
สื่่�อโสื่ตทัศัน์เ์พื่่�อการศกึษาน์้�จััดทัำาขึ้ึ�น์โดยมีว้ัตัถุปุระสื่งค์เ์พื่่�อการเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบัพื่่�น์ฐาน์ขึ้องค์วัามีปลอดภัยัและสื่ขุึ้อน์ามียั
สื่ำาหรับผู้้ �ปฏิบิตังิาน์แรงงาน์ทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบังาน์ทัำาสื่ท้ักุทัา่น์

塗装の安全衛生
まん が で わ か る ภัาษาไทัย

タイ語

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์งาน์ทัำาสื่้





เอะ๊!

วันั์น์้�เรามีาเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบั
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั
ใน์ไซตง์าน์กอ่สื่ร �างและงาน์
ทัำาสื่ภ้ัายใน์โรงงาน์กนั์เถุอะ!

ทั้�ไซตง์าน์กอ่สื่ร �างมีก้ารทัำางาน์
บน์ทั้�สื่ง้และงาน์ทัำาสื่ก้็ต �องจััดการ

กบัตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้ด์ �วัย 
ดงันั์�น์จังึต �องระมีดัระวังั

เร่�องค์วัามีปลอดภัยัน์ะค์ะ

จัรงิด �วัยค์รับ!

ต �องทัำางาน์อะไรบ �างน์ะค์รับ

แล �วัเราค์วัรระวังัเร่�อง
อะไรบ �างน์ะค์ะ

ใน์งาน์ทัำาสื่ก้ลางแจั �งมีอ้บุตัเิหต ุ"ตกจัากทั้�สื่ง้/
พื่ลดัตก" มีากเป็น์พื่เิศษเลยน์ะค์รับ สื่ว่ัน์งาน์ทัำาสื่ใ้น์

โรงงาน์ก็ดเ้หมีอ่น์วัา่จัะมีอ้บุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หาย
ซึ�งมีส้ื่าเหตจุัากการหกล �มีหรอ่การจััดการกบั

เค์ร่�องจัักร/อปุกรณ์ค์์อ่น์ขึ้ �างมีากน์ะค์รับ

แมี �ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์
เช่น่์นั์�น์ กย็งัเกดิอบุตัเิหตุ
จัากการทัำางาน์ขึ้ึ�น์ได �น์ะ

สื่าเหตหุลกัขึ้องการเกดิ
อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์

มีด้งัตอ่ไปน์้�

ขึ้ �อมีล้อ �างองิ: กระทัรวังสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน์และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์ 
"ฐาน์ขึ้ �อมีล้อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ (ถุงึขึ้ั�น์เสื่ย้ช่ว้ัติ/หยดุงาน์ตั�งแต ่4 วันั์ขึ้ึ�น์ไป)" (ป้ 2012-2017) 

(มีก้รณ้์ทั้�ถุอ่วัา่เก้�ยวัขึ้ �องกบังาน์ทัำาสื่ร้วัมี 1,052 ราย)

1 ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก 66 % 17 %

2 หกล �มี 7 % 12 %

3 ถุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร 2 % 18 %

4 การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิทัา่ทัาง/
การเค์ล่�อน์ไหวัผู้ดิธรรมีช่าติ 6 % 9 %

5 วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้องปลวิัมีา/ตกลงมีา 4 % 12 %

อตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หายอตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หาย
ถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ช่ว้ัติใน์งาน์ทัำาสื่้ถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ช่ว้ัติใน์งาน์ทัำาสื่้

* ตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้บ์างช่น์ดิทั้�ใช่ �ใน์สื่ส้ื่ร �างค์วัามีเป็น์พื่ษิเฉี้ยบพื่ลนั์และค์วัามีเป็น์พื่ษิ
เร่�อรังตอ่รา่งกายมีนุ์ษย ์บางค์รั�งอาการวังิเวัย้น์ศร้ษะหรอ่ไมีส่ื่บาย ฯลฯ จัากการสื่ด้ดมี
ตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้ ์อาจัเป็น์สื่าเหตใุห �เกดิอบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ได �

งาน์ทัำาสื่ก้ลางแจั �ง งาน์ทัำาสื่ใ้น์โรงงาน์



ใช่แ่ล �วั

หม่ี?

ถุ �าอยา่งนั์�น์ เราลองมีาดก้รณ้์
ตวััอยา่งทั้�เฉีพื่าะเจัาะจังขึ้อง

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่!

และยงัมีร้ายงาน์กรณ้์ทั้�ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์
สื่ด้ดมีตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้ท์ั้�ใช่ �ใน์สื่้
และทันิ์เน์อรเ์ขึ้ �าไปและร้ �สื่กึค์ล่�น์ไสื่ � 

ไมีส่ื่บาย

ทัำาไมีจังึเกดิอบุตัเิหตุ
จัากการทัำางาน์ได �ละ่ค์ะ?

สื่าเหตหุลกัก็ค์อ่ การไมีป่ฏิบิตั ิ
ตามีกฎสื่ำาหรับประกนั์สื่ขุึ้อน์ามียั

และค์วัามีปลอดภัยันั์�น์เองน์ะ

ตวััอยา่งเช่น่์ 
เทั �าล่�น์และหกล �มี

มีต้วััอยา่งเช่น่์
กฎอะไรบ �างค์รับ?

แค์นั่์�น์เองเหรอค์รับ

ผู้มียงัน์กึวัา่จัะมีก้ฎทั้�
ซบัซ �อน์กวัา่น์้�เสื่ย้อก้

การปฏิบิตัติามีกฎอยา่ง
เค์รง่ค์รัดเป็น์เร่�องสื่ำาค์ญัี่
ใน์การป�องกนั์อบุตัเิหตุ

จัากการทัำางาน์น์ะ!

