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បុុគ្គគលិិកដែ�លប្រើ�ើ�ជាតិិអាល់់កុុលអ៊ីី�ប៉ូូ�ប្រូ�ូលីីលីីច្រើ�ើ�នពេ�ក (IPA) ក្នុុ�ងការរម្ងាាប់់មេ�រោ�គ
សូូមយកចិិត្តតទុុកដាក់់៖ អាជីីវកម្មមដែ�លមានបុុគ្គគលិិកប្រើ�ើ�ជាតិិអាកុុល (IPA) ការជូូត ឬដំំណោះ�ះស្រា�យដើ�ើម្បីី�សម្អាាត

និិងរម្ងាាប់់មេ�រោ�គនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ��ើការ។ IPA គឺឺជាអង្គគធាតុុរាវដែ�លគ្មាានពណ៌៌ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថាអាកុុលដប។
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់លើ�ើសនាំំឱ្យយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
នាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះបុុគ្គគលិិកត្រូ�ូវបានប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�នឹឹងកម្រិ�ិតគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
សក្ដាានុុពលនៃ� IPA ក្នុុ�ងខ្យយល់់នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ��ើការពីីរដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន។



ការជូូតឱ្យយផ្សើ�ើ�មជោ�កជាមុុន IPA (70% IPA) ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�នៅ�កន្លែ�ែង
ធ្វើ��ើការតែ�មួួយ



ជូូត “ អាល់់កុុល” (70% នៃ�ដំំណោះ�ះស្រា�យ IPA ) និិងការជូូតឱ្យយ
ផ្សើ�ើ�មជោ�កជាមុុន (55% IPA) ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងវិ ិធីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ខ្យយល់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងទាំំងពីីរគឺឺមិិនល្អអ ហើ�ើយបុុគ្គគលិិកជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាន
ប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�នឹឹង IPA នៅ�ក្នុុ�ងខ្យយល់់នៅ�កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ជាងដែ�នកំំណត់់

ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពនៃ�ផលិិតផលដែ�លមានផ្ទុុ�កអ៊ីី�សូូ

រយៈៈពេ�លខ្លីី�រយៈៈពេ�ល 15 នាទីី។

ប៉ូូ�ត្រូ�ូតានណូូលអាចបញ្ចេ�េញចំំហាយទឹឹកបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទៅ�ក្នុុ�ងខ្យយល់់

ដើ�ើម្បីី�បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់បុុគ្កកលិិកដោ�យប្រើ�ើ�វាក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លសកម្មមភាព

IPA អាចបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់សុុខភាព និិងសុុវត្ថិិ�ភាព

រម្ងាាប់់មេ�រោ�គ។

របស់់បុុគ្កកលិិក

ចំំហាយ IPA នៅ�ក្នុុ�ងខ្យយល់់អាចបណ្តាាលឱ្យយ៖






បង្កើ�ើ�តកម្មមវិ ិធីីទំំនាក់់ទំំនងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរដែ�ល

ដោះ�ះស្រា�យ៖

ក្រ�ហាយភ្នែ�ែក ច្រ�មុះះ� និិងបំំពង់់ករបស់់បុុគ្គគលិិក។

- សន្លឹឹ�កទិិន្ននន័័យសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ IPA ទាំំងអស់់ដែ�លមាន

វិ ិលមុុខ ឈឺឺក្បាាល បាត់់បង់់ការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងអាចសន្លលប់់។

ផលិិតផល និិងដំំណោះ�ះស្រា�យ។

ហានិិភ័័យពីីសុុវត្ថិិ�ភាព៖ ចំំហាយ IPA អាចបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងខ្យយល់់ និិង

- ការបណ្តុះះ��បណ្តាាលបុុគ្គគលិិកលើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់សុុខភាព និិង

ងាយឆាបឆេះ�ះ ( IPA គឺឺជាអង្គគធាតុុរាវងាយឆេះ�ះប្រ�ភេ�ទទីី 3) ដែ�លបង្កកឱ្យយ

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ IPA។

មានអគ្គិិ�ភ័័យ។

- នីីតិិវិ ិធីីសម្រា�ប់់ការដាក់់ស្លាាក ការផ្ទុុ�ក និិងបោះ�ះចោ�លរាល់់

ការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននជាមុុនពីីសុុវត្ថិិ�ភាព

- និិតិិវិ ិធីីសុុវត្ថិិ�ភាពគ្រា�អាសន្ននសម្រា�ប់់ការកំំពប់់ និិង/ឬការផ្ទុះះ��ឆេះ�ះ

