
สื่่�อโสื่ตทัศัน์เ์พื่่�อการศกึษาน์้�จััดทัำาขึ้ึ�น์โดยมีว้ัตัถุปุระสื่งค์เ์พื่่�อการเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบัพื่่�น์ฐาน์ขึ้องค์วัามีปลอดภัยัและสื่ขุึ้อน์ามียั
สื่ำาหรับผู้้ �ปฏิบิตังิาน์แรงงาน์ทักุทัา่น์ใน์สื่ถุาน์ประกอบการทั้�ทัำางาน์ชุบุโลหะโดยเฉพื่าะงาน์ชุบุโลหะด �วัยไฟฟ�า

めっきの安全衛生
まん が で わ か る ภัาษาไทัย

タイ語

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์งาน์ชุบุโลหะ





หา...!

วันั์น์้�เรามีาเรย้น์ร้ �เก้�ยวักบั
สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยั

ใน์งาน์ชุบุโลหะกนั์เถุอะ!

ไมีไ่ด �มีเ้พื่ย้งแค์ง่าน์ทั้�ทัำาด �วัยมีอ่
เทัา่นั์�น์ แตย่งัเป็น์งาน์ทั้�ใชุ �เค์ร่�องจัักร

อก้ด �วัย ดงันั์�น์จังึต �องระมีดัระวังั
เร่�องค์วัามีปลอดภัยัน์ะค์ะ

จัรงิด �วัยค์รับ!

แล �วัยงัใชุ �ตวััทัำาละลาย
เค์มีด้ �วัยน์ะค์รับ

แล �วัเราค์วัรระวังัเร่�อง
อะไรบ �างน์ะค์ะ

มีอ้บุตัเิหตถุุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/ตดิอย้ใ่น์
เค์ร่�องจัักร หกล �มี หรอ่สื่มัีผัู้สื่กบั

สื่ารอนั์ตราย ฯลฯ เยอะเลยน์ะค์รับ

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

ถุ �าอยา่งนั์�น์ 
เราลองมีาดส้ื่าเหตหุลกัขึ้อง

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่

ขึ้ �อมีล้อ �างองิ: กระทัรวังสื่าธารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์ 
"สื่ถุาน์การณท์ั้�เกดิอบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์แยกตามีประเภัทัขึ้อง

ธรุกจิัหรอ่อตุสื่าหกรรมีและรป้แบบขึ้องอบุตัเิหต"ุ (ป้ 2020)

1 ถุก้เค์ร่�องจัักรหน์บ้/ตดิอย้ใ่น์เค์ร่�องจัักร 20 %

2 หกล �มี 16 %

3 สื่มัีผัู้สื่กบัสื่ารอนั์ตราย ฯลฯ 14 %

4 ตกจัากทั้�สื่ง้/พื่ลดัตก 10 %

5 วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้องปลวิัมีา/ตกลงมีา 10 %

อตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หายอตัราสื่ว่ัน์ขึ้องการเกดิอบุตัภิัยัค์วัามีเสื่ย้หาย
ถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ชุว้ัติใน์อตุสื่าหกรรมีชุบุโลหะถุงึขึ้ั�น์บาดเจ็ับและเสื่ย้ชุว้ัติใน์อตุสื่าหกรรมีชุบุโลหะ

* มีร้ายงาน์อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์ถุงึขึ้ั�น์เสื่ย้ชุว้ัติหรอ่ต �องหยดุงาน์
ตั�งแต ่4 วันั์ขึ้ึ�น์ไปใน์อตุสื่าหกรรมีชุบุโลหะ ป้ละประมีาณ 50 ราย



ใชุแ่ล �วั

หม่ี?

ถุ �าอยา่งนั์�น์ เราลองมีาดก้รณ้
ตวััอยา่งทั้�เฉพื่าะเจัาะจังขึ้อง

อบุตัเิหตจุัากการทัำางาน์กนั์ดก้วัา่!

หรอ่เทั �าล่�น์บน์พื่่�น์ทั้�
เป้ยกน์ำ�าและหกล �มี

ทัำาไมีจังึเกดิอบุตัเิหตุ
จัากการทัำางาน์ได �ละ่ค์ะ?

