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安全に行うための第一歩
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សេចក្តីផ្តើម
ការផ្សារលោហៈ គឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវ ិស័យជា

ច្រើន ដូចជា ការសាងសង់ទូក រថយន្ត ម៉ាស៊ីនប្រើក្នុងឧស្សាហកម្ម សំណង់ផ្សេងៗជាដ�ើម។

ដោយសារមានការងារដែលពាក់ព័ន្ធ និងការងារបន្ទាប់បន្សំជាច្រើនបែបនេះហ�ើយ ទ�ើបធ្វើអោយ

មានការលំបាកក្នុងការកំណត់ថាត�ើត្រូវបញ្ចូលការងារត្រឹមកម្រិតណាទៅក្នុងកម្មវ ិធីនៃកម្មសិក្សាផ្នែក
បច្ចេកទេស។

សូមអ្នកហាត់ការផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់ អាននូវស�ៀវភៅពន្យល់ណែនាំនេះអោយបានល្អិតល្អន់

ដ�ើម្បីសិក្សាអំពីរប�ៀបពាក់ឧបករណ៍ការពារអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងនាមជាអ្នកហាត់ការផ្នែក

បច្ចេកទេស នៅពេលធ្វើការងារ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអោយបានច្បាស់អំពីចំណុចគ្រោះថ្នាក់
និងវ ិធីការពារខ្លួន ព្រមទាំងចងចាំនូវគន្លឹះក្នុងការធ្វើការងារអោយមានភាពងាយស្រួលនិងមាន
សុវត្ថិភាព។

យ�ើងសង្ឃឹមថាការសិក្សាយល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យនៅក្នុងស�ៀវភៅពន្យល់ណែនាំនេះ នឹងក្លា យជា

សញ្ញាបង្ហាញផ្លូវដ៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់នាំអ្នកឆ្ពោះទៅជំហានបន្ទាប់ទ�ៀត ដ�ើម្បីទទួលបានការរ ីក
ចម្រើនខ្លាំងនៅក្នុងការកិច្ចការសិក្សាផ្នែកបច្ចេកទេស។

1

1

គ្រោះថ្នាក់បីប្រភេទដែលក�ើតមានឡ�ើងញឹកញាប់នៅពេលធ្វើការងារផ្សារលោហៈ

មានគ្រោះថ្នាក់បីប្រភេទដែលក�ើតឡ�ើងញឹកញាប់ក្នុងការងារផ្សារលោហៈដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើនេះ គឺមានអត្រាដល់ទៅ៧០

ភាគរយក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់។ (យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្រង់ទិន្នន័យទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលធ្វើឡ�ើងដោយ
JITCO សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥)

គ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ភ្នែកដោយសារការខ្ទាតឬធ្លាក់៖

35%

ផ្កាភ្លើងដែលខ្ទាតចេញពីការផ្សារលោហៈ កំទេចកាត់ខ្ទាតចេញពីម៉ាស៊ីនឆាប អាច
ប៉ះពាល់ត្រូវភ្នែកឬក៏ផ្ទៃមុខបង្កជារបួសផ្សេងៗជាច្រើន។ ម៉្យាងទ�ៀត កាំរស្មីនៅពេល
ផ្សារលោហៈអាចចូលក្នុងភ្នែក ធ្វើអោយភ្នែកមានអាការៈឈឺចាប់ក៏មាន។

គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការគាបឬការរមួលចូល៖

23%

គ្រោះថ្នាក់ក�ើតឡ�ើងពេលកំពុងយកសម្រាមឬវត្ថុដែលជាប់ស្ទះនៅក្នុងម៉ាស៊ីន ជា

ញឹកញាប់មានដូចជាការចូលដៃក្នុងម៉ាស៊ីនដោយសារមិនបានបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនជា

មុន ឬការរមួលស្រោមដៃជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស្វា ន ។ ពេលខ្លះ អាចធ្វើអោយមាន
របួសធ្ងន់ធ្ងរដូចជាដាច់ម្រាមដៃឬបាក់ឆអឹ្ងដៃ ឬក៏បន្សល់ជាការពិការក៏មាន។

របួសមុតឬរលាត់៖

14%
របួសច្រើនក�ើតឡ�ើងដោយសារមុតដៃឬជ�ើងដោយសារម៉ាស៊ីនឆាប ឬ មុតម្រាម
ដៃដោយសារសម្ភារៈដូចជាបន្ទះដែកជាដ�ើម។

2

ការងារដែលបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវ ិតញឹកញាប់

၁① ការងារទាក់ទងនឹងវត្ថុធ្ងន់ៗ
គ្រោះថ្នាក់អាចក�ើតមានឡ�ើងដោយសារការគាបជាប់នៅចន្ល ោះឬនៅក្រោមវត្ថុធ្ងន់ៗ។ ដូច្នេះ
មុនពេលអ្នកទទួលបានការបណតុះ
្ បណ្តា លត្រឹមត្រូវ សូមកុំធ្វើការបញ្
ជា ម៉ាស៊ីនស្ទូចឬធ្វើការ
ងារសណ្តោ ងជាដាច់ខាត ។

ក្នុងករណីដែលអ្នកធ្លាប់ទទួលការបណតុះ
្ បណ្តា លហ�ើយត្រូវដកខ្លួនពីការងារបណ្ត ោះអាសន្ន
មិនទាន់ត្រលប់មកវ ិញ ក៏អ្នកជំនួយការមិនអាចប៉ះពាល់ការងារទាំងនោះបានទេ គឺត្រូវផ្អាក
ការងារនិងរង់ចាំនៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាមុនសិន។

၂② ការងារប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនផ្សេងៗក្រៅពីម៉ាស៊ីនផ្សារលោហៈ
ការងារទាក់ទងនឹងការផ្សារលោហៈគឺមានដែនកំណត់ច្បាស់លាស់។ ដូច្នេះ
អ្នកមិនត្រូវធ្វើការផ្សេងពីនោះទេ ទោះជាត្រូវគេពឹងពាក់ក៏ដោយ។
ទោះជាក្នុងករណីដែលត្រូវធ្វើការងារក្រៅពីការងារផ្សារលោហៈក៏ដោយ ក៏នៅតែត្រូវទទួល

ការអប់រ ំទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យអោយបានត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិន ។
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3

គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលធ្វើការងារផ្សារលោហៈ និង សំណួរផ្សេងៗ

តារាងត្រួតពិនិត្យ (វ៉ែនតាការពារ)
ចំណុចដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ
1

ត�ើអ្នកដឹងទេថាវ៉ែនតាការពារមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

2

ត�ើអ្នកបានជ្រើសរ� ើសវ៉ែនតាការពារដែលត្រូវនឹងប្រភេទការងាររបស់អ្នកដែរឬទេ?

3

ត�ើអ្នកប្រើឧបករណ៍ការពារពន្លឺដែរឬទេ?

4

ត�ើអ្នកដឹងអំពីលេខការពារពន្លឺរបស់ឧបករណ៍ការពារពន្លឺដែរឬទេ?

5

ត�ើវ៉ែនតាការពារពាក់លម
្ម ត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នកដែរឬទេ?

6

ត�ើអ្នកប្រើវ៉ែនតាការពារដែលមានរបាំងនៅសងខាងដែរឬទេ?

7

ត�ើអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីបានជាវ៉ែនតាការពារដែលមានរបាំងនៅសងខាងល្អដែរឬទេ?

8

ត�ើនៅល�ើកញ្ចក់វ៉ែនតាការពារមានរូបសញ្ញា JIS ដែរឬទេ?

9

ត�ើអ្នកប្រើប្រាស់វ៉ែនតាដែលកាត់តម្រូវតាមកម្រិតគំហ�ើញនៃភ្នែករបស់អ្នកដែរឬទេ?

10

ត�ើអ្នកតែងតែពិនិត្យម�ើលមុនពេលប្រើប្រាស់ដែរឬទេ?

11

ត�ើវ៉ែនតាការពារគឺមានរ�ៀងៗខ្លួនមែនដែរឬទេ?

12

ត�ើអ្នកតែងតែសម្អា តនិងថែទាំក្រោយពេលប្រើប្រាស់ដែរឬទេ?

13

ត�ើអ្នករក្សាទុកវ៉ែនតាការពារបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ?

14

ត�ើអ្នកដឹងថាគួរតែផ្លាស់បតូរវ៉ែនតាការពារនៅពេលណាដែរឬទេ?
្

ត�ើអ្នកយល់ដឹងដល់កម្រិតណាដែរ?
នាំគ្នាសាកល្បងទាំងអស់គ្នា !!
សូមម�ើលចម្លើយនៅទំព័របន្ទាប់ !

