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介護業の安全衛生
เข้า้ใจได้้ด้้วยการ์ต์ูนู
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยในงานด้แูลปรนนิบััติู

ん が でで わ か る ภัาษาไทย
タイ語版



"หกล้้ม" แล้ะ 
"การเคล่้�อนไหวผิิดท่่าท่าง/การ
เคล่้�อนไหวผิิดธรรมชาติิ" 
น่�มันเยอะกวา่อย่างอ่�นแบบขาดล้อย
เล้ยนะ…

การดแูล้ปรนนิบัติิเป็นงานท่่�ต้ิองดแูล้
ผิู้สูงูอาย ุ
ดังนั�น สูขุอนามัยแล้ะความปล้อดภัยั
จึงึม่ความสูำาคัญเป็นอย่างยิ�งเล้ยล่้ะ

นั�นสิูเนอะ!

เริ่ ิ�มจึากมาดสููถานการณ์์
การเกิดอบัุติิเหติจุึากการท่ำางาน
กันเถอะ!

สูาเหติหุลั้ก ๆ ของอบัุติิเหติุ
จึากการท่ำางาน
เป็นไปติามน่�เล้ย

ครา้บ/ค่า!

เจึา้หน้าท่่�ผิู้ดแูล้น่�
ปกติิเขาท่ำางานกันโดย
ระวงัเริ่ ่�องอะไรกันบ้างนะ?

สูงสัูยจึงัเนอะ

จำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�นจำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น

อา้งองิ : "ขอ้มลู้วเิคราะห์การเกิดอนัติรายหริ่อ่อบัุติิเหติจุึากการท่ำางานในปี 2018 งานด้านสูขุภัาพ
แล้ะอนามัย (สูถานท่่�ด้านสูวสัูดิการสัูงคมภัายใน)" กระท่รวงสูาธารณ์สูขุแรงงานแล้ะสูวสัูดิการ

(พฤษภัาคม 2019)

1 หกล้้ม 3321 ราย

2 การเคล่้�อนไหวผิิดท่่าท่าง / การเคล่้�อนไหวผิิดธรรมชาติิ 3186 ราย

3 ติกจึากท่่�สูงู / พลั้ดติก 625 ราย

4 อบัุติิเหติทุ่างการจึราจึร 543 ราย

5 การชนอย่างรุนแรง 438 ราย

วนัน่�เรามาเริ่ย่นรูเ้ก่�ยวกับ
สูขุอนามัยแล้ะความปล้อดภัยั
ในงานดแูล้ปรนนิบัติิกันเถอะ!



ใช่เล้ย
งั�น 
"การเคล่้�อนไหวผิิดท่่าท่าง/การ
เคล่้�อนไหวผิิดธรรมชาติิ"
น่�มันค่ออบัุติิเหติจุึากการท่ำางานแบบ
ไหนกันนะ

โดยมากจึะเป็นอาการปวดหลั้ง
ท่่�เกิดขึ�นจึากการขยับรา่งกายหริ่อ่
ท่่าท่างท่่�ผิิดธรรมชาติิน่ะ

การฝืนเป็นเริ่ ่�องอนัติรายนะ
ทั่�งน่�ก็เพ่�อผิู้ริ่บับริ่กิารด้วย

การปวดหลั้งเป็นอาการท่่�เริ่ ่�อริ่งัได้งา่ย
จึงึต้ิองระมัดระวงั

อย่างผิมถ้าปวดแค่นิดหน่อย
ก็จึะอดท่นเอานะ…

ง่�น่�เอง

แต่ิจึะให้คอยรายงานไปท่กุเริ่ ่�อง
มันก็วุน่วาย…

ถ้าสูภัาพรา่งกายยำ�าแย่
ต้ิองรายงานโดยไม่ม่ขอ้
ยกเวน้!
เขา้ใจึนะ!?

ค...คริ่บับบ!

อย่าไปอดท่น!
ถ้าม่ความผิิดปกติิให้ริ่บ่
รายงานทั่นท่่
น่�ถ่อเป็นกฎเหล็้กเล้ย

ยกตัิวอย่างเช่น ในงานดแูล้ปรนนิบัติิ
การช่วยพยุงตัิวคนขึ�นจึากเก้าอ่�รถเขน็
ก็มักจึะท่ำาให้ปวดหลั้งปวดเอวขึ�นมาได้

ห่อ?