สื่าเหตหุลกัก็ค์อ่ การไมีป่ฏิบิตั ิ
ตามีกฎสื่ำาหรับประกนั์

ค์วัามีปลอดภัยันั์�น์เองน์ะ

ตวััอยา่งเชุน่์ มีร้ายงาน์กรณ้ทั้� 
น์ิ�วัถุก้หน์บ้หรอ่ถุก้ดงึเขึ้ �าไปใน์
สื่ว่ัน์ทั้�หมีนุ์ได �ขึ้องเค์ร่�องจัักร

มีต้วััอยา่งเชุน่์กฎอะไรบ �างค์รับ?

แค์นั่์�น์เองเหรอค์รับ

ผู้มียงัน์กึวัา่จัะมีก้ฎทั้�
ซับัซั �อน์กวัา่น์้�เสื่ย้อก้

การปฏิบิตัติามีกฎอยา่ง
เค์รง่ค์รัดเป็น์เร่�องสื่ำาค์ญัี่
ใน์การป�องกนั์อบุตัเิหตุ

จัากการทัำางาน์น์ะ!

ค์..ค์..ค์รับบบ!

ต �องตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์
 ค์วัามีปลอดภัยัขึ้อง

 หน์ �างาน์กอ่น์เริ�มีทัำางาน์ 
 และการสื่วัมีใสื่อ่ปุกรณ์

 ป�องกนั์อยา่งถุก้ต �องเสื่มีอ
 กเ็ป็น์สื่ิ�งทั้�สื่ำาค์ญัี่น์ะ

* กฎสื่ำาหรับประกนั์ค์วัามีปลอดภัยั ไมีไ่ด �จััดทัำาโดยอ �างองิเพื่ย้งกฎหมีายและขึ้ �อบงัค์บัเทัา่นั์�น์ 
แตย่งัได �น์ำาประสื่บการณจ์ัากค์วัามีผู้ดิพื่ลาดหรอ่อบุตัเิหตใุน์อดต้จัำาน์วัน์มีากมีาเป็น์บทัเรย้น์อก้ด �วัย



ถุ �าอยา่งนั์�น์

เราลองมีาด้

หน์ �างาน์จัรงิกนั์!

สื่ารเค์มี ้(ตวััทัำาละลายเค์มี)้ 
ทั้�ใชุ �ใน์งาน์ชุบุโลหะบางชุน์ดิมี้
อนั์ตรายสื่ง้ เชุน่์ กรดซัลัฟิวัรกิ
หรอ่กรดไฮโดรค์ลอรกิ ฯลฯ 

ขึ้อให �ระวังัอยา่สื่มัีผัู้สื่โดยตรง

โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง ต �องระวังั
และรอบค์อบใน์การจััดการ

สื่ารทั้�เป็น์อนั์ตรายและสื่ารพื่ษิ

พื่วักเราอย้ต่ดิกบั
อนั์ตรายเลยน์ะค์ะ

นั์�น์จังึเป็น์เหตผุู้ลสื่ำาค์ญัี่
ทั้�เราต �องปฏิบิตัติามีกฎ

อยา่งจัรงิจัังน์ะ

และจัำาเป็น์ต �องสื่วัมีอปุกรณ์
ป�องกนั์เพื่่�อปกป�องรา่งกาย

ขึ้องตน์เองด �วัย

อปุกรณเ์หลา่น์้�มีห้ลายประเภัทั 
จัำาเป็น์ต �องเลอ่กให �ถุก้ต �อง
เหมีาะสื่มีกบัเน์่�อหาขึ้องงาน์

แล �วัปกตคิ์วัรระวังั
 เร่�องอะไรบ �างค์รับ?

พื่วักเธอร้ �จััก
4สื่ (4S) กนั์ไหมี?