3

បាទ/ចាស

ទេ

Q1 ហេតុអ្វីបានជាទោះជាពាក់វ៉ែនតាការពារហ�ើយ ក៏កំទេចដែកនៅតែមុតចូលភ្នែក?
A１

ទោះជាអ្នកពាក់វ៉ែនតាការពារហ�ើយក៏ដោយ ប្រសិនប�ើវ៉ែនតានោះមិនល្មមត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់

អ្នក នោះកំទេចដែកអាចចូលតាមចន្ល ោះវ៉ែនតា ឬក៏ ខ្ទាតមកពីអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅក្បែរនោះ។

ចំពោះវ៉ែនតាខ្លុប នៅពេលដោះវ៉ែនតាចេញ ធូលីដែលជាប់នៅល�ើវ៉ែនតាអាចនឹងធ្លាក់ចូលមុតភ្នែកក៏មាន ។
◆	ប្រើវ៉ែនតាការពារអោយត្រូវនឹងប្រភេទការងារ (ការងារកាត់ ការងារឈូស ការងារឆាប ។ល។)

ទម្រង់ជាវ៉ែនតា (ការពារភ្នែកពីវត្ថុខ្ទាតមក)

HC-1

HA-1

HA-1

ទម្រង់ជាវ៉ែនតា
(មានរបាំងការពារនៅសងខាង)
(ការពារភ្នែកពីវត្ថុខ្ទាតមក)

ទម្រង់ជាវ៉ែនតាខ្លុប (ការពារភ្នែកពីកំទេចភាគល្អិត

ដែលខ្ទាតមកឬអណ្តែ តក្នុងបរ ិយាកាស និង តំណក់

តូចៗនៃវត្ថុរាវដែលបាញ់ខ្ទាតមក ។ល។)

ការសម្រួលវ៉ែនតាការពារអោយល្មមត្រឹមត្រូវ
• ជ្រើសរ� ើសវ៉ែនតាការពារដែលល្មមត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក។ វ៉ែនតាការពារគឺ
សម្រាប់ប្រើតែខ្លួនឯងម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ គឹមិនត្រូវប្រើរម
ួ ជាមួយអ្នកដទៃឡ�ើយ។
• ចាំបាច់ត្រូវសម្រួលផ្នែកដែលប៉ះនឹងច្រមុះនិងដងវ៉ែនតា ធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយពាក់
ទៅមានលក្ខណៈរលុង។
• ទ្រវ៉ែនតាអោយស្មើៗគ្នាត្រង់ចំណុចបីគឺច្រមុះនិងត្រច�ៀកទាំងសងខាង។
ចំណុចត្រូវកែសម្រួល

ការពិនិត្យមុននិងក្រោយពេលប្រើ
• ត្
 រួតពិនិត្យថាមានភាពមិនប្រក្រតីដូចជាប្រលាក់ ឆ្កូត ប្រេះបែកឬខូចទ្រង់ទ្រាយនៅ
ល�ើកញ្ចក់វ៉ែនតា កញ្ចក់ឆលុះម�
្
ើលឬស៊ុមដែរឬទេ។

• ក ្រោយពេលប្រើ ត្រូវលាងធូលីដែលជាប់ឬស្នាមប្រឡាក់ចេញដោយទឹកបង្ហូរ
រួចរក្សាទុកក្នុងថង់ទន់ៗឬប្រអប់។

រប�ៀបលាងសម្អា ត

○
×

○

×

រក្សាទុកក្នុងប្រអប់ឬថង់ដែលប្រើ

រប�ៀបទុកដាក់វ៉ែនតា

សម្រាប់តែទុកវ៉ែនតា។

កុំរក្សាទុកក្នុងប្រអប់ទុកឧបករណ៍រួមជា
មួយឧបករណ៍ផ្សេងៗទ�ៀត។

ការរក្សាទុក

4

Q2 ျមានករណីជាច្រើនដែលរងរបួសនៅពេលធ្វើការងារឆាប។ ត�ើខញុំត្
្ រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូច
ម្តេចខ្លះ?

A２

ដោយសារបន្ទះដែកឆាបងាយស្រួលនឹងខូចខាតនៅពេលប្រើកម្លា ំងខ្លាំង ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារទៅ

តាមរប�ៀបប្រើប្រាស់អោយបានត្រឹមត្រូវ។ ម៉្យាងទ�ៀត ក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់បណ្តា លមកពីការ

ខ្ទាតនៃកំទេចកាត់ ការប៉ះឬរមួលចូលបន្ទះដែកឆាប និងគ្រោះថ្នាក់បណ្តា លមកពីការស្រូបចូលកំទេចភាគ
ល្អិត។ នៅពេលធ្វើការងារឆាប ត្រូវអនុវត្តតាមលំដាប់លំដោយការងារអោយបានត្រឹមត្រូវ និងបំពាក់
ឧបករណ៍ការពារអោយបានសមស្រប។

ျឧទាហរណ៍អំពីរប�ៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនឆាបអោយបានត្រឹមត្រូវ 
1. ការងារ
ការងារឆាបល�ើបន្ទះដែកថែបទន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនឆាប (រូបភាព១)
2. សម្ភារៈនិងឧបករណ៍ដែលត្រូវប្រើ
• បន្ទះដែកថែបទន់ (១៩មីលីម៉ែត្រ × ៨០មីលីម៉ែត្រ × ១៥០មីលីម៉ែត្រ)
• អង្គំ
• ម៉ាស៊ីនឆាប បន្ទះដែកឆាប

(រូបភាព១)

3. លំដាប់លំដោយការងារ
(1) ត្រៀម
គាបវត្ថុអោយជាប់នៅខ្ពស់ជាងមាត់នៃអង្គំប្រហែល១០មីលីម៉ែត្រ (រូបភាព២)
(2) ឆាប

វត�ុ

្របែហល១០មីលីែម៉្រត

① កាន់ម៉ាស៊ីនឆាបដោយដៃទាំងពីរ ប�ើកកុងតាក់ ដាក់អោយដំណ�ើរការចោល
ល�ើសពីបីនាទីដ�ើម្បីពិនិត្យអោយច្បាស់ថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណា
មួយ។

(រូបភាព២)

② ផ្អៀងម៉ាស៊ីនឆាបទៅល�ើផ្ទៃដែលត្រូវឆាបអោយបានមុំពី១៥ទៅ៣០ដឺក្រេ
រួចឆាបដោយរុញទៅមុខថយក្រោយស្រាលៗ (រូបភាព៣).
(3) ေសម្អា ត
①ប
 ិទកុងតាក់នៅល�ើម៉ាស៊ីនឆាប ក្រោយពេលបន្ទះដែកឆាបឈប់វ ិលទាំង

15～30°

ស្រុង ដាក់បន្ទះដែកឆាបនៅល�ើក�ៀននៃអង្គំ រួចដកឌុយរបស់ម៉ាស៊ីនឆាប
ចេញពីរន្ធអគ្គិសនី។
តផ្ទៃឆាបដោយប្រើអំបោសជក់។ សម្អា តកំទេចកំទីពីម៉ាស៊ីនឆាបដោយ
② សម្អា

ប្រើក្រណាត់ជូត។

◆

ចំណុចត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន

(រូបភាព៣)

◆

(1) ក្នុងពេលធ្វើការងារឆាប ត្រូវពាក់វ៉ែនតាការពារឬក៏បន្ទះការពារនិងប្រើម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតអោយបានជាប់ជានិច្ច ។
(2) មិនត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនឆាបដោយដោះរបាំងការពារសុវត្ថិភាពចេញឡ�ើយ។

(3) មិនត្រូវប្រើម៉ាស៊ីនឆាបដោយដៃនៅទទឹកនោះទេ។ មិនត្រូវធ្វើអោយបន្ទះដែកឆាបត្រូវទឹកឬខ្លាញ់នោះទេ។
(4) ေត្រូវប្រើរន្ធដោតឌុយដែលភ្ជាប់ដោយឧបករណ៍ទប់ស្កា ត់ការឆ្លងអគ្គិសនី។
(5) ប�ើប្រើកម្លា ំងរុញខ្លាំងពេក អាចធ្វើអោយបន្ទះដែកឆាបលែងវ ិលឬក៏ប្រេះបែក ដែលនាំអោយមានគ្រោះថ្នាក់។
(6) នៅពេលប្រើបន្ទះដែកឆាបថ្មី ជ្រុងនៃបន្ទះដែកឆាបអាចជ្រុលមុតចូលទៅក្នុងផ្ទៃឆាបនៅពេលរុញទៅមុខ
ដូច្នេះត្រូវឆាបដោយទាញមកក្រោយ។

(7) ត្រូវភ្ជាប់អគ្គិសនីទៅដីអោយបានត្រឹមត្រូវ។ (ប្រភេទម៉ាស៊ីនឆាបខ្លះមិនចាំបាច់ភ្ជាប់អគ្គិសនីទៅដីនោះទេ)

(8) ចាំបាច់ត្រូវមាន“ការអប់រ ំពិសេស”ទាក់ទងនឹងការងារប្តូរបន្ទះដែកឆាប។

5

តារាងត្រួតពិនិត្យ (ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិត)
ចំណុចដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ
1

ធ្វើការងាររបស់អ្នកដែរឬទេ?

