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ビルクリーニング業の安全衛生
เข้า้ใจได้้ด้้วยการ์ต์ูนู
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยในงานทำำาความัสุะอาด้อาคาร

ん が でで わ か る ภัาษาไทำย
タイ語版



วันัน้�เรามาเรีย้นร้ �เก้ี่�ยวักัี่บ
สุขุอนามัยและควัามปลอดภัยั
ในงานทำำาควัามสุะอาดอาคาร
กัี่นเถอะ!

"หกี่ล�ม" น้�มันเยอะกี่วัา่อย่างอ่�น
แบบขาดลอยเลยนะ…

เขาคอยทำำาให�
รอบ ๆ ตััวัเราสุะอาดอย้เ่สุมอ 
ร้ �สึุกี่ขอบคณุมากี่ ๆ เลย

นั�นสิุนะ!

เรี ิ�มจากี่มาดสุ้ถานกี่ารณ์
กี่ารเกิี่ดอบัุติัเหตัจุากี่กี่ารทำำางาน
กัี่นเถอะ!

สุาเหตัหุลักี่ ๆ ของอบัุติัเหตัจุากี่
กี่ารทำำางาน
เป็นไปตัามน้�เลย

คร�าบ/ค่า!

แต่ัโดยร้ปธรรมแล�วั
พวักี่เขาทำำางานยังไง
กัี่นบ�างนะ

สุงสัุยจงัเนอะ

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

อ�างองิ : "ข�อมล้วัเิคราะห์กี่ารเกิี่ดอนัตัรายหรีอ่อบัุติัเหตัจุากี่กี่ารทำำางานในงานทำำาควัามสุะอาดอาคาร" 
สุมาคมกี่ลางเพ่�อกี่ารป้องกัี่นอนัตัรายหรีอ่อบัุติัเหตัจุากี่กี่ารทำำางาน (สิุงหาคม 2019)

１ หกี่ล�ม 1705 ราย

2 ตักี่จากี่ท้ำ�สุง้/พลัดตักี่ 656 ราย

3 กี่ารเคล่�อนไหวัผิิดท่ำาทำาง/กี่ารเคล่�อนไหวัผิิด
ธรรมชาติั 370 ราย

4 ถก้ี่เครี่�องจกัี่รหน้บ/ติัดอย้่ในเครี่�องจกัี่ร 203 ราย

5 กี่ารชนอย่างรุนแรง 200 ราย



ใช่เลย

แต่ัถึงจะพด้วัา่ "หกี่ล�ม" 
มันก็ี่ม้อย้่หลายกี่รณ้

หรีอ่ไม่ก็ี่ เทำ�าล่�นบนพ่�นเปียกี่ท้ำ�
อย้่ระหวัา่งทำำาสุะอาด

เป็นเรี ่�องท้ำ�เกิี่ดขึ�นบ่อย
ในช้วัติัประจำาวันัเลยเนอะ...

ก็ี่แปลวัา่อบัุติัเหตัจุากี่กี่ารทำำางาน
มักี่จะเกิี่ดขึ�นใกี่ล�ตััวัเราสิุนะ

ตั�องทำำายังไงถึงจะ
ป้องกัี่นกี่ารหกี่ล�มได�นะ?

สุะสุางและจดัระเบ้ยบ
น้�มันวัุน่วัายแฮะ...

งา่ย ๆ ก็ี่
แค่ระวังัก็ี่ระวังัก็ี่พอแล�วัมั�ง?

ไม่ใช่แค่เฉพาะตััวัเอง
แต่ักี่ารจดัท้ำ�ทำำางานไม่ให�
คนอ่�นล�ม
ก็ี่เป็นเรี ่�องสุำาคัญนะ!!

ค..ครีบับบบ!

กี่ารทำำาให�เกิี่ดเป็นสุภัาพแวัดล�อม
ท้ำ�หกี่ล�มได�ยากี่โดยกี่ารสุะสุางและ
จดัระเบ้ยบรอบ ๆ ตััวัเราเป็นเรี ่�อง
สุำาคัญนะ

อย่างเช่น 
กี่รณ้ท้ำ�ม่อไม่วัา่งทัำ�งสุองม่อ 
แล�วัขาไปสุะดดุสุายไฟจนหกี่ล�ม

ห่อ?