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

และสื่ขุึ้ลกัษณะ (Seiketsu)
ซัึ�งเป็น์พื่่�น์ฐาน์ขึ้องสื่ขุึ้อน์ามียั

และค์วัามีปลอดภัยั

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

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

จััดเรย้งสื่ิ�งทั้�จัำาเป็น์
ให �พื่ร �อมีทั้�จัะหยบิ
ใชุ �งาน์ได �ทันั์ทั้

กำาจััดขึ้ยะและ
สื่ิ�งสื่กปรก และ
ทัำาค์วัามีสื่ะอาด
ให �เรย้บร �อย

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

สื่ิ�งขึ้องทั้�สื่ ิ�งขึ้องทั้�
ไมีจ่ัำาเป็น์ไมีจ่ัำาเป็น์

จัำาเป็น์จัำาเป็น์



CASE 1
ขึ้อให �ระวังัตวััทัำาละลายเค์มี้

อะ๊! ถุงุมีอ่ขึ้าด!

มีร้เ้สื่ย้แล �วั
แค์เ่ล็กน์ �อย

ค์งไมีเ่ป็น์ไรละ่มีั�ง

งาน์ราบร่�น์ดใ้ชุไ่หมี? ได �เวัลาเพื่ิ�มี
ตวััทัำาละลาย
เค์มีแ้ล �วัน์ะ

โอเค์ค์ะ่

薬剤保管室

ตวััทัำาละลายเค์มี้
อนั์นั์�น์อย้ท่ั้�ไหน์กนั์น์ะ?

...อะ๊! เจัอแล �วั!

เอาละ่!
เอากลบัไปละ

กอ่น์อ่�น์
สื่วัมีแวัน่์ตา
ป�องกนั์ใหมี่

ให �แน่์น์

อะ๊! แยแ่ล �วั!

薬液

ห �องเกบ็สื่ารเค์มี้ห �องเกบ็สื่ารเค์มี้



เฮ!่ เป็น์อยา่งไร
บ �าง?

เอะ๊? เหยย้บ
อะไรเขึ้ �าน่์ะ

อะ๊! ขึ้อโทัษค์ะ่
ฉัน์ทัำาแวัน่์ตาป�องกนั์

แตกเสื่ย้แล �วั

รอสื่กัค์ร้น่์ะ เด้�ยวัจัะ
ไปเอาแวัน่์อนั์ใหมี่

มีาให �ทันั์ทัเ้ลย

ไมีม่ีแ้วัน่์ตา
ป�องกนั์ก็ค์ง

ไมีเ่ป็น์ไรหรอกมีั�ง รบ้เริ�มี
ทัำางาน์ดก้วัา่

น์ิ�วัร้ �สื่กึแสื่บแปลบๆ

อะ๊! 
กระเด็น์
เขึ้ �าตา!

วั �ายยย! 
แสื่บ! แสื่บ!

เฮย่!
เป็น์อะไรมีากไหมี?

ไหน์! ขึ้อดต้าหน่์อยซั!ิ 
เด้�ยวัจัะเอาน์ำ�าล �างให �น์ะ

เอาละ่! 
ไปล �างด �วัยกอ๊กล �าง
ดวังตาฉุกเฉนิ์กนั์!



ระวังับรเิวัณเทั �าเวัลาทั้�เดนิ์ผู้า่น์ใกล �ๆ  
ผู้้ �ปฏิบิตังิาน์

เวัลาทั้�เทัตวััทัำาละลายเค์มี ้ให �หนั์ปากแกลลอน์
พื่ลาสื่ตกิขึ้ึ�น์ด �าน์บน์ ค์อ่ยๆ เทั และขึ้อให �ระวังั
กระเด็น์กลบัจัากแทังกใ์สื่ส่ื่ารเค์มี้

● หากสื่ด้ดมีไอระเหยขึ้องตวััทัำาละลาย 
ทั้�ใชุ �ใน์การล �างกำาจััดน์ำ�ามีนั์ ฯลฯ อาจัทัำา
ให �หายใจัไมีอ่อกหรอ่เป็น์พื่ษิเฉ้ยบพื่ลนั์

● ตวััทัำาละลายบางชุน์ดิไมีม่ีส้ื่ห้รอ่กลิ�น์

● ห �ามีทัำางาน์ค์น์เดย้วัใน์เวัลากลางค์น่์
หรอ่วันั์หยดุ หากล �มีหมีดสื่ต ิผู้้ �อ่�น์จัะ
มีาพื่บได �ลา่ชุ �า