ត�ើក្រៅពីកំទេចភាគល្អិត ត�ើមានតំណក់ប្រេងក�ើតឡ�ើងដែរឬទេ?

3

ត�ើមានកន្លែងដែលប្រើសារធាតុរ ំលាយសរ ីរាង្គនៅក្បែរនោះដែរឬទេ?

5

ត�ើអ្នកដឹងអំពីប្រភេទនិងគុណភាពនៃម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតដែលអ្នកកំពុងប្រើ
ប្រាស់ដែរឬទេ?

ត�ើអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតដែលប្រើម្តងបោះចោល នៅពេលអ្នកធ្វើ
ការងារដែលត្រូវប៉ះពាល់កំទេចភាគល្អិតដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនឬទេ?

6

ត�ើអ្នកធ្លាប់ធ្វើតេស្តម៉ាសដ�ើម្បីអោយដឹងថាត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នកដែរឬទេ?

7

ត�ើអ្នកធ្លាប់ប្រើឧបករណ៍ពិនិត្យអោយដឹងថាម៉ាសត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នកដែរឬទេ?
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ទេ

ត�ើអ្នកអាចពន្យល់អំពីប្រភេទនៃកំទេចភាគល្អិតដែលអាចក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលអ្នក

2

4

បាទ/ចាស

នៅពេលអ្នកសាកប្រើបាតដៃបិទស្រាលៗត្រង់ច្រកខ្យល់ ចូលរបស់ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិត
ត�ើអ្នកនៅអាចដកដង្ហើមបានងាយស្រួលដែរឬទេ?

ត�ើអ្នកដឹងអំពីពេលដែលត្រូវផ្លាស់បតូរតម្រងរបស់
្
ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតជាប្រភេទ

ផ្លាស់បតូរបានដែរឬទេ?
្

ត�ើអ្នកតែងតែពាក់ខ្សែរ ឹតរបស់ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតនៅនឹងត្រច�ៀកមែនឬទេ?
ត�ើអ្នកធ្លាប់ប្រើឧបករណ៍ការពារដែលមានភ្ជាប់កង្ហារវ ិលប្រើអគ្គិសនីសម្រាប់ដកដង្ហើម

ដែរឬទេ?

ត�ើនៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកមានអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលគ្រប់គ្រងការពាក់ឧបករណ៍

ការពារដែរឬទេ?

ត�ើអ្នកអាចដឹងចម្លើយទេល�ើកនេះ?

សាកល្បងឆ្លើយសំណួរទាំងនេះផងដែរទៅម�ើល!
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្ នមានរោគសញ្ញាអ្វីសោះ ហេតុអ្វីបានជាត្រូវពាក់ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតដែល
Q3 ខញុំមិ
ធ្វើអោយពិបាកដកដង្ហើមបែបនេះ?

A３

ផ្សែងដែលក�ើតចេញពីការផ្សារ

ដោយប្រើអេឡិចត្រុងអាកមានផ្ទុកកំទេច
ភាគល្អិតហៅថាហ្វ្យូម ដែលជាភាគល្អិត

គំរប
ូ ង្ហាញអំពីសួតរបស់
មនុស្សមានសុខភាពធម្មតា

គំរប
ូ ង្ហាញអំពីសួតរបស់
អ្នកមានជម្ងឺធូលីចូលសួត

ដែលកាលណាត្រូវស្រូបចូលក្នុងខ្លួន

វានឹងចូលជ្រៅទៅក្នុងសួត ហ�ើយជាប់នៅក្នុង
ខ្លួនមិនអាចបញ្ចេញមកក្រៅបានទេ។

កំទេចភាគល្អិតដែលអ្នកស្រូបចូលថ្ងៃនេះ នឹងមិនធ្វើអោយ

អ្នកធ្លាក់ខលួនឈឺ
្
ភ្លា មៗនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេ ប៉ុន្តែនៅពេល
ដែលអ្នកបន្តស្រូបវាចូលក្នុងខ្លួន អ្នកនឹងមានរោគ

សញ្ញាដូចជាពិបាកដកដង្ហើម មានក្អកឬស្លេសជាដ�ើម។
រោគសញ្ញានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ គឺគ្រាន់តែដ�ើរ
អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមពិបាកដកដង្ហើម ញ័រទ្រូង
ធ្វើអោយមិនអាចបំពេញការងារបាន នេះហៅថាជម្ងឺ

(ការបង្ហាញរូបភាពប្រៀបធ�ៀបរវាងសួតរបស់មនុស្សមានសុខភាព
ធម្មតានិងសួតរបស់អ្នកមានជម្ងឺធូលីចូលសួត)

ធូលីចូលសួត (pneumoconiosis) ដែលជាជម្ងឺគួរអោយភ័យខ្លាច។
ដ�ើម្បីកុំអោយមានជម្ងឺធូលីចូលសួត ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រការខាងក្រោមនៅពេលធ្វើការងារផ្សារឬការងារឆាប
គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។
① ន ៅដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមចូលបម្រើការងារដំបូង អ្នកត្រូវទទួលការពិនិត្យសុខភាពអំពីជម្ងឺធូលីចូលសួត បន្ទាប់មក
ត្រូវទទួលការពិនិត្យសុខភាពបែបនោះជាប្រចាំ ដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់អោយដឹងថាគ្មា នភាពមិនប្រក្រតីណាមួយក�ើតឡ�ើង
នោះទេ។
② មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារអ្វីមួយ ត្រូវពាក់ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតដែលត្រូវនឹងប្រភេទការងារនោះជានិច្ច។
③ ដាក់ដំណ�ើរការឧបករណ៍ប្តូរខ្យល់តាមកន្លែង។

ដូចម្តេចដែលហៅថាការពិនិត្យសុខភាពអំពីជម្ងឺធូលីចូលសួត
ការពិនិត្យសុខភាពអំពីជម្ងឺធូលីចូលសួត គឺជាការពិនិត្យដោយថតកាំរស្មីអិច
ដោយផ្ទាល់ដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ថាត�ើមានរូបស្រមោលដែលបង្ហាញអំពីជម្ងឺធូលីចូលសួត
ដែរឬទេ។ នៅពេលចាប់ផ្តើមធ្វើការងារទាក់ទងនឹងកំទេចភាគល្អិត ចាំបាច់ត្រូវទ
ទួលការពិនិត្យសុខភាពជាមុនដ�ើម្បីអោយប្រាកដថាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីណា
មួយ។
នៅពេលចូលធ្វើការឬពេលពិនិត្យសុខភាពទូទៅ
ក៏មានការថតកាំរស្មីអិចផងដែរ ប៉ុន្តែវាជាការថតក្នុងលក្ខណៈមិនផ្ទាល់

ដែលការថតបែបនេះមិនអាចពិនិត្យដឹងថាមានជម្ងឺធូលីចូលសួតឬមិនមាន
នោះទេ គឺត្រូវធ្វើការពិនិត្យដោយប្រើការថតកាំរស្មីអិចដោយផ្ទាល់។
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រប�ៀបពាក់ម៉ាសអោយបានត្រឹមត្រូវ
ទោះបីជាអ្នកបានពាក់ម៉ាសក៏ដោយ ប្រសិនប�ើមានចន្ល ោះ នោះកំទេចភាគល្អិតអាចជ្រៀតចូលតាមចន្ល ោះនោះបាន។
ចូរអ្នកសាកល្បងយកបាតដៃគ្របល�ើច្រកខ្យល់ចូលរបស់ម៉ាសស្រាលៗ
ដ�ើម្បីបាំងលំហូរខ្យល់ដែលឆ្លងកាត់តម្រង ហ�ើយចូរអ្នកពិនិត្យម�ើលថាត�ើ
អ្នកពិបាកដកដង្ហើមដែរឬទេ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ពិបាកដកដង្ហើមនោះទេ មានន័យថានៅមាន
ចន្ល ោះរវាងផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនិងផ្ទៃម៉ាសដែលខ្យល់អាចលេចចេញបាន ដូច្នេះ
អ្នកត្រូវទាញផ្ទៃម៉ាសចុះឡ�ើង ឬក៏ សម្រួលខ្សែរ ឹត ដ�ើម្បីអោយម៉ាសស្ថិត
នៅជាប់ល្អត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក។

