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ស ចកត ីណែនាំ 

បនហានភិយ័បៅប្របស់កម្មភាពអាជីវកម្ម។ ការយេែឹ់ង នងិការប្របប់្រង របឺនសារៈសាំខាន់ណ្ធស់។ ការវាយតសម្ែ 
និងការប្រប់ប្រងហានិភយ័កន ុងវ ៉ីិ ី ខែេ នបរៀបចាំ អាចជួយអាជីវកម្មរបស់អនក៖ 

• រកាម្នសុស នងិបរ ៉ិសាថ នឱ្យបនសវុតថភិាព និងសុែភាពេអ  

• បាំបពញកាតពវកិចចប្សបចាប់របសអ់នក 

• បាំបពញតាម្អវ ីខែេស រម្ន៍រពំងឹទកុ។ 

ផ្សេវ ៉ិ កសនការបងាបប្ោោះថ្នន កែ់េម់្នសុស នងិបរ ៉ិសាថ នអាចប ោះពាេ់ែេ់អវ ីៗ ជាបប្ចើន។ ការបញ្ឈបវ់ាពកីារបកើតប ើងបៅបែើម្ែាំបូង 
អាចជួយសប្ងារ ោះអាជីវកម្ម របសអ់នកពកីារបងស់លែចាំណ្ធយននែូចជាបណត ឹងផ្សល វូចាប់ និងការជូនែាំណឹងបែើម្បលីាងសបអ ត។ 

សតើស ៀវសៅណែនាំរឺស ើលបីអវ ី 

បសៀវបៅខណនាំបនោះផ្សតេ់ឱ្យអនកនូវប្កបែណ័ឌ ប្រប់ប្រងហានិភយ័ 
ខែេអនកអាចបប្បើបែើម្បីជួយទប់សាា ត់បប្ោោះថ្នន ក់ពកីារបកើតប ើងែេស់ុែភាពរបស់ម្នុសស និងបរ ៉ិសាថ ន។ 
អនកអាចអនវុតតរាំនិតបៅកន ុងបសៀវបៅខណនាំបនោះចាំបពាោះអាជីវកម្មខែេបនទាំ ាំ និងកប្ម្តិហានភិយ័ែសុៗោន ។ បទោះជាយ ងណ្ធក៏បោយ 
អាជីវកម្មីាៗំ  ឬអសអ់នកខែេអាចបនហានិភយ័ែពស់ែេប់រ ៉ិសាថ ន និងសុែភាពសាធារណៈ អាចចាំ ចប់្តវូការវ ៉ីិ ីសា្សតសម ុ រសាម ញជាងបនោះ។ 

 វ ៉ីិ សីា្សត ខែេ នខណនាំបៅកន ុងបសៀវបៅខណនាំបនោះ រឺែូចោន បៅនឹងកខនែងការងារជាបប្ចើនខែេបប្បើបែើម្បីប្រប់ប្រងហានិភយ័សុែភាព 
និងសុវតថ ិភាពការ 
ងារ (OHS)។ បសៀវបៅខណនាំបនោះប្របែណត ប់ខតហានិភយ័ពកីារបាំពេុ និងកាកសាំណេ់ប បុណ្ធណ ោះ 
ប ើយម្និរួរយកបប្បើប្ សប់ែើម្បីអនបុលាម្តាម្កាតពវ 
កិចច OHS របស់អនកបទ។ សប្បបព់័តប៌នអាំពកីារប្រប់ប្រងកាតពវកិចច  OHS របសអ់នក សូម្ទក់ទង WorkSafe Victoria។ 

អាំពីស ៀវសៅណែនាំសនោះ 

អនករួរបប្បើព័តប៌នបៅកន ុងឯកសារបនោះ ជាការខណណ្ធាំទូបៅប ុបណ្ធណ ោះ។ វាម្ិន នរិតថ្នជាែាំបូនម នខផ្សនកចាប់ ឬវ ៉ិជាជ ជវីៈបទ 
ប ើយអនកកម៏្ិនរួរបប្បើវាជាបសចកត  ី
ខលែងសនចាបប់នោះបទ។ វាបនបោេបាំណងខតមួ្យរត់រជឺាបសៀវបៅខណនាំទូបៅប ុបណ្ធណ ោះ ែូបចនោះវាអាចរមួ្បញ្ច េូទ ាំងការប វី ើឱ្យបៅជាទូបៅ។ 
អនករួរខតខសវ ង 
រកែាំបូនម នខាង វ ៉ិជាជ ជវីៈសប្បបក់ាេៈបទសៈជាក់លាករ់បស់អនក។ 

បយើង នពាយម្ប វី ើឱ្យប្ កែថ្នព័តប៌នទនប់ចច ុបបននភាព ប ើយបនភាពប្តមឹ្ប្តវូ 
ប ុខនត បយើងម្និអាចធានថ្នព័តប៌នបនោះបនភាពប្តឹម្ប្តវូ ទន់បចច ុបបនន 
ភាព ឬបពញបេញបនោះបទ។ 

សតើហានិភ័យរឺជាអវ ី? 

បនពាកយរនែ ឹោះមួ្យចាំនួនខែេអនកប្តវូែឹង បែើម្បីឱ្យបសៀវបៅខណនាំបនោះបនអតថនយ័ចាំបពាោះអនក។ 

ហានិភយ័ រឺជាការរាំរាម្កាំ ខ ងខែេបងាសគ្រោះថ្នា ក់បកើតបនែេអ់ាកទទួលរង។ 

• សគ្រោះថ្នា ក់ រជឺាអវ ីខែេអាចបងាឱ្យអនតរាយ (ែូចជាខផ្សសង ឬការកាំពប់ចូេបៅកន ុងេូបងហ រូទឹកបភែៀង)។ 

• អាកទទួលរង រជឺាអវ ីខែេបនតសម្ែប្តវូ នប វី ើឱ្យអនតរាយ (ែូចជាបរ ៉ិសាថ ន ឬសែុភាពរបសម់្នសុស)។ 

• ផ្ល វូចលៃង រជឺាវ ៉ីិ ីមួ្យខែេបប្ោោះថ្នន កអ់ាចបោងប ោះពាេ់ែេ់អនកទទួេរង (ែូចជាែយេ់ ទកឹ ឬែី)។ 

បនកតាត ពីរខែេបបងា ើតហានិភយ័៖ ភ្ជពទាំនងជាសកើតានស ើង និង ផ្លវបិាក។ 

• ភ្ជពទាំនងជាសកើតានស ើង រជឺាសកាត នពុេ ឬឱ្កាសខែេបប្ោោះថ្នន កន់ឹងបងាឱ្យអនតរាយ។ 

• ផ្លវបិាក រជឺាកប្ម្ិតសនភាពអនតរាយ ឬឥទាពិេខែេបប្ោោះថ្នន កអ់ាចបណ្ធត េឱ្យបកើតបន។ 

អនកអាចោក់ការគ្តួតពិនិតយបៅនឹងកខនែងបែើម្បីប្របប់្រងហានភិយ័។ ការប្តួតពិនិតយអាចរមួ្បញ្ច េូ៖ 

• ការលុបបាំបាត់ ឬការកបច ត់បចេបប្ោោះថ្នន ក ់

• ការដាក់ជាំនួ  បប្ោោះថ្នន ក់សប្បបអ់វ ីបផ្សសងបទៀតខែេបនហានភិយ័ទប 

• ការគ្របគ់្រងណបប វ ិវ កលម ខែេបញ្ឈបក់ារបាំពេុពកីារបកើតបនប ើង ឬបញ្ឈប់វាពកីាររាេោេ - 
ែូចជាប សុនីបទិបោយសវ យ័ប្បវតត ិ  
ឬជញ្ញជ ាំងទបក់ារពារ (ជញ្ញជ ាំងទបក់ារពារ រជឺាជញ្ញជ ាំងការពារបៅជុាំវ ៉ិញកខនែងផ្សទ កុ បែើម្បីទប់សាា តក់ារបេចធាែ យណ្ធមួ្យ) 