* สื่ิ�งสื่ำาค์ญัี่ค์อ่ต �องทัราบถุงึอนั์ตรายขึ้องสื่ารเค์มีท้ั้�ใชุ � ขึ้อให �สื่อบถุามีกบัผู้้ �ดแ้ล

CASE 1 สื่รปุ

ขึ้อให �ใชุ �และจััดการอปุกรณ์
ป�องกนั์ให �ด!้

ขึ้อให �ทัำางาน์โดยสื่วัมีใสื่่
อปุกรณป์�องกนั์!1 2

ห �ามีเอาใบหน์ �าเขึ้ �าใกล �แทังกใ์สื่ต่วััทัำาละลาย!TIPS

ห �ามี

มีร้เ้สื่ย้แล �วั
แค์เ่ล็กน์ �อย

ค์งไมีเ่ป็น์ไรละ่มีั�ง

อะ๊! ขึ้อโทัษค์ะ่
ฉัน์ทัำาแวัน่์ตาป�องกนั์

แตกเสื่ย้แล �วั

น์ิ�วัร้ �สื่กึแสื่บแปลบๆ

วั �ายยย! 
แสื่บ! แสื่บ!

ถุงุมีอ่ขึ้องเธอขึ้าดอย้น่์้�! 
ไหน์! ลองถุอดออกซั!ิ

ผู้วิัเป็น์แผู้ลไหมี �
จัากตวััทัำาละลาย

เค์มีน้์้�น์า!

ต �องรบ้ไป
โรงพื่ยาบาล 
ไปขึ้ึ�น์รถุเร็วั!

ขึ้อโทัษทั้�ทัำาให �
ทักุค์น์เป็น์หว่ังค์ะ่

อปุกรณป์�องกนั์มีไ้วั �
เพื่่�อปกป�องรา่งกาย

ขึ้องตน์เอง

ต �องสื่วัมีใสื่อ่ปุกรณ์
ป�องกนั์เสื่มีอเวัลาทั้�
ทัำางาน์ แมี �จัะเป็น์

ชุว่ังเวัลาสื่ั�น์ๆ

ห �ามีใชุ �อปุกรณป์�องกนั์
ทั้�ฉ้กขึ้าดหรอ่เสื่ย้หาย 
ต �องเปล้�ยน์อนั์ใหมี่

ใน์ทันั์ทั้

ค์ะ่ เขึ้ �าใจัแล �วัค์ะ่

หมีวักปฏิบิตังิาน์

แวัน่์ตาป�องกนั์

หน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ

ผู้ �ากนั์เป่�อน์

ชุดุปฏิบิตังิาน์

ถุงุมีอ่



CASE 2
ขึ้อให �ระวังัไลน์ล์ำาเลย้ง

แขึ้วัน์เสื่ร็จัหมีดแล �วั 
เอาราวัแขึ้วัน์ทั้�วัา่ง
กลบัไปทั้�เดมิีดก้วัา่

ตรงน์้�ผู้า่น์ไมีไ่ด �
เพื่ราะมีล้งักระดาษ

ถุ �าเชุน่์นั์�น์ เอาวัางไวั �
ตรงน์้�กอ่น์กแ็ล �วักนั์ 
เด้�ยวัค์อ่ยมีาขึ้น์ไป

ทัห้ลงักไ็ด �

ฉัน์มีเ้ร่�องจัะถุามี
น์ดิน์งึค์ะ่

ราวัแขึ้วัน์ขึ้าดไป 1 ตวัั

ค์ณุไปวัางไวั �ทั้�อ่�น์
หรอ่เปลา่ค์ะ?

ตรงทัางเดนิ์มีล้งักระดาษ
วัางกองอย้ ่เดนิ์ผู้า่น์ไมีไ่ด � 
ผู้มีกเ็ลยวัางเอาไวั �ขึ้ �างๆ 

นั์�น์กอ่น์น่์ะ

ออ๋ ตรงนั์�น์สื่นิ์ะ! 
เขึ้ �าใจัแล �วัค์ะ่

เอะ๊?



ตวััแขึ้วัน์กำาลงัจัะหลดุ! 
ต �องรบ้แขึ้วัน์ใหมีแ่ล �วั!