○

×

ប្រភេទនៃម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិត
ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតមានពីរប្រភេទដូចបង្ហាញនៅ
រូបខាងឆ្វេង។ ត្រូវប្រើម៉ាសដែលមានគុណភាពទទួលស្គា ល់
ដោយការធ្វើតេស្តតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។
ក្នុងករណីដែលត្រូវធ្វើការងារផ្សារដោយប្រើអេឡិចត្រុង

ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតប្រភេទ ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតប្រភេទ
ផ្លាស់បតូរបាន
្

ប្រើម្តងបោះចោល

អាកឬការងារឆាបញឹកញាប់ ចូរជ្រើសរ� ើសប្រើម៉ាសការ
ពារកំទេចភាគល្អិតប្រភេទផ្លាស់បតូរបាន។
្

ក្នុងករណីអាចមានកំទេចភាគល្អិតដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក�ើត
ឡ�ើង ត្រូវជ្រើសប្រើម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតប្រភេទផ្លាស់បតូរបាន
្

ពេលដែលត្រូវផ្លាស់បតូ្រតម្រង

តម្រងថ្មី

តម្រងដែលនៅអាចប្រើបាន

តម្រងដែលចាំបាច់ត្រូវ
ផ្លាស់បតូរចេញ
្
* រ ប
ូ ថតទាំងនេះជាគំរខ
ូ ្លះៗ។ ពណ៌របស់តម្រងដែលត្រូវដល់ពេលផ្លាស់បតូរចេញអាចខុ
្
សគ្នាទៅតាមកន្លែងធ្វើការនីមួយៗ។

សូមសួរបញ្
ជា ក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ការពារទាក់ទងនឹងការសម្គា ល់ពណ៌របស់តម្រងនៅពេលត្រូវផ្លាស់បតូរចេញ
្
សម្រាប់កន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។
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ៀកបំពាក់ដែលធ្វើអំពីសរសៃអំបោះគីមីមានលក្ខណៈកក់ក្តៅ
Q4 សម្ល

ហ�ើយស្បែកជ�ើងកវែងក៏

ងាយស្រួលប្រើនៅកន្លែងពិបាកដ�ើរ ត�ើហេតុអ្វីបានជាមិនអាចប្រើរបស់អស់ទាំងនេះបាន?

A４

នៅពេលកំពុងធ្វើការងារផ្សារ អាចមានកំទេចកំទីឬសំណល់ថ្មដែលខ្ទាតចុះឡ�ើង។ ដ�ើម្បីការពារខ្លួនពីការ

រលាកផ្សេងៗ ចូរប្រើសម្លៀកបំពាក់ឬស្រោបជ�ើងដែលមានលក្ខណៈមិនងាយឆេះ ។

◆

សម្លៀកបំពាក់និងឧបករណ៍ការពារប្រើនៅពេលធ្វើការងារផ្សារលោហៈ

• សម្លៀកបំពាក់ពេលធ្វើការងារ ៖ គួរប្រើសម្លៀកបំពាក់ដែលមិនងាយឆេះ។ មិនត្រូវប្រើសម្លៀកបំពាក់ដែលរហែក
ឬទទឹកក្នុងពេលធ្វើការងារនោះទេ

• ေអ�ៀមពាក់ខាងមុខ ៖ គួរប្រើក្រណាត់ធ្វើអំពីស្បែក
• មួកការពារ ៖ សម្រាប់ការពារការខ្ទាតឬធ្លាក់វត្ថុ

• វ៉ែនតាការពារ ៖ វ៉ែនតាការពារពន្លឺទម្រង់ជាវ៉ែនតាឬវ៉ែនតាខ្លុប

• ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិត ៖ ប្រភេទផ្លាស់បតូរបាន
្
និង ប្រភេទប្រើម្តងបោះចោល
• ស្បែកជ�ើងសុវត្ថិភាព ៖ ស្បែកជ�ើងដែលមានបាតធ្វើអំពីកៅស៊ូ។
• ေស្រោបជ�ើង ៖ គួរប្រើស្រោបជ�ើងធ្វើអំពីស្បែក
• ស្រោមដៃ ៖ ជ្រើសយកស្រោមដៃធ្វើអំពីស្បែកស្ងួត។ មិនត្រូវប្រើស្រោមដៃដែលរហែកឬទទឹកនោះទេ
មួកករពរ

ែវ ៉នតករពរ
មា៉ សករពរកំេទចភាគល�ិត
សេម��កបំពក់េពលេធ�ើករងរ

របាំងមុខេ្របើេពលផ្សោរេលហៈ

(េធ�ើអំពីវត�ុធាតុេដើមែដលមិនងយ
េឆះ មានដូចជាកប្បោស៥៥%
ធាតុអ្រគីលីក៤៥%ជាេដើម)

េអៀមពក់ខងមុខេធ�ើអំពីែស្បក

េ�សបៃដ

េ�សមៃដេធ�ើអំពីែស្បក

េ�សបេជើង

ែស្បកេជើងសុវត�ិភាព

ចូរអ្នកពិចារណារកវត្ថុផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីវត្ថុទាំងអស់ខាងល�ើនេះដែលអ្នកគិតថាចាំបាច់ក្នុងការការពាររាងកាយអ្នកពី

គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។
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ប់ខញុំថាន
្ ៅពេលប្រើម៉ាស៊ីនផ្សារប្រភេទអេឡិចត្រុងអាកឆ្លាស់ ត្រូវប្រើឧបករណ៍ការពារ
Q5 គេប្រា
គ្រោះថ្នាក់ឆក់អគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ប៉ុន្តែ ត�ើនោះជាឧបករណ៍ដូចម្តេចដែរ?

A５

នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនផ្សារប្រភេទអេឡិចត្រុងអាកឆ្លាស់បង្កើតបានជាអេឡិចត្រុងអាក បន្ទុកតង់ស្យុ ងដែលមាន

ទៅល�ើដង្កៀបក�ៀបដែកផ្សារគឺមានប្រហែល៣០វល
ុ ៉ ហ�ើយនៅពេលដែលបញ្ឈប់ការក�ើតឡ�ើងនៃអេឡិចត្រុងអាក
ភ្លា ម តង់ស្យុ ងក៏ឡ�ើងខ្ពស់យ៉ាងគំហុកទៅដល់រវាងប្រហែល

ឧទាហរណ៍នៃឧបករណ៍

៧០ទៅ៨០វល
ុ ៉ ដូច្នេះហ�ើយនៅពេលដែលយ�ើងទៅប៉ះនឹង

អគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ផ្នែកនៃដង្កៀបអេឡិចត្រូតដែលមានចរន្តអគ្គីសនីឆ្លងកាត់ នឹង

ការពារគ្រោះថ្នាក់ឆក់

ប្រភេទបំពាក់ខាងក្រៅ

ធ្វើអោយមានការឆក់អគ្គិសនី។ ឧបករណ៍ការពារគ្រោះថ្នាក់
ឆក់អគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ គឺជាឧបករណ៍ដែលអាចបន្ទាប
តង់ស្យុ ងដោយស្វ័យប្រវត្តិអោយទៅជាតង់ស្យុ ងដែលមាន
កម្រិតទាបនិងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ឆក់អគ្គិសនីទាល់តែសោះ
នៅពេលគ្មា នបន្ទុក។ (មានជាប្រភេទបំពាក់ខាងក្នុងនិង
ប្រភេទបំពាក់ខាងក្រៅ)

(បច្ចុប្បន្ន មានឧបករណ៍ការពារគ្រោះថ្នាក់ឆក់អគ្គិសនីដោយ
ស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទបំពាក់ខាងក្នុងច្រើនជាង)

[គ្រោះថ្នាក់នៃការឆក់អគ្គិសនី]
ខ្លួនមនុស្សយ�ើងនៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនីរត់បរ ិមាណកាន់តែច្រើន គឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់។ ក្នុងករណីខ្លះ ភ្លើងត្រឹម៥០មីលីអំពែរ

