
อนามััยและความัปลอดภััยของอุตสาหกรรมัการผลิต 3 ภัาค*
*อุุตสาหกรรมการผลิิต 3 ภาคในท่ี่�น่�คือุ อุุตสาหกรรมหล่ิอุวััสดุุ อุุตสาหกรรมผลิิตเครื�อุงจัักร แลิะอุุตสาหกรรมเก่�ยวักับข้้อุมูลิไฟฟ้าแลิะอิุเล็ิกที่รอุนิกส์

ภัาษาไทย
タイ語ま ん が でで わ か る



วัันน่�
เรามาเร่ยนรู้เก่�ยวักับอุนามัย
แลิะควัามปลิอุดุภัยท่ี่�โรงงานกันดุ่กว่ัา

โห "ถููกหนีบ ถููกเกี�ยวหรือพััน"
เป็น 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุ
ทั�งหมัดเลยนะครับ

เราต้อุงระมัดุระวัังเก่�ยวักับ
ควัามปลิอุดุภัยนะ เพราะต้อุงใช้้วััสดุุ
ท่ี่�หนักแลิะเครื�อุงจัักรดุ้วัย

อืุ�ม

ก่อุนอืุ�นไปดูุสาเหตุ
การเกิดุอุุบัติเหตุ
จัากการที่ำางานดุ่กว่ัา

สาเหตุหลัิกข้อุงการเกิดุ
อุุบัติเหตุจัากการที่ำางานม่ดัุงน่�นะ

คร้าบ  

ดูุเข้าที่ำางานสิ
ดูุเช่้�ยวัช้าญ
มากๆเลิย อุยากรู้จัังว่ัาเข้า 

ที่ำางานอุะไรอุยู่นะ

อัตราการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมัการผลิต 3 ภัาค

อ้างอิงจากรายงาน "สถูานะการบาดเจ็บของคนงาน"กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ (2009-2018) 
และนำาตัวเลขจาก 3 ภัาค คือ อุตสาหกรรมัหล่อวัสดุ อุตสาหกรรมัผลิตเครื�องจักร  

และอุตสาหกรรมัเกี�ยวกับข้อมูัลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มัาคำานวณ

１ ถููกหนีบ ถููกเกี�ยวหรือพััน 32%
2 ของลอยมัา ตกลงมัา 13%
3 หกล้มั 12%
4 ตกลงไป 10%
5 เคลื�อนไหวผิดท่า ฝืืน 8%
6 ตัดหรือขูด 8%

ค่า



ใช่้แล้ิวั
งั�น
ลิอุงมาดูุท่ี่�กรณ่ีตัวัอุย่างข้อุง
อุุบัติเหตุจัากการที่ำางานกันดุ่กว่ัา!

หรือุกรณ่ีลืิ�นล้ิม

เพราะนำ�ามันท่ี่�อุยู่บนพื�น

เหตุการณ์ีเหล่ิาน่�เกิดุข้้�นบ่อุยมาก

ที่ำาไมถ้ึง
เกิดุอุุบัติเหตุจัาก
การที่ำางานหรอุคะ

เหตุผลิหลัิก 
เป็นเพราะไม่ปฏิิบัติตาม
กฎระเบ่ยบควัามปลิอุดุภัยนะ

เช่้นกฎแบบไหน
หรอุครับ

แค่นั�นเอุงหรอุเน่�ย

น้กว่ัาจัะม่กฎท่ี่�ซัับซ้ัอุน
มากกว่ัาน่�ซัะอุ่ก…

อุปกรณ์นิรภััยเป็น
สิ�งสำาคัญในการปกป้อง
ร่างกายของเรานะ!

คะ.. คร้าบบบบบ!

กฎพื�นฐานหลัิกๆก็สวัมใส่
อุุปกรณ์ีนิรภัยตามท่ี่�กำาหนดุ
เช่้น รอุงเท้ี่านิรภัยแลิะถุึงมือุตามท่ี่�ระบุ

ตัวัอุย่างเช่้น
เพราะว่ัาใส่ถุึงมือุจ้ังถูึก 
เครื�อุงจัักรท่ี่�หมุนอุยู่พันเข้้าไป

หืมั



ตัวัอุย่างเช่้น
ถ้ึาเราไม่สวัมอุุปกรณ์ีนิรภัยเวัลิา
ที่ำางานโลิหะแล้ิวัไปสัมผัสเครื�อุงจัักร
เราอุาจัไดุ้รับบาดุเจ็ับไดุ้

หรือุในงานเชื้�อุม
เราอุาจัจัะดูุดุฝุุ่�นเข้้าไป
หรือุผิวัหนังกับตาอุาจัไดุ้รับผลิกระที่บไดุ้

การใช้้เครื�อุงจัักร
แลิะเครื�อุงมือุท่ี่�เส่ยแล้ิวั
ก็อัุนตรายใช่้ไหมครับ

ใช่้สิ

ถ้ึางั�น

เดุ่�ยวัลิอุงไปดูุ

ข้อุงจัริงกันดุ่กว่ัา!