วั �าก...!

เฮย่!
ทัำาอะไรลงไปน่์ะ?

วั �าก...!



CASE 2 สื่รปุ

รบ้แจั �งเมี่�อมีส้ื่ ิ�งผู้ดิปกติ
ใน์ไลน์ก์ารผู้ลติ! และหยดุ!1

ขึ้ �อค์วัรระวังัใน์งาน์ขึ้ดัเจัย้รTIPS

ระวังัอยา่ให �โดน์ดงึเขึ้ �าไป! ใชุ �อปุกรณป์�องกนั์เสื่มีอ!

ไมีว่ัา่จัะเป็น์น์ิ�วั แขึ้น์เสื่่�อขึ้องชุดุปฏิบิตังิาน์ 
ปลายผู้ �ากนั์เป่�อน์ ฯลฯmép tạp dề, v.v. เพื่่�อป�องกนั์ดวังตา ปาก จัมีก้ มีอ่ ฯลฯ

ใน์กรณ้ทั้�เกดิสื่ิ�งผู้ดิปกต ิให �หยดุอปุกรณเ์ค์ร่�องจัักรทันั์ทั้
พื่ร �อมีกบัรบ้แจั �งค์น์รอบขึ้ �าง และขึ้อให �ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่
อปุกรณเ์ค์ร่�องจัักรได �หยดุสื่น์ทิัแล �วัเมี่�อต �องสื่มัีผัู้สื่ 
น์อกจัากน์้� จัำาเป็น์ต �องระมีดัระวังัเป็น์พื่เิศษเมี่�อจัะรส้ื่ตารท์ั

* ขึ้อให �เรย้กผู้้ �อ่�น์ทั้�กำาลงัทัำางาน์อย้โ่ดยดจั้ังหวัะทั้�เหมีาะสื่มี

* ขึ้อให �ปฏิบิตัติามีค์ำาสื่ั�งขึ้องผู้้ �ทั้�กำากบัดแ้ลวัา่ ค์วัรสื่วัมีถุงุมีอ่หรอ่ไมีเ่วัลาทั้�ทัำางาน์ขึ้ดัเจัย้ร

ห �ามีวัางสื่ิ�งขึ้องทัิ�งไวั �บน์ทัางเดนิ์ อาจัทัำาให �สื่ะดดุ ฯลฯ 
และมีอ้นั์ตรายทั้�จัะเกดิอบุตัเิหตหุกล �มีได �

น์ำาอปุกรณต์า่งๆ เชุน่์ ราวัแขึ้วัน์ 
ฯลฯ กลบัไปยงัสื่ถุาน์ทั้�ทั้�กำาหน์ด2

เฮย่!
ทัำาอะไรลงไปน่์ะ? ถุ �าเชุน่์นั์�น์ เอาวัางไวั �

ตรงน์้�กอ่น์กแ็ล �วักนั์ 
เด้�ยวัค์อ่ยมีาขึ้น์ไป

ทัห้ลงักไ็ด �

เฮย่!
เป็น์อะไรมีากไหมี!?

ขึ้อโทัษทั้�ทัำาให �
ทักุค์น์เป็น์หว่ังค์รับ ผู้มีมีวััแตห่นั์ไปทัางอ่�น์

ตอน์ทั้�เก้�ยวัตวััแขึ้วัน์

ถุงึแมี �จัะชุนิ์กบังาน์แล �วั 
ก็ยงัต �องแขึ้วัน์ตวััแขึ้วัน์

ด �วัยมีอ่ทัั�งสื่องขึ้ �าง

หากสื่งัเกตถุงึสื่ิ�งผู้ดิปกติ
ใน์ไลน์ก์ารผู้ลติ ให �รบ้แจั �ง
ค์น์รอบขึ้ �างและหยดุฉุกเฉนิ์