• ការគ្របគ់្រងរ ឋបាល ែូចជាែាំបណើរការការងារ ឬប្បព័នាប្តួតពិនិតយ។ 



ការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គ្ាប់អាជីវកលម 
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ជាំហានទាាំងឡាយស ើលបីគ្រប់គ្រងសគ្រោះថ្នា ក់ និងហានិភយ័ 

 វ ៉ីិ សីា្សត វាយតសម្ែ នងិប្តួតពិនិតយហានិភយ័បនបួនជាំហាន (បម្ើេតារាងទ១ី)។  វ ៉ីិ ីសា្សត បនោះ រជឺាែាំបណើរការបនតខែេប្ត ប់បៅជាំហានទី១ 
បនទ បព់ីអនក  នោកក់ារប្តួតពិនតិយបៅនឹងកខនែង។ 
  
របូភ្ជពទី១៖: ជាំហានទាាំងឡាយស ើលបីគ្តួតពិនិតយសគ្រោះថ្នា ក់ និងហានិភ័យ 

 

 
តារាងទី១៖  ជាំហានទាាំងឡាយស ើលបីគ្របគ់្រងសគ្រោះថ្នា ក់ នងិហានភិ័យ 

ជាំហាន  កលមភ្ជព ការពពិែ៌ន 

1 កាំែត់ពីសគ្រោះថ្នា ក់ បតើបនបប្ោោះថ្នន កអ់វ ីែែ ោះខែេអាចបណ្ធត េឱ្យអនតរាយ? 

2 វាយតម្លៃហានិភយ័ បតើបនកប្ម្តិហានិភយ័អវែីែ ោះ ខផ្សអកបេើភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង និងផ្សេវ ៉ិ ក? 

3 អនុវតតការគ្រប់គ្រង បតើអាជីវកម្មអាចប វី ើអវ ីែែ ោះបែើម្បីកបច ត់បចេ ឬកាត់បនថយហានភិយ័? 

4 ណែកសលើលការគ្របគ់្រង ពិនតិយបម្ើេការប្របប់្រងខែេអាជីវកម្មបប្បើប្ ស់ បែើម្បីប្ កែថ្នវាកាំពងុែាំបណើរការ។ 



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ជាំហានទីមួ្យ៖ កាំណត់ពីបប្ោោះថ្នន ក ់
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ជាំហានទី 1: កាំែត់ពីសគ្រោះថ្នា ក់ 

អវ ីណ លគ្តវូណ វ ងរកសលើល 

បប្ោោះថ្នន ក់សប្បប់សកម្មភាពពាណិជជកម្ម និងឧសា កម្មរមួ្បញ្ច េូនូវអវ ីៗខែេអាចបងាឱ្យអនតរាយែេ់ម្នុសស ឬបរ ៉ិសាថ ន។ 
តារាងខាងបប្កាម្ចុោះបរៀបរាប់អាំពីបប្ោោះថ្នន ក់ទូបៅមួ្យចាំនួន។ 

តារាង២៖ សគ្រោះថ្នា ក់ទូសៅសៅតាលកណនៃងការងារណ លប ោះពាល់ ល់បរសិាា ន និង ុខភ្ជពលនុ ស 

សគ្រោះថ្នា ក ់ ការពិពែ៌ន គ្បភព ឬបុពវ សហតុទូសៅ: 

ការកាំពប់សារធាតុរីលី 
សារធាតុរីមី្អាចបណ្ធត េឱ្យែូចកែវ ក់ែី ទឹកសាប 
និងផ្សល វូ ទឹកខែេបៅខកបរៗ 
ប ើយប ោះពាេ់ែេ់សុែភាពរបស់ ម្នុសស។ 

- ីុងខែេបេចធាែ យ 
- មិ្នបនជញ្ញជ ាំងប្រប់ប្ោន់បែើម្បីទប់ ាំងការពារការកាំពប់ 
- ការសត ុកទុក និងការចប់កាន់មិ្ន នេអ   

ការខូចកខវក់ 
លូបងហ រូទឹកសភៃ ៀង 

េូរបងហ រូទឹកបភែៀងមិ្នបងហ រូបៅកខនែងសបអ តពា េ
បទ ប ុខនត  
វាបងហ រូបោយផ្ទទ េ់បៅកាន់ខប្ពកតូចៗ ទបនែ  
តាំបន់ែីបសើម្ និងបែនរសមុ្ប្ទ។ 
អវ ីខែេ ូរចូេបៅកន ុងេូរបងហ រូទឹកបភែៀង 
នឹងចូេបៅកន ុងបរ ៉ិសាថ ន 
ប ើយអាចបនផ្សេប ោះពាេ់ែ៏ ាីំ។  

- ភាពកែវក់ និងសាំណឹក 

- សាប ូ  និងសារធាតុរីមី្ខែេ នបប្បើ 
សប្បប់សាំអាត 

- សាំរាម្ 

- បប្បង និងខាែ ញ់ 

- កនទ ុយ រ ី

- ការបប្បើប្ ស់សារធាតុរីមី្បៅទីខាង
បប្ៅ 

អរគ ិភ័យ ឬការផ្្ទោះ 

ក៏ែូចជាការរាំរាម្កាំ ខ ងែេ់ជីវ ៉ិត 
និងប្ទពយសម្បតត ិខែរ អររ ីភ័យ 
និងការផ្សទ ុោះអាចបណ្ធត េឱ្យបនបប្ោោះថ្នន ក់ ែូចជា 
ការ ូរបចញនូវសារធាតុពុេ ខផ្សសងពុេ 
និងការរាេោេ សនីូេី។ 

- ការជក់ រ ី

- ផ្ទា បភែ ើង 

- សផ្សទបៅត  

- ការសត ុកទុកមិ្នេអ  
 

- បប្ោោះថ្នន ក់អររ ីសនី 

- ីូេី 

- ការបងាអររ ីភ័យ 

ធូលី 

ីូេីអាចបណ្ធា េឱ្យបនបញ្ញា សុែភាព ងីន់ ងីរ 
ជាពិបសស ែេ់ការែកែបងា ើម្របស់ម្នុសស បបោះែូង 
ោម្ ចេន ោម្រត់។ វាក៏អាចប វី ើឱ្យរលាកខភនក 
បាំពង់ក និងខសបកខែរ។ 

-  បប្រឿងប វី ើពីប ើ 
-  បទសភាព 
-  ការងារសីុម្ ងត៍ 
-  រាំនរីូេីខែេបៅបបើកចាំ  

-  ការកិន 
-  ការផ្សារ 
-  ការកាត់ ឬកាត់កាំបទចសបភ រៈ 
-  ផ្សល វូលនេ់ឥតប្កាេបៅស ូ  
 

កៃ ិន អ ទ យ ឬកៃ ិនលិនលអ  

កែ ិនពុេកែវក់ អាចប ោះពាេ់ែេ់សុែភាពរបស់ម្នុសស 
បណ្ធត េឱ្យចង់កអ តួ និង ឺកាេ។ កែ ិនមួ្យចាំនួនអាច 
បងាា ញឱ្យប ើញឧសម ័នពុេផ្សងខែរ ខែេបណ្ធត េឱ្យបកើត 
បនបញ្ញា សុែភាព ងីន់ ងីរ។ 