หากคิดุว่ัาม่บางอุย่างผิดุปกติไป
ให้ร่บรายงาน
ผู้ดูุแลิฝุ่�ายจัะดุ่กว่ัา

เป็นงานท่ี่�มากับ
อัุนตรายเลิยนะคะ

นั�นแหลิะ
คือุเหตุผลิท่ี่�อุุปกรณ์ีนิรภัย 
เป็นสิ�งสำาคัญมากๆ

ถ้ึาไม่สวัมใส่
มันให้ถูึกท่ี่�ถูึกเวัลิา
ก็จัะไม่ม่ประโยช้น์
เลิยนะ!

เข้้าใจัแล้ิวัครับ

อุุปกรณ์ีนิรภัยม่อุยู่
หลิายประเภที่ข้้�นอุยู่กับ
ประเภที่ข้อุงงานท่ี่�เราที่ำา



CASE1
อุบัติเหตุที�เกิดจากเครื�องเจาะ

สวัมชุ้ดุที่ำางานตามกฎ
สวัมใส่แว่ันตานิรภัย แลิะห้าม

สวัมใส่ถุึงมือุ

น่�คือุกฎ
เวัลิาที่ำางาน
กับเครื�อุงเจัาะ

ถ้ึงแม้จัะเป็นเพื�อุ 
หล่ิกเล่ิ�ยงการบาดุเจ็ับ

แต่จัริงๆ
อุยากสวัมถุึงมือุจัังเลิย
ไม่อุยากให้มือุสกปรก

โอุเค!
เร่ยบร้อุย คุณีๆ

ถ้ึาสะดุวัก
ช่้วัยฉัันที่ำาควัามสะอุาดุ
อุะไหล่ิหน่อุยสิ

ไดุ้ครับ!

สวัมอัุนน่�ดุ้วัย

สารที่ำาควัามสะอุาดุ
จัะไดุ้ไม่โดุนมือุนะ

แค่น่�ก็น่าจัะ
เสร็จัแล้ิวัแหลิะ

แต่จัะว่ัาไป



ถุึงมือุน่�
ใช้้ง่ายมากๆเลิย

ใหญ่ไปนิดุน้ง
แต่ว่ัาบางมาก

ที่ำางานลิะเอุ่ยดุๆ
ก็ไม่น่าม่ปัญหานะเน่�ย

ดุ่เลิย!
พรุ่งน่�เดุ่�ยวัลิอุงใช้้
ตอุนใช้้เครื�อุงเจัาะดุ่กว่ัา

วัันรุ่งข้้�น

ถุึงมือุน่�มันดุ่จัริงๆเลิย

ถ้ึงแม้มันจัะใหญ่ไปนิดุน้ง
แต่แค่ระวัังหน่อุย
ก็ไม่ม่ปัญหาเลิย

น่�นาย!

เอุ๋
อุะไรหรอุครับ

อ๊ะ!
แย่แล้ว!

ว้ากกก!

ปลอดภััยไว้ก่อน
ปลอดภััยไว้ก่อน



ข้อควรระวังการใช้้เครื�องจักร

ข้อที� 1

ข้อที� 2

ห้ามัใส่  
ถุูงมืัอ!

ระวังถุูงมืัอโดนเครื�องจักรเกี�ยวเข้าไป!

ปิดเครื�องเมืั�อไม่ัได้ใช้้เครื�องจักร!

ห้ามใส่ถุึงมือุข้ณีะใช้้เครื�อุงจัักรท่ี่�หมุน  
ไดุ้ เนื�อุงจัากม่ควัามเส่�ยงท่ี่�จัะถูึกเก่�ยวั 
 เข้้าไปกับเครื�อุง

ปิดุเครื�อุงทุี่กครั�งหลัิงเลิิกใช้้งานหรือุหยุดุใช้้งาน  
ชั้�วัข้ณีะ

ระวังการใช้้งานของเครื�องจักรที�หมุันได้นะครับ!

OFF

เกือบแล้วเชี้ยว!

OFF！

นี�นายทำาอะไรอยู่นะ!

เมื�อุก่�เผลิอุไปนิดุน้ง
แล้ิวัถุึงมือุถูึกเก่�ยวั
แล้ิวัดุ้งเข้้าไปครับ

ถุึงมือุเข้าห้ามใช้้
เพราะมันอัุนตรายอุาจั
ถูึกเก่�ยวัเข้้าไปกับเครื�อุงนะ

ข้อุโที่ษครับ…!