นอกจึากน่� ในช่วงกล้างค่น
ผิู้ริ่บับริ่กิารก็งว่งนอนเล้ยท่ำาให้
ช่วยพยุงตัิวได้ยากกวา่ช่วงกล้างวนั
แล้ะมักจึะออกท่่าท่างท่่�ผิิดธรรมชาติิ

แต่ิถึงจึะเป็นช่วงกล้างค่น
ถ้ารูสึู้กปวดก็อย่ามัวแต่ิเกรงใจึ
ให้ริ่บ่รายงานทั่นท่่!

การ "หกล้้ม" น่�ก็ม่
มากกวา่ 3,000 คนต่ิอปี
เล้ยนะคริ่บั

ใช่! แล้้วไม่ได้ม่แค่
ล้้มคนเด่ยวนะ

ถ้างั�น

ก็มาดู

ท่่�ท่ำางานจึริ่งิกันเถอะ!

แต่ิยังม่กรณ่์ท่่�หกล้้มพรอ้มกับ
ผิู้ริ่บับริ่กิารด้วย

ต้ิองท่ำายังไงถึงจึะ
ป้องกันการปวดหลั้งได้นะ?

วธิีร่ิ่บัม่อ
ก็ม่หล้ายวธิีอ่ยู่นะ...

ยิ�งไปกวา่นั�น ถ้าได้ใช้
อปุกรณ์์ป้องกันช่วงเอว
แล้ะอปุกรณ์์ช่วยเหล่้อท่่�ช่วย
ล้ดภัาระให้รา่งกาย
ก็ยิ�งด่นะ

อนัติราย…!

เริ่ิ�มจึากมาเริ่ย่นรูเ้ท่คนิค
แล้ะความรูท่้่�ถกูต้ิอง
ในการช่วยพยุงตัิวกัน



ไปอาบนำ�าเหรอคริ่บั?
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มันก็ใช่
แต่ิฉัันเจึบ็ขาน่ะ…

งั�นก็ไปด้วยกัน
เถอะคริ่บั!

ขอบคณุ์ท่่�
ช่วยฉัันเสูมอ
เล้ยนะ… ไม่เป็นไรหรอกคริ่บั

เกาะไหล่้ผิมมาได้เล้ย!

เชิญท่างน่�คริ่บั

อาบนำ�าเหรอคะ--?

คริ่บั
พามาแล้้วคริ่บั!



แย่ล่้ะ!
พ่�นเปียกน่�นา!!

เพราะคนก่อนหน้า
ไม่ยอมเช็ดตัิวให้
แห้งด่ก่อน

รอเด่�ยวนะ!
กำาลั้งจึะเช็ดพ่�นน่ะ

เวล้าได้อาบนำ�าน่�
มันรูสึู้กด่มาก
เล้ยนะคริ่บั

ผิมเองก็
ชอบมากเล้ยล่้ะ

!?

ระวงั!



ถ้างั�นก็
ด่แล้้ว…

ขอบคณุ์นะ
ฉัันน่ะ
ไม่เป็นไรหรอก

เจึบ็ไหมคริ่บั...?

เสู่ยงดังมาก
เล้ยนะ...!

ทั่�งสูองคน
เป็นอะไรไหม!?

ล้าก่อน...! ไม่ต้ิองมา
ล้าก่อนเล้ย!! คณุ์หมอคะ--

ไม่เป็น
อนัติราย
ถึงช่วติิหรอก

ช่วงศ่ีรษะแล้ะเอว
ถกูกระแท่กเบา ๆ น่ะ

เฮ้อ้--
ค่อยยังชั�ว.

ไม่เห็นจึะ
ค่อยยังชั�วเล้ย

ม่อไม่วา่งทั่�งสูองม่อ
มันอนัติรายไม่ใช่ริ่ไึง?

เพราะบางท่่
พ่�นอาจึเปียกอยู่

จึงึต้ิองระวงั
บริ่เิวณ์เท้่า
อยูเ่สูมอ

เวล้าช่วยพยงุใคร
ไม่ควรถ่อของไวใ้นม่อ

ถ้าพ่�นเปียก
ต้ิองหมั�นท่ำาความ
สูะอาด

อก่อย่าง เธอยังไม่รูถึ้ง
ความน่ากลั้วของ
การหกล้้มนะ

ถ้าศ่ีรษะกระแท่กแรง ๆ 
น่�อาจึถึงแก่ช่วติิ
ได้เล้ยนะ

ยังไงก็ไปติรวจึ
อย่างล้ะเอย่ดด้วยล่้ะ

สูรุปวา่ไม่ม่ความผิิด
ปกติิใด ๆ คริ่บั

ติรงท่างเดินต้ิองติรงท่างเดินต้ิอง
ให้ความสูำาคัญเป็นพิเศีษให้ความสูำาคัญเป็นพิเศีษ

ถามจึริ่งิ!?ถามจึริ่งิ!?
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โอย๊...
ยังปวดเอวอยู่
เล้ยแฮ้ะ

ขอโท่ษท่่�
ให้รอนะคริ่บั--!