หากสื่มัีผัู้สื่เค์ร่�องจัักร
ทั้�กำาลงัขึ้ยบัเค์ล่�อน์ทั้�
จัะอนั์ตรายมีากน์ะ

ขึ้อโทัษด �วัยน์ะค์ะ 
หลงัจัากน์้� ฉัน์จัะเรย้ก

ค์ณุโดยพื่ยายามีด้
จัังหวัะทั้�เหมีาะสื่มี



CASE 3
ระมีดัระวังับรเิวัณเทั �า

เอาละ่! แขึ้วัน์ไวั �บน์
ราวัแขึ้วัน์เสื่ร็จัหมีดแล �วั

มีก้ฎอย้ว่ัา่ต �องเข็ึ้น์
ราวัแขึ้วัน์ทัล้ะ 1 ตวัั

แตถุ่ �าเข็ึ้น์ 2 ตวััพื่ร �อมีกนั์
ใน์ค์ราวัเดย้วั น่์าจัะมี้

ประสื่ทิัธภิัาพื่มีากขึ้ึ�น์น์ะ

อะ๊!

เฮย่! 
อนั์ตราย!

เป็น์อะไร
มีากไหมี?



มีเ้สื่ย้งดงั 
เกดิอะไรขึ้ึ�น์กนั์น์ะ?

เฮ!่ ชุว่ัยขึ้น์
กลอ่งสื่ง่ขึ้องเวัย้น์ตรงนั์�น์

ไปไวั �ทั้�รถุบรรทักุหน่์อยน์ะ! 
ใชุ �รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์ด �วัยละ่!

โอเค์ค์รับ

ค์รบหมีดแล �วั!

เอะ๊? ยงัมีอ้ก้ 1 กลอ่ง
หรอ่เปลา่น์ะ?

ชุว่ัยไปตรวัจัสื่อบด้
หน่์อยซัิ

ค์รับ จัะไป
ดม้ีาให �ค์รับ

อะ๊! จัรงิด �วัย! 
เหลอ่อก้ 1 กลอ่ง รุน่์พื่้�! เหลอ่อย้่

จัรงิๆ ด �วัยค์รับ!

กำาลงัขึ้น์ไปค์รับ!
เฮย่! 

อนั์ตราย!



ขึ้อให �เดนิ์ชุ �าๆ เพื่ราะพื่่�น์ล่�น์งา่ย 
น์อกจัากน์้� หากพื่่�น์เป้ยกให �รบ้เชุด็ออกทันั์ทั้

หากขึ้น์สื่ิ�งขึ้องอย้ใ่น์มีอ่ อาจัทัำาให �มีองไมีเ่ห็น์บรเิวัณเทั �า 
น์อกจัากน์้� ขึ้อให �จััดเกบ็สื่ิ�งทั้�ไมีจ่ัำาเป็น์บน์ทัางเดนิ์ด �วัย

CASE 3 สื่รปุ

ระวังัพื่่�น์เป้ยก! ระวังัขึ้ั�น์บน์พื่่�น์และพื่าเลทั!1 2

ระวังัสื่ถุาน์ทั้�เหลา่น์้�ด �วัยเชุน่์กนั์!TIPS

บนั์ได/ขึ้ั�น์บน์พื่่�น์งาขึ้องรถุโฟลค์์ลฟิทั์
ทั้�จัอดอย้่

ทัอ่สื่ายยาง/
สื่ายไฟ/เชุอ่ก

Tôi sẽ mang
nó đến ngay

bây giờ!

เป็น์อะไร
มีากไหมี!?

ต �องเข็ึ้น์ราวัแขึ้วัน์ทัล้ะ 
1 ตวัั ห �ามีฝ่ืน์น์ะ ร้ �ไหมี!

น์อกจัากน์้� หากไมีร่ะวังั
บรเิวัณเทั �าเวัลาทั้�ขึ้น์สื่ิ�งขึ้อง 

ก็จัะอนั์ตรายด �วัย ใชุ �รถุเข็ึ้น์ทั �องแบน์ซัะ

กฎตา่งๆ มีเ้หตผุู้ล
ทั้�จัะต �องปฏิบิตั ิ
ตามีเสื่มีอน์ะ

หากพื่่�น์เป้ยกให �
เชุด็ออก ไมีเ่ชุน่์นั์�น์จัะ
ทัำาให �หกล �มีได �งา่ย

และขึ้อให �จััดเกบ็
สื่ิ�งทั้�ไมีจ่ัำาเป็น์

ค์รับ พื่วักผู้มีจัะทัำางาน์
โดยตระหนั์กอย้เ่สื่มีอ

ห �ามี

ทัำาได �ทัำาได �



ทักุค์น์ค์งเขึ้ �าใจัแล �วั
ใชุไ่หมีวัา่อนั์ตรายนั์�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 
ไมีใ่ชุเ่ร่�องขึ้องค์น์อ่�น์เลย