ค์..ค์..ค์รับบบ!

ต �องทัำากจิักรรมีค์าดการณ์์อนั์ตราย (KY) 
หรอ่ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์ค์วัามีปลอดภัยัขึ้อง

หน์ �างาน์กอ่น์เริ�มีทัำางาน์ น์อกจัากนั์�น์ 
ยงัจัำาเป็น์ต �องสื่วัมีใสื่แ่ละใช่ �อปุกรณ์ป์�องกนั์

อยา่งถุก้ต �องเสื่มีอ เช่น่์ อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป�องกนั์
การตกจัากทั้�สื่ง้และหน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิน์ะ

กรณ้์ตวััอยา่งอาการเป็น์พื่ษิ
เน์่�องจัากตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้์
①ผู้วิัขึ้องมีอ่อกัเสื่บ พื่พุื่อง

②ร้ �สื่กึเหน์่�อยผู้ดิปกต ิขึ้าไมีม่ีแ้รง

③ปวัดศร้ษะ ร้ �สื่กึปวัดศร้ษะ วังิเวัย้น์ศร้ษะ

④กระวัน์กระวัาย น์อน์ไมีห่ลบั ฝััน์ร �าย

⑤ทั �องอด่ เบ่�ออาหาร

ฯลฯ



ต �องระมีดัระวังัการพื่ลดัตกจัากทั้�สื่ง้เป็น์พื่เิศษ 
เพื่ราะอาจัได �รับบาดเจ็ับสื่าหสัื่และไมีส่ื่ามีารถุ
ทัำางาน์ได � หรอ่กระทัั�งอาจัเสื่ย้ช่ว้ัติได � และยงัมี้
กรณ้์ทั้�ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์พื่ลดัตกจัากทั้�ซ ึ�งมีค้์วัามีสื่ง้

ไมีถุ่งึ 1 เมีตรและเสื่ย้ช่ว้ัติด �วัย

น์อกจัากน์้� การพื่ลดัตกกไ็มีไ่ด �จัำากดัแค์เ่พื่ย้ง
งาน์ทั้�อย้ก่ลางแจั �งเทัา่นั์�น์ แมี �แตภ่ัายใน์
โรงงาน์กม็ีอ้บุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หายจัากการ

พื่ลดัตกจัากแทัน่์สื่ำาหรับเหยย้บเต้�ยๆ 
เพื่ย้ง 2-3 ขึ้ั�น์ด �วัย

พื่วักเราอย้ต่ดิกบั
อนั์ตรายเลยน์ะค์ะ

นั์�น์จังึเป็น์เหตผุู้ลสื่ำาค์ญัี่
ทั้�เราต �องปฏิบิตัติามีกฎ

อยา่งจัรงิจัังน์ะ

จัำาเป็น์ต �องสื่วัมีอปุกรณ์์
สื่ำาหรับป�องกนั์การตก
จัากทั้�สื่ง้ เพื่่�อป�องกนั์

การพื่ลดัตก

การสื่วัมีหน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ
เป็น์สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่อยา่งยิ�งใน์
การป�องกนั์ตน์เองจัาก

ตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้ ์ต �องสื่วัมีใสื่ใ่ห �เหมีาะสื่มี
กบังาน์นั์�น์ๆ อยา่งถุก้ต �อง

แล �วัปกตคิ์วัรระวังั
เร่�องอะไรบ �างค์รับ?

อนั์ตรายมีากหากตกจัากทั้�สื่ง้เวัลาทั้�อนั์ตรายมีากหากตกจัากทั้�สื่ง้เวัลาทั้�
ใช่ �บนั์ไดป้น์และบนั์ไดพัื่บ ดงันั์�น์ขึ้อให �ใช่ �บนั์ไดป้น์และบนั์ไดพัื่บ ดงันั์�น์ขึ้อให �
พื่จิัารณ์าเปล้�ยน์ไปใช่ �นั์�งร �าน์แบบพื่จิัารณ์าเปล้�ยน์ไปใช่ �นั์�งร �าน์แบบ
เค์ล่�อน์ย �ายได �หรอ่นั์�งร �าน์แบบมีข้ึ้าพัื่บเค์ล่�อน์ย �ายได �หรอ่นั์�งร �าน์แบบมีข้ึ้าพัื่บ

ถุ �าอยา่งนั์�น์

เราลองมีาด้

หน์ �างาน์จัรงิกนั์!

พื่วักเธอร้ �จััก 4สื่ (4S) 
กนั์ไหมี?

4สื่ (4S) หมีายถุงึ สื่ะสื่าง (Seiri), สื่ะดวัก 
(Seiton), สื่ะอาด (Seisou) และสื่ขุึ้ลกัษณ์ะ 

(Seiketsu) ซึ�งเป็น์พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียัและ
ค์วัามีปลอดภัยั น์อกจัากน์้� สื่ ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่ 
ต �องค์ดิให �รอบค์อบวัา่มีอ้นั์ตรายประเภัทั
ใดบ �างทั้�ซอ่น์อย้ใ่น์หน์ �างาน์หรอ่ไซตง์าน์

สื่ะสื่าง (Seiri) สื่ะดวัก (Seiton) สื่ะอาด (Seisou) สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ (Seiketsu)

แยกสื่ิ�งทั้�จัำาเป็น์
กบัสื่ิ�งทั้�ไมีจ่ัำาเป็น์
และทัิ�งสื่ิ�งทั้�ไมี่
จัำาเป็น์

จััดเรย้งสื่ิ�งทั้�จัำาเป็น์จััดเรย้งสื่ิ�งทั้�จัำาเป็น์
ให �พื่ร �อมีทั้�จัะหยบิให �พื่ร �อมีทั้�จัะหยบิ
ใช่ �งาน์ได �ทันั์ทั้ใช่ �งาน์ได �ทันั์ทั้