สะส�งสะส�ง (Seiri) (Seiri)  
 สะดวก สะดวก (Seiton) (Seiton)  
สะอุ�ดสะอุ�ด (Seisou) (Seisou)  

สขุลัักษณะสขุลัักษณะ (Seiketsu) (Seiketsu)
  ↓↓
4 ส.4 ส.

ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่



สุำาหรีบัท้ำ�ทำำางาน
จะม้กี่ารใช�งานเครี่�องทำำาควัามสุะอาด
หรีอ่เวัชภัณัฑ์์
ซึึ่�งถ�าใช�งานไม่ถก้ี่ตั�องล่ะก็ี่
อาจนำาไปสุ้่กี่ารบาดเจบ็สุาหัสุได�เลยนะ

ดังนั�น เรามาระวังัทัำ�งตััวัเราเองและ
ผิ้�ใช�อาคารไม่ให�บาดเจบ็กัี่นเถอะ

"กี่ารตักี่จากี่ท้ำ�สุง้/พลัตัตักี่" 
ม้ตััวัอย่างอบัุติัภัยัแบบไหนบ�าง
เหรอครีบั?

ตััวัอย่างเช่น
ถ่อถงุขยะไวั�ทัำ�งสุองม่อ
แล�วัล่�นบนบันไดจน
พลัดตักี่ลงมา

ถ�างั�น

ก็ี่มาด้

ท้ำ�ทำำางานจรีงิกัี่นเถอะ!

เสุ้ยกี่ารทำรงตััวับนบันไดจนตักี่ลงมา
ระหวัา่งทำำาควัามสุะอาดกี่ระจกี่หน�าต่ัาง
อบัุติัเหตัเุช่นน้�ก็ี่ม้เช่นกัี่น

ถ�าบาดเจบ็สุาหัสุจนทำำางานไม่ได�ล่ะก็ี่
นอกี่จากี่คนในครอบครีวััจะเป็นห่วังแล�วั
ยังลำาบากี่เรี ่�องรายได�ด�วัยนะ…

อ่�อ เพราะอย่างนั�น
กี่ารรีบัม่อล่วังหน�าจงึสุำาคัญ!

กี่ารเผ่ิ�อเวัลาไวั�และ
ใช�งานอปุกี่รณ์ทำำางานให�ถก้ี่ตั�อง
ตัามขั�นตัอนท้ำ�กี่ำาหนดไวั�

ปฏิิบัติัตัามกี่ฎกี่ารสุวัม
อปุกี่รณ์ป้องกัี่น
เวัลาท้ำ�ใช�ตัอนทำำางานอย่าง
เครง่ครีดั

อนัตัรายจงั…!



ณ อาคารสุำานักี่งาน
แห่งหนึ�ง–

วันัน้�ทำำาควัามสุะอาด
ตัามกี่ำาหนดค่ะ

ใช�เครี่�องขดัพ่�น
ขดัลอกี่แวักี่ซ์ึ่ได�
เลยค่ะ

ครีบั!

ค่นน้�ม้กี่ารแสุดงสุดค่นน้�ม้กี่ารแสุดงสุด
ของวังดนตัรีท้้ำ�ชอบ…!ของวังดนตัรีท้้ำ�ชอบ…!

รีบ้ทำำางานให�เสุรีจ็รีบ้ทำำางานให�เสุรีจ็
เรีว็ั ๆ ด้กี่วัา่!เรีว็ั ๆ ด้กี่วัา่!

เตัรีย้มนำ�ายาขดัลอกี่
เรีย้บร�อย
ติัดแผ่ินขดัให�เข�าท้ำ�…

ตั�องรีบ้แล�วั!
อย่างน้�ก็ี่โอเคละ

เรี ิ�มเลย!

เครี่�องหยดุ
ทำำางาน…?

...ติัดตัั�งผิิด
เหรอเน้�ย…?