- កាកសាំណេ់ 

- ការបប្បើប្ ស់សារធាតុរីមី្ 

- េូបងហ រូទឹក 

- សតវ  

- ជីកាំប ុស 

- បាំពង់ខផ្សសង 
និងកងាា របបញ្ច ញបញ្ច េូែយេ់  

- ឧបករណ៍ខកសចនអាហារ 

ការបាំពុលខយល់ 

សារធាតុពុេ 
ឬបនបប្ោោះថ្នន ក់ខែេរសាត់ចូេកន ុងែយេ់ 
អាកាសពីែាំបណើរការ ឬផ្សេិតកម្ម  
បងានូវការែូចកែវ ក់យ ង ងីន់ ងីរ។ 

-  ែុត 

- ច្ងាា ន 

- រនាសប្បប់ឱ្យែយេ់បចញចូេកន ុងែាំបណើ
រ ការខកសែន  

- ីុងសត ុ កទុកទាំងែុេ ាីំ 

- ការបេចធាែ យឧបករណ៍ 

- សារធាតុរំលាយខែេបៅបបើកចាំ  

ទឹក ាំែល់ 
កាកសាំណេ់ពាណិជជកម្ម 
និងទឹកកែវ ក់ែសទបទៀតពីអាជីវកម្ម 
អាចនាំម្កនូវការែូចកែវក់ខែេនាំឱ្យអនតរាយ។ 

- ែាំបណើរការខកសែន  

- ផ្សេិតកម្ម  

- ឧសា កម្ម  

 សលៃងអ ូ រណអ 

សបម្ែងអ ូ រខអអាចរំខានែេ់ស រម្ន៍ 
និងបណ្ធត េឱ្យបន 
ជាំងឺបេើសោម្ ជាំងឺបបោះែូង ការរំខាន ភាពតានតឹង 
និងការរំខានែេ់ការបរង។ 

- ប សីុន 

- សតវ  

- រំញ័រ 

- រលយនដ និងឧបករណ៍បបញ្ច ញសូរសបម្ែង 
ប ៊ីប 

កាក ាំែល់ 
ណ លានសគ្រោះថ្នា ក់ 

កាកសាំណេ់ប្រប់ប្រងមិ្ន នេអ  
អាចបណ្ធត េឱ្យអនតរាយ 
ែេ់ប្បជាជន និងបរ ៉ិសាថ ន។ 

- កាកសាំណេ់ឧសា កម្មប្បកបបោយបប្ោោះថ្នន ក់ ខែេមិ្ន នប្រប់ប្រង ែឹកជញ្ជ នូ 
ឬកបច ស់បចេប្តឹម្ប្តូវ 

- ីូេី និងែីខែេបនសារធាតុអាបបសត សូ 

សារធាតុបងកជាំងឺលហារកី 
សារធាតុបងាជាំងឺម្ហារកី រមួ្បន ក់បតរ ីវរុីស 
ឬអតិសុែុម្ 
ប្ ណែសទបទៀតខែេអាចបងាឱ្យបកើតបនជម្ង ឺ។ 

- មិ្នបនសាថ នីយលាងសបអ តសែប្រប់ប្ោ
ន់ 

- មិ្នចប់កាន់កាកសាំណេ់តាម្របបៀប 
អនម័្យ 

- អាងសត ុកទឹកសាំអុយ ូរប ៀរ  

- ទឹកសាំណេ់ 

- ម្ហ បូអាហារកែវក់ 

- កាកសាំណេ់សររីាងរ  

- កាកសាំណេ់សតវ 
និងសតវប្ពលាត់ខសបក 
ពុាំទន់ នកាត់ជាែុាំតូចៗ 



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ជាំហានទីមួ្យ៖ កាំណត់ពីបប្ោោះថ្នន ក ់
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 វធីិសារ ត ស ើលបីកាំែត់ពីសគ្រោះថ្នា ក់ 

បនវ ៉ីិ ជីាបប្ចើនបែើម្បកីាំណតព់ីបប្ោោះថ្នន ក់ែេ់សែុភាពរបសម់្នសុស និងបរ ៉ិសាថ នពកីារបាំពុេបរ ៉ិសាថ ន ឬកាកសាំណេ់។  
បៅបពេអនក នកាំណតព់ីបប្ោោះថ្នន ក់របស់អនកទាំងអស់ប ើយ អនករួរខតកត់ប្តាទុក ប ើយបរៀបចាំជាឯកសារអាំពវីា។  
អនកអាចបប្បើ បញ្ជ បីប្ោោះថ្នន ក់ នងិហានិភយ័ បៅចងុបសៀវបៅខណនាំបនោះ។ 

ពិនិតយសលើល កលមភ្ជពអាជវីកលមរប ់អាក 

វាជាបរឿងសាំខាន់កន ុងការពិនតិយបម្ើេសកម្មភាពទាំងឡាយខែេអាជីវកម្មរបសអ់នកែាំបណើរការ 
និងរបបៀបខែេវាអាចបងាឱ្យបនបប្ោោះថ្នន កែ់េម់្នសុស  
និងបរ ៉ិសាថ ន។ ឧទ រណ៍ ការរកាទកុ និងការចបក់ានស់បភ របផ្សសងោន  ការបប្បើប្ ស់សាប ូ  ការបបងា ើតបទសភាព និងការកិន 
រឺជាសកម្មភាពទូបៅខែេអាច 
បងាឱ្យបនបប្ោោះថ្នន ក់។ 

ការគ្តួតពិនិតយកណនៃងការងាររប ់អាក 

ការបែើរជុាំវ ៉ិញកខនែងការងាររបសអ់នក រជឺាម្បីា យផ្ទទ េ់បែើម្បីកាំណតព់ីបប្ោោះថ្នន កជ់ាបប្ចើន។ 

បទោះជាយ ងណ្ធក៏បោយ អនកម្និប្តមឹ្ខតប្តួតពិនិតយវតថ ុខែេបម្ើេប ើញ ែូចជារកុាជាតិ ឧបករណ៍ ឬអោរ និងរចនសម្ពប័នាទប ុបណ្ធណ ោះបទ 
អនកករួ៏រខតពិនតិយ 
បម្ើេប្បព័នាការងារ និងនីតិវ ៉ីិ កីារងាររបស់អនកផ្សងខែរ។ វាអាចបនប្បបយជន៍បោយឱ្យបននរណ្ធបន ក់ខែេម្និសូវសារ េក់ារងាររបស់អនក 
ឱ្យបៅជាមួ្យអនក បៅបពេអនកប វី ើការប្តួតពិនតិយរបស់អនក។ ម្នសុសខែេប វី ើសកម្មភាពប្បចាំសលង អាចងាយបម្ើេរេំងបប្ោោះថ្នន កទូ់បៅ។ 

ចូររតិអាំពីផ្ល វូចលៃង និងអាកទទួលរង (បម្ើេនយិម្នយ័កន ុង ‘បតើហានិភយ័រឺជាអវ ី’ បៅទាំពរ័ 1)។ 
ចូររតិថ្នបតើបនអនកទទួេរងបៅខកបរបនោះឬកអ៏ត់ ខែេអាចនាំ 
ឱ្យអនតរាយ ែូចជាផ្សទោះ ផ្សល វូទឹក ឬឧទាន។ ចូររតិផ្សងខែរអាំពផី្សល វូចម្ែង ខែេការបាំពេុអាចបប្បើបែើម្បីបៅកាន់ទកីខនែងទាំងបនោះ ែូចជាសទ ឹងខប្ពក 
ែយេ់ និងកខនែង េូរបងហ រូទឹក។ 

 ិកាា សាលា នងិកិចចគ្បជុាំ 

ការបរៀបចាំកិចចប្បជុាំជាមួ្យនិបយជិត និងភារពីាកព់ន័ារជឺាម្បីា យេអកន ុងការកាំណតព់បីប្ោោះថ្នន ក់។ កន ុងអាំ ុងបពេសនកិចចប្បជុាំបនោះ 
ម្នសុសអាចនិយយអាំពី អវ ីៗខែេអាចបងាឱ្យបនបប្ោោះថ្នន ក់ ែូចជាែាំបណើរការការងារ នងិសបភ រៈខែេផ្សទ ុកបៅកខនែងការងារ។ 