กำาจััดสื่ิ�งสื่กปรก
หรอ่ขึ้ยะ ฯลฯ และ
ทัำาค์วัามีสื่ะอาด
ให �เรย้บร �อย

รักษาให �อย้ใ่น์สื่ภัาพื่
ทั้�สื่ะอาด ไมีม่ีส้ื่ ิ�ง
สื่กปรกบน์รา่งกาย 
เสื่่�อผู้ �า และบรเิวัณ์
โดยรอบ



CASE 1
ระวังันั์�งร �าน์

เอาละ่! 
ตั�งนั์�งร �าน์และ

ล็อกเรย้บร �อยแล �วั

การประช่มุีเพื่่�อค์าดการณ์์
อนั์ตราย (KY) ใน์ตอน์เช่ �า

กอ่น์ทั้�จัะเริ�มีงาน์ ลำาดบัแรก 
ขึ้อให �ตรวัจัสื่อบอปุกรณ์ท์ัำาสื่้

ขึ้องแตล่ะค์น์วัา่มีส้ื่ ิ�งใดเสื่ย้หาย
บกพื่รอ่งหรอ่ไมี ่และเช่ก็วัา่

ปรมิีาณ์สื่ใ้น์กระป๋องสื่้
เพื่ย้งพื่อเหมีาะสื่มีหรอ่ไมีน่์ะ

แล �วัก็ห �ามีขึ้ึ�น์บน์นั์�งร �าน์
โดยทั้�ไมีไ่ด �สื่วัมีหมีวัก

ป�องกนั์อยา่งเด็ดขึ้าดน์ะ 
และระวังับรเิวัณ์เทั �าด �วัยละ่

มีแ้ตเ่ร่�องเดมิีๆ ตลอดเลย 
เขึ้ �าใจัอย้แ่ล �วัน่์า กจิักรรมี
ค์าดการณ์อ์นั์ตราย (KY)? 
ค์งไมีม่ีใ้ค์รไมีเ่ขึ้ �าใจัหรอก 
จัน์กวัา่จัะได �รับบาดเจ็ับ

จัรงิๆ น่์ะ

การประช่มุีเพื่่�อค์าดการณ์อ์นั์ตราย (KY) เป็น์การประช่มุีเพื่่�อเพื่ิ�มีค์วัามีตระหนั์ก
ด �าน์ค์วัามีปลอดภัยั โดยค์าดการณ์ ์(Yochi) อนั์ตราย (Kiken) ทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบังาน์

ถุ �าเช่น่์นั์�น์ ตอน์น์้� 
เรามีาตรวัจัสื่อบ

สื่ถุาน์ทั้�ทั้�จัะทัำาสื่แ้ละ
จัดุทั้�อนั์ตรายกนั์!

เด้�ยวัจัะเดนิ์วัน์
รอบอาค์าร ขึ้อให �
ตามีผู้มีมีาค์รับ

ค์รับ! 
เขึ้ �าใจัแล �วัค์รับ!

สื่วัมีหมีวัก
ป�องกนั์

ให �ดด้ �วัย!

เอาละ่! 
เริ�มีงาน์ได �!



อะ๊! 
มีโ้ทัรศพัื่ทัเ์ขึ้ �า

อา่ 
สื่วัสัื่ดค้์รับรุน่์พื่้�

อปุกรณ์ท์ัำาสื่ใ้หมี่
เหรอ? ผู้มีเอาไป
เกบ็ไวั �ทั้�ด �าน์หลงั

โกดงัแล �วั
เอามีอ่ถุอ่ออกจัาก
กระเป๋าแตล่ะรอบ

ยุง่ยากเหมีอ่น์กนั์น์ะ 
เอาวัางไวั �ตรงน์้�กอ่น์

กแ็ล �วักนั์

พัื่กกลางวันั์―

ร �อน์! ร �อน์! 
หวิัด �วัย!

อะ๊!? 
มีอ่ถุอ่เราดงัน์้�

ดนั์วัางมีอ่ถุอ่
ทัิ�งไวั �บน์นั์�งร �าน์

เขึ้ �าใจัแล �วัค์รับ
ผู้มีจัะไปทันั์ทั้

รบ้ลงกอ่น์ดก้วัา่



CASE 1 สื่รปุ

ขึ้อให �ตั�งใจัฟััง
ขึ้ �อค์วัรระวังัให �ด!้

ระวังับรเิวัณ์เทั �า
เมี่�อเดนิ์หรอ่เค์ล่�อน์ทั้�!1 2

บน์ทั้�สื่ง้ตั�งแต ่2 เมีตรขึ้ึ�น์ไป 
ห �ามีขึ้ึ�น์บน์นั์�งร �าน์โดยไมีม่ีอ้ปุกรณ์ส์ื่ำาหรับ
ป�องกนั์การตกจัากทั้�สื่ง้และอปุกรณ์ป์�องกนั์อ่�น์ๆ!