CASE2
อุบัติเหตุจากงานโลหะ

หื�ม
อุย่างง่�น่�เอุง

อุ่านอุะไร
อุยู่หรอุ

พอุดุ่เราถูึกมอุบหมายงาน
เครื�อุงตัดุนะ

แล้ิวัม่เรื�อุงท่ี่�อุยากศ้ึกษา
นิดุหน่อุยเลิยอุ่าน
คู่มือุเครื�อุงจัักรอุยู่

กระตือุรือุร้น
ดุ่จัังเลิยนะ!

เมื�อุก่�ก็
ม่คนอืุ�นอุ่านอุยู่

พอุดุ่มันเป็นเครื�อุงจัักร 
รุ่นเก่าเลิยม่คู่มือุแค่
เล่ิมเดุ่ยวัดุ้วัย

อุ๊ะ! 

แย่แล้ิวั!

อุ๊ะ!
คู่มือุมัน

อุ่อุ



โอ้ยย! เป็นอะไร
รึเปล่า!?

แย่แล้ิวั!
คู่มือุ
ท่ี่�ม่เล่ิมเดุ่ยวั
ยับเยินเลิย

เพราะม่สิ�งแปลิก
ปลิอุมเข้้าไป
เลิยที่ำาให้ตัดุไม่ตรงอุ่ก!

ข้อุร้อุงหล่ิะ!
อุย่าไปบอุกคนอืุ�นเรื�อุงน่�นะ
เราไม่ไดุ้บาดุเจ็ับดุ้วัย

ถ้ึาผู้จััดุการฝุ่�าย
รู้เข้้าเราต้อุง
โดุนดุ่าแน่เลิย

ไม่ัได้นะ!

ถ้ึงแม้จัะเป็น
อุุบัติเหตุเล็ิกน้อุย
แต่ก็ต้อุงแจ้ังนะ!

โถ่ึ….

ข้อุโที่ษนะครับ
เพราะผมไม่ไดุ้ระวัังตัวั



ข้อควรระวังในงานโลหะ

ข้อที� 1

ข้อที� 2

รายงานทันทีหากมีัสิ�งผิดปกติเกิดขึ�น!

ปลอดภััยไว้ก่อน!

ถ้ึาเครื�อุงจัักรม่ปัญหาให้ร่บแจ้ัง ผู้จััดุการฝุ่�าย

อุนามัยแลิะควัามปลิอุดุภัย  อุนามัยแลิะควัามปลิอุดุภัย  
ข้อุงตัวัคุณีเอุงแลิะเพื�อุน ข้อุงตัวัคุณีเอุงแลิะเพื�อุน 
 ร่วัมงานมาก่อุนผลิิตภัณีฑ์์   ร่วัมงานมาก่อุนผลิิตภัณีฑ์์  
แลิะสินค้าแลิะสินค้า

อย่าเอามืัอวางบนเครื�องที�กำาลังทำางานอยู่นะครับ!

ดุ่แล้ิวั
ท่ี่�ไม่ไดุ้เป็น
อุะไรมาก

เอุ๋?

คู่มือุหรือุผลิิตภัณีฑ์์
ค่อุยที่ำาใหม่ก็ไดุ้

ร่างกายข้อุงคุณี
สำาคัญกว่ัาอุยู่แล้ิวั

ถ้ึาคุณีบาดุเจ็ับ

คนท่ี่�ที่ำางาน
แลิะครอุบครัวัก็จัะเป็น
ห่วัง

คุณีเอุงก็จัะลิำาบาก 
ใช่้ไหมหล่ิะ

ข้อุโที่ษดุ้วัยครับ…

เอุาล่ิะ!
มาเช็้คข้้อุควัรระวัังกันอุ่กครั�งดุ่กว่ัา!



CASE3
อุบัติเหตุหกล้มัในโรงงาน

อืุม..
อัุนน่�

ไม่ผ่านเพราะ
ไม่ไดุ้มาตรฐานสินะ

ใกล้ิถ้ึง
เวัลิาเลิิกงานลิะ

คืนน่�ม่ธุุระ

ยังไงก็จัะกลัิบบ้าน
ตรงเวัลิาให้ไดุ้!

หืม?
แปลิกจััง

ข้อุโที่ษนะครับ!
เครื�อุงม่เส่ยง
แปลิกๆครับ!
ผลิิตภัณีฑ์์ท่ี่�อุอุกมา
ก็ม่ปัญหาครับ!

ไหนๆ…

น็อุต
หลิวัมแฮะ

หยิบกล่ิอุง
เครื�อุงมือุมาให้หน่อุย!

ครับ!

อย่าวิ�งนะ!

คะ.. ครับ!