เด้�ยวักี่ารแสุดงสุด
ก็ี่เรี ิ�มพอด้…

วัุน่วัายจรีงิ
ใช�ม่อเปล่าก็ี่ได�!

ไม่ม้เวัลาแล�วั!
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ไม่เป็นไร

เอาล่ะ
ติัดตัั�งเรีย้บร�อย!แตัะโดนนิดหน่อย

เด้�ยวัไปล�างท้ำหลัง
ก็ี่ได�…

ยังไงก็ี่ตั�อง
รีบ้ทำำาให�เสุรีจ็

แล�วัไปรีบ้ไปด้
กี่ารแสุดงสุดให�ได�!

เอะ๊…
พ่�นยัง
ไม่แห�งด้…

เหวัอ!?

เกิี่ดอะไรขึ�น!?

ได�ยินเสุ้ยง
ดังมากี่เลย…

อ�าวั
เธอล�มเหรอ!?

ไม่เป็นไร…

โอย๊ยยย!?



วั�ายยยย

รุน่พ้�…!

เจบ็…

ขอโทำษครีบั 
พ่�นยังไม่แห�ง...
เป็นยังไงบ�างครีบั!?

ไม่ได�ใสุ่ถงุม่อน้�…!

อ่�ม ขอบคณุนะ
...อ�าวั

เธอสัุมผัิสุนำ�ายาขดัลอกี่
ด�วัยม่อเปล่าเหรอ!? ครีบั

พอด้วัา่รีบ้…

ถ�าไปสัุมผัิสุนำ�ายา
ขดัลอกี่
ด�วัยม่อเปล่าล่ะก็ี่

ผิิวัหนังอาจแพ�เป็นผ่ิ�น
ขั�นรุนแรงได�เลยนะ!?

วันัน้�ตั�องฝึกี่กัี่นใหม่
ตัั�งแต่ัพ่�นฐานแล�วัล่ะ!

ไม่ได�ค่ะ!
ตัอนน้�ค่อโอกี่าสุท้ำ�จะ
เติับโตัขึ�นของเธอ!

ไม่ด้กี่วัา่
ผิมม้ธรุะ…

สุดุทำ�าย ผิมก็ี่ถก้ี่สุอน
พ่�นฐานกี่ารทำำาควัามสุะอาดอก้ี่ครีั�ง
แบบไม่ปราน้ 
แล�วัก็ี่ไปไม่ทัำนกี่ารแสุดงสุดจนได�...

"ยิ�งรีบ้ 
ยิ�งตั�องรอบคอบ"

ร้ �สึุกี่กัี่บตััวัเองเลยวัา่

สุดุยอด–สุดุยอด–

ด้มากี่เลยเนอะ–ด้มากี่เลยเนอะ–



เอาล่ะ
เรี ิ�มเลยละกัี่น

รีบ้ไปก็ี่ไม่ม้อะไรด้
จะทำำาให�สุะอาด
ทำกุี่ซึ่อกี่ทำกุี่มมุ
เลย–!

30 นาท้ำให�หลัง...

...สุ่วันห�องสุ�วัมน้�
รอบ ๆ ชักี่โครกี่
คงจะลำาบากี่หน่อย

เอาล่ะ!
ถพ่้�นเสุรีจ็เรีย้บร�อย...

ถ�าไม่ทำำาควัามสุะอาดให�ด้ถ�าไม่ทำำาควัามสุะอาดให�ด้
เด้�ยวัคราบสุกี่ปรกี่เด้�ยวัคราบสุกี่ปรกี่
จะยิ�งเกี่าะแน่นจะยิ�งเกี่าะแน่น

...อ�าวั?

ม้ฝุุ่่ นเกี่าะอย่้ตัรง
ท้ำ�อย่างนั�นด�วัย

ตั�องเช็ดด�วัย

จรีงิ ๆ ตั�องใช�
"สิุ�งนั�น" ท้ำ�เป็น
อปุกี่รณ์เฉ
พาะน่ะนะ... แต่ัจะไปเอามา

ก็ี่วัุน่วัาย...

...ไม่ล่ะ! ปีนท้ำ�นั�งชักี่โครกี่
แล�วัทำำาควัามสุะอาดเลยด้
กี่วัา่!
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ฮบึ...