ម្តតងម្កាាល ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ផលិិតផល IPA ដោ�យសង្ខេ�េប (ឧ ជូូតទូូរស័័ព្ទទ ឬ
បញ្ជជរ) ជាធម្មមតាមិិនមានការព្រួ�ួយបារម្ភភទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែសកម្មមភាពជូូត ឬបាញ់់ថ្នាំំ�

ផលិិតផលដែ�លមាន IPA។

អគ្គិិ�ភ័័យ និិងផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុុខភាព។



ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាពនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ ឬកន្លែ�ែងដែ�លព័័ទ្ធធជុំំ�វិ ិញអាចបង្កក

ិធានការ
វិ ិធានការការលាតត្រ�ដាងផ្ទា
ាល់់ខ្លួួ�នរបស់់បុុគ្គគលិិកដើ�ើម្បីី�ធានាថាពួួកគេ�

ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មដែ�នកំំណត់់ដែ�លបានកំំណត់់៖ 400 ppm ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

ហានិិភ័័យដល់់ការប៉ះះ�ពាល់់ខ្ពពស់់។

8 ម៉ោ�ោ ង និិង 500 ppm ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 15 នាទីី។ លទ្ធធផលនឹឹងជួួយអ្ននក

ការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននដូូចខាងក្រោ��មអាចជួួយនិិយោ�ជិិកកាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ

រាល់់ពេ�លមានការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រផលិិតផល ការអនុុវត្តតការងារ ឬការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាចប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ការបង្ហាាញរបស់់បុុគ្គគលិិក។

ដល់់បុុគ្គគលិិកដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ IPA៖

កំំណត់់ថាតើ�ើការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយចាំំបាច់់ឬអត់់។ វាស់់វែែងម្តតងទៀ�ៀត
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គ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំ
ង ហាយ IPA ៖

- ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះចោ�ល IPA ជូូតឬសម្ភាារៈ�ជោ�កដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ង
ធុុងបិិទជិិតយ៉ាា ងត្រ�ជាក់់។ តំំបន់់ដែ�លមានខ្យយល់់ចេ�ញចូូលល្អអពីី

- ប្រើ�ើ�ខ្យយល់់ចេ�ញចូូលដោ�យមេ�កានិិច ឬធម្មមជាតិិដោ�យផ្តតល់់ខ្យយល់់

ពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ និិងប្រ�ភពកំំដៅ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កុំំ�ទុុកវាចោ�លនៅ�

ស្រ�ស់់គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដែ�ល IPA ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើការ
ផ្តតល់់ខ្យយល់់អាកាសបរិ ិសុុទ្ធធមិិនអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានទេ� សូូមប្រើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធ
មួួយដែ�លដុុសខាត់់ចំំហាយ IPA ពីីខ្យយល់់។

ទីីវាល ឬក្នុុ�ងធុុងសំំរាម។ ពួួកវានឹឹងបន្តតបញ្ចេ�េញចំំហាយ IPA ។



- វ៉ែែ�នតា ឬខែ�លការពារមុុខនឹឹងការពារភ្នែ�ែកពីីចំំហាយ IPA និិង

- ប្រើ�ើ� IPA ក្នុុ�ងទីីតាំំងមួួយជាមួួយនឹឹងខ្យយល់់ល្អអប្រ�សើ�ើរ (ឧ ក្រ�ណាត់់

សាច និិង; ស្រោ��មដៃ�នឹឹងការពារពីីការប៉ះះ�ពាល់់ស្បែ�ែក។

មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ឬឯកសារភ្ជាា ប់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមានប្រ�ព័័ន្ធធខ្យយល់់
ដំំណើ�ើ រការត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ) ឬជិិតប្រ�ព័័ន្ធធខ្យយល់់ផ្សែ�ែងក្នុុ�ងតំំបន់់ (LEV)។