สะดุ้ง



อุยู่ไหนเน่�ย

โกดััง

ต้อุงร่บแล้ิวั!
จัำาไดุ้ว่ัาอุยู่แถึวัน่�นะ…

เจัอุแล้ิวั!
อุยู่ตรงน่�น่�เอุง

อุ้ะ!
ม่รถึบรรทุี่กข้วัาง
ที่างเข้้าอุยู่!

ต้อุงอุ้อุม 
ไปข้้างหลัิงแล้ิวัสิ!

โอุเค!  

น่าจัะทัี่นแฮะ!

ว้ากกก!



注意！注意！

ไม่วิั�งภายในโรงงานหรือุโกดัุงแลิะเมื�อุเจัอุมุมเล่ิ�ยวัหรือุ  
ที่างแยกให้หยุดุแล้ิวัตรวัจัสอุบที่างซ้ัาย-ข้วัาก่อุน

ระวัังพื�นเปียก ข้อุงท่ี่�ยื�นอุอุกมา สายไฟ หรือุรถึยกแลิะ  
ส้อุมรถึยก

ห้ามสวัมรอุงเท้ี่าท่ี่�ช้ำารุดุ รอุงเท้ี่าแตะ หรือุรอุงเท้ี่าส้นสูง

ข้อควรระวังภัายในโรงงาน

ข้อที� 1 ห้ามัวิ�งในโรงงานและ  
ให้ระวังตามัมุัมัเลี�ยว!

ระมััดระวังตามัทางเดิน
เพืั�อป้องกันการหกล้มั

ข้้อควรระวัง!

ให้สวมัรองเท้านิรภััยตามั 
 ที�กฎบังคับไว้

ข้อที� 3 

ข้อที� 2 

ระวังการลื�นล้มั 
 ให้มัากๆนะครับ

ไม่ก่�วัันต่อุมา

หกล้ิมแล้ิวักระดูุกแข้นหัก
แลิะเป็นแผลิท่ี่�ใบหน้าอุ่ก…

แย่จัังเลิยนะ

เตือุนแล้ิวัใช่้ไหมว่ัา
ห้ามวิั�ง

พอุร่บก็จัะเกิดุ
เรื�อุงแบบน่�แหลิะ

หลัิงจัากน่�
เข็้ดุแล้ิวัจัำาดุ้วัยนะ

การหกล้ิมท่ี่�โรงงาน
หรือุในโกดัุง
อุาจัที่ำาให้บาดุเจ็ับ
ร้ายแรงไดุ้นะ



CASE4
อุบัติเหตุจากเครื�องขัด

ขอโทษครับ!
เผลอตื�นสายครับ!

ช้้ามัาก!

งานกอุงเต็มเลิยนะ!

งานเครื�อุงขั้ดุวัันน่�
เป็นงานข้อุงเรา 2 คนนะ

มาสายแบบน่�
ส่งผลิไปถ้ึงกระบวัน
การต่อุ ๆไปนะ!

ข้อุโที่ษครับ!

รีบ ๆ
ไปเปลี�ยนเสื�อผ้ามัาเดี�ยวนี�!

ครับ!

ปลิอุดุภัยไว้ัก่อุนปลิอุดุภัยไว้ัก่อุน



น่�! แต่งตัวัอุะไร 
ข้อุงนายเน่�ย!

แว่ันตานิรภัย
เบ่�ยวั!

หน้ากากกันฝุุ่�น
ก็เบ่�ยวั!

กระดุุม
ตรงแข้นเสื�อุ
ก็ไม่ไดุ้ติดุ!

ร่บแบบน่�
ก็ไม่ไดุ้นะ!

การใส่เสื�อุผ้าแลิะอุุปกรณ์ี 
นิรภัยให้ถูึกต้อุงเป็นมาตรฐาน
ข้อุงควัามปลิอุดุภัยนะ!

คร้าบ

ต้อุงเอุาคืนเวัลิาท่ี่�หายไป
ให้ไดุ้

โอุเค!

เสร็จัไปหน้�ง!

ลุิยอัุนต่อุไปเลิย
ลิะกัน!



注意！注意！

ข้อควรระวังการใช้้เครื�องมืัอ

สวัมใส่ชุ้ดุที่ำางานแลิะอุุปกรณ์ีนิรภัย (แว่ันตานิรภัยหรือุ   
หน้ากากกันฝุุ่�น) 

เครื�อุงจัักรท่ี่�หมุนเช่้นเครื�อุงขั้ดุนั�น หลัิงจัากปิดุเครื�อุงแล้ิวั  
ให้หยุดุหมุนสนิที่ก่อุน ค่อุยวัางลิง

ตรวัจัสอุบว่ัาไม่ม่ตัวัที่ำาลิะลิายหรือุวััสดุุไวัไฟอุยู่รอุบ 
  ตัวัเรา

ข้อที� 1 สวมัชุ้ดทำางานและอุปกรณ์  
นิรภััยตามักฎระเบียบ

ระมััดระวังจนกว่าเครื�องจะ 
 หยุดเคลื�อนไหว!