កិចចប្បជុាំបនោះអាចបបងា ើតនូវរាំនតិហានិភយ័ខែេជាខផ្សនកសនទបែ បក់ខនែងការងាររបស់អនក។ 
វាកអ៏ាចផ្សតេ់ឱ្យអនកនូវឱ្កាសបែើម្បីរាបប់ញ្ច េូម្នសុសបៅខាងបប្ៅ កខនែងការងាររបស់អនកខែរ ែូចជាអាជាា ីរអររ ីភយ័ 
ឬសាលាសងាា ត់កន ុងតាំបន់។ 

ការសគ្បើគ្បា ់ព័ត៌ានណ លអាចរកបាន 

ព័តប៌នខែេអាចជួយកាំណតព់បីប្ោោះថ្នន កអ់ាចម្កពីកខនែងជាបប្ចើន រមួ្បន៖ 

• សបរម្ឧសា កម្មខែេអាចផ្សតេឱ់្យអនកនូវព័តប៌នអាំពីបប្ោោះថ្នន ក់ និងហានិភយ័លមីៗ សប្បប់ឧសា កម្មរបស់អនក 

• ឧសា ករ និងអនកផ្សរត់ផ្សរងអ់ាចផ្សតេ់ឱ្យអនកនូវព័តប៌នអាំពីបប្ោោះថ្នន ក់ខែេទក់ទងនងឹរកុាជាតិ សារធាតុ ឬែាំបណើរការ 

• សនែកឹទិនននយ័សវុតថ ិភាព (SDS) ខែេបរធាែ បប់ៅថ្នសនែ ឹកទិនននយ័សុវតថ ិភាពសបភ រៈ (MSDS) 
ជាញកឹញាបប់នព័តប៌នែ៏បនប្បបយជន៍អាំពី បប្ោោះថ្នន ក់បអកូ ូសុីខែេទកទ់ងនឹងផ្សេិតផ្សេ 
និងវ ៉ីិ ី ខែេអនកអាចប្រប់ប្រងហានិភយ័ 

• សាថ ប័នធានរា៉ា បរ់ង ជាបរឿយៗអាចផ្សតេ់ឱ្យអនកនូវព័តប៌នែ៏បនប្បបយជនអ៍ាំពីបប្ោោះថ្នន ក់ និងវ ៉ីិ ី ខែេអនកអាចប្របប់្រងហានភិ័យ 

• អនកឯកបទសខាងបបចចកបទស បភែ ើង និងសុែភាព សុវតថ ិភាព ប ើយនិងបរ ៉ិសាថ ន 

• ការបរៀបចាំកាកសាំណេព់ាណជិជកម្មសប្បបទ់តីាាំង។ 
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ជាំហានទី 2: វាយតសម្ែហានិភយ័ 

ឥ ូវបនោះ អនកចាំ ច់ប្តវូវាយតសម្ែបប្ោោះថ្នន ក់ខែេអនក នកាំណតប់ៅកន ុងជាំហានទ១ី បែើម្បីរណនពី៖ 

• បតើវាបណ្ធត េឱ្យអនតរាយយ ងែូចបម្តចខែរ 

• បតើភាពអនតរាយបនោះវា ងីន់ ងីរយ ងណ្ធខែរ  

• បតើវាទាំនងជាបកើតបនប ើងយ ងណ្ធខែរ។  

ការវាយតសម្ែហានិភយ័ រជឺាវ ៉ីិ មួី្យបែើម្បីបបងា ើនចាំបណោះែឹង និងការយេ់ែឹងអាំពបីប្ោោះថ្នន ក់ នងិហានិភយ័របស់វា 
បែើម្បីឱ្យអនកអាចសបប្ម្ចចិតតថ្នបតើប្តវូ ប្រប់ប្រងវាយ ងែូចបម្តច។ 

បែើម្បបី វី ើែូបចនោះ សូម្អនវុតតតាម្ជាំហានទាំងបនោះ៖ 

១.  វាយតសម្ែថ្នបតើបប្ោោះថ្នន ក់បនោះនឹងទាំនងជាបណ្ធត េឱ្យបនផ្សេប ោះពាេ់យ ងណ្ធខែរ។ 

២.  វាយតសម្ែពផី្សេវ ៉ិ ក ឬភាព ងីន់ ងីរសនផ្សេប ោះពាេ់នមួី្យៗ។ 

៣.   រណនពចីាំណ្ធតថ់្នន ក់ហានភិយ័សប្បបប់ប្ោោះថ្នន កន់ីមួ្យៗ។ 

១.  វាយតសម្ែភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង 

ជាំហានទមួី្យ រឺប្តវូវាយតសម្ែថ្នបតើបប្ោោះថ្នន កទ់ាំនងជាបណ្ធត េឱ្យអនតរាយយ ងណ្ធខែរ។ ភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង រឺខផ្សអកបេើអវ ីខែេអនកែឹង 
ឬរួរខតែឹងអាំពបីប្ោោះថ្នន ក់ នងិរបបៀបខែេកាេៈបទសៈ នងិសកម្មភាពអាចប ោះពាេ់ែេ់បប្ោោះថ្នន ក់បនោះ។ 

ភ្ជពទាំនងជាសកើតានស ើង អាចចាំណាត់ថ្នា ក់ជា៖ 

• គ្បាក ចា ់៖  រពំងឹថ្ននឹងបកើតប ើងជាបទៀងទតក់ន ុងកាេៈបទសៈីម្មតា។ 

• ទាំនងខាែ ាំងណ្ធស់៖  រំពងឹថ្ននឹងបកើតប ើងបៅបពេមួ្យ។ 

• ទាំនងជា៖  អាចបកើតប ើងបៅបពេមួ្យ។ 

• ម្ិនទាំនងជា៖  ម្និទាំនងជាបកើតប ើងបៅកន ុងកាេៈបទសៈីម្មតាបទ។ 

• កគ្ល៖  អាចបកើតប ើង ប ុខនតប្បខ េជានងឹម្ិនខែេបកើតប ើងបទ។ 

តារាងទ៣ី ចុោះបញ្ជ អីាំពីវ ៉ីិ ីសាំខាន់ៗ បែើម្បីជួយអនករណនពីភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង។ 

 វធិី ាំនន់  ការពនយល ់

អវ ីខែេ នបកើតប ើង 
ពីម្នុ 

ខសវ ងរកបម្ើេអវ ីខែេ នបកើតប ើងពីម្នុ ែូចជាប្ពតឹតកិារណ៍ បប្ោោះថ្នន ក់ នងិបប្ោោះថ្នន ក់ខែេប ៀបនឹងបកើតបន 
នឹងផ្សតេ់ឱ្យអនក 
នូវរាំនិតេអៗអាំពីភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង។ 
វាបនសារៈសាំខាន់ម្ិនប្តមឹ្ប្ោន់ខតខសវងរកបម្ើេអាជីវកម្មផ្ទទ េែ់ល នួរបសអ់នក 
ប ុបណ្ធណ ោះបទ ខតប្តវូខសវ ងរកបម្ើេអវ ីខែេ នបកើតប ើងបៅទូទាំងឧសា កម្មខែរ។ 

ការគ្របគ់្រងាន
ដាក់ 
សៅនងឹកណនៃងរចួ
សគ្ ច 

ខសវ ងរកបម្ើេការប្រប់ប្រងខែេអនកបនោក់បៅនងឹកខនែងរចួបប្សច ប ើយថ្នវាបនែាំបណើរការេអយ ងណ្ធខែរ។ 