អាច បណ្តា លអោយបាត់បង់ជីវ ិតក៏មានដែរ។

ការឆក់អគ្គិសនីដោយសារការឆេះខូចនៃដង្កៀបក�ៀបដែកផ្សារ

ការឆក់អគ្គិសនីដោយសារការលេចចេញនូវខ្សែភ្លើងប្រភពទី២របស់

ការឆក់អគ្គិសនីដោយសារការដាច់រហែកខ្សែភ្លើង

ម៉ាស៊ីនផ្សារប្រភេទអេឡិចត្រុងអាក

ចរន្តអគ្គិសនីអាចហូរកាន់តែលំបាកនៅពេលមានរេស៊ី
ស្តង់កាន់តែធំ ហ�ើយហូរកាន់តែងាយស្រួលនៅពេល
មានរេស៊ីស្តង់កាន់តែតូច។ ដូច្នេះ នៅពេលដែលយ�ើង
បែកញ�ើសឬក៏នៅពេលដែលត្រូវទទឹកដោយសារ
ភ្លៀង រេស៊ីស្តង់នៅតាមស្បែកមានលក្ខណៈទាបខ្លាំង
ប្រសិនប�ើចាប់ផ្តើមឆក់ភ្លា ម នោះចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់
នៅក្នុងរាងកាយកាន់តែធំ ធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់។
ដូច្នេះ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅរដូវក្តៅ ។

នៅពេលកំពុងធ្វើការងារផលិតក្តា រជម្រាលធ្វើអំពីដែកថែប ដែកផ្សារ
អាចប៉ះនឹងផ្នែកខាងនៃរាងកាយធ្វើអោយមានការឆក់អគ្គិសនី។
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ទា
ស្សេងៗ
Q6 កាលសៅ្បសទេកំសណើតខ្ំុ ខ្ំុធ្្ប់ស្វើការងារសោយស្បើមា៉េុតីនេទាូចសែើម្តីេូចវបេ់

A６

ប៉ុដន្សហតុអតីវសៅ្បសទេជប៉ុន សគមិនអនុញ្ញាតសោយខ្ំុស្បើមា៉េុតីនេទាូចដបបសនោះ?
មា៉ េុតីនេទាូចគឺជាមា៉ េុតីនដែលមានកមា្ំងខ្្ំងកនាុងការេទាូចស�ើងនូវ

របេ់្្ងន់ៗដតក៏ជាមា៉ េុតីនដែលមានស្រោះថ្នាក់្ងដែរ ែូសចនាោះ្បេិន
សបើមានការសថ្្ោះសធ្្យណាមួយកនាុងសេលែំសណើរការ សន្ោះនឹងបង្កជា

ស្រោះថ្នាក់្្ងន់្្ងរ។ សៅ្បសទេជប៉ុន ចបាប់បានដចងថ្បុគ្លណាដែល
មិនទាន់បានឆ្ងកាត់វគ្បណុ្ ោះបណា
្ លបសចចេកសទេឬវគ្អប់រ ំ

េិសេេជាសែើមសោយេមសេបនឹងកមា្ំងរបេ់មា៉េុតីនេទាូច

ដែល្តរូវស្បើសន្ោះសទ គឺមិនអនុញ្ញាតសោយស្បើមា៉េុតីនេទាូចស�ើយ។
ម៉យាងសទៀត សៅសេលេទាូចរបេ់ស�ើងសោយស្បើមា៉េុតីនេទាូច

្បេិនសបើមិនបានស្បើឧបករណ៍េសណា
្ ងែូចជាដខសេលួេ

្កណាត់េសណា
្ ង ែសង្កៀប ទំេក់ជាសែើមសោយបាន្តឹម្តរូវសទសន្ោះ
របេ់ដែលេទាូចស�ើងសន្ោះោចនឹងសយល ឬោចនឹងធ្្ក់

លិខិតប�� ក់ករបានឆ�ងកត់វគ�

បណុ� ះបណា
� លករងរសេណា
� ង
វគ�បណុ� ះបណា
� លបេច�សេទស

លិខិតប��ប់ករសិក្សោ

បរ ិមាណបន�ុក

េលើសពី១េតន
បរ ិមាណបន�ុក
តិចជាង១េតន

វគ�អប់រ ំពិេសស

ស្វើសោយមានស្រោះថ្នាក់្្ងន់្្ងរ។ ការស្បើឧបករណ៍េសណា
្ ងសែើម្តីេូច
ទា

របេ់ស�ើងសៅសលើដបបសនោះ សៅថ្ការងារេសណា
្ ង ក៏ជាការងារដែលចាំបាច់្តរូវមានលិខិតបញ្
ជា ក់ការបណុ្ ោះបណា
្ ល

្តឹម្តរូវ្ងដែរ។

តារាងរាយន្មវគ្បណុ្ ោះបណា
្ លបសចចេកសទេនិងវគ្អប់រ ំេិសេេ ដ្នាកមា៉ េុតីនេទាូច មា៉ េុតីនេទាូច្បសេទបមា្េ់ទតី ការងារេសណា
្ ង
្បសេទ

បរ ិមាណបនទាុក

មា៉ េុតីនេទាូច

មា៉ េុតីនេទាូច្បសេទបមា្េ់ទតី

ការងារេសណា
្ ង

លិខិតបញ្
ជា ក់ស្សេងៗ

្បសេទែំសណើរការសៅផ្ទាល់ែតី ចាប់េតី៥សតានស�ើងសៅ

វគ្បណុ្ ោះបណា
្ លបសចចេកសទេដ្នាកែំសណើរការមា៉ េុតីន
េទាូច្បសេទែំសណើរការសៅផ្ទាល់ែតី

តិចជាង៥សតាន

វគ្អប់រ ំេិសេេ

ចាប់េតី១សតានែល់៥សតាន

វគ្បណុ្ ោះបណា
្ លបសចចេកសទេទាក់ទងនឹងមា៉ េុតីនេទាូច
្បសេទបមា្េ់ទតីខ្នាតតូច

តិចជាង១សតាន

វគ្អប់រ ំេិសេេ

ចាប់េតី១សតានស�ើងសៅ

វគ្បណុ្ ោះបណា
្ លបសចចេកសទេដ្នាកការងារេសណា
្ ង

តិចជាង១សតាន

វគ្អប់រ ំេិសេេ

សូមប្រយ័ត្ន

ចំណុចេំខ្ន់

សទាោះជាការងារជាជំនួយការដែលមិន្តរូវការលិខិតបញ្
ជា ក់ក៏សោយ ក៏ចាំបាច់្តរូវឆ្ងកាត់វគ្អប់រ ំេិសេេ
សែើម្តីយល់ែឹងអំេតីស្រោះថ្នាក់ដែលោចសកើតមានស�ើងសៅសេលស្វើការងារ មុនសេលចូលបំសេញការងារ។
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Q7 ដ ោយសារនៅពេលកំពុងធ្វើការងារកែច្នៃបន្ទះដែក ខ្ញុំបានធ្វើអោយរបួសខ្លួនឯងដោយធ្វេស
A７

ប្រហែស ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ឈប់មិនអោយធ្វើការងារសង្កត់ពុម្ព។ ត�ើហេតុអ្វី?

ក្នុងករណីត្រូវធ្វើការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ អ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលការអប់រ ំអោយបានគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹង

សុវត្ថិភាព និងសិក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចក�ើតមានឡ�ើង រចនាសម្ព័ន្ធ រប�ៀបប្រើប្រាស់ដែលធានាសុវត្ថិភាព របស់
ម៉ាស៊ីនដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ជាមុនសិន មុននឹងអាចចូលធ្វើការងារនោះបាន។
ម៉្យាងទ�ៀត អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទបច្ចេកទេសដែលអ្នកត្រូវសិក្សា ការងារដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺមានកំណត់ច្បាស់
លាស់។ បច្ចេកទេសដែលអ្នកកំពុងមកធ្វើកម្មសិក្សានេះបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រភេទការងារផ្សារលោហៈ ដូច្នេះអ្នកមិន
អាចចូលធ្វើការងារសង្កត់ពុម្ពបានទេ។

ការងារដែលអ្នកហាត់ការបច្ចេកទេសផ្នែកផ្សារលោហៈមិនអាចធ្វើបាន

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការងារដែលតាមគោលការណ៍គឺអ្នកហាត់ការផ្នែកផ្សារលោហៈមិនអាចធ្វើបាន
• ការងារត្រៀមមុនផ្សារលោហៈ គឺមានការងារប្រើម៉ាស៊ីនសង្កត់ពុម្ពដ�ើម្បីកែច្នៃគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ប្រើនៅពេលផ្សារលោហៈ

• ការងារក្រោយផ្សារលោហៈ គឺមានការងារស្រោបថ្នាំល�ើគ្រឿងបង្គុំដែលផ្សាររួចរាល់ដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ
(ល�ើកលែងករណីការពារច្រែះ)

សង្កត់ពុម្ព

ស្រោបថ្នាំ
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 រសម្អា តម៉ាស៊ីនគួរតែធ្វើនៅពេលម៉ាស៊ីនកំពុងដំណ�ើការទ�ើបមានប្រសិទ្ធិភាពល្អ ត�ើហេតុ
Q8 កា
អ្វីត្រូវបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនជាមុនសិនទ�ើបធ្វើការសម្អា តតាមក្រោយ?