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ไม่ัมีัวัตถุูอันตรายรอบ 
 ตัวเรา

ข้อที� 3 

ข้อที� 2 

ระวังการใช้้งานเครื�องขัด 
 กันด้วยนะครับ!

โอ้ย!

เป็นอุะไร
ร้เปล่ิา!?

เครื�อุงขั้ดุ
ท่ี่�วัางอุยู่บนพื�น
ตกลิงมาน่ะครับ

นายวัางเครื�อุงขั้ดุ
ลิงก่อุนมัน
หยุดุหมุนใช่้ไหม

ข้อุโที่ษครับ..

เจ็บ!



CASE5 
อุบัติเหตุจากการใช้้เครื�องมืัออย่างไม่ัเหมัาะสมั

อุะไหล่ิไฟฟ้าน่�
เชื้�อุมแผ่น
วังจัรพิมพ์แล้ิวัก็…

โอุเค เร่ยบร้อุย!

ตรงปลิาย
ม่เศึษตะกั�วัเหลืิอุ
อุยู่เต็มเลิย

ขั้ดุดุ้วัยฟอุงนำ�า
ไม่อุอุกแฮะ 
น่�แหน่ะ!

โอ้ย ร้อน!

อ๊ะ!

ข้อุโที่ษค่ะ!

เป็นอุะไรไหมคะ

เกิดุอุะไรข้้�นหรอุ
บัดุกร่
กระเด็ุนมา
เข้้าตาน่ะ…

แย่แล้ิวั!

ร่บพาไป 
โรงพยาบาลิเร็วั!

ดิุฉัันเผลิอุ



เฮ้อุ…
แผลิเข้าจัะเป็น 
อุะไรไหมนะ

แต่ไม่ม่เวัลิานะ
ต้อุงร่บแล้ิวัสิ!

อุุ๊ย!
ตายแล้ิวั!

ร้อน!

ลืิมใส่
ท่ี่�เก็บ!

รีบ
เร็วๆ!

ต่อุไป
 …

โอ๊ย เจ็บ! น่�มัน
วัันอุะไรเน่�ย!



ＮＧ ＯＫ

ＮＧ ＯＫ

ข้อควรระวังการใช้้เครื�องมืัอ

ข้อที� 1

ข้อที� 2 

ห้ามัเหวี�ยงหัวแร้ง!

วางเครื�องมืัอให้ถููกที�ถููกแบบ!

หัวัแร้งเป็นสิ�งอัุนตราย ห้ามเหว่ั�ยงไปมาเด็ุดุข้าดุ

เก็บหัวัแร้งในท่ี่�เก็บท่ี่�กำาหนดุแลิะวัางค่มให้ใบม่ดุหันอุอุกจัากตัวัเรา

ระวังการใช้้งานเครื�องมืัอกันด้วยนะครับ!

เฮ้อุ…..  

วัันน่�เกิดุแต่ 
แต่เรื�อุงแย่ๆแฮะ

ที่ำาอุะไรไม่ค่อุยถูึก 
หลัิงจัากอุุบัติเหตุ 
เมื�อุตอุนเท่ี่�ยงเลิย

ทัี่�งน่�เกิดุปัญหาเกิดุ
จัากเราไม่รักษากฎการ 
ที่ำาควัามสะอุาดุเอุงดุ้วัย

เป็นห่วัง
ตาเข้าจัังเลิย

สวััสดุ่ครับ

ตาโอุเคแล้ิวัหรอุคะ

เข้าว่ัาไม่ม่ปัญหา
กับดุวังตานะ!

จัากน่�
เราระมัดุระวัังกัน
มากกว่ัาน่�ดุ่กว่ัา

ข้อุโที่ษจัริงๆนะคะ

ห้อุงแต่งตัวัสตร่ห้อุงแต่งตัวัสตร่



CASE6
อุบัติเหตุขณะขนส่งแผ่นโลหะ

ฮ้บ!

แผ่นโลิหะน่�
ค่อุนข้้างหนักนะ

แต่งานใช้้กำาลัิง
เราค่อุนข้้าง 
มั�นใจัตัวัเอุงอุยู่

เอุาไป 
ฝุ่�ายผลิิตแล้ิวัก็..

เอุาลิงมา..

เฮ้ย!

แย่แล้ิวั!

โอ๊ย!

เฮ้ย! เกิดุอุะไรข้้�น!
อุุบัติเหตุหรอุ!?

เพราะวัางในแนวัตั�ง
เลิยเป็นแบบน่�ไง!