หนักล่้ะสิู
ขอโท่ษด้วยนะ

ฉัันกินเก่งมา
ตัิ�งแต่ิเม่�อก่อนแล้้ว
เล้ยตัิวใหญน่่ะ

ไม่หรอกคริ่บั
วางใจึผิมได้เล้ย

งั�นเด่�ยวจึะพาขึ�น
เต่ิยงเล้ยนะคริ่บั!

เด่�ยว
มาน่�ก่อน!

แล้้วก่อนหน้าน่�
เธอจึะหกล้้มไปด้วย
อย่าฝืนเล้ย

ท่่�น่�ม่กฎวา่ต้ิองช่วยกัน
พยงุ 2 คนสูำาหริ่บั
ผิู้ริ่บับริ่กิารท่่�ตัิวใหญน่ะ ผิมท่ำาคนเด่ยว

ได้คริ่บั!
แต่ิมันเป็นกฎเพ่�อ
ปกป้องรา่งกายของ
ตัิวเอง
แล้ะผิู้ริ่บับริ่กิารนะ…



เห็นอย่างน่�
ผิมฝึกรา่งกายมาด่นะ!

คอยดพูลั้งของ
คนหนุ่มได้เล้ยคริ่บั!

ยังไงก็ไม่ไหวหรอก
เด่�ยวจึะไปเอาอปุกรณ์์
ช่วยเหล่้อ
มาให้รอก่อนนะ

!?

คนเด่ยวท่่าจึะ
หนักไปจึริ่งิ ๆ แฮ้ะ.ไหวไหม?

ไม่สิู...เราจึะ
รบกวนรุน่พ่� ไม่ได้
ท่ำาคนเด่ยวน่�ล่้ะ!

ถ้างั�นก็ต้ิอง
ใช้แรงฮ้ดึ!

อา๊กกกก

หริ่อ่วา่...
ปวดเอวเหรอ!?

หนัก
กวา่ท่่�คิด...!!

เชิญคริ่บั!เชิญคริ่บั!



ติอนท่่�ช่วยพยงุคนเด่ยวก็
ต้ิองใช้
อปุกรณ์์ช่วยเหล่้อให้เป็น
ประโยชน์นะ!
อย่างเช่น
ถ้าเป็นแผ่ินสูไล้ด์บอริ่ด์--

ก็นำาขา้งนึง
วางไวบ้นเต่ิยง

แล้้วนำาอก่ขา้ง
สูอดไปท่างใต้ิก้น…

มันงา่ย
อย่างนั�นเล้ย…

ไหวไหม!?
ท่ำาใจึด่ ๆ ไวก่้อน!

อาการปวดเอว
แบบเฉ่ัยบพลั้น
เริ่ย่กอก่อย่างก็…

"อาการปวดเอวจึาก
กระดกูเคล่้�อน" น่ะ

กรณ่์ท่่�ผิู้ริ่บับริ่กิาร
เป็นคนรา่งใหญ่

ให้ใช้อปุกรณ์์ป้องกันหริ่อ่
อปุกรณ์์ช่วยเหล่้อ
ให้เกิดประโยชน์ให้มากท่่�สูดุ

หลั้งจึากน่�ก็คอย
ระวงัท่่าท่าง
ให้ช่วยล้ดภัาระติรง
ช่วงเอวให้ด่ล่้ะ

ช่วงเอว
เขม็ขดัพยงุเอว

อก่อย่าง ถ้าสูภัาพรา่งกาย
ไม่พรอ้ม
ก็อย่าฝืนให้รายงานทั่นท่่!

พวกเราท่ำางานกัน
เป็นท่่มน่�นะ

เริ่ ่�องสูดุท้่ายก็...
เราต้ิองปฏิิบัติิ
ติามกฎ!