TIPS

ขึ้อให �ระวังับรเิวัณ์เทั �าเวัลาทั้�ป้น์ขึ้ึ�น์และลงนั์�งร �าน์ และ
ห �ามีลม่ีวัา่อบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หายมีกัจัะเกดิขึ้ึ�น์เวัลาทั้�
รบ้ร �อน์ หรอ่ใน์งาน์ทั้�ไมีไ่ด �ทัำาเป็น์ประจัำาวันั์

ใน์การพื่ด้ค์ยุและประช่มุีช่ว่ังเช่ �า ขึ้อให �ตั�งใจัฟัังขึ้ �อค์วัร
ระวังัให �ดแ้ละพื่ยายามีป�องกนั์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ 
รวัมีถุงึเขึ้ �าใจัอนั์ตรายขึ้องสื่แ้ละทันิ์เน์อรเ์อาไวั �ด �วัย

สื่วัมีหมีวักป�องกนั์เสื่มีอ

สื่วัมีอปุกรณ์ส์ื่ำาหรับ
ป�องกนั์การตกจัากทั้�สื่ง้

เก้�ยวัสื่ายตะขึ้อสื่ำาหรับค์ล �องเช่อ่กไลฟ์ัไลน์์
ใน์อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป�องกนั์การตกจัากทั้�สื่ง้
ตามีขึ้อบเขึ้ตเทัา่ทั้�จัะไมีข่ึ้ดัขึ้วัางการเดนิ์
หรอ่เค์ล่�อน์ทั้�

ไมีป่ลอ่ยให �เค์ร่�องแตง่กาย
รุม่ีรา่มีหรอ่ไมีเ่รย้บร �อย

อปุกรณ์ม์ีส้ื่ายรัด
ป�องกนั์การตกลงมีา

* ถุงึแมี �จัะเป็น์วัตัถุขุึ้น์าดเล็กแตจ่ัะมีอ้นั์ตราย
อยา่งยิ�งถุ �าหากตกจัากทั้�สื่ง้ วัางสื่ิ�งขึ้องใน์กระเป๋า
เสื่่�อหรอ่ปากกาลก้ล่�น์ ฯลฯ ให �ดก้อ่น์ป้น์ขึ้ึ�น์

* สื่ำาหรับขึ้องช่ิ�น์เล็กๆ ทั้�จัำาเป็น์ต �องพื่กตดิตวัั 
เช่น่์ โทัรศพัื่ทัม์ีอ่ถุอ่ ฯลฯ ขึ้อให �ใสื่ไ่วั �ใน์
กระเป๋าเสื่่�อและตดิกระดมุี

แล �วัก็ห �ามีขึ้ึ�น์บน์นั์�งร �าน์
โดยทั้�ไมีไ่ด �สื่วัมีหมีวัก

ป�องกนั์อยา่งเด็ดขึ้าดน์ะ 
และระวังับรเิวัณ์เทั �าด �วัยละ่

มีแ้ตเ่ร่�องเดมิีๆ ตลอดเลย 
เขึ้ �าใจัอย้แ่ล �วัน่์า กจิักรรมี
ค์าดการณ์อ์นั์ตราย (KY)? 
ค์งไมีม่ีใ้ค์รไมีเ่ขึ้ �าใจัหรอก 
จัน์กวัา่จัะได �รับบาดเจ็ับ

จัรงิๆ น่์ะ

อา่ 
สื่วัสัื่ดค้์รับรุน่์พื่้�

วั �ากกกก!

วั �ากกกก!

ได �ยนิ์วัา่
กระดก้ขึ้าหกั

แล �วัต �องเย็บศร้ษะอก้ 
8 เข็ึ้มีด �วัยใช่ไ่หมี?

เหตผุู้ลทั้�ผู้มีต �องเตอ่น์สื่ิ�ง
เดย้วักนั์ซำ�าๆ ใน์การประช่มุี

เพื่่�อค์าดการณ์อ์นั์ตราย (KY) 
กเ็พื่ราะหากค์ณุ์ไมีป่ฏิบิตั ิ
ตามีกฎ กอ็าจัจัะได �รับ
บาดเจ็ับแบบน์้�ละ่น์ะ

เขึ้ �าใจัแล �วัค์รับ

ถุงึแมี �จัะรบ้ร �อน์แค์ไ่หน์ 
ก็ต �องสื่วัมีหมีวักป�องกนั์ 

ร้ �ไหมี! อบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หาย
มีกัจัะเกดิขึ้ึ�น์เวัลาทั้�รบ้ร �อน์หรอ่
เมี่�อทัำางาน์ทั้�ไมีค่์ุ �น์เค์ย แล �วัก็
ต �องระวังับรเิวัณ์เทั �าให �ดด้ �วัย!

ใน์ทั้�สื่ดุ เขึ้ากไ็ด �ร้ �สื่กึและเรย้น์ร้ �ถุงึค์วัามีสื่ำาค์ญัี่
ขึ้องการประช่มุีเพื่่�อค์าดการณ์อ์นั์ตราย (KY) 
และการปฏิบิตัติามีกฎแล �วั



CASE 2
ขึ้อให �สื่วัมีอปุกรณ์ป์�องกนั์

シンナー塗料

ขึ้อโทัษทั้�มีาสื่ายค์รับ! 
รถุจัักรยาน์ขึ้องผู้มียาง
แบน์กเ็ลยทัำาให �มีาสื่าย

เวัลาทั้�จัะมีาสื่าย
ให �โทัรตดิตอ่ด �วัยสื่!ิ

รบ้ไปเปล้�ยน์
เสื่่�อผู้ �าซะ! 

แล �วัไปผู้สื่มีสื่น้์ะ
เขึ้ �าใจัแล �วัค์รับ

ห �องผู้สื่มีสื่้

กอ่น์อ่�น์
เปิดสื่วัติช่พั์ื่ดลมี

ระบายอากาศกอ่น์

ผู้สื่มีสื่แ้ละทันิ์เน์อร์
ตามีมีาตรฐาน์
การทัำางาน์

แยแ่ล �วั! 
ลม่ีแวัน่์ตาป�องกนั์

เอาเถุอะ! 
แค์ห่น์ �ากากกบั
ถุงุมีอ่ก็ค์งพื่อ

ขึ้ั�น์แรก เทัสื่้

จัากนั์�น์ก ็
เทัทันิ์เน์อร์

วันั์น์้�มีาสื่ายแล �วั 
รบ้หน่์อยดก้วัา่ 
เร็วัเขึ้ �า เร็วั!