ข้อุงท่ี่�ล้ิมง่าย 
ให้วัางแนวัราบกับพื�น!

ครับ!
จัะระวัังครับ!

แข้นข้อุงผมไปโดุนแผ่นโลิหะ
เลิยล้ิมทัี่บลิงมาครับ..

แต่ผมไม่เป็นอุะไรครับ!



เมื�อุก่�ผิดุพลิาดุ
แบบนั�นไปแล้ิวั

ต่อุจัากน่�ต้อุงที่ำางาน
ระมัดุระวัังมากกว่ัาน่�แล้ิวั

แผ่นโลิหะน่�
วัางนอุนกับพื�น

แต่จัำานวันแผ่น 
โลิหะเยอุะมากเลิย

ต้อุงร่บ
ที่ำาให้เสร็จัดุ้วัย

โอุเค!

โอุ๊ย!

โอุย.. เจ็ับจัังเลิย

เกิดุอุะไรข้้�น
ม่เส่ยงอุะไรดัุงอุ่กแล้ิวั!?

น่�!

เป็นอุะไรร้เปล่ิา
บาดุเจ็ับหนิ!!

เฮ้ย!?



ปลอดภััยไว้ก่อน

注意！注意！

ＮＧ ＯＫ

ＮＧ
ＯＫ

ข้อควรระวังขณะขนส่งแผ่นโลหะ

สวัมถุึงมือุหรือุรอุงเท้ี่านิรภัยตามกฎระเบ่ยบ

หากวัางแผ่นโลิหะในแนวัตั�งอุาจัจัะล้ิมลิงมาไดุ้ ให้วัาง 
แนวัราบข้นานพื�นซ้ัอุนข้้�นไป

สวัมใส่ให้ถูึกต้อุง ไม่ถึกหรือุม้วันแข้นเสื�อุข้้�นมาข้ณีะ 
ที่ำางาน

ข้อที� 1 สวมัอุปกรณ์นิรภััยตามั 
 กฎระเบียบ

ห้ามัถูกแขนเสื�อชุ้ด ทำางาน

ห้ามัวางแผ่นโลหะใน แนวตั�งข้อที� 3 

ข้อที� 2 

ระมััดระวังการใช้้งาน  
ของหนักด้วยนะครับ!

หมอุบอุกว่ัา
จัะหาย
ในไม่ก่�วัันครับ ข้อุโที่ษท่ี่�

ที่ำาให้เป็นห่วัง 
นะครับ

ยังดุ่ท่ี่�ไม่บาดุเจ็ับ
สาหัสนะ

แต่ว่ัา

เป็นอุุบัติเหตุท่ี่�ไม่เกิดุข้้�น
ถ้ึาเราระวัังตัวันะ



CASE7
อุบัติเหตุจากไฟและเผาไหม้ัจากงานเชื้�อมั

โอุเค!

เสร็จัแล้ิวั ท่ี่�เหลืิอุก็แค่ 
เอุาอัุนน่�ไปส่งฝุ่�ายผลิิตก็
เร่ยบร้อุยแล้ิวั

เพิ�งเชื้�อุมเสร็จัหมาดุๆ
แต่ถ้ึาถืึอุ
อุ่กดุ้านคง
ไม่เป็นไรมั�ง

ร้อุน!

ควัามร้อุนจัากการเชื้�อุม
ข้้�นมาแล้ิวัแฮะ

อุ่กนิดุเดุ่ยวั
ที่นหน่อุยๆ!

ไม่ัไหวแล้ว!
ร้อน!

โอ๊ย!

เฮ้!
ฉัันเห็นอุยู่นะ!
ห้ามจัับแผ่นเหล็ิก
ท่ี่�เพิ�งเชื้�อุมมาสิ

อุุ๊ย!
ข้อุโที่ษครับ!



โอุเค!
ตั�งสติใหม่แล้ิวั
เริ�มกันเลิย!

หืม
โต๊ะที่ำางาน
เลิอุะนำ�ามันแฮะ

งั�นเดุ่�ยวัเช็้ดุให้
สะอุาดุก่อุน

โอุเค!
ต้อุงร่บแล้ิวั 
แหลิะ!

เชื้�อุมเสร็จั
เร่ยบร้อุย!

เพิ�งโดุนตักเตือุนเมื�อุก่�
คราวัน่�ต้อุงรอุให้
ควัามร้อุนหายก่อุน

เฮ้ย!
ผ้าท่ี่�เช็้ดุนำ�ามันโดุนประกายไฟ
แล้ิวัไหม้ข้้�นมา!

แย่แล้ว!
ต้องรีบดับไฟ
ก่อน!

ว้ากกก!
ไฟลามัมัา!