ผิมได้เริ่ย่นรูก้ฎของท่่�น่�
ด้วยรา่งกายของตัิวเอง
เล้ยล่้ะคริ่บั

ปริ่บัจึดุศีนูย์ถ่วงปริ่บัจึดุศีนูย์ถ่วง
ให้เขา้กันให้เขา้กัน

วนัน่� ปวดหลั้ง...วนัน่� ปวดหลั้ง...
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ใครก็ได้!
ช่วยมาท่่�น่�หน่อย!

เกิดอะไรขึ�น
คริ่บั!?

เขาแย่แล้้ว!
อยู่ด่ ๆ ก็อาเจึย่น...!

ท่่าท่างเหม่อน
ปวดท้่อง
ตัิ�งแต่ิเม่�อเช้า

ก่อนอ่�นก่อนอ่�น
ถ้าไม่ริ่บ่ถ้าไม่ริ่บ่
อาจึถึงแก่ช่วติิ!อาจึถึงแก่ช่วติิ!

เราต้ิองริ่บัม่อ
ขั�นฉักุเฉิันเอง!

ติะแคงรา่งกาย

ช่วยเริ่ย่ก
อาจึารย์หมอ
มาท่่คริ่บั!

คริ่บั!

เปิดท่างให้
ท่างเดินหายใจึ

เป็นยังไง
บ้างคะ!?ปฏิิกริ่ยิาติอบ

สูนองช้า!

พอมาติะก่�อยูด่่ ๆ  ก็…



สูถานการณ์์
เป็นยังไงคะ?

อยู่ด่ ๆ ก็อาเจึย่น
การริ่บัรูก็้ล้ดล้งด้วย
คริ่บั!

ผิมริ่บัม่อขั�น
ฉักุเฉิัน
ไปแล้้วคริ่บั น่�เธอ…

เอะ๊ เออ่ ขอโท่ษคริ่บั
พอด่วา่มันริ่บ่…

โดยไม่สูวมหน้ากาก
กับถงุม่อเน่�ยนะ...?

ริ่บัม่อ
สูถานการณ์์แบบน่�

ริ่บัม่อขั�นฉักุเฉิัน
มันก็ด่…

แต่ิม่กฎอยู่วา่
ไม่ให้สัูมผัิสูเล่้อด อจุึจึาระ 
แล้ะอาเจึย่น
ด้วยม่อเปล่้านะ

เพราะสูงสัูยวา่อาจึม่
เช่�อโนโรไวริ่สัู
เล้ยจึำาเป็นต้ิองติรวจึ
อย่างล้ะเอย่ด… แต่ิคิดวา่

คงไม่เป็นไรหรอก
เฮ้อ้
ด่ไปคริ่บั

เธอเองก็ต้ิองเขา้ริ่บั
การติรวจึอย่าง
ล้ะเอย่ดเล้ยนะ

โรคติิดต่ิอ
มันน่ากลั้วนะ

ไปสัูมผัิสูอาเจึย่น
ติรง ๆ น่�
ถึงฆาติได้เล้ยนะ หริ่อ่วา่อาจึจึะ

ติิดเช่�อมาแล้้วก็ได้นะ

เอ ๋ไม่น่า คงไม่เวอริ่์
ขนาดนั�น…

เด่�ยวไปอาบนำ�า
ก็โอเคแล้้วล่้ะคริ่บั…

เธอน่�มัน
ไม่เขา้ใจึอะไรเล้ยนะ…



อย่างท่่�
คณุ์หมอบอกเล้ย!

เราม่กฎวา่
ต้ิองสูวมอปุกรณ์์
ป้องกันเพ่�อ
ป้องกันโรคติิดต่ิอ!

สูวมใสู่หน้ากาก
ติามกฎท่่�กำาหนดไว้

เม่�อใช้แล้้วคริ่ั�งหนึ�ง
ต้ิองนำาไปทิ่�งทั่นท่่

ห้ามพับ
แขนเสู่�อนะ

สูวมอปุกรณ์์
ป้องกันเพ่�อ
ป้องกันการติิด
เช่�อท่ติุิยภัมิู! ห้ามริ่บัม่อโดยใช้

ม่อเปล่้าหริ่อ่
สูวมชุดปกติิโดย
เด็ดขาด!

ล้้างม่อ
ด้วยสูบู่

ฆ่าเช่�อให้ด่

หลั้งการติรวจึ
อย่างล้ะเอย่ด… สูรุปวา่

เขาไม่ได้ติิดเช่�อโนโร
ไวริ่สัู
แต่ิเป็นหวดัธรรมดาคริ่บั

เธอก็ติรวจึไม่
พบอะไร
เหม่อนกันนะ!

