើ��មបីឲ្យយមានូ�ុវត្ថិិ�ភាពនូ�ងអនាម័យ
ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ ចំាំ�ច់�ត្ថិូវមានូការប្រើ�រពវ �ន័ូយ

នូ�ងសាែ រតី្ថិយក្នុច�ត្ថិាទុក្នុ�ក់្នុពីមនុូ�េ�គំើ់�ុ។



ចូរ�ើុង�ើយ័ត្ថិុចំណុ៍ច�ំងប្រើនូះ!

ព័ត៌្ថិមានូជំីនួូយប្រើ��មបី�ុវត្ថិិ�ភាព នូ�ង�ុ�ភាព!ព័ត៌្ថិមានូជំីនួូយប្រើ��មបី�ុវត្ថិិ�ភាព នូ�ង�ុ�ភាព!

ការប្រើ�ើ����់

សារធាតុ្ថិគីំមី

ប្រើ�ខ្មែក្នុបរវត្ថិិុអាចប្រើ�ះ
ហាមមានូអណាា ត្ថិប្រើ�ែ�ង!

�ើ��នូប្រើើ�ើះះ�ត្ថិូវវត្ថិិុមានូផល់ើះះពាល់់
�ត្ថិូវលាងប្រើចញភាែ ម!

�ត្ថិូវប្រើ�រពតាមនីូត្ថិ�វ ��ីការងារ!

ចូរពាក់្នុឧើក្នុរណ៍៍ការពារតាមវ �ន័ូយ!

អាចនឹូងមានូប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ�ៃន់ូ�ៃរ
ប្រើក្នុ�ត្ថិប្រើ��ងប្រើ�យសារប្រើ�ែ��ុ�នីូត្ថិ�វ ��ី។

ចូរ�ើុង�ើយ័ត្ថិុការើងកចំប្រើ�ះប្រើ�យផ្កាក ប្រើ�ែ�ង។

ម�នូ�ត្ថិូវប្រើ�ែច ឬ�ត្ថិូវមានូទមាែ ើ់�ូចជា
ជូីត្ថិ�មាអ ត្ថិក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ នូ�ងលាងនៃ�ឲ្យយ�នូញឹក្នុញាើ់ 

ការងារខ្មែ�ល់ចំាំ�ច់�ត្ថិូវប្រើ�ើ�ឧើក្នុរណ៍៍ការពារ
�ត្ថិូវពាក់្នុឧើក្នុរណ៍៍ការពារឲ្យយ�នូខាា ើ់�ាួនូ
ប្រើ��មបីការពរប្រើ��ះថុ្នាក់្នុ។

អាល់់កាលី់
សាើូូ

ល់អ!
�ំុំនឹូងប្រើ�រពវ �ន័ូយ 

ប្រើ��យ�ំ�ើឹងប្រើ�ែ�ការ�ល់់នៃ�ៃ!

ប្រើ��មបីការពារ

ប្រើពល់មានូអែីប្រើក្នុ�ត្ថិប្រើ��ង

ការ��ស្រួ�័យ�ក់្នុទង�ុ

ប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ

គឺំមានូសារៈ�ំខាន់ូណា�់។

ចូរចងចំាំថ្នា
ការប្រើ�រពវ �ន័ូយគឺំជាការ

ការពារ«�ងកាយ» «�គំួសារ» 
«ការរ�់ប្រើ�»។

ប្រើ��ះថុ្នាក់្នុការងារ
�ច់ខាត្ថិម�នូខ្មែមនូ��ន់ូខ្មែត្ថិជាប្រើរឿង

អុក្នុ�នៃទប្រើទគឺំជាប្រើរឿងខ្មែ�ល់អាចប្រើក្នុ�ត្ថិ
ប្រើ��ងខ្មែក្នុបរ�ែួនូប្រើយ�ង។



ប្រើចញផាយខ្មែ�មីនា ឆំុ្នាំ២០២១

ប្រើចញផាយប្រើ�យ៖ �ក្នុ�ួង�ុខា���ល់ ការងារ នូ�ង�ុ�ុមាល់ភាព

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

��ការប្រើ�យ៖ �ក្នុុមការងារប្រើរៀើប្រើរៀង�មាភ រៈអើ់រ�ំាីពី�ុវត្ថិិ�ភាព

ពាក់្នុព័នូធនឹូងសារធាតុ្ថិគីំមី ឬការ�គំើ់�គំងសារធាតុ្ថិគីំមី

ផល់�ត្ថិប្រើ�យ៖ Sideranch Inc.

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈគំំនូូរជីីវចល់

�ុវត្ថិិ�ភាពអនាម័យនៃនូការប្រើ�ើ����់សារធាតុ្ថិគីំមី

ខ្មែ�ែងយល់់តាមរយៈរើូភាព

ខ្មែ�ែងយល់់ពីហានូ��័យ
ើងកើ់ក្នុុុងក្នុខ្មែនូែងប្រើ�ែ�ការ!

ចូរគំ�ត្ថិថ្នាហានូ��័យមានូប្រើ�ក្នុខ្មែនូែងណា�ែះ!

ចូរគំ�ត្ថិថ្នាមានូចំណុ៍ចហានូ��័យប្រើផេងប្រើទៀត្ថិខ្មែ�រឬប្រើទ។

ប្រើនូះជាចំណុ៍ច
ហានូ��័យ!

ប្រើ�ែ�ការប្រើ�យប្រើ�ើ��ើព័នូធើាូរ�យល់់ប្រើចញចូល់។

ប្រើពល់ប្រើ�ើ�ប្រើ�ែ�ង�ត្ថិូវព�នូ�ត្ថិយប្រើម�ល់មានូ
ហានូ��័យើងកការប្រើ�ះខ្មែ�រឬប្រើទ។



ក្នុខ្មែនូែងទំនាក់្នុទំនូងពាក់្នុព័នូធនឹូងឯក្នុសារប្រើនូះ

�ក្នុ�ួង�ុខា���ល់ ការងារ នូ�ង�ុ�ុមាល់ភាព

មនូះីរ�ាង់�រការងារ

ខ្មែផុក្នុ�ុវត្ថិិ�ភាពនូ�ងអនាម័យ

ការ ��ល័់យ�ុវត្ថិិ�ភាព