 
ញឹកញាប់ ូចសលតច
ណ រ 

បប្ោោះថ្នន កអ់ាចបនបៅទីបនោះប្របប់ពេ ឬខតមួ្យែងរត់។ បប្ោោះថ្នន កប់នបៅទីបនោះកាន់ខតញឹកញាប់ 
បនោះភាពទាំនងជាបកើត បនប ើង រ តតកាន់ខតបប្ចើន ខែេនងឹបណ្ធត េឱ្យអនតរាយ។ 

ការផ្លៃ  ់បត រូសាា នភ្ជ
ព 

សាថ នភាពផ្ទែ សប់ត រូបៅតាម្បពេបេវា ប ើយខប្បប្បួេបពញទូទាំងឆ្ន ាំ។ 
ការផ្ទែ សប់ត រូទ ាំងបនោះអាចប ោះពាេ់ែេភ់ាពទាំនងជាបកើត បនប ើងសនបប្ោោះថ្នន ក់ខែេបណ្ធត េឱ្យអនតរាយ។ 

ឥរយិាបថ 
របបៀបខែេម្នុសសប វី ើ ឬបបញ្ចញអាកបបកិរ ៉ិយ 
អាចប ោះពាេ់ែេ់ភាពទាំនងជាបកើតបនប ើងសនបប្ោោះថ្នន ក់ខែេបណ្ធត េឱ្យ អនតរាយ។ ឧទ រណ៍ ម្នសុសប វី ើកាំ សុ 
បប្បើឧបករណត៍ាម្របបៀបម្និប្តឹម្ប្តវូ ឬបាំបពញម្ុែការបោយម្និ នរិត។ 

២.  វាយតម្លៃផ្លវបិាក 

ជាំហានទពីរី រឺប វី ើការវាយតសម្ែពភីាពអនតរាយខែេបប្ោោះថ្នន កន់ីមួ្យៗអាចបងា នងិពីភាព ងីន់ី ង រសនភាពអនតរាយបនោះអាចបកើតបន។   
វាសាំខានក់ន ុងការរតិអាំពី៖ 

• ការគ្របគ់្រងលុនហានភិ័យ  (ហានភិ័យណ លានជាប់ជាលួយ) - បតើនឹងបកើតបនភាពអនតរាយបប្ចើនយ ងណ្ធខែរ  
ប្បសិនបបើម្និបនការប្រប់ប្រងោកប់ៅនងឹកខនែង។ 

• ការគ្របគ់្រងសគ្កាយហានិភ័យ  (ហានិភ័យណ លសៅ ល់) - បតើនឹងបកើតបនភាពអនតរាយបប្ចើនយ ងណ្ធខែរ ប្បសិនបបើបនការប្របប់្រង 
ោក់បៅនឹងកខនែង។ ការបនោះជួយរណនថ្នបតើការប្រប់ប្រងខែេបនប្សាបប់នែាំបណើរការេអ ែូចបម្តចខែរ 
ប ើយថ្នអនកប្តវូការការប្រប់ប្រងលមី ឬខកេម្អវាឱ្យប្បបសើរប ើង។ 

• ខបបយ ងណ្ធខែេសកម្មភាពបនបប្ោោះថ្នន ក់ប្តវូ នប វី ើ ជាជាងថ្នបតើវារួរខត  នប វី ើបោយខបបណ្ធ។ ឧទ រណ៍ 
បនោះជារបបៀបខែេអនកប វី ើ  
រឺែសុោន ពអីវ ីខែេ នសរបសរចុោះបៅកន ុងនតីិវ ៉ីិ ី។ 



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ជាំហានទីមួ្យ៖ កាំណត់ពីបប្ោោះថ្នន ក ់
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• សាថ នភាពខែេសថ តិបៅបប្ៅទបែ ប់ីម្មតាទកទ់ងនឹងបប្ោោះថ្នន ក់ កែូ៏ចជាវ ៉ីិ ី ខែេកចិចការជាីម្មតាប្តវូ នសនមត់ថ្នបកើតប ើង។ 
ឧទ រណ៍ បតើសាថ ន ភាពអាកាសធាតុខាែ ាំងនឹងប ោះពាេែ់េប់ប្ោោះថ្នន ក់ខបបណ្ធខែរ 
ប ើយបតើការប្រប់ប្រងខែេ នោក់បៅនងឹកខនែងបនប្បសទិាិភាពយ ងណ្ធខែរ។ 

អនកករួ៏ររិតផ្សងខែរ អាំពីផ្សេប ោះពាេ់ខែេអាចបកើតបន៖ 

• លនុ ស - និបយជិត អនកម្កបេង អតិលិជន អនកប  ការ បុររេិកបសវាកម្មសប្ងារ ោះបនទ ន់ នងិអនកឯបទៀតខែេអាចរងផ្សេប ោះពាេ ់

•  ហរលន៍ - ម្នសុសបៅកន ុងតាំបន់ (រាប់បញ្ច េូទ ាំងម្នសុសខែេរស់បៅទីបនោះ) អាជីវកម្ម នងិស រម្នទូ៍េាំទូលាយ 

• គ្ទពយ លបតត ិ - ប្ទពយសម្បតត ិបៅតាម្ទតីាាំង និងប្ទពយសម្បតត ិបៅទីជិតខាង ក៏ែូចជាតាំបន់សាធារណៈ នងិស រម្ន៍ខែរ 
ខែេអាចរមួ្បញ្ច ូេ សាលាបរៀន ម្នទ ីរបពទយ និងផ្សល វូលនេ់ី ាំៗ 

• បរសិាា ន - ខប្ពក និងផ្សល វូទឹកកន ុងតាំបន់ ែយេ់ និងែី។ 

ការពពិណន៌អាំពផី្សេវ ៉ិ កចបព់ីកប្ម្តិទប បៅែពសអ់ាចជួយអនករណនពីហានភិយ័របសអ់នក។ 
សប្បប់ឧទ រណ៍សនការពពិណន៌អាំពីផ្សេវ ៉ិ ក សូម្បម្ើេរបូភាពទី២៖ រាំរបូ ប្ទសីនិភយ័។  

តារាងទី៤៖  ាំែួរណ លគ្តវូ ួរស ើលបីរែនពីផ្លវបិាក 

 ាំែួរ ការពនយល ់

បតើអាចបកើតបនប្បបភទអនតរាយណ្ធអវ ីែែ? 

បនប្បបភទអនតរាយជាបប្ចើន 
ប ើយប្ពឹតតកិារណ៍ខតមួ្យអាចបណ្ធត េឱ្យបនផ្សេប ោះពាេ់ជាបប្ចើន។ ឧទ រណ៍ 
ប្ពតឹតកិារណ៍ែូចោន  អាចបណ្ធត េឱ្យអនតរាយែេ់បរ ៉ិសាថ ន ក៏ែូចជាសែុភាពរបស់ 
ម្នសុសខែរ។ 

បតើអវែីែ ោះខែេអាចប ោះពាេ់ែេ់ភាព ងីន់ី ង រសន
បប្ោោះ ថ្នន ក់? 

ផ្សេវ ៉ិ កសនហានិភយ័អាចខប្បប្បួេកន ុងកាេៈបទសៈែសុោន ។ ឧទ រណ៍ 
អររ ីភយ័អាចកាន់ខតខាែ ាំង និងព ិកប្របប់្រងអាំ ុងបពេអាកាសធាតុបៅត  និងរាាំងសង តួ។ 

បតើវាអាចប វី ើឱ្យអនតរាយអវែីែ ោះែេម់្នសុស 
ឬបរ ៉ិសាថ ន? 