เอาล่ะ!

สุะอาดรียัึงนะ

ไม่สิุ
ร้ �สึุกี่วัา่ยังสุกี่ปรกี่
อย้่เลย...

อะ๊!?
แย่แล�วั!อก้ี่นิดนึง...

วั�ายยยยย!!

...เจบ็

...แย่ท้ำ�สุดุ
แต่ัวัา่...ตัรงนั�นก็ี่
ยังสุกี่ปรกี่อย้่... ทำำาควัามสุะอาดไป

ทัำ�งอย่างน้�เลยละ
กัี่น...

เฮ�อเฮ�อ



วั�ายยยยยยย!!

อ�าวั!?
ทำำาไมม้คนเข�ามา...

เป็นยังไง
บ�างคะ!?

โอย๊ยยย!!!!

จรีงิสิุ!! ล่มตัั�งป้าย 
"กี่ำาลังทำำาควัาม
สุะอาด" ไปเลย!

ก่ี่อนอ่�น ตั�องช่วัย
ผิ้�มาใช�บรีกิี่ารก่ี่อน!

หวัา
เกิี่ดอะไรขึ�นน่ะ!?

แล�วัก็ี่ตั�องตัั�งป้าย "
กี่ำาลังทำำาควัามสุะอาด"
ก่ี่อนเรีิ�มทำำางานเสุมอนะ

ถ�าทำำาอย่างนั�น
ผิ้�มาใช�บรีกิี่ารจะได�เดิน
ด�วัยควัามระมัดระวังั

อนัท้ำ�จรีงิ
ก็ี่ห�ามปีนขึ�นไปทำำางาน
บนท้ำ�นั�งชักี่โครกี่อย้แ่ล�วั

ช่วัยปฏิิบัติัตัาม
กี่ฎระเบ้ยบด�วัยนะ

ถึงคราวัน้�จะไม่เป็นอะไร
แต่ัถ�าบาดเจบ็ขึ�นมาน้�
เรี ่�องใหญเ่ลยนะ!

"กี่ฎระเบ้ยบม้เหตัผุิลของ
มันเสุมอ"

หลังจากี่นั�น เธอก็ี่
ปฏิิบัติัตัามกี่ฎระเบ้ยบ
โดยไม่อดิออดแต่ัอย่างใด

ฝุ่่ายเราก็ี่ตั�องฝุ่่ายเราก็ี่ตั�อง
ขอโทำษด�วัยค่ะขอโทำษด�วัยค่ะ



วันัน้�มาพยายาม
ไปด�วัยกัี่นนะคะ!

ฝุ่ากี่ตััวัด�วัย
นะคะ!

ฝุ่ากี่ตััวัด�วัยนะคะ!

เรี ิ�มจากี่
เก็ี่บขยะ

ได�ดฟ้ตุับอลเม่�อ
วัานไหม?
ยอดไปเลยเนอะ

4 ปีม้ครีั�งน้�นะ
รอแทำบไม่ไหวัเลย

โอย๊…

ต่ั�นเตั�นมากี่เลยค่ะ!
รอลุ�นฟตุับอลโลกี่
เลย!

เหม่อนโดนอะไรทิำ�ม
...เขม็เหรอ

เป็นอะไรไหมคะ?
...อม่มม
ไม่น่าเป็นอะไรนะ

ในห�องให�เธอจดักี่ารในห�องให�เธอจดักี่าร
สุ่วันฉันไปห�องอาบสุ่วันฉันไปห�องอาบ
นำ�าละกัี่นนำ�าละกัี่น
อากี่าศช่�นมากี่เลย…อากี่าศช่�นมากี่เลย…

ถ�าไม่เช็ดหยดนำ�า
ตัามเพดานด�วัย
เด้�ยวัขึ�นราแน่

อะ๊!
ล่มเอาไม�ถสุ้ำาหรีบั
ทำำาควัามสุะอาดเพดานมา!