สื่้สื่้

ทันิ์เน์อร์ทันิ์เน์อร์



เฮ่ย่...! ทันิ์เน์อร์
กระเด็น์เขึ้ �าตา!

ล �างด �วัยน์ำ�าประปา
ก็ค์งจัะพื่อละน์ะ

ตามีกฎต �องรายงาน์
ให �ผู้้ �กำากบัดแ้ลทัราบ

ทันั์ทั้

แตถุ่ �าถุก้โกรธ งาน์ก็จัะ
ยิ�งช่ �าขึ้ึ�น์ไปอก้ ไวั �ค์อ่ย
รายงาน์ทัห้ลงัแล �วักนั์

แตก่เ็จ็ับตาจัังเลย 
น์ำ �าตาไหลไมีห่ยดุเลย

กวัน์ผู้สื่มีด �วัย
เค์ร่�องกวัน์ผู้สื่มีสื่้

ก็จัะเสื่ร็จัแล �วั

ตอ่ไปก็
ได �เวัลาทัำาสื่!้

สื่ถุาน์ทั้�ทัำาสื่้

สื่วัมีทัั�งหมีวักป�องกนั์ 
แวัน่์ตาป�องกนั์ และ
ถุงุมีอ่ป�องกนั์สื่ารเค์มี้

แตว่ันั์น์้�ร �อน์มีาก
เลยน์ะ

โอย๊! ไมีไ่หวัแล �วั! สื่วัมี
หน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ

ตอ่ไมีไ่หวัแล �วั!

ถุ �าทัำางาน์เสื่ร็จัเร็วั 
ไมีต่ �องสื่วัมีหน์ �ากาก
ป�องกนั์พื่ษิกไ็ด �ละ่มีั�ง

อม่ี...ร้ �สื่กึ
เวัย้น์หวััน์ดิหน่์อย

อก้น์ดิเดย้วั งาน์
ก็จัะเสื่ร็จัอย้แ่ล �วั

งงหวัั ร้ �สื่กึค์ล่�น์ไสื่ � 
ไมีส่ื่บายเลย



CASE 2 สื่รปุ

ขึ้อให �ระวังัเมี่�อต �อง
จััดการกบัสื่/้ทันิ์เน์อร!์

ขึ้อให �สื่วัมีใสื่อ่ปุกรณ์์
ป�องกนั์!1 2

ระวังัไฟัไหมี �และการเป็น์พื่ษิด �วัย 
เมี่�อต �องจััดการกบัสื่/้ทันิ์เน์อร!์

TIPS

เวัลาทั้�ต �องจััดการกบัสื่/้ทันิ์เน์อร ์ขึ้อให �ทัำาการ
ระบายอากาศและปิดฝัาภัาช่น์ะ กรณ้์ทั้�หก 
ขึ้อให �เช่ด็หรอ่รวับรวัมีออกมีาทันั์ทั้

เวัลาทั้�ต �องจััดการกบัสื่/้ทันิ์เน์อร ์ขึ้อให �สื่วัมี
หน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ แวัน่์ตาป�องกนั์ ฯลฯ เสื่มีอ

เมี่�อเกดิอบุตัเิหตหุรอ่อบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หาย ถุงึแมี �จัะเป็น์เร่�องทั้�เล็กน์ �อย
เพื่ย้งใด ขึ้อให �รายงาน์กบัหวััหน์ �างาน์หรอ่รุน่์พื่้�ทันั์ทั ้และรอรับค์ำาสื่ั�งตอ่ไป

เน์่�องจัากตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้์
ตดิไฟัได �งา่ย ดงันั์�น์จังึห �ามีทัำา
ให �เกดิไฟัโดยเด็ดขึ้าด
[ตวััอยา่ง]
● บหุร้�
● เตาอุน่์
● ประกายไฟัจัากงาน์เช่่�อมี ตดั หรอ่เค์ร่�องเจัย้ร
●โทัรศพัื่ทัม์ีอ่ถุอ่ (เกดิไฟัฟั�าสื่ถุติเวัลาทั้�รับสื่าย)

ไฟัฟั�าสื่ถุติกอ็าจัเป็น์สื่าเหตุ
ให �เกดิการตดิไฟัได � ดงันั์�น์จังึ
ต �องระวังัสื่ิ�งตอ่ไปน์้�
● ตอ่สื่ายดนิ์
● ค์อ่ยๆ เทัสื่/้ทันิ์เน์อรช์่ �าๆ และกวัน์ผู้สื่มีช่ �าๆ
● สื่วัมีใสื่ร่องเทั �าป�องกนั์ไฟัฟั�าสื่ถุติและ
ช่ดุป�องกนั์ประจัไุฟัฟั�า

ระวังัอาการเป็น์พื่ษิเน์่�องจัาก
ตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้์
● สื่วัมีหน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิเมี่�อใช่ �สื่/้ทันิ์เน์อร์
● ปิดฝัากระป๋องสื่/้ทันิ์เน์อรบ์อ่ยๆ
● เปิดพัื่ดลมีระบายอากาศหรอ่ทัอ่ระบายอากาศ
● ตรวัจัสื่อบเอกสื่ารขึ้ �อมีล้ค์วัามีปลอดภัยั 

(SDS) วัา่มีส้ื่ารประกอบเค์มีป้ระเภัทัใดบ �าง

ห �องผู้สื่มีสื่้

กอ่น์อ่�น์
เปิดสื่วัติช่พั์ื่ดลมี

ระบายอากาศกอ่น์
แยแ่ล �วั! 

ลม่ีแวัน่์ตาป�องกนั์

โอย๊! ไมีไ่หวัแล �วั! สื่วัมี
หน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ

ตอ่ไมีไ่หวัแล �วั!