វាបនសារៈសាំខាន់ណ្ធស់កន ុងការរិតអាំពផី្សេប ោះពាេ់បៅនឹងប្បព័នាបអកូខែេងាយរងបប្ោោះ 
ែូចជា តាំបនែី់បសើម្ នងិផ្សល វូទឹក ក៏ែូចជាតាំបន់ជុាំវ ៉ិញទេីាំបៅោា ន ម្នទ ីរបពទយ សាលាបរៀន 
និងផ្សល វូលនេ់។ 

៣.   រែនពីចាំណាត់ថ្នា ក់ហានិភ័យ 

បនទ បព់ីអនក នរិតអាំពីផ្សេវ ៉ិ ក នងិភាពទាំនងជាបកើតបនប ើងសនហានភិយ័ 
អនកចាំ ចប់្តវូបម្ើេវារមួ្ោន បែើម្បីប វី ើការរណនចាំណ្ធតថ់្នន ក់ហានភិ័យរមួ្។ 

របូភាពទ២ី បងាា ញពឧីទ រណ៍សនប ប្ទីសហានិភយ័ខែេអនកអាចបប្បើ។ បៅកន ុងប ប្ទសីហានភិយ័ ភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង 
និងផ្សេវ ៉ិ កប្តវូ នផ្សតេព់ិនទ ុ   
ខែេអនកអាចផ្សគ រូផ្សរងបេើប ប្ទីស បែើម្បោីក់ចាំណ្ធតថ់្នន ក់ហានិភយ័ពទីប បៅខាែ ាំង។ 

បនឧបករណ៍បផ្សសងបទៀតខែេអនកអាចបប្បើបែើម្បរីណនហានភិយ័ខែេ បនចុោះបញ្ជ ីបៅកន ុង SA/SNZ HB 89:2013 ការប្រប់ប្រងហានិភយ័ - 
បោេការណ៍ខណនាំសត ពីបីបចចកបទសសនការវាយតសម្ែហានិភយ័ខែេអាចទទួេ ន ពសីត ងោ់រអូ្សាត េី។ 

ប តផុ្សេបែើម្បផី្សតេនូ់វចាំណ្ធត់ថ្នន ក់ហានិភយ័ រឺបែើម្បជួីយអនកកន ុងការប វី ើការសបប្ម្ចចិតតអាំពរីបបៀបប្របប់្រងហានភិយ័។ 

របូភ្ជពទី២៖ រាំរាូ គ្ទី ហានិភយ័ 

ភាពអនតរាយ ងីន់ ងីរអចិស្នតយ៍ 
ឬយូរអខងវង 
ែេ់បរ ៉ិសាថ ន ឬរាំរាម្កាំ ខ ងែេ់ជីវ ៉ិត 
ឬភាពអនតរាយយូរអខងវងែេ់សែុភាព 
និងសុែបុេភាព របសម់្នសុស។ 

ផ្
ល
វបា

ក
 

ងីន់ ងីរ ម្ីយម្ ែពស ់ ែពស ់ ខាែ ាំង ខាែ ាំង 

ភាពអនតរាយ ងីន់ ងីរែេ់បរ ៉ិសាថ ន 
ឬភាពអនតរាយកប្ម្ិតែពសែ់េស់ុែភាព 
និងសុែបុេភាពរបសម់្នសុស។ 

សាំខាន ់ ម្ីយម្ ម្ីយម្ ែពស ់ ែពស ់ ខាែ ាំង 

ភាពអនតរាយកប្ម្តិម្ីយម្ែេ់ែេស់ុែ
ភាព និងសែុបុេភាពរបស់ម្នុសស 
ឬបរ ៉ិសាថ ន កន ុងរយៈបពេយូរ។ 

ខែេម្ិន 
ខាែ ាំងបពក 

ទប ម្ីយម្ ម្ីយម្ ែពស ់ ែពស ់

ឥទាពិេតិចតួចបៅបេើបរ ៉ិសាថ ន 
ឬឱ្កាស តិចសនឥទាពិេបេើសុែភាព  
និងសុែបុេភាពរបសម់្នសុស។ 

តិចតួច ទប ទប ម្ីយម្ ម្ីយម្ ែពស ់
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ការពិពែន៌អាំពីចាំណាត់ថ្នា ក់ហានភិ័យ 

កគ្លិតហានភិ័យ ការពិពែន៌ 

ខាែ ាំង 
កប្ម្តិហានភិយ័ខែេម្និអាចទទួេយក នទាំងប្សងុ។ 

 បប់ វី ើការ ប ើយចត់វ ៉ិធានការភាែ ម្ៗ។ 

ែពស ់
កប្ម្តិហានភិយ័ខែេម្និអាចទទួេយក ន។ ោកក់ារ 
ប្តួតពិនតិយបៅនឹងកខនែង បែើម្បកីាតប់នថយហានិភយ័។ 

ម្ីយម្ 

អាចទទួេយក ន 
ប្បសិនបបើការប្តួតពនិិតយប្តវូ នោក់ 
បៅនឹងកខនែងបន។ 
ពាយម្កាតប់នថយបប្ោោះថ្នន ក់ឱ្យែេ ់
កប្ម្តិទប។ 

ទប 
កប្ម្តិហានភិយ័ខែេអាចទទួេយក ន។ 
ពាយម្កបច ត ់

ហានិភយ័ ប ខុនតកប្ម្តិហានភិយ័ែពស់ រសឺាំខានជ់ាង។ 

 

 

  

ម្ិនបន 
ឬបនឥទាពិេតចិតួចបៅបេើ បរ ៉ិសាថ ន 
ឬម្និបនឥទាពិេែេស់ែុភាព 
និងសុែបុេភាពរបសម់្នសុស។ 

ទប ទប ទប ទប ម្ីយម្ ម្ីយម្ 

 

កប្ម្ណ្ធស ់
ម្ិនទាំនង

ជា 
អាចបកើត
បន 

ទាំនងជា 
ប្ កែចា

ស ់

ភ្ជពទាំនងជាសកើតានស ើង 

អាចបកើត 
ប ើងប ុខនត  
ប្បខ េជា 
ម្ិនខែេនឹ
ងបកើតប ើង 

ម្ិនទាំនង
ជាបកើតប ើ
ងបៅកន ុង
កាេៈ 

បទសៈីម្ម
តាបទ 

អាចបកើត 
ប ើងបៅ 
បពេែែោះ 

រំពងឹថ្ននងឹ 
បកើតប ើង
បៅបពេណ្ធ 

មួ្យ 

រំពងឹថ្ននងឹ 
បកើតប ើង
ជាបទៀងទ
ត់កន ុងកាេៈ
បទសៈីម្ម
តា 



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ជាំហានទីមួ្យ៖ កាំណត់ពីបប្ោោះថ្នន ក ់

11 
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ជាំហានទី 3: អនុវតតការគ្រប់គ្រង 

ោកច់ាំណ្ធត់ថ្នន ក់ជបប្ម្ើសរបសអ់នកសប្បបក់ារប្តួតពិនិតយហានិភយ័បៅតាម្េាំោបេ់ាំបោយ 
ចប់ពបីនប្បសទិាភាពបាំផុ្សត បៅបនប្បសិទាភាពតិចបាំផុ្សត ែូចខែេ នបងាា ញបៅកន ុងរបូភាពទ៣ី។ 
បៅកន ុងចាំណ្ធតថ់្នន ក់បនោះ អនកោកក់ារប្របប់្រង  
កន ុងចាំបណ្ធម្ប្បបភទមួ្យ កន ុងចាំបណ្ធម្ប្បបភទទាំងបីខាងបប្កាម្។ 

ការលុបបាំបាត់សោល៖ ការប្រប់ប្រងែ៏បនប្បសទិាភាពបាំផុ្សត រឺកបច តប់ចេបប្ោោះថ្នន ក់ 
និងហានិភយ័ណ្ធមួ្យជាមួ្យោន ។ 