ช่วัยไม่ได�
ย่นบนขอบอา่งอาบนำ�า
แล�วัเช็ดเอาละกัี่น

แค่น้�คงไม่เป็นไรน่า

ณ ห�องพักี่
ในโรงแรมแห่งหนึ�ง–
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เอาล่ะ
เช็ดจนสุะอาด…

วั�าย…!

เก่ี่อบไป…

ถ�ารว่ังลงไปน้�
เรี ่�องใหญเ่ลยนะ

!?

เหน่�อยหน่อย
นะคะ…

ทำำาควัามสุะอาด
ห�องอาบนำ�า
เสุรีจ็แล�วันะ

เป็นอะไร
ไปคะ!? เอ?๋

ม้เล่อดติัด
อย้่ท้ำ�เสุ่�อค่ะ!

เอ ๋อะไรเน้�ย!? เด้�ยวัจะรีบ้
จดัเต้ัยง
ให�เสุรีจ็ค่ะ

แล�วัไปโรง
พยาบาล
กัี่นนะคะ!

พอร้ �สึุกี่ตััวั
ก็ี่เรี ิ�มเจบ็ขึ�น
เรี ่�อย ๆ แล�วั…

งั�นคงโดนอะไรทิำ�ม
ตัอนท้ำ�เก็ี่บขยะ
อย่างท้ำ�คิดสิุนะ…



เหวัอออออ!!

นิ�วักี่�อยเทำ�า
กี่ระแทำกี่อย่างจงั
เลย…!

เกิี่ดอะไรขึ�นครีบั!?

ม้คนเจบ็ค่ะ…

แผิลท้ำ�นิ�วั
ไม่เป็นไรแล�วัครีบั

แต่ัเพราะวัา่ม้รอยเหม่อนถก้ี่
อะไรท้ำ�คล�าย ๆ เขม็ฉ้ดยาทิำ�ม

เพ่�อควัามแน่ใจ
ขอให�ตัรวัจเล่อดอย่างละเอย้ด
ด�วัยนะครีบั

แล�วัก็ี่
ถ�ามัวัแต่ัพด้
คยุกัี่น

จะทำำาให�ควัาม
ระมัดระวังั
หย่อนลงไปได�
นะครีบั

อก้ี่อย่าง สุำาหรีบัท้ำ�สุง้
ให�ใช� ไม�ถต้ัามกี่ฎ
เถอะนะครีบั

อนัท้ำ�จรีงิก็ี่ห�ามเก็ี่บขยะ
ด�วัยม่อเปล่าอย้แ่ล�วันะครีบั
เพราะเราไม่ร้ �เลยวัา่
จะม้อะไรถก้ี่ทิำ�งอย้่บ�าง

ค่ะ…

"ช่วังท้ำ�เรี ิ�มเคยชินเป็นอะไร
ท้ำ�น่ากี่ลัวัท้ำ�สุดุ"

เธอได�จำาใสุ่ใจ
เป็นอย่างด้

インスリン

ทำำาใจด้ ๆ ไวั�ค่าทำำาใจด้ ๆ ไวั�ค่า

เกิี่ดอะไรเกิี่ดอะไร
ขึ�น!?ขึ�น!?

เป็นยังไงเป็นยังไง
บ�าง!?บ�าง!?

เศษแกี่�วัเศษแกี่�วั

เขม็หมดุเขม็หมดุ
เขม็ฉ้ดเขม็ฉ้ด
อนิซ้ึ่ลินอนิซ้ึ่ลิน

หรีอ่อาจจะเป็นหรีอ่อาจจะเป็น
เขม็ฉ้ดยาอย่างเขม็ฉ้ดยาอย่าง
อ่�นก็ี่ได�…!อ่�นก็ี่ได�…!



ท้ำน้�คงจะเข�าใจด้แล�วัใช่ไหม
วัา่อนัตัรายมันอย้่ใกี่ล�ตััวักี่วัา่ท้ำ�คิด?