ขึ้ �อมีล้อ �างองิ: การต์น้์เพื่่�อการเรย้น์ร้ �
ค์วัามีปลอดภัยัและสื่ขุึ้ภัาพื่ขึ้องผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ (สื่่�อการเรย้น์การสื่อน์)
[พื่่�น์ฐาน์ใน์การจััดการกบัสื่ารเค์มี]้

ทัั�งๆ ทั้�มีาสื่าย แตง่าน์
ก็ค์บ่หน์ �าไปมีากน์ะ

วันั์น์้�อากาศร �อน์ 
ต �องระบายอากาศ
ให �เพื่ย้งพื่อด �วัยละ่

เฮ่ย่! เป็น์อะไรน่์ะ! 
เป็น์อะไรมีากไหมี?

วันั์ถุดัๆ มีา

นั์�น์ 
ตาเป็น์อะไรน่์ะ?

นั์�น์ 
ตาเป็น์อะไรน่์ะ?

ตอน์ทั้�ผู้มีรบ้ผู้สื่มีสื่ ้ทันิ์เน์อร์
กระเด็น์เขึ้ �าตาน่์ะค์รับ 

ขึ้อโทัษค์รับทั้�ผู้มีไมีไ่ด �
รายงาน์เร่�องนั์�น์ด �วัย

ไมี่ๆ  ผู้มีไมีด่เ้องทั้�ให �ค์วัามี
สื่ำาค์ญัี่กบังาน์ จัน์ไมีไ่ด �สื่ั�ง
ให �สื่วัมีอปุกรณ์ป์�องกนั์และ
ทัำาการระบายอากาศอยา่ง

จัรงิจััง ขึ้อโทัษด �วัยน์ะ

ถุงึแมี �จัะรบ้ร �อน์ ก็ต �อง
ค์ำาน์งึถุงึค์วัามีปลอดภัยั

และสื่ขุึ้ภัาพื่เป็น์อนั์ดบัแรก

ดงันั์�น์ การทัำางาน์ตามี
มีาตรฐาน์การทัำางาน์

จังึเป็น์สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่

ขึ้อให �จััดการตวััทัำาละลายทั้�ใช่ �
ใน์สื่แ้ละทันิ์เน์อรต์ามีระเบย้บ
เพื่่�อป�องกนั์การเป็น์พื่ษิจัาก

ตวััทัำาละลายอนิ์ทัรย้์

ทักุค์น์ใน์โรงงาน์ได �ตระหนั์ก
วัา่สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามี
ปลอดภัยัเป็น์สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ทั้�สื่ดุ* ตวััทัำาละลายทั้�มีส้ื่ญัี่ลกัษณ์ ์GHS แสื่ดงวัา่มีอ้นั์ตรายบางประการ ดงันั์�น์ ขึ้อให �อา่น์ขึ้ �อมีล้ทั้�เป็น์

ขึ้ �อค์วัามีรว่ัมีกบัผู้้ �ดแ้ลหรอ่ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ค์น์อ่�น์ๆ เพื่่�อตรวัจัสื่อบอนั์ตรายขึ้องตวััทัำาละลายเหลา่นั์�น์

シンナー



CASE 3
จััดการอปุกรณ์/์เค์ร่�องจัักรอยา่งเหมีาะสื่มี

วันั์น์้�จัะทัำาสื่ช้่ ิ�น์สื่ว่ัน์
ขึ้องอปุกรณ์ไ์ฟัฟั�า

เหลา่น์้�

น์ายช่ว่ัยเอาช่ิ�น์สื่ว่ัน์ขึ้ึ�น์
บน์รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์และ

ขึ้น์ออกทัางประตด้ �าน์หลงั
ไปยงัพื่่�น์ทั้�ทัำางาน์น์ะ

สื่ว่ัน์น์ายกช็่ว่ัยแขึ้วัน์
ช่ิ�น์สื่ว่ัน์พื่วักนั์�น์ไวั �กบั

ตวััแขึ้วัน์บน์สื่ายพื่าน์น์ะ
ค์รับ!

สื่ายพื่าน์ลำาเลย้งแบบแขึ้วัน์ ช่ิ�น์สื่ว่ัน์จัะหมีดแล �วั 
ช่ว่ัยไปขึ้น์มีาหน่์อยน์ะ

ค์รับผู้มี!

เอาใสื่ม่ีากกวัา่น์้�
ไมีไ่ด �แล �วัละ่น์ะ

รบ้หน่์อยละ!

อะ๊!
อนั์ตราย!

รถุเข็ึ้น์จัะล �มี!?



วั �ากกก!?

อา๊...!

เป็น์อะไรมีาก
ไหมี?

โอย๊! หนั์ก 
ขึ้ยบัไมีไ่ด �! ช่ว่ัยด �วัย!

ใค์รกไ็ด �ช่ว่ัยทั!้ 
เกดิอบุตัเิหต!ุ

หม่ี?
เกดิอะไรขึ้ึ�น์กนั์น์ะ...

อะ๊! แยแ่ล �วั!