ការដាក់ជាំនួ ហានិភយ័ ឬការគ្របគ់្រងណបប វ ិវ កលម៖ ការប្របប់្រប់ខែេបនប្បសិទាភាពទីពរី 
ជាំនួសឱ្យមូ្េប តុសនបប្ោោះថ្នន កជ់ាមួ្យអវមួី្យខែេបនសវុតថ ិភាព ជាង ឬការប្រប់ប្រងហានិភយ័ជាមួ្យការប្របប់្រងខបប វ ៉ិសវកម្ម។ 
បែើម្បីឱ្យបនែាំបណើរការ ការប្រប់ប្រងទាំងបនោះចាំ ច់ប្តវូបនសកម្មភាពឯករាជយរបស់ម្នុសស។ 

• ការដាក់ជាំនួ   មូ្េប តុសនបប្ោោះថ្នន កជ់ាមួ្យជបប្ម្ើសខែេបនសុវតថ ិភាពជាង 
រឺបនប្បសទិាភាពជាងការោកក់ារប្រប់ប្រងបៅនឹងកខនែង។  

• ការគ្របគ់្រងណបប វ ិវ កលម  រជឺាការប្រប់ប្រងបប្ោោះថ្នន កជ់ាក់ខសត ង។ ឧទ រណ៍ រមួ្បនជញ្ញជ ាំងទបក់ារពារការបេចធាែ យ 
និងប្បពន័ាបទិបោយ សវ យ័ប្បវតតសិប្បប់បប្រឿងប សុីន។ 

ការគ្របគ់្រងណផ្ាករ ឋបាល នងិការសគ្បើគ្បា ់ឧបករែក៍ារពារផ្លា ល់ខល នួ (PPE)៖  ការប្របប់្រងខែេបនប្បសិទាិភាពតចិបាំផុ្សត 
ពឹងខផ្សអកបៅបេើម្នសុសខែេ បាំបពញម្ុែការប្តឹម្ប្តវូ ឬបនការប្បងុប្បយត័ន ប្រប់បពេបវលា។ 

• រមួ្បនការបណត ុ ោះបណ្ធត េ វ ៉ីិ នីីតិ បោេនបយ យ ការប្តួតពនិិតយ ឬបរៀបចាំ ខផ្សនការបវនការងារ 
ខែេកាត់បនថយការរាំរាម្កាំ ខ ងសនបប្ោោះថ្នន ក់ ឬយ ងបហាចណ្ធសអ់នុញ្ញា តឱ្យម្នសុសែឹងអាំពីបប្ោោះថ្នន ក់។ ឧទ រណ៍ 
រមួ្បនែាំបណើរការខណនាំពកីារងារ ប្បព័នាអនុញ្ញា តឱ្យចូេកខនែងការងារ និងការបណត ុ ោះបណ្ធត េ។ 

• PPE រួរខត នយកបប្បើប្ ស់ ប្បសនិបបើម្នសុសអាចប ោះពាេន់ឹងការពេុ ឬកាកសាំណេ់ខែេនាំឱ្យអនតរាយ។ 

រមួ្ោន  ធាតផុ្សស ាំទ ាំងបនោះបបងា ើតជាេាំោបស់នសតងោ់រប្រប់ប្រងហានិភយ័។ 

របូភ្ជពទី៣៖ លាំដាបគ់្របគ់្រងសគ្រោះថ្នា ក់ និងហានភិ័យ 

 

ជួនកាេវាព ិកកន ុងការរណនពីភាពទាំនងជាបកើតបនប ើង ឬផ្សេវ ៉ិ កសនបប្ោោះថ្នន ក់។ 
ប្បសិនបបើបនការប្រប់ប្រងខែេអនកអាចោក់បៅនឹងកខនែង ន យ ងងាយប្សួេបនោះ អនករួរខតបប្បើវាយ ងបហាចណ្ធស់ - ខែេបរបៅថ្ន 
បោេការណ៍ប្បងុប្បយ័តនទុកជាម្នុ។ 

 

 

 

ការគ្រប់គ្រងស ើលបីទប់សាក ត់ និងបនធ រូបនាយ 

អនកអាចខបងខចកប្រប់ប្រងជាពីរប្បបភទ រកឺារទបស់ាា ត់ នងិការបនធ រូបនថយ។ 



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ជាំហានទីបី៖ អនុវតតការប្របប់្រង 
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• ការគ្របគ់្រងស ើលបីទបស់ាក ត់  បញ្ឈបក់ុាំឱ្យបប្ោោះថ្នន ក់បកើតបនប ើងពីបែើម្ែាំបូង។ 

• ការគ្របគ់្រងស ើលបបីនធ រូបនាយ  កាតប់នថយនូវផ្សេវ ៉ិ ក ឬការែូចខាតបណ្ធត េម្កប្ពតឹដកិារណ៍ខែេនាំឱ្យអនតរាយ។ 

ការប្រប់ប្រងបែើម្បទីបស់ាា ត់ កបច ត់បចេនូវហានិភយ័ទាំងប្សងុ ែណៈខែេការប្រប់ប្រងបែើម្បីបនធ រូបនថយ 
ពាយម្បែើម្បកីាត់បនថយនូវផ្សេប ោះពាេ់ខែេនាំឱ្យ អនតរាយនូវហានិភយ័ណ្ធមួ្យខែេអនកម្ិនអាចកបច ត់បចេ ន។ 

តារាងទី៥៖ ឧទាហរែខ៍ៃោះ ម្នការគ្រប់គ្រងស ើលបីទបស់ាក ត់ នងិបនធ រូបនាយ 

ការគ្រប់គ្រងស ើលបីទបស់ាក ត ់ ការគ្រប់គ្រងស ើលបីបនធ រូបនាយ 

ការរកាទកុវតថ ុរាវ និងឧសម ន័ប្បកបបោយបប្ោោះថ្នន ក់  
រមួ្បនកាកសាំណេ ់

ឧបករណជូ៍តសបអ តការកាំពប់ ខែេអាចយកបប្បើ នយ ងឆ្បរ់ ័ស 
ប្បសិនបបើបនការកាំពប ់

ប្បព័នាអនុញ្ញា តឱ្យចូេកខនែងការងារ ឧបករណព៍នែតអ់ររ ីភយ័ 

ប្បព័នាសុវតថ ិភាព ខផ្សនការប្រប់ប្រងប្ោបនអាសនន 

ការប វី ើបតសត  និងការខលទាំឧបករណជ៍ាបទៀងទត ់ ជញ្ញជ ាំងទបក់ារពារការបេចធាែ យ 

កម្ម វ ៉ីិ ីរាវរកការបេចធាែ យ នងិការជួសជុេ ការឆ្បបែោះឧសម ័ន ខែេបរសារ េ់ខែរថ្នរាំនរឆ្បបែោះ 

 

បញ្ជ ីបប្ោោះថ្នន ក់ និងហានិភយ័ 

អនកអាចកតប់្តាចុោះនូវបប្ោោះថ្នន ក់ទ ាំងអស់ខែេ នកាំណត់ និងហានិភយ័របស់វាបៅកន ុងបញ្ជ មួី្យ។ បនោះបននយ័ថ្ន 
បុររេិកសាំខាន់ៗ អាចយេ់ែឹងពហីានិភយ័ របសអ់ាជីវកម្ម ប ើយរតិអាំពីហានភិយ័ខែេជាខផ្សនកសនែាំបណើរការប វី ើបសចកតសីបប្ម្ចចិតត។ 

បញ្ជ ីបនោះអាចរមួ្បញ្ច េូការប្រប់ប្រងខែេបនរចួបប្សចសប្បបប់ប្ោោះថ្នន ក់ នងិហានិភយ័នមួី្យៗ។ អនកកអ៏ាចបប្បើប្ ស់វា នខែរ 
បែើម្បីជួយកាំណតស់ប្បប់ បពេណ្ធការប្របប់្រងលមអីាចោក់បខនថម្ បែើម្បកីាត់បនថយហានភិយ័ណ្ធមួ្យខែេកាំពុងខតបកើតបន។ 