เอาละ่!
ผู้มีจัะปฏิบิตัติามีกฎ

และพื่ยายามีอยา่งเต็มีทั้�
ใน์ทักุๆ วันั์ค์รับ!

อยากให �ทักุค์น์จัำาเอาไวั �วัา่
การปฏิบิตัติามีกฎ ค์อ่ 

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

ขึ้องค์ณุ

การสื่่�อสื่ารใน์สื่ถุาน์ทั้�
ทัำางาน์เป็น์ประจัำา

กม็ีค้์วัามีสื่ำาค์ญัี่เชุน่์กนั์

เผู้่�อใน์กรณ้ทั้�มีอ้ะไรเกดิขึ้ึ�น์ค์ะ่



ขึ้อให �ใชุ �อปุกรณป์�องกนั์
ทั้�เหมีาะสื่มีกบังาน์นั์�น์ๆ !อปุกรณป์�องกนั์

ฯลฯ

ถุงุมีอ่

ผู้ �ากนั์เป่�อน์

อปุกรณป์�องกนั์ระบบหายใจั

แวัน่์ตาป�องกนั์

ชุดุค์ลมุีป�องกนั์
แบบเต็มีตวัั

ใชุ �ประเภัทัทั้�ทัน์ทัาน์ตอ่
สื่ารเค์มี ้หรอ่เหมีาะสื่ำาหรับ
สื่ารเค์มีท้ั้�ใชุ �หรอ่จััดการใน์งาน์

สื่วัมีชุดุซัึ�งมีข้ึ้น์าดทั้�พื่อด้
กบัตน์เอง

ค์าดไวั �ใน์ตำาแหน่์งทั้�สื่ง้เทัา่ทั้�
 จัะเป็น์ไปได �

ใชุ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบั
เน์่�อหาขึ้องงาน์

สื่ิ�งทั้�ปกป�องดวังตาจัาก
ตวััทัำาละลายเค์มีห้รอ่
วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้องทั้�ปลวิัมีา ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องรา่งกายจัาก
ตวััทัำาละลายเค์มี ้ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องรา่งกายจัาก
ตวััทัำาละลายเค์มี ้ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ชุว่ัยป�องกนั์ไมีใ่ห �สื่ด้ดมีเอา กา๊ซัพื่ษิ ไอระเหย ฯลฯ เขึ้ �าไป

หน์ �ากากป�องกนั์พื่ษิ

● ใชุ �ประเภัทัทั้�เหมีาะกบัชุน์ดิและค์วัามีเขึ้ �มีขึ้ �น์
ขึ้องสื่ารอนั์ตราย

● ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่สื่วัมีได �แน่์น์สื่น์ทิัดห้รอ่ไมี ่
(ตรวัจัสื่อบค์วัามีพื่อด)้

● เปล้�ยน์ฟิลเตอรห์รอ่ตลบักรองใหมี่
● หากเป็น์ชุน์ดิใชุ �แล �วัทัิ�ง ต �องใชุ �ไมีเ่กนิ์ระยะ

เวัลาการใชุ �งาน์ทั้�จัำากดัไวั �

หากสื่ด้ดมีสื่ารเค์มีเ้ป็น์เวัลาน์าน์
อาจัทัำาให �รา่งกายเกดิค์วัามี
ผู้ดิปกตหิรอ่พื่กิารได �

สื่ ิ�งทั้�ปกป�องศร้ษะจัาก
ตวััทัำาละลายเค์มีห้รอ่
วัสัื่ดสุื่ ิ�งขึ้องทั้�ปลวิัมีา ฯลฯ