จึากเหติกุารณ์์ในคราวน่�
ท่ำาให้ผิมสูำานักผิิดแล้้วจึะ
ระวงัตัิวในคริ่ั�งต่ิอไปคริ่บั

วธิีกี�รจำดัก�ร
①① นำาผ้ิาลิ้นินท่่�ปนเปื� อน นำาผ้ิาลิ้นินท่่�ปนเปื� อน
     ใสู่ในถงุพล้าสูติิกแล้้วปิดผินึกให้แน่น     ใสู่ในถงุพล้าสูติิกแล้้วปิดผินึกให้แน่น

② ฉ่ัดสูเปรย์ฆ่าเช่�อฉ่ัดสูเปรย์ฆ่าเช่�อ
     ล้งบนจึดุท่่�ปนเปื� อน     ล้งบนจึดุท่่�ปนเปื� อน

③③ พวกหน้ากาก ถงุม่อ กระดาษ พวกหน้ากาก ถงุม่อ กระดาษ
　　ต้ิองนำาไปทิ่�งทั่นท่่ต้ิองนำาไปทิ่�งทั่นท่่

หน้�ก�กอุน�มััยหน้�ก�กอุน�มััย

ถุงุมืัอุแบับัใช้้แล้้วทิำ�งถุงุมืัอุแบับัใช้้แล้้วทิำ�ง

เสืื้�อุก�วน์ปล้อุดเชื้�อุ

นำำ�ผ้้�ลิินิำนำท่ี่�ปนำเป้ื้อนำไปต้้มเพ่ื่�อฆ่่�เช้่ื้อ
หรือ่ฆ่่�เช้่ื้อด้้วยนำำ้�ย�ฆ่่�เช้่ื้อ



ท่่น่�คงจึะเขา้ใจึด่แล้้วใช่ไหม
วา่อนัติรายมันอยู่ใกล้้ตัิวกวา่ท่่�คิด?

สูขุอนามัยแล้ะความปล้อดภัยัในท่่�ท่ำางาน
เป็นเริ่ ่�องสูำาคัญท่่�แต่ิล้ะคนต้ิองใสู่ใจึ
แล้ะริ่กัษากฎระเบ่ยบให้ด่

ท่่น่�ล้องมา
ย้อนดกูรณ่์ศึีกษา
อก่คริ่ั�งกันเถอะ

ความซุุ่่มซุ่่ามของตัิวล้ะครในเริ่่�องความซุุ่่มซุ่่ามของตัิวล้ะครในเริ่่�อง
มันคล้้ายใครบางคนเล้ยเนอะมันคล้้ายใครบางคนเล้ยเนอะ อ่�อ?

วา่ยังไงนะ?

ไอห้ยา...ไอห้ยา...

จดุ้ท่�ตู้องระวงัในงานด้แูลปรนนิบััติู

ให้สูวมใสู่รองเท้่าท่่�ล่้�นยาก แล้ะใสู่ใจึในเริ่่�อง 4สู. 
(ดสูู่�อการสูอนประกอบ)

ติอนท่่�ม่อไม่วา่งทั่�งสูองขา้ง อาจึหกล้้มหริ่อ่เกิด
อนัติรายท่่� ไม่คาดคิด
จึงึต้ิองระมัดระวงั

ระมััด้ระวงัตูอนท่�มืัอไม่ัวา่ง
ทั�งสุองข้า้ง

ไม่ัช่ว่ยพยุงด้้วยท่าทางท่�ฝืน

ระมััด้ระวงัรอยเปื้� อนหร์อื
เปียกตูามัพื�น

ระวงัอย่าให้ติูด้โรคติูด้ตู่อ

การช่วยพยงุด้วยท่่าท่างท่่�ฝืนหริ่อ่ผิิดธรรมชาติิ 
อาจึเป็นสูาเหติขุองการปวดหลั้ง

อย่าสัูมผัิสูอาเจึย่นหริ่อ่อจุึจึาระปัสูสูาวะ
โดยติรง



อนัติรายหริ่อ่อบัุติิเหติจุึากการ
ท่ำางาน
เป็นปัญหาใกล้้ตัิวท่่� ไม่ใช่
เริ่ ่�องของคนอ่�นอย่างแน่นอน

เวล้าท่่�ม่อะไรเกิดขึ�น

เอาล่้ะ!
มาใสู่ใจึเริ่ ่�องอบัุติิเหติุ
จึากการท่ำางาน
แล้้วมาพยายามในท่กุ ๆ 
วนักันเถอะ!