- បំំពង់់ដកដង្ហើ�ើ�មសមស្រ�បនៅ�ពេ�លមានខ្យយល់់ចេ�ញចូូល ឬ
ឧបករណ៍៍បញ្ជាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតមិិនរក្សាាការប៉ះះ�ពាល់់ IPA នៅ�ក្នុុ�ង

- ធានាបាននូូវប្រ�ព័័ន្ធធខ្យយល់់មេ�កានិិចត្រូ�ូវបានថែ�រក្សាា និិងត្រូ�ូវបាន

ដែ�នកំំណត់់ដែ�លបានកំំណត់់ទេ�។ អនុុវត្តតតាមតម្រូ�ូវការកម្មមវិ ិធីី

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាទៀ�ៀងទាត់់ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវមុុខងារ។



ការពារផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម រួួមទាំំងការធានាឱ្យយកម្មមករនិិយោ�ជិិតត្រូ�ូវបានគេ�

បណ្ដុះះ��បណ្ដា
ា លបុុ
ល គ្គគលិិក៖

វាយតម្លៃ�ៃខាងវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ និិងសាកសមសម្រា�ប់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

- របៀ�ៀបកំំណត់់សម្គាាល់់ពីីផលប៉ះះ�ពាល់់គ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៃ� IPA។

ឧបករណ៍៍ដកដង្ហើ�ើ�ម និិងបណ្តុះះ��បណ្តាាលលើ�ើការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់និិង

- ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកខ្យយល់់ស្រ�ស់់ភ្លាាមៗប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មានអារម្មមណ៍៍

ថែ�ទាំំឱ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

វិ ិលមុុខ ឬមានរោ�គសញ្ញាានៃ�ការប៉ះះ�ពាល់់ខ្ពពស់់។

- គ្រឿ��ឿងបរិ ិក្ខាា រសម្រា�ប់់លាងសម្អាាតគ្រា�អាសន្ននដែ�លផ្តតល់់ទឹឹក

- ដើ�ើម្បីី�កុំំ�លាយ IPA ជាមួួយសារធាតុុគីីមីីផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ កុំំ�ផ្សំំ� IPA

យ៉ាា ងតិិច 0.4 ហ្គាាឡុុន (ឬ 1.5 លីីត្រ�) ក្នុុ�ងមួួយនាទីីនៃ�ទឹឹកក្តៅ�ៅ

ជាមួួយថ្នាំំ�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយស។ វាបញ្ចេ�េញឧស្ម័័�នក្លលរី ីនដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយរលាកភ្នែ�ែក

ឧណ្ហហ ៗដែ�លទន់់ៗរយៈៈពេ�ល 15 នាទីី ពេ�លប្រើ�ើ� IPA រាវ។ គ្រឿ��ឿង

បំំពង់់ក និិងអាចបំំផ្លាាញសួួត។

ចល័័តនឹឹងត្រូ�ូវការផ្ទុុ�កយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ប្រាំ�ំមួួយហ្គាាឡុុង (ឬ

- របៀ�ៀបពន្យាា និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ IPA យ៉ាា ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ដំំណោះ�ះស្រា�យ
70% IPA ក្នុុ�ងទឹឹកគួួរទុុកចោ�លលើ�ើផ្ទៃ�ៃរយៈៈពេ�ល 30 វិ ិនាទីីដើ�ើម្បីី�
ធានារម្ងាាប់់មេ�រោ�គ។ IPA សុុទ្ធធ (100%) ហួួតលឿ�ឿនពេ�កសម្រា�ប់់
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បែ�បនេះ�ះហើ�ើយមិិនសូូវមានប្រ�សិិទ្ធធភាព។
- ដើ�ើម្បីី�សម្អាាតផ្ទៃ�ៃជាមួួយសាប៊ូូ� និិងទឹឹកមុុនពេ�លសម្អាាត

ផ្តតល់់ឧបករណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាព៖

22.5 លីីត្រ�) ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការផ្គគត់់ផ្គគង់់អប្បបបរមា។