แค์ใ่จัลอยน์ดิเดย้วั 
ดนั์แขึ้วัน์ช่ิ�น์สื่ว่ัน์
พื่ลาดไปซะแล �วั

ต �องรบ้แขึ้วัน์ใหมี่



CASE 3 สื่รปุ

ห �ามีวัิ�งภัายใน์โรงงาน์ เวัลาทั้�เกดิสื่ิ�งผู้ดิปกต ิให �หยดุเค์ร่�อง
จัักรและสื่ง่เสื่ย้งแจั �งค์น์รอบขึ้ �าง1 2

ระวังัเค์ร่�องจัักรทัำาสื่!้TIPS

ภัายใน์โรงงาน์ ขึ้อให �หยดุทั้�บรเิวัณ์ทัางแยก
แล �วัตรวัจัสื่อบซ �ายขึ้วัา และห �ามีวัิ�ง

ระวังัอยา่ให �หกล �มีหรอ่ถุก้ดงึเขึ้ �าไป เวัลาทั้�ทัำางาน์แขึ้วัน์
หรอ่เอาช่ิ�น์สื่ว่ัน์ออก หากเกดิสื่ิ�งผู้ดิปกต ิอยา่ลน์ลาน์ 
ขึ้อให �กดปุ่ มีหยดุฉุีกเฉีนิ์และสื่ง่เสื่ย้งแจั �งค์น์รอบขึ้ �าง

หุน่์ยน์ตท์ัำาสื่้ เค์ร่�องกลิ�งเค์ลอ่บสื่้ เค์ร่�องกวัน์ผู้สื่มีสื่้

ช่น์กระแทักอยา่งแรงกบัแขึ้น์หุน่์ยน์ต ์
เวัลาตั�งโปรแกรมีค์วับค์มุีการทัำางาน์
หรอ่ทัำาค์วัามีสื่ะอาดป่น์สื่เปรย์

ลก้กลิ�งดงึมีอ่เขึ้ �าไป เพื่ลาหมีนุ์ดงึถุงุมีอ่เขึ้ �าไป

เค์ร่�องจัักรทัำาสื่ม้ีห้ลากหลายประเภัทั จัำาเป็น์ต �องระวังั
เค์ร่�องจัักรทั้�หมีนุ์และเค์ร่�องจัักรซึ�งเค์ล่�อน์ทั้�ด �วัยค์วัามีเร็วัสื่ง้เป็น์พื่เิศษ

รบ้หน่์อยละ!

อะ๊!
อนั์ตราย!

อะ๊! แยแ่ล �วั!

แค์ใ่จัลอยน์ดิเดย้วั 
ดนั์แขึ้วัน์ช่ิ�น์สื่ว่ัน์
พื่ลาดไปซะแล �วั

ต �องรบ้แขึ้วัน์ใหมี่

วั �าก...!!

เจ็ับ!! เป็น์อะไรมีาก
ไหมีค์รับ!?

ช่ว่ัยด �วัย! ทัางน์้�ก็
เกดิอบุตัเิหตเุช่น่์กนั์ 

ใค์รกไ็ด �ช่ว่ัยทั!้

ผู้มีได �รับบาดเจ็ับ
ทั้�ใบหน์ �าและ
ขึ้ �อเทั �าก็หกั สื่ว่ัน์ผู้มีแขึ้วัน์ช่ิ�น์สื่ว่ัน์

พื่ลาดจัน์หกล �มีและ
ขึ้ �อมีอ่หกัค์รับ

เวัลาทั้�ใช่ �รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์ขึ้น์ ต �องระวังั
รอบๆ และค์อ่ยๆ เข็ึ้น์ ร้ �ไหมี! แล �วักเ็วัลาทั้�
ทัำางาน์แขึ้วัน์หรอ่เอาช่ิ�น์สื่ว่ัน์ออก หากเกดิ
สื่ิ�งผู้ดิปกตขิึ้ึ�น์ให �หยดุสื่ายพื่าน์ลำาเลย้งกอ่น์

แล �วัสื่ง่เสื่ย้งแจั �งค์น์รอบขึ้ �าง

น์อกจัากนั์�น์แล �วั สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่ ต �องค์ำาน์งึ
ถุงึวัา่มีอ้นั์ตรายประเภัทัใดบ �างทั้�ซอ่น์อย้่

รอบตน์เองกอ่น์ทั้�จัะเริ�มีทัำางาน์

ทัั�งสื่องค์น์ให �ค์ำาสื่ญัี่ญี่าวัา่
ตอ่จัากน์้�ไปจัะตั�งใจัทัำางาน์
อยา่งมีส้ื่ติ



ทักุค์น์ค์งเขึ้ �าใจัแล �วั
ใช่ไ่หมีวัา่อนั์ตรายนั์�น์
อย้ใ่กล �ตวัักวัา่ทั้�ค์ดิ?

เพื่่�อให �ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์ทักุค์น์มี้
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั
ใน์สื่ถุาน์ทั้�ทัำางาน์ สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่
ค์วัามีตระหนั์กขึ้องแตล่ะค์น์ๆ 

และการปฏิบิตัติามีกฎอย้เ่สื่มีอ

แล �วัก.็..

น์สิื่ยัประมีาทัไมีค่์อ่ยระวังั
ขึ้องค์น์ใน์เร่�องค์ล �ายกบั

บางค์น์เลยน์ะค์ะ
หม่ี? 

พื่ด้อะไรเหรอ?

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์
เป็น์ปัญี่หาทั้�ใกล �ตวััทักุค์น์ 
ไมีใ่ช่เ่ร่�องขึ้องค์น์อ่�น์เลย

เอาละ่!
ผู้มีจัะปฏิบิตัติามีกฎ

และพื่ยายามีอยา่งเต็มีทั้�
ใน์ทักุๆ วันั์ค์รับ!