ที่ำายังไงดุ่!
ดัุบไฟไม่ไดุ้!



ข้อควรระวังขณะทำางานเชื้�อมั

ข้อที� 1 

ข้อที� 2 

ห้ามัจับหลังเชื้�อมัเสร็จใหม่ั ๆ!

ตรวจสอบสภัาพัแวดล้อมัรอบข้าง ก่อนเริ�มัทำางาน!

หลัิงเชื้�อุมเสร็จัใหม่ ๆ   หลัิงเชื้�อุมเสร็จัใหม่ ๆ   
ห้ามไปโดุนแผ่นโลิหะ ห้ามไปโดุนแผ่นโลิหะ 
 เพราะจัะม่ควัามร้อุน  เพราะจัะม่ควัามร้อุน 
 อุยู่ อุยู่

ตรวัจัสอุบรอุบข้้างให้ดุ่ก่อุนว่ัา ตรวัจัสอุบรอุบข้้างให้ดุ่ก่อุนว่ัา 
 ม่วััสดุุไวัไฟไดุ้ไหม แล้ิวัจ้ังเริ�มลิงมือุที่ำา ม่วััสดุุไวัไฟไดุ้ไหม แล้ิวัจ้ังเริ�มลิงมือุที่ำา

ระมััดระวังการบาดเจ็บหรือไฟไหม้ัด้วยนะครับ!

ทำาอะไรอยู่เนี�ย!

อุุ๊ย!
ข้อุโที่ษครับ!

ข้อุบคุณีนะครับ
เพราะดัุบไฟเร็วัเลิยเป็น
แค่แผลิไฟไหม้เล็ิกๆครับ

ระวัังดุ้วัยนะ

ถ้ึาดัุบไฟไม่ทัี่น
อุาจัเกิดุไฟไหม้แล้ิวั

ถ้ึาไม่รักษากฎแล้ิวับาดุเจ็ับ
ไปน่�คนรอุบข้้าง
หรือุครอุบครัวัจัะเป็นห่วังเอุานะ

บาดุเจ็ับมาแล้ิวัที่ำางาน 
ไม่ไดุ้สูญเส่ยรายไดุ้ข้้�นมา 
คนม่ปัญหาก็คือุ 
ตัวันายเอุงนะ!

โรงพัยาบาลโรงพัยาบาล OX OX



CASE8
อุบัติเหตุที�เกิดจากเครื�องจักรขัดข้อง

ล้ิางชิ้�นส่วันดุ้วัยเครื�อุง
ที่ำาควัามสะอุาดุดุ่กว่ัา

เอุาตะกร้าท่ี่�ใส่
ชิ้�นส่วันให้เข้้า 
ท่ี่�แล้ิวัก็…

เริ�มัเลย!

แป๊บเดุ่ยวั
ก็สะอุาดุใสปิ�ง!

โอุเค!
ไปกันต่อุเลิย!

ไม่ก่�นาท่ี่ต่อุมา

หืม แปลิกจััง

ล้ิางเสร็จัแล้ิวัแต่ตะกร้า
ไม่อุอุกมาแฮะ

เดุ่�ยวัปิดุ
เครื�อุงก่อุน

เกิดุอุะไรข้้�นนะ

รู้แล้ิวั!

ม่ผ้าไปติดุ
อุยู่ในเก่ยร์เลิย
ไม่อุอุกมาน่�เอุง!

ดุ้งอุอุกเลิยลิะกัน

อ้อ!!



โอ๊ย เจ็บ!

น่�!
เกิดุอุะไรข้้�น!?

ข้ะ.. ข้อุโที่ษครับ!

บาดุเจ็ับหนิ!
ร่บไปปฐมพยาบาลิเดุ่�ยวัน่�!

กรี�ด!

คราวัน่� 
อุะไรอุ่กหล่ิะ!?

น่�! เกิดุอุะไรข้้�น!

พอุดุ่ดิุฉัันที่ำางาน
เชื้�อุมน็อุตอุยู่ค่ะ...

เอุ๊ะ!?
น็อุตเคลืิ�อุนหนิ ช่้วัยไม่ไดุ้ ใช้้มือุดัุน

เข้้าไปลิะกัน



ข้อควรระวังเมืั�อเครื�องจักรขัดข้อง

ข้อที� 1

ข้อที� 2

รายงานทันที ไม่ัพัยายามัแก้ปัญหาคนเดียว!

หากเครื�องจักรขัดข้อง ให้ปิดเครื�องก่อน!