ប្រ�កាសស្លាាកសញ្ញាាព្រ�មានជុំំ�វិ ិញបរិ ិក្ខាា និិង/ឬច្រ�កចូូលកន្លែ�ែងទំំនេ�រ
ដែ�លអាចកើ�ើតឡើ�ើងដែ�លណែ�នាំំបុុគ្គគលិិកមិិនឱ្យយចូូលដោ�យគ្មាាន
ឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

ជាមួួយ IPA។

ធនធានផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកអាចចូូលប្រើ�ើ�បាន
គេ�ហទំំព័័រសុុវត្ថិិ�ភាពមូូលដ្ឋាានគីីមីី៖ www.Lni.wa.gov/ChemicalSafety
ធាតុុពិិតនៃ�សារធាតុុគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ - អាល់់កុុលអ៊ីី�ប៉ូូ�ប្រូ�ូលីីលីី (New Jersey
DOH): www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1076.pdf
ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកឯកសារអេ�ឡិិ
អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិចនៃ�ការព្រ�មានជាមុុនអំំពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
នេះ�ះ ចូូលទៅ� www.Lni.wa.gov/HazardAlerts ។
គេ�ហទំំព័័រសុុវត្ថិិ�ភាព L&I ៖ www.Lni.wa.gov/safety-health.
សម្រា�ប់់ច្បាាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀតសូូមទាក់់ទងការិ ិយាល័័យ L&I
ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក ឬចូូលមើ�ើលគេ�ហទំំព័័រនៃ�ច្បាាប់់សុុវត្ថិិ�ភាព៖
www.Lni.wa.gov/SafetyRules.

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកការិ ិយាល័័យ L&I ដែ�លនៅ�ជិិតបំំផុុត សូូមចូូលទៅ�

www.Lni.wa.gov/Offices ។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចទទួួលបានជំំនួួយពីីកម្លាំំ�ងពលកម្មម
និិងឧស្សាាហកម្មមដោ�យរបៀ�ៀបណា?
យរបៀ�ៀបណា?
មន្ទីី�រការងារ និិងឧស្សាាហកម្មមផ្តតល់់ការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ បណ្ដុះះ��បណ្ដា
ា ល
និិងជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃដល់់និិយោ�ជក។ ទូូរស័័ព្ទទ
ទៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ណាត់់ជួួបពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ដោ�យសេ�រី ី ឬចូូលទៅ�
www.Lni.wa.gov/SafetyConsultants សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។
អ្ននកក៏៏អាចទូូរស័័ព្ទទទៅ� 1-800-423-7233 ឬចូូលទៅ�ការិ ិយាល័័យ L&I
ក្នុុ�ងតំំបន់់ហើ�ើយស្នើ�ើ�សុំំ�ប្រ�ធានផ្នែ�ែកពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់។

ការព្រ�មានជាមុុននេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យផ្នែ�ែកសុុវត្ថិិ�ភាពការងារនិិងសុុខភាព (DOSH) របស់់ L&I ដើ�ើម្បីី�ព្រ�មានជាមុុនដល់់និិយោ�ជក ក្រុ�ុមការងារ
និិងនិិយោ�ជិិកទៅ�នឹឹងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់សក្តាានុុពលដែ�លត្រូ�ូវបានផ្សាារភ្ជាា ប់់ជាមួួយនឹឹងសកម្មមភាពការងារ។ នេះ�ះមិិនមែ�នជាច្បាាប់់ទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនបង្កើ�ើ�ត
កាតព្វវកិិច្ចចផ្លូូ�វច្បាាប់់ថ្មីី�ដែ�រ។
ី�ដែ�រ ព័័ត៌៌មានដែ�លបានផ្តតល់់ជូូនរួមមាន
ួ
ការណែ�នាំំដែ�លណែ�នាំំអំំពីីវិ ិធីីចៀ�ៀសវាងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់នៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ��កា
ើ រ និិងពិិពណ៌៌នាអំំពីី
ច្បាាប់់សុុវត្ថិិ�ភាព និិងសុុខភាពជាកាតព្វវកិិច្ចច។ DOSH ណែ�នាំំអ្ននកឱ្យយពិិនិិត្យយមើ�ើលច្បាាប់់ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធសម្រា�ប់់តម្រូ�ូវការបន្ថែ�ែម។

FY21-273 (Cambodian) [04-2021]