A８

គ្រោះថ្នាក់បណ្តា លមកពីម៉ាស៊ីនមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ គឺនៅពេលដែលធ្វើការសម្អា តក្នុងពេល

ម៉ាស៊ីនកំពុងដំណ�ើរការ អាចមានការរមួលដៃចូលជាដ�ើម ទោះជាមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវ ិតក៏ដោយ

ក៏នឹងអាចធ្វើអោយពិការធ្ងន់ធ្ងរ ដូច្នេះហ�ើយ ប្រទេសជប៉ុនបានចែងច្បាប់ថាត្រូវបញ្ឈប់ដំណ�ើរការម៉ាស៊ីនជាមុន
សិន មុននឹងធ្វើការសម្អា តម៉ាស៊ីន។

• នៅពេលធ្វើការសម្អា តម៉ាស៊ីន ថែមប្រេង ត្រួតពិនិត្យ ជួសជុស សម្រួលម៉ាស៊ីនជាដ�ើម
សូមអ្នកបញ្ឈប់ដំណ�ើរការម៉ាស៊ីន រួចចាំដល់ម៉ាស៊ីនឈប់ស្ងៀមត្រឹមត្រូវហ�ើយ ទ�ើបចាប់ផ្តើមធ្វើការងារទាំងនោះ។

• នៅពេលអ្នកបញ្ឈប់ដំណ�ើរការម៉ាស៊ីនរួចរាល់ហ�ើយ សូមអ្នកខ្ទាស់សោរនៅត្រង់ឧបករណ៍បញ្
ជា ហ�ើយដាក់ផ្លាកបង្ហាញ
ជាដ�ើមដ�ើម្បីហាមកុំអោយអ្នកដទៃប�ើកដំណ�ើរការម៉ាស៊ីន។

• នៅពេលធ្វើការងារដែលប្រើម៉ាស៊ីនក្រឡឹង ម៉ាស៊ីនកាត់ ម៉ាស៊ីនចោះជាដ�ើម មិនត្រូវពាក់ស្រោមដៃនោះទេ ព្រោះអាច
រមួលចូលទៅក្នុងមុខកាំបិតដែលកំពុងវ ិលឬកំទេចកាត់ឈូស ធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់បង្កជារបួសធ្ងន់ធ្ងរ។

• ដ�ើម្បីការពារពេលមានអាសន្នក�ើតឡ�ើង ត្រូវអនុវត្តទុកជាមុននូវរប�ៀបប្រើប្រាស់ឧបរណ៍បញ្ឈប់ដំណ�ើរការម៉ាស៊ីនពេល
មានអាសន្នទុកជាមុន។

ေមិនត្រូវគិតដូចខាងក្រោមជាដាច់ខាត !!!

កំពុងសមា�ត
សូមកុំេបើក
កុងតក់
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Q9 ន ៅពេលខ្ញុំកំពុងរ� ើសសម្ភារៈដែលជ្រុះនៅល�ើដី ស្រាប់តែប៉ះនឹងម៉ាស៊ីនល�ើកដាក់ឥវ៉ាន់ដែល
នៅពីក្រោយហ�ើយក៏របួស។ ត�ើខញុំគួ
្ រតែបានប្រុងប្រយ័ត្នដូចម្តេចនៅពេលនោះ?

A９

. ម៉ាស៊ីនល�ើកដាក់ឥវ៉ាន់គឺជាម៉ាស៊ីនដែលយ�ើងតែងតែប្រទះឃ�ើញ ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននេះមានកម្លា ំងខ្លាំងណាស់។ ជា

ទូទៅគឺអ្នកមិនត្រូវចូលទៅក្នុងបរ ិវេណដែលអាចប៉ះទង្គិចគ្នានោះ

ទេ។ ក្នុងករណីដែលត្រូវតែចូលក្នុងបរ ិវេណនោះដោយខានពុំ

បាន គឺត្រូវតែមានអ្នកចាំស្រែកបញ្
ជា ម៉ាស៊ីនល�ើកដាក់ឥវ៉ាន់ ដ�ើម្បី
គ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពកុំអោយក�ើតមានកន្លែងដែលអ្នកបញ្
ជា ម៉ាស៊ីន
ម�ើលមិនដល់។
① មូលដ្ឋានគ្រឹះដ�ើម្បីសុវត្ថិភាពគឺ ភាពរ�ៀបរយមានសណ្តា ប់ធ្នាប់។ ប�ើមានការបែងចែកដាច់ដោយឡែករវាងផ្លូវដ�ើរសុវត្ថិភាពនិងផ្លូវ
រត់របស់ម៉ាស៊ីនល�ើកដាក់ឥវ៉ាន់ គឺពិតជាមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះឡ�ើយ។ មិនត្រូវដាក់ឥវ៉ាន់នៅតាមផ្លូវដ�ើរសុវត្ថិភាពនោះទេ។
ហ�ើយក៏មិនត្រូវដាក់ឥវ៉ាន់ដែលរ ំខាន នៅតាមផ្លូវរត់របស់ម៉ាស៊ីននោះឡ�ើយ ដ�ើម្បីការពារកុំអោយមានឧប្បទ្ទវហេតុផ្សេងៗ។

② មានចំណុចខ្លះដែលមិនអាចម�ើលឃ�ើញពីកន្លែងបញ្
ជា ម៉ាស៊ីនល�ើកដាក់ឥវ៉ាន់។ នៅពេលរត់ទៅមុខ ឥវ៉ាន់ដែលនៅពីមុនអាចបាំងផ្លូវ
ធ្វើអោយម�ើលមិនឃ�ើញ ហ�ើយនៅពេលថយក្រោយអាចមានកន្លែងខ្លះដែលមិនអាចម�ើលឃ�ើញដល់។ មិនត្រូវប�ើកម៉ាស៊ីនតាមផ្លូវ
កាត់ឬផ្លូវកាត់ទទឹងជាដាច់ខាត។

វាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលអ្នកបញ្
ជា ម៉ាស៊ីនមិនបានគិតទុកមុន ហ�ើយអ្នកកំពុងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកបញ្
ជា ម៉ាស៊ីនមិនអាច
ម�ើលឃ�ើញបាន។

Q10 ត�ើអ្វីទៅជាសកម្មភាព សបី? ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើវាជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ?

A10

សកម្មភាព សបី គឺជាសកម្មភាពដ�ើម្បីធានាសុវត្ថិភាព រួមមាន រ�ៀបរយ មានសណ្តា ប់ធ្នាប់ ស្អា តបាត។

Ｓeiri
Ｓeiton
Ｓeisou

សេរ៉ី មានន័យថា រ�ៀបរយ
សេតុង មានន័យថា មានសណ្តា ប់ធ្នាប់
សេសូ មានន័យថា ស្អា តបាត

ដោយសារតែពាក្យខាងដ�ើមសរសេរផ្តើមដោយអក្សរ
”ស” ទ�ើបយ�ើងអោយឈ្មោះថា សបី ។.

កា
 រអនុវត្តវាជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃគឺសំខាន់ណាស់ ដ�ើម្បីបង្កើតបានជាកន្លែងធ្វើការមួយដែលទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុង

ការធ្វើការងារ ព្រមទាំងអាចម�ើលឃ�ើញច្បាស់នូវចំណុចដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ។

Seiri (សេរ៉ី = រ�ៀបរយ)
ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពល�ើឧបករណ៍ប្រើដៃ ហ�ើយ
ជួសជុលឧបករណ៍ដែលនៅអាចប្រើបានអោយងាយ
ស្រួលប្រើ និងបោះចោលឧបករណ៍ដែលមិនអាចប្រើ
បាន។

Seiton (សេតុង = មានសណ្តា ប់ធ្នាប់)
ទុកដាក់របស់របរនៅកន្លែងដែលបានកំណត់រច
ួ អោយ
បានត្រឹមត្រូវ ដ�ើម្បីងាយស្រួលនៅពេលប្រើប្រាស់។

Seisou (សេសូ = ស្អា តបាត)း
ប�ើផលូវដ�ើ
្
រឬនៅល�ើដីមានរប�ៀបរ�ៀបរយស្អា តបាត

ពិតជាមិនមានការរអិលដួលឬជំពប់ជ�ើងដួលក�ើតឡ�ើង
នោះទេ។
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យល់ដឹងអំពីការងារផ្សារលោហៈនៅ ប្រទេសជប៉ុន