หากเครื�อุงจัักรม่ปัญหา อุย่าพยายามแก้ปัญหาเอุงหากเครื�อุงจัักรม่ปัญหา อุย่าพยายามแก้ปัญหาเอุง
แต่ให้ไปแจ้ังผู้ดูุแลิฝุ่�ายแต่ให้ไปแจ้ังผู้ดูุแลิฝุ่�าย

หากเครื�อุงจัักรขั้ดุข้้อุงข้ณีะที่ำางาน  หากเครื�อุงจัักรขั้ดุข้้อุงข้ณีะที่ำางาน  
อุย่าลืิมปิดุเครื�อุงก่อุนอุย่าลืิมปิดุเครื�อุงก่อุน

หากเครื�องจักรขัดข้องให้ หยุด เรียก รอ !

แล้ิวัตอุนนั�น
ดิุฉัันวัางเท้ี่าไว้ั
บนสวิัตช์้แล้ิวั…

แล้ิวัเผลิอุเหย่ยบลิงไป

กรี�ด!

...เรื�อุงก็
เป็นอุย่างน่�ค่ะ

ร่บไป
โรงพยาบาลินะ

ทัี่�งคู่ต้อุงระวััง
เมื�อุที่ำางานกับเครื�อุงจัักร
ให้มากกว่ัาน่�นะ

วัันต่อุมา



ท่ี่น่�ก็รู้แล้ิวัใช่้ไหม
ว่ัาอัุนตรายอุยู่ใกล้ิตัวั
เรากว่ัาท่ี่�คิดุนะ

มันเป็นสิ�งสำาคัญท่ี่�ทุี่ก ๆคนจัะต้อุง
ตระหนักถ้ึงกฎระเบ่ยบเพื�อุอุนามัย
แลิะควัามปลิอุดุภัยข้อุงพนักงานนะ

แล้ิวัก็…

ตัวัลิะครม่ควัามซุ่ัมซ่ัาม
คล้ิายกับใครบางคน
แถึวัน่�เลิยนะ

หืม
พูดุอุะไรร้เปล่ิา  
ไม่ไดุ้ยินเลิย

อุุบัติเหตุจัากการที่ำางาน
เป็นเรื�อุงใกล้ิตัวัมาก

การพูดุคุยกันในท่ี่�ที่ำางาน 
ก็เป็นสิ�งสำาคัญ

โอเค!

จะระวังอุบัติเหตุ
และตั�งใจทำางานทุกวันเลย!

เผื�อุวัันน้งเกิดุเหตุ
ไม่คาดุคิดุข้้�นนะ

อยากให้จำาไว้ว่า
การรักษากฎระเบียบ
คือการปกป้อง
ร่างกาย ครอบครัว  
และชี้วิตของเรา

โหยยย…โหยยย…

อืุ�ม อืุ�มอืุ�ม อืุ�ม
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ระมััดระวังเรื�องเหล่านี�ด้วย!

เคล็ดลับเพืั�ออนามััยและความัปลอดภััย!

ระมััดระวังในการแต่งกาย! ปฏิิบัติตามัขั�นตอนการทำางานที�กำาหนดไว้!

ไม่ัประมัาททุกสถูานการณ์!

ปฏิิบัติตามักฎระเบียบและป้องกัน  
การบาดเจ็บจากการทำางาน!

สวมัอุปกรณ์นิรภััยตามักฎระเบียบ

ไม่ควัรพับแข้นเสื�อุข้้�นหรือุใส่เครื�อุงประดัุบต่าง ๆ ข้ณีะ 
 ที่ำางานเพื�อุควัามปลิอุดุภัย

ตรวัจัสอุบให้แน่ใจัว่ัาคุณีสวัมใส่อุย่างถูึกต้อุงตามกฎโดุยสวัม 
 ให้ตรงแลิะไม่ม่ช่้อุงว่ัาง

เส้นผมม่โอุกาสไปพันกับเครื�อุงจัักร ให้มัดุผมสั�นแล้ิวัใส่ใน  
หมวัก

ปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ห้ามเปล่ิ�ยนหรือุข้้ามขั้�นตอุนจัาก 
 ท่ี่�กำาหนดุไว้ั

ไม่ควัรเล่ินมือุถืึอุข้ณีะเดิุน หล่ิกเล่ิ�ยงการอุยู่ใกล้ิเครนท่ี่�ยกสิ�งข้อุงอุยู่

รักษา 4ส สะสาง สะดุวัก สะอุาดุ สุข้ลัิกษณีะ  
(หาข้้อุมูลิไดุ้จัาก สื�อุการสอุนทัี่�วัไป)  
ในฝุ่�ายผลิิตแลิะตามที่างเดิุน

หากเสื�อุผ้าช้ำารุดุ เส่ยรูปที่รงหรือุม่รอุยสกปรกท่ี่�สังเกตเห็น 
  ไดุ้ชั้ดุ ให้เปล่ิ�ยนชุ้ดุใหม่



ที่ำาควัามเข้้าใจัดุ้วัยการ์ตูน
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