อยากให �ทักุค์น์จัำาเอาไวั �วัา่
การปฏิบิตัติามีกฎ ค์อ่ 

การปกป�องทัั�ง "รา่งกาย" 
"ค์รอบค์รัวั" และ "ช่ว้ัติ" 

ขึ้องค์ณุ์

การสื่่�อสื่ารใน์สื่ถุาน์ทั้�
ทัำางาน์เป็น์ประจัำา

กม็ีค้์วัามีสื่ำาค์ญัี่เช่น่์กนั์

เผู้่�อใน์กรณ้์ทั้�มีอ้ะไรเกดิขึ้ึ�น์ค์ะ่



สื่ิ�งทั้�ป�องกนั์ไฟัฟั�าสื่ถุติ
และการเกดิประกายไฟั 
ทัั�งยงัช่ว่ัยปกป�องเทั �า
จัากขึ้องหนั์กตกใสื่่

สื่วัมีรองเทั �าซึ�งมีข้ึ้น์าดทั้�พื่อด้
กบัตน์เอง ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบังาน์

สื่ิ�งทั้�ป�องกนั์การพื่ลดัตก, 
ตกจัากทั้�สื่ง้

โดยหลกัการต �องใช่ �สื่ายรัดแบบ
เต็มีตวัั ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะสื่มีกบั
สื่ภัาพื่แวัดล �อมีการทัำางาน์

รองเทั �าเซฟัต้�ป�องกนั์ไฟัฟั�าสื่ถุติ
พื่ร �อมีสื่ว่ัน์หุ �มีปกป�องปลายเทั �า

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป�องกนั์
การตกจัากทั้�สื่ง้

อปุกรณ์ป์�องกนั์ระบบหายใจั

สื่ิ�งทั้�ช่ว่ัยป�องกนั์ไมีใ่ห �
สื่ด้ดมีฝัุ่ น์

สื่ิ�งทั้�ช่ว่ัยป�องกนั์ไมีใ่ห �สื่ด้ดมี
เอากา๊ซพื่ษิ ฯลฯ เขึ้ �าไป

หน์ �ากากกนั์ฝัุ่ น์

หน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องศร้ษะจัาก
การช่น์กระแทัก

หมีวักป�องกนั์

ปรับสื่ายรัดค์างและรัดให �แน่์น์
ไมีใ่ห �หมีวักขึ้ยบั
หากช่น์กระแทักแมี �เพื่ย้งค์รั�ง
เดย้วั ให �เปล้�ยน์ใหมี่

● ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบัช่น์ดิและค์วัามีเขึ้ �มีขึ้ �น์
ขึ้องสื่ารอนั์ตราย

● ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่สื่วัมีได �แน่์น์สื่น์ทิัดห้รอ่ไมี ่
(ตรวัจัสื่อบค์วัามีพื่อด)้

● เปล้�ยน์ฟิัลเตอรห์รอ่ตลบักรองใหมี่
● หากเป็น์ช่น์ดิใช่ �แล �วัทัิ�ง ต �องใช่ �ไมีเ่กนิ์ระยะ

เวัลาการใช่ �งาน์ทั้�จัำากดัไวั �

หากสื่ด้ดมีฝัุ่ น์ปรมิีาณ์มีากเป็น์
เวัลาน์าน์อาจัทัำาให �เกดิโรค์ปอด
จัากการประกอบอาช่พ้ื่ได �

ขึ้อให �ใช่ �อปุกรณ์ป์�องกนั์
ทั้�เหมีาะสื่มีกบังาน์นั์�น์ๆ !อปุกรณ์ป์�องกนั์ 

ฯลฯ

ถุงุมีอ่

ผู้ �ากนั์เป่�อน์

แวัน่์ตาป�องกนั์

ช่ดุป�องกนั์สื่ารเค์มี้

ใช่ �ประเภัทัซึ�งมีว้ัสัื่ดทุั้�เหมีาะกบั
งาน์นั์�น์ๆ มีส้ื่ว่ัน์ค์ลมุีแขึ้น์ยาวั 
และมีห้ �าน์ิ�วั

สื่วัมีช่ดุซึ�งมีข้ึ้น์าดทั้�พื่อด้
กบัตน์เอง

ค์าดไวั �ใน์ตำาแหน่์งทั้�สื่ง้
เทัา่ทั้�จัะเป็น์ไปได �

ใช่ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบัช่น์ดิขึ้อง
วัตัถุอุนั์ตรายหรอ่สื่ารอนั์ตราย

สื่ิ�งทั้�ปกป�องดวังตา
จัากละอองหรอ่ไอระเหย
ขึ้องตวััทัำาละลาย

สื่ิ�งทั้�ปกป�องรา่งกาย
จัากสื่ารเค์มี ้ฝัุ่ น์ ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องรา่งกาย
จัากสื่ารเค์มี ้ฝัุ่ น์ ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องมีอ่จัากสื่าร
เค์มี ้หรอ่ขึ้องมีค้์มี ฯลฯ

ประเด็น์สื่ำาค์ญัี่ใน์มีาตรการป�องกนั์ 2 ประเด็น์สื่ำาค์ญัี่ใน์มีาตรการป�องกนั์ 3
ขึ้อให �ใช่ �อปุกรณ์ป์�องกนั์
ทั้�พื่อดก้บัขึ้น์าดรา่งกาย! ไมีป่ลอ่ยให �สื่กปรกหรอ่ช่ำารดุเสื่ย้หาย!

หากขึ้น์าดไมีพ่ื่อด ้
ให �เปล้�ยน์ทันั์ทั้

กำาจััดสื่ิ�งสื่กปรก เกบ็รักษาใน์ทั้�สื่ะอาด

หากช่ำารดุเสื่ย้หายหรอ่มีร้ ้
ให �เปล้�ยน์ใหมี่

ประเด็น์สื่ำาค์ญัี่ใน์มีาตรการป�องกนั์ 1
สื่วัมีใสื่อ่ยา่งถุก้ต �องและใช่ �อยา่งถุก้ต �อง!

ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่
ไมีข่ึ้ยบัหรอ่มีช้่อ่งวัา่ง!

จัะไมีม่ีป้ระโยช่น์ใ์ดๆ 
หากไมีไ่ด �เลอ่กอปุกรณ์์
ป�องกนั์ทั้�เหมีาะสื่มีกบั
เน์่�อหาขึ้องงาน์รวัมีถุงึ
ใช่ �งาน์อยา่งถุก้ต �อง!
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