สุขุอนามัยและควัามปลอดภัยัในท้ำ�ทำำางาน
เป็นเรี ่�องสุำาคัญท้ำ�แต่ัละคนตั�องใสุ่ใจ
และรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบให�ด้

ท้ำน้�ลองมา
ย�อนดก้ี่รณ้ศึกี่ษา
อก้ี่ครีั�งกัี่นเถอะ

ควัามซุ่ึ่มซ่ึ่ามของตััวัละครในเรี่�องควัามซุ่ึ่มซ่ึ่ามของตััวัละครในเรี่�อง
มันคล�ายใครบางคนเลยเนอะมันคล�ายใครบางคนเลยเนอะ อ่�อ?

วัา่ยังไงนะ?

ไอ�หยา...ไอ�หยา...

จดุ้ท่ำ�ตู้องระวงังในงานทำำาความัสุะอาด้อาคาร

การทำำางานบนท่ำ�สูุง

การทำำางานในท่ำ�แคบ

ตัู�งป้าย “กำาลังทำำาความั
สุะอาด้”

สุวมัใสุ่ถุงุมืัอ

ถ�าท้ำคราบสุกี่ปรกี่ติัดอย้่บนท้ำ�สุง้ 
อย่าปีนขึ�นไปบนจดุท้ำ�ย่นไม่มั�นคง
ให�ทำำาควัามสุะอาดด�วัยวัธิีท้้ำ�กี่ำาหนดไวั�ตัามกี่ฎ

ตัามสุถานท้ำ�แคบเช่นสุ่วันลึกี่ของห�องนำ�า 
ตั�องระวังัให�ด้เพราะหัวัอาจโขกี่กัี่บอะไรได�

เม่�อม่อไปสัุมผัิสุโดนนำ�ายาขดัลอกี่อาจทำำาให�
ผิิวัหนังอกัี่เสุบได� 
เวัลาท้ำ�ใช�จงึควัรสุวัมใสุ่ถงุม่ออย้่เสุมอ

ขอให�ตัั�งป้ายท้ำ�
เขย้นวัา่ 
“กี่ำาลังทำำาควัาม
สุะอาด” 
เพ่�อป้องกัี่นไม่ให�ม้
คนเดินผ่ิานเข�ามา
ระหวัา่งท้ำ�ทำำางาน



อนัตัรายหรีอ่อบัุติัเหตัจุากี่กี่าร
ทำำางาน
เป็นปัญหาใกี่ล�ตััวัท้ำ� ไม่ใช่
เรี ่�องของคนอ่�นอย่างแน่นอน

เวัลาท้ำ�ม้อะไรเกิี่ดขึ�น

เอาล่ะ! มาใสุ่ใจเรี ่�องอบัุติัเหตัุ
จากี่กี่ารทำำางาน
แล�วัมาพยายามในทำกุี่ ๆ 
วันักัี่นเถอะ!

กี่ารคอยติัดต่ัอสุ่�อสุาร
กัี่บคนในท้ำ�ทำำางานอย้่เสุมอ
ก็ี่เป็นเรี ่�องสุำาคัญเหม่อนกัี่นนะ

อยากี่จะให�จำากัี่นไวั�วัา่
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบถ่อเป็น
กี่ารปกี่ป้อง "รา่งกี่าย" "
ครอบครีวัั" 
และ "กี่ารใช�ช้วัติั"

อ่�ออ่�ออ่�ออ่�อ

เร์ย่นรูผ่้่านภัาพ/
รูปถุ่าย

มาร้ �ถึงอนัตัรายท้ำ�ซ่ึ่อนตััวัอย่้ขณะทำำางานในท้ำ�ทำำางานกัี่นเถอะ!

การฝึกอบรมัเพื�อคาด้การณ์์อันตูราย (KYT)

ตูรงน่�เป็นจดุ้
อันตูราย! ไม่ปีนขึ�นไปบน

อา่งล�างหน�า

ไม่วัางอปุกี่รณ์
ทำำาควัามสุะอาดทิำ�ง
ไวั�

ตัั�งป้าย “กี่ำาลัง
ทำำาควัามสุะอาด”
ไวั�ท้ำ�หน�าทำางเข�า

มัาคิด้กันวา่ตูรงไหนอันตูรายบ้าง!

ลองมัาคิด้กันวา่ยังม่ัตูรงจดุ้ไหนอ่กท่ำ�อันตูราย
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