(1) ពណ៌របស់បំពង់ឧស្ម័ន ៖ ខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ។ ចូរអ្នកពិនិត្យនិងចងចាំពណ៌ដែលប្រើនៅប្រទេសជប៉ុន។

ឧស័ន
� អុី្រដ�ែសន

ឧស�័នកបូនឌីអុកសុីត

កូេរ៉ខងត្បូង

ចិន

កូេរ៉ខងត្បូង

ចិន

ឥណូ� េនសុី

ជប៉ុន

ឧស�័នអកុង

ឥណូ� េនសុី

ជប៉ុន

កូេរ៉ខងត្បូង

ចិន

ឥណូ� េនសុី

ជប៉ុន

ឧស�័នអុកសុីែសន

ឧស�័នអេសទីែឡន

កូេរ៉ខងត្បូង

ចិន

ឥណូ� េនសុី

ជប៉ុន

កូេរ៉ខងត្បូង

ចិន

ឥណូ� េនសុី

ជប៉ុន

(2) តង់ស្យុ ងភ្លើងអគ្គិសនីនៅប្រទេសជប៉ុននិងនៅអាស៊ី
សូមប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើប្រាស់ ពីព្រោះហ្វ្រេកង់ឬតង់ស្យុ ងមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។

① តង់ស្យុងែដលេ្របើ្របាស់េនតមផ�ះ
ជប៉ុន

ជាេស៊រ ី ១០០វល
ុ៉

ចិន

ៃថ
កូេរ ៉ខងត្បូង
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ជប៉ុន

ជាបីែខ�ង ២០០វល
ុ៉

ចិន

េវៀតណាម
ឥណូ� េនសុី
ហ�ីលីពីន

② តង់ស្យុងែដលេ្របើ្របាស់េនតមឧស្សោហកម�

េវៀតណាម
ជាេស៊រ ី ២២០វល
ុ៉

ឥណូ� េនសុី
ហ�ីលីពីន

ជាបីែខ�ង ៣៨០វល
ុ៉

ៃថ
កូេរ ៉ខងត្បូង

ជាបីែខ�ង ២០០/២២០/៣៨០វល
ុ៉

5

បួនចំណុចដ�ើម្បីច�ៀសវាងបាននូវគ្រោះថ្នាក់

ជាចុងក្រោយ យ�ើងនឹងសង្ខេបចំណុចទាំង៤ដែលយ�ើងសុំអោយអ្នកហាត់ការទាំងអស់គ្នាអនុវត្តដ�ើម្បីច�ៀសវាងគ្រោះថ្នាក់

ផ្សេងៗ។

１

ការយល់អោយបានច្បាស់នូវព័ត៌មានផ្សេងៗដែលចាំបាច់ក្នុងការធ្វើការងារ
ត្រង់ចំណុចនេះ ប្រសិនប�ើមិនយល់អំពីភាពអត្ថន័យខុសគ្នាតិចតួចនៅក្នុងភាសាជប៉ុនគួរសមនោះទេ
គឺអាចធ្វើអោយមានការលំបាក។

វ ិធីបង្កើនភាសាជប៉ុនអោយបានល�ឿនបំផុតគឺការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ ដូច្នេះ ដំបូងគួរចាប់ផ្តើមពីការ

និយាយគួរសមគ្នាដោយប្រើភាសាជប៉ុន។

２

នៅពេលជួសជុលម៉ាស៊ីនឬសម្អា តសម្រាមដែលជាប់ចេញពីម៉ាស៊ីន គឺត្រូវបញ្ឈប់ដំណ�ើរការម៉ាស៊ីន

ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្តើមធ្វើ។

ទោះជាចុចកុងតាក់បញ្ឈប់ហ�ើយក៏ដោយក៏ម៉ាស៊ីនមិនទាន់ឈប់ស្ងៀមភ្លា មៗនោះទេ។
ត្រូវចាំដល់ម៉ាស៊ីនឈប់ស្ងៀមត្រឹមត្រូវសិន ទ�ើបធ្វើការប៉ះពាល់ម៉ាស៊ីន ។
នៅពេលធ្វើការងារដែលត្រូវបញ្ឈប់ម៉ាស៊ីនបណ្ត ោះអាសន្ន ចាំបាច់ត្រូវដាក់ផ្លាកសរសេរថា “ម៉ាស៊ីនផ្អាកដំណ�ើរការ មិនត្រូវ
ប៉ះពាល់កុងតាក់ជាដាច់ខាត!” ជាដ�ើម។

３

រក្សាទម្លា ប់ពិចារណាដោយខ្លួនឯងថាត�ើនេះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬក៏អត់
មុនពេលប៉ះពាល់អ្វីមួយ ដំបូងត្រូវគិតសិន សឹមចាប់ផ្តើមធ្វើជាក្រោយ គឺចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះនៅជុំវ ិញខ្លួនពោរ
ពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់។

ការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដោយខ្លួនឯង ដោយខិតខំស្វែងរកព័ត៌មានថ្មីៗជានិច្ច គឺមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំង។

４

សប្បាយរ ីករាយនឹងការលេងកីឡា
ទោះជាយ�ើងឧស្សាហ៍កម្រើកខ្លួននៅពេលធ្វើការងារជាប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានស្រ្តេសក�ើតឡ�ើងក្នុង
អារម្មណ៍ផងដែរ។

ជីវ ិតមនុស្សមិនមែនសម្រាប់តែការងារនោះទេ គឺចាំបាច់ត្រូវកម្រើកខ្លួនដោយសប្បាយរ ីករាយអស់ពីចិត្តផងដែរ។

ចូរអ្នកលេងកីឡាអោយបានសប្បាយរ ីករាយជាមួយមិត្តភក្តិ។

យ�ើងសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្តួចផ្តើមអនុវត្តនូវចំណុចទាំង៤នេះ ព្រមទាំងរ�ៀនបាននូវសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ដ�ើម្បីអាច
ត្រលប់ទៅប្រទេសកំណ�ើតវ ិញប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗ។

③ េ�ហ�កង់

កូេរ ៉ខងត្បូង
ហ�ីលីពីន

ជប៉ុន

ចិន

៦០ ហឺត

េវៀតណាម
៦០ ហឺត

៥០ ហឺត

ឥណូ� េនសុី

៥០ ហឺត
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សេចក្តីពន្យល់អំពីចំណុចក្នុងតារាងត្រួតពិនិត្យ

វ៉ែនតាការពារ

1

2

3

4
5
6

វ៉ែនតាការពារ គឺប្រើសម្រាប់ការពារភ្នែកពីពន្លឺភ្លើងខ្លាំងឬពន្លឺប៉ះពាល់ភ្នែកនៅពេលធ្វើការងារផ្សារឬកាត់ ពីកំទេចភាគ
លិត
្អ ដែលជាសារធាតុភ្ញោ ចដល់ភ្នែក ពីកំទេចកាត់ឈូសដែលខ្ទាតឬអណ្តែ ត និងពីតំណក់នៃវត្ថុរាវតូចៗដែលបាញ់

ខ្ទាត ជាដ�ើម។

មានវ៉ែនតាការពារភ្នែកជាច្រើនប្រភេទ ដែលមានតួនាទីការពារខុសៗគ្នា រួមមានការពារវត្ថុឬកំទេចភាគល្អិតដែលខ្ទាត
មក កំទេចភាគល្អិតដែលអណ្តែ ត តំណក់នៃវត្ថុរាវតូចៗជាដ�ើម។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់វ៉ែនតាការពារអោយត្រូវទៅ

តាមប្រភេទការងារ។

ដ�ើម្បីការពារភ្នែកពីពន្លឺប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលចេញពីកាំរស្មីផ្សារ ឬចេញពីការកាត់ដោយប្រើកំដៅជាដ�ើម អ្នក
ត្រូវជ្រើសរ� ើសឧបករណ៍ការពារពន្លឺដែលត្រូវនឹងបរ ិស្ថា ននៅកន្លែងធ្វើការងារ។ ឧបករណ៍ការពារពន្លឺរម
ួ មាន
“វ៉ែនតាការពារ” និង “របាំងមុខការពារ” ។
កម្រិតប៉ះពាល់របស់ពន្លឺអាចមានភាពខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃការងារដូចជាការងារផ្សារឬការងារកាត់ដោយប្រើ