สื่ิ�งทั้�ปกป�องเทั �าจัาก
ตวััทัำาละลายเค์มี ้ฯลฯ

สื่วัมีหมีวักซัึ�งมีข้ึ้น์าดทั้�พื่อด้
กบัตน์เอง มีดัผู้มียาวัและ
ซัอ่น์ไวั �ด �าน์ใน์

สื่ิ�งทั้�ปกป�องมีอ่จัาก
ตวััทัำาละลายเค์มี้
หรอ่ขึ้องมีค้์มี ฯลฯ

สื่วัมีรองเทั �าซัึ�งมีข้ึ้น์าดทั้�พื่อด้
กบัตน์เอง ใชุ �ประเภัทัทั้�เหมีาะ
กบังาน์

ประเด็น์สื่ำาค์ญัี่ใน์มีาตรการป�องกนั์ 2 ประเด็น์สื่ำาค์ญัี่ใน์มีาตรการป�องกนั์ 3
ขึ้อให �ใชุ �อปุกรณป์�องกนั์
ทั้�พื่อดก้บัขึ้น์าดรา่งกาย! ไมีป่ลอ่ยให �สื่กปรกหรอ่ชุำารดุเสื่ย้หาย!

หากขึ้น์าดไมีพ่ื่อด ้
ให �เปล้�ยน์ทันั์ทั้

กำาจััดสื่ิ�งสื่กปรก เกบ็รักษาใน์ทั้�สื่ะอาด

หากชุำารดุเสื่ย้หายหรอ่มีร้ ้
ให �เปล้�ยน์ใหมี่

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

ตรวัจัสื่อบยน่์ยนั์วัา่
ไมีข่ึ้ยบัหรอ่มีชุ้อ่งวัา่ง!

จัะไมีม่ีป้ระโยชุน์ใ์ดๆ 
หากไมีไ่ด �เลอ่กอปุกรณ์
ป�องกนั์ทั้�เหมีาะสื่มีกบั
เน์่�อหาขึ้องงาน์รวัมีถุงึ
ใชุ �งาน์อยา่งถุก้ต �อง!

หมีวัก

รองเทั �าบท้ั รองเทั �าเซัฟต้�

สื่ ิ�งทั้�ปกป�องศร้ษะจัาก
การชุน์กระแทัก

สื่ิ�งทั้�ปกป�องเทั �าจัาก
ขึ้องหนั์กตกใสื่่
สื่วัมีรองเทั �าซัึ�งมีข้ึ้น์าดทั้�พื่อด้
กบัตน์เอง ใชุ �ประเภัทัทั้�เหมีาะ
กบังาน์

หมีวักป�องกนั์

ปรับสื่ายรัดค์างและรัดให �แน่์น์
ไมีใ่ห �หมีวักขึ้ยบั หากชุน์
กระแทักแมี �เพื่ย้งค์รั�งเดย้วั 
ให �เปล้�ยน์ใหมี่



เผู้ยแพื่รเ่มี่�อเดอ่น์มีน้์าค์มี 2022

จััดพื่มิีพื่โ์ดย: กระทัรวังสื่าธารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์

โค์รงการ: Mizuho Research & Technologies, Ltd.
ค์วัามีรว่ัมีมีอ่: ค์ณะทัำางาน์เพื่่�อจััดทัำาสื่่�อการเรย้น์การสื่อน์
เก้�ยวักบัสื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัทั้�เก้�ยวัขึ้ �องกบังาน์ชุบุโลหะ
ผู้ลติ: Sideranch Inc.

เขึ้ �าใจัได �ด �วัยการต์น้์

สื่ขุึ้อน์ามียัและค์วัามีปลอดภัยัใน์งาน์ชุบุโลหะ



สื่อบถุามีขึ้ �อมีล้เพื่ิ�มีเตมิีเก้�ยวักบัขึ้ �อมีล้ฉบบัน์้�

แผู้น์กค์วัามีปลอดภัยั
ฝ่ืายค์วัามีปลอดภัยัและอาชุว้ัอน์ามียั

สื่ำานั์กงาน์มีาตรฐาน์แรงงาน์
กระทัรวังสื่าธารณสื่ขุึ้ แรงงาน์ และสื่วัสัื่ดกิารแหง่ประเทัศญี่้�ปุ่ น์