ប្បសិនបបើអនកពនិិតយបម្ើេបញ្ជ ីឱ្យ នបទៀងទត់ អាជីវកម្មរបស់អនកនឹងអាចបផ្ទត តបៅបេើការប្រប់ប្រងហានិភយ័ប្បកបបោយប្បសទិាភាព 
ក៏ែូចជាការខកេម្អ 
ការប្រប់ប្រងបប្ោោះថ្នន ករ់បស់អនកជាបនតបនទ ប់ខែរ។ 

បយើង នោកប់ញ្ច េូនូវឧទ រណ៍មួ្យសនបញ្ជ ីបប្ោោះថ្នន ក់ និងហានភិ័យបៅចងុបសៀវបៅខណនាំបនោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 
ជាំហានទីបី៖ អនុវតតការប្របប់្រង 
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ជាំហានទ ី4: ណែកសលើលការគ្រប់គ្រង 

ការប្រប់ប្រងខែេអនក នោក់បៅនឹងកខនែងបែើម្បីទប់សាា ត់ ឬកាតប់នថយហានិភយ័ ចាំ ច់ប្តវូខត នប្តួតពនិិតយ 
បែើម្បបី្ កែថ្នវាបៅែាំបណើរការ ែូចខែេវាប្តវូ នសនមតឱ់្យែាំបណើរការ។ 

ការណែកសលើលការគ្រប់គ្រង 

ការខែកបម្ើេការប្របប់្រងបប្បើវ ៉ីិ ីសា្សត ែូចោន ខែេអនក នបប្បើបនោះខែរ បែើម្បកីាំណតព់បីប្ោោះថ្នន កប់ៅកន ុងជាំហានទី១។  

 វ ៉ីិ សីា្សត ទូបៅខែេអនកអាចបប្បើបែើម្បីខែកបម្ើេពបី្បសទិាភាពសនការប្រប់ប្រងរបស់អនក រមួ្បន៖ 

• ការប្តួតពិនតិយ នងិការជប្ម្ោះបញ្ជ ជីាបទៀងទត់បៅតាម្ទតីាាំង 

• ការនយិយជាមួ្យបរុរេកិ អនកប   អនកជួេទីេាំបៅ និងបច ស់ផ្សទោះ 

• ការពនិិតយ ការសាកេបង និងការខលរកាប្បព័នាប្រប់ប្រងហានិភយ័ 

• ការបប្បើប្ សព់័តប៌ន ែូចជាការខណនាំរបសប់្កមុ្  នុផ្សេិត នងិអនកផ្សរត់ផ្សរង ់

• ការវ ៉ិភារឯកសារ នងិទិនននយ័ ែូចជារ យការណ៍ឧបបតត ិប តុ នងិបប្ោោះថ្នន ក់ខែេប ៀបនងឹបកើតបន។ 

ប្បសិនបបើអនកប វី ើការខែកបម្ើេទាំងបនោះឱ្យ នបទៀងទត់ បនោះអនកអាចកាំណតព់កីារប្រប់ប្រងខែេម្ិនែាំបណើរការ ក៏ែូចជាឱ្កាសបែើម្បីប វី ើឱ្យ
ប្បបសើរប ើងខែរ។ 

ការរកាការគ្របគ់្រងសដាយគ្ប ទិធភ្ជព 

បែើម្បរីកាការប្របប់្រង និងប វី ើឱ្យប្ កែថ្នវាបៅខតបនប្បសិទាិភាព អនកចាំ ច់ប្តវូ៖ 

• ពិនតិយប ើងវ ៉ិញនូវបប្ោោះថ្នន ក់ នងិការវាយតសម្ែហានភិយ័ឱ្យ នបទៀងទត់ បោយបប្ពាោះថ្នវាអាចផ្ទែ ស់បត រូកន ុងរយៈបពេ 

• ពិនតិយប ើងវ ៉ិញ ប វី ើបតសត  និងរកាការប្របប់្រងខបប វ ៉ិសវកម្មទ ាំងអស់ឱ្យ នបទៀងទត ់

• ប វី ើឱ្យនរណ្ធបន កទ់ទួេែសុប្តវូចាំបពាោះហានភិយ័ និងការប្របប់្រងរបសពួ់កបរ 

• និយយជាមួ្យបុររេិក នងិអនកែសទឱ្យ នបទៀងទត់ ែូចជាសាថ នប័នធានរា៉ាប់រង និងអនកតាំណ្ធងបសវាកម្មសប្ងារ ោះបនទ ន ់

• ប្ ប្ស័យទកទ់ងទាំនក់ឱ្យបានចាស់លាស់អាំពកីារប្រប់ប្រងបប្ោោះថ្នន ក់ នងិហានិភយ័ែេ់នរណ្ធបន ក់ 
ខែេបប្ោោះថ្នន ក់ទ ាំងបនោះអាចប ោះពាេ ់

• បណុ្ោះបណ្ធដ េបរុរេកិឱ្យ នបទៀងទត់ រមួ្ទ ាំងការបណត ុ ោះបណ្ធត េរេំឹកប ើងវ ៉ិញសប្បបក់ារប្រប់ប្រងខផ្សនករែា េ។ 
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ឯកសារភាជ ប:់ ឧទ រណ៍អាំពីបញ្ជ ីបប្ោោះថ្នន ក់ និងហានិភយ័ 

កាំណត់ចាំណ្ធាំ៖  បញ្ជ បីប្ោោះថ្នន កប់នោះរសឺម្ប្សបសប្បបអ់ាជីវកម្មខែេបនហានភិយ័ទប។ អាជីវកម្មខែេបនហានភិ័យែពស់ ឬអាជីវកម្មីាំៗ ប្បខ េជាចាំ ច់ប្តវូការបញ្ជ សីម ុ រសាម ញជាងបនោះ។ 

ការពិនិតយស ើងវញិ
៖ 

 កាលបរសិចេទ៖  អាកចូលរលួ៖  

 

សលខ សគ្រោះថ្នា
ក់ 

សគ្រោះថ្នា ក់ 
ណ លាន 
 កាត នុពល 

ការវាយតម្លៃហានិភ័យ 

ការគ្របគ់្រង  
ណ លានគ្សាប ់

សតើតគ្លូវឱ្យានការគ្រប់គ្រង 
បណនាលអវខីៃោះ? 

 កលមភ្ជព 

ផ្លវបិាក 

ភ្ជពទាំនង
ជា 

សកើតាន 
ស ើង 

ចាំណាត់ថ្នា ក់ 
ហានិភយ័ 

 កលមភ្ជព 
 ាំសែើរការ 
សដាយ 

កាលបរសិចេទ 
កាំែត់ 

កាលបរសិចេទ 
បញ្ច ប ់

           

           

           

           

           

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ 1695.1*  ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

*បនោះជាំនួស 1695  ប ោះពមុ្ភផ្សាយបៅខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

អនុញ្ញា ត និងប ោះពមុ្ពផ្សាយបោយ EPA Victoria 

Level 3, 200 Victoria Street, Carlton VIC 3053 
1300 372 842 (1300 EPA VIC) 

ការប ោះពុម្ភផ្សាយបនោះ អាចរកប ើញបៅតាម្អនឡាញជាសណ្ធា ន PDF បៅតាម្វុ៉ិបសស epa.vic.gov.au 

 

ប្បសិនបបើអនកប្តវូការជាំនួយអនកបកខប្បភាសា ឬចង់បកខប្បឯកសារបនោះ 
សូម្បៅទូរស័ពទបេែ  

131 450 ប ើយប្ ប់ពភីាសាខែេអនកនយិម្បពញចិតត។ 
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