កំដៅ និងទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ដូច្នេះនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារ អ្នកត្រូវជ្រើសរ� ើសលេខ
ការពារពន្លឺរបស់កញ្ចក់វ៉ែនតាការពារឬបន្ទះនៃរបាំងការពារអោយសមស្របទៅនឹងបរ ិស្ថា នការងារ។
ជ្រើសរ� ើសវ៉ែនតាដែលត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក។
ស្ទើរតែគ្រប់គ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងភ្នែកទាំងអស់ គឺក�ើតឡ�ើងដោយសារវត្ថុចម្លែកជ្រៀតចូលតាមចន្ល ោះនៅសង
ខាង។ ដូច្នេះ អ្នកគួរប្រើប្រាស់វ៉ែនតាការពារដែលមានរបាំងនៅសងខាង។

មិនត្រឹមតែភាគល្អិតដូចជាលោហៈទេដែលអាចខ្ទាតមក ក្រៅពីនោះមានជាតិគីមីដូចជាថ្នាំលាបដែលបាញ់ចេញមក

7

កាំរស្មីប៉ះពាល់ដែលក�ើតឡ�ើងនៅពេលធ្វើការងារផ្សារ (កាំរស្មីអ៊ុលត្រាវ ីយូឡេ កាំរស្មីអាំងហ្វ្រា ) សុទ្ធសឹងតែអាចជ្រៀត

8

ប�ើកញ្ចក់វ៉ែនតាមិនល្អ វាអាចបែកឬមានស្នាម គឺធ្វើអោយភ្នែកឈឺទៅវ ិញ។

9

ចាំបាច់ត្រូវពាក់វ៉ែនតាខ្លុបឬវ៉ែនតាគ្របពីល�ើវ៉ែនតាដែលអ្នកពាក់ជាប្រចាំ ។

10
11
12

ចូលតាមចន្ល ោះសងខាងនិងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បាន។

① ត្រួតពិនិត្យថាត�ើមានស្នាមប្រលាក់ ស្នាមប្រេះ បែក ឬខូចទ្រង់ទ្រាយដែរឬទេ ប្រសិនប�ើមាន ត្រូវផ្លាស់បតូរចេញ។
្

② ប្រសិនប�ើរលុងឬរង្គើ ត្រូវរ ឹតខ្ចៅអោយសមល្មម ដ�ើម្បីអោយវ៉ែនតានៅជាប់នឹងល្អ។

ប្រសិនប�ើអ្នកប្រើវ៉ែនតារួមជាមួយអ្នកដទៃ វ៉ែនតាអាចនឹងខុសទ្រង់ទ្រាយ ហ�ើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅ
ពេលប្រើប្រាស់ ដែលនេះអាចជាមូលហេតុបង្កអោយមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗក�ើតឡ�ើង។
ក្រោយពេលប្រើ ត្រូវធ្វើការលាង និងសម្អា តធូលីឬស្នាមប្រឡាក់ចេញ ដោយអនុវត្តទៅតាមស�ៀវភៅណែនាំការប្រើ
ប្រាស់។.
① នៅពេលអ្នកទុកដាក់វែនតាការពារ មិនត្រូវផ្កាប់កញ្ចក់វ៉ែនតាឬផ្ទៃកញ្ចក់ឆលុះ
្ មកខាងក្រោមនោះទេ

13

ព្រោះវាធ្វើអោយប្រលាក់ឬឆ្កូត។

② ត្រូវរក្សាទុកវ៉ែនតាការពារក្នុងថង់ដែលទន់ឬក្នុងប្រអប់ ដ�ើម្បីកុំអោយកញ្ចក់វ៉ែនតាឬផ្ទៃកញ្ចក់ឆលុះ
្ ប៉ះត្រូវនឹងរបស់
ផ្សេងទ�ៀតដោយផ្ទាល់។

14

17

ប�ើមានស្នាមប្រឡាក់ដែលលាងមិនជ្រះ ស្នាមឆ្កូត ស្នាមប្រេះបែក ឬខូចទ្រង់ទ្រាយ ត្រូវប្តូរចេញនិងប្រើវ៉ែនតាថ្មីវ ិញ។

ម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិត
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនស្គា ល់ប្រភេទនៃកំទេចភាគល្អិតទេនោះ អ្នកនឹងមិនអាចជ្រើសរ� ើសម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិតបាន

1

សមស្របបានឡ�ើយ។
ប�ើមានតំណក់ប្រេង ហ�ើយអ្នកបែរជាប្រើម៉ាសដែលគេប្រើពេលស្ងួត នោះមិនអាចការពារទប់ទប់បានល្អគ្រប់គ្រាន់

2

នោះទេ។ គឺអ្នកត្រូវជ្រើសរ� ើសយកម៉ាសដែលគេប្រើសម្រាប់តំណក់ប្រេង។

3

ជ្រើសរ� ើសម៉ាសការពារសារធាតុពុលដែលមានភ្ជាប់មុខងារការពារកំទេចភាគល្អិតដោយប្រើបំពង់ស្រូប។

4

ចាំបាច់ត្រូវដឹងថាម៉ាសណាដែលត្រូវនឹងប្រភេទការងារណា។
នៅពេលធ្វើការងារដែលទាក់ទងនឹងកំទេចភាគល្អិតដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង ត្រូវប្រើម៉ាសការពារកំទេចភាគល្អិត

5

ប្រភេទផ្លាស់បតូវបាន។
្
ចំណុចសំខាន់គឺប្រើម៉ាសអោយត្រូវនឹងទម្រង់មុខ ពីព្រោះប�ើម៉ាសមិនអាចជាប់បានជិតល្អនៅនឹងមុខទេនោះ អ្នកអាច

6

ប្រឈមមុននឹងការស្រូបកំទេចភាគល្អិត។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តម៉ាសដ�ើម្បីអោយដឹងថាត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក
ដែរឬក៏អត់។
សព្វថ្ងៃ មានម៉ាសដែលមានឧបករណ៍ពិនិត្យអោយដឹងថាម៉ាសត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នកដែរឬទេ

7

ស្ថិតនៅខាងក្នុងម៉ាសតែម្តង។ អ្នកអាចប្រើម៉ាសប្រភេទនេះ ធ្វើដូច្នេះ រាល់ពេលគឺអ្នកអាចដឹងដោយងាយស្រួលថាត�ើ
ម៉ាសត្រូវល្មមដែរឬទេ។

ប្រសិនប�ើអ្នកអាចដកដង្ហើមបានធូរនោះ មានន័យថានៅសល់ចន្ល ោះនៅត្រង់កន្លែងណាមួយហ�ើយ។ ភាគច្រើនគឺអ្នក

8

អាចទាញផ្ទៃម៉ាសចុះឡ�ើង ឬក៏ សម្រួលខ្សែរ ឹត ដ�ើម្បីអោយម៉ាសស្ថិតនៅជាប់ល្អត្រូវនឹងទម្រង់មុខរបស់អ្នក

9

យ�ើងអាចដឹងថាគួរផ្លាស់បតូរតម្រងនៅពេលណាដោយម�ើ
្
លទៅល�ើពណ៌របស់តម្រង។

10

មិនត្រូវពាក់នៅនឹងត្រច�ៀកដូចម៉ាសធ្វើពីក្រណាត់ស្បៃនោះទេ។ គឺត្រូវពាក់ដល់ផ្នែកក្រោយនៃក្បាលតែម្តង។

11

ទោះជាពាក់ម៉ាស ក៏អាចដកដង្ហើមបានស្រួល ដូច្នេះ វាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ។

12

មិនត្រូវគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងនោះទេ គឺចាំបាច់ត្រូវមានការពិនិត្យពីអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងគ្រប់គ្រងអោយបានត្រឹម
ត្រូវ។

្របេភទមា៉ សែដលមានឧបករណ៍ពិនិត្យដឹង
ថា្រត�វនឹងទ្រមង់មុខរបស់អ�កែដរឬេទ
ស�ិតេនខងក�ុង

្របសិនេបើអ�កមានមា៉ សែដលមានឧបករ

ណ៍ពិនិត្យដឹងថា្រត�វនឹងទ្រមង់មុខរបស់អ�ក
ែដរឬេទស�ិតេនខងក�ុងមា៉ សែតម�ង

អ�កនឹងអចេធ�ើេតស�ដឹងេដយងយ�ស�ល
េ្រកយេពលពក់មា៉ស។

េនះគឺជាវ ិធីែដលមាន្របសិទិភា
� ពេដើម្បីបេង�ើត
ទមា�ប់ពិនិត្យដឹងថាមា៉ ស្រគបេលើៃផ�មុខ
របស់អ�កបានេពញេលញគា�នចេនា�ះ។

ពក់ែខ្សមា៉ សជុំវ ិញែផ�កខងេ្រកយៃន

×

ក្បោលេដយផា�ល់។

ពក់ែខ្សមា៉ សេននឹង្រតេចៀកឬេនេលើ
មួកករពរ។

18