การคอยติิดต่ิอสู่�อสูาร
กับคนในท่่�ท่ำางานอยู่เสูมอ
ก็เป็นเริ่ ่�องสูำาคัญเหม่อนกันนะ

อยากจึะให้จึำากันไวว้า่
การริ่กัษากฎระเบ่ยบถ่อเป็น
การปกป้อง "รา่งกาย" "
ครอบคริ่วั" 
แล้ะ "การใช้ช่วติิ"

อ่�ออ่�ออ่�ออ่�อ

โรคลมัแด้ด้ระหวา่งท่�ช่ว่ย
อาบันำ�า

เมืั�อเลิกงานกะกลางคืนให้
นอนหลับัให้เพ่ยงพอ!

เมืั�อม่ัปัญหาให้ข้อคำา
ปร์กึษา

ยืด้เสุ้นยืด้สุายเพื�อป้องกัน
การปวด้หลัง!

งานด้แู
ล

ปรนนิบัั
ติู

เร ื�อุงพวกนี�ก็ต้ิอุงระวงั!
เคล็้ดลั้บัเพื�อุคว�มัปล้อุดภัยแล้ะ
สื้ขุภ�พทีำ�ดี!

เน่�องจึากในห้องอาบนำ�านั�นม่อากาศีรอ้นแล้ะม่
ความช่�นสูงู จึงึม่กรณ่์ท่่�ผิู้ดแูล้เป็นล้มแดดเพิ�มมาก
ขึ�น (ดสูู่�อการสูอนประกอบ)

ความออ่นเพล่้ยเป็นสูาเหติขุองอบัุติิเหติจุึากการ
ท่ำางาน เม่�อเลิ้กงานกะกล้างค่นให้นอนหลั้บให้เพ่ยง
พอในสูถานท่่�ท่่�ปิดกั�นแสูงอาทิ่ติย์ได้

เม่�อม่ปัญหาเกิดขึ�น อย่ากังวล้อยูค่นเด่ยวให้ปริ่กึษา
คนรอบขา้งหริ่อ่แพท่ย์ผิู้เช่�ยวชาญ

ย่ดเสู้นย่ดสูายเพ่�อคล้ายความตึิงของรา่งกาย แล้ะ
ป้องกันการปวดหลั้ง (ดสูู่�อการสูอนประกอบ)



เร์ย่นรูผ่้่านภัาพ

มารูถึ้งอนัติรายท่่�ซุ่่อนตัิวอยู่ขณ์ะท่ำางานในท่่�ท่ำางานกันเถอะ!

การฝึกอบัรมัเพื�อคาด้การณ์์อันตูราย (KYT)

ตูรงน่�เป็นจดุ้
อันตูราย! ไม่กำาจึดัของเสู่ย

หริ่อ่อาเจึย่นด้วย
ม่อเปล่้า

อนัติรายถ้าม่ของ
กระจึดักระจึายอยู่
ติามพ่�น

ไม่ฝืนช่วยพยงุด้วย
ตัิวคนเด่ยว

มัาคิด้กันวา่ตูรงไหนอันตูรายบ้ัาง!

ลองมัาคิด้กันวา่ยังม่ัตูรงจดุ้ไหนอ่กท่�อันตูราย

เข้้าใจได้้ด้้วยการ์ต์ูนู
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยในงาน
ด้แูลปรนนิบััติู
เผิยแพรเ่ม่�อเด่อนม่นาคม 2020

เผิยแพร:่กระท่รวงสูาธารณ์สูุขแรงงานแล้ะสูวสัูดิการ
โครงการ: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
กำากับดแูล้: คณ์ะกรรมการสู่งเสูริ่มิการจึดัท่ำาสู่�อการสูอนด้านอาช่วอนามัยแล้ะ

ความปล้อดภัยัในการท่ำางาน
การจึดัท่ำาสู่�อการสูอนเพ่�อความปล้อดภัยัเก่�ยวกับงานดแูล้ปรนนิบัติิ

ผิลิ้ติ: Sideranch Inc. 



ติิดต่ิอสูอบถามเก่�ยวกับเอกสูารน่�

แผินกความปล้อดภัยั กรมอาช่วอนามัยแล้ะความปล้อดภััย สูำานัก
มาติรฐานแรงงาน กระท่รวงสูาธารณ์สูขุแรงงานแล้ะสูวสัูดิการ


