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外食業の安全衛生
เขา้ใจได้ด้วยการต์นู
สุขอนามัยและความปลอดภัยในธรุกิจรา้นอาหาร

ん が でで わ か る ภาษาไทย
タイ語版



เอาล่่ะ!
วันัน้�เรามาเรีย้นร้ �เก้ี่�ยวักัี่บ
สุขุอนามัยแล่ะควัาม
ปล่อดภัยั
ในธุรุกิี่จร�านอาหารกัี่นเถอะ!

"หกี่ล่�ม" กัี่บ "โดนบาด/ถล่อกี่"
น้�เยอะน่าดเ้ล่ยเนอะ...

เพราะเป็นงานท้ี่�ต้�องจดักี่ารของกิี่น
จงึม้ควัามรีบัผิิดชอบท้ี่�สุง้มากี่เล่ยเนอะ!

นั�นสิุนะ!

งั�นก็ี่มาดสุ้ถานกี่ารณ์์
กี่ารเกิี่ดอบัุติ้เหต้จุากี่
กี่ารที่ำางาน
กัี่นเล่ย!

สุาเหต้ตุ้�น ๆ ของอบัุติ้เหต้จุากี่
กี่ารที่ำางาน
เป็นไปต้ามน้�เล่ย

คร�าบ/ค่า!

แต่้ธุรุกิี่จร�านอาหาร
น้�มันก็ี่ม้อย้่มากี่มาย
เล่ยเนอะ

ร�านก็ี่ม้อย้่เยอะ
แยะเล่ย

จำานวันกี่ารเกิี่ดอุบัติ้เหตุ้จากี่กี่ารที่ำางาน

อ�างองิ : "กี่ารวัเิคราะห์สุถานกี่ารณ์์กี่ารเกิี่ดอนัต้รายหรีอือบัุติ้เหต้จุากี่กี่ารที่ำางานในปี 2018

กี่ารต้�อนรีบัล่ก้ี่ค�าแล่ะควัามบันเทิี่ง (ในร�านอาหาร)" 

กี่ระที่รวังสุาธุารณ์สุขุแรงงานแล่ะสุวัสัุดิกี่าร (ปรีบัปรงุเมื�อเดือนพฤษภัาคม 2019)

1 หกี่ล่�ม 1,467 ราย

2 โดนบาด/ถล่อกี่ 1154 ราย

3 สัุมผัิสุกัี่บวัตั้ถทุ้ี่�ม้อณุ์หภัมิ้สุง้/ต้ำ�า 762 ราย

4 กี่ารเคลื่�อนไหวัผิิดท่ี่าที่าง/กี่ารเคลื่�อนไหวัผิิดธุรรมชาติ้ 402 ราย

5 อื�น ๆ 324 ราย



เรี ิ�มจากี่กี่ารหกี่ล่�ม

รวัมถึงกี่ารสุะดดุต้อนท้ี่�ขนย�ายพวักี่ผัิกี่
กี่รณ้์ตั้วัอย่างพวักี่น้�เหมือนวัา่จะพบได�บ่อย

ถึงจะรีบ้แค่ไหนก็ี่ต้�อง
ที่ำางานอย่างรอบคอบสิุนะ

โดยเฉพาะต้อนท้ี่�คนพล่กุี่พล่่าน
ยิ�งต้�องระมัดระวังั

ต้�องที่ำายังไง
ถึงจะป้องกัี่นกี่ารหกี่ล่�มได�นะ?

กี่ารสุะสุางแล่ะจดั
ระเบ้ยบ
น้�มันวัุน่วัายแฮะ...

ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่ฮา่

งา่ย ๆ ก็ี่
แค่ไม่หกี่ล่�มก็ี่พอแล่�วัมั�ง?

ไม่ใช่แค่เฉพาะตั้วัเอง
แต่้กี่ารจดัท้ี่�ที่ำางานไม่ให�
คนอื�นหกี่ล่�ม
ก็ี่เป็นเรี ื�องสุำาคัญนะ!

ค..ครีบับบบ!

เรีิ�มจากี่กี่ารสุะสุางแล่ะจดัระเบ้ยบสิุ�งรอบตั้วั
อย่างจรีงิจงัซึึ่�งเป็นเรี ื�องท้ี่�สุำาคัญเล่ยนะ

มาจากี่กี่ารท้ี่�พื�นเปียกี่
เล่ยที่ำาให�เที่�าลื่�น

หือ?

ใช่เล่ย

สุะสุาง (Seiri) /สุะสุาง (Seiri) /
สุะดวักี่ (Seiton) /สุะดวักี่ (Seiton) /
สุะอาด (Seisou) / สุะอาด (Seisou) / 

สุขุลั่กี่ษณ์ะ (Seiketsu)สุขุลั่กี่ษณ์ะ (Seiketsu)

4 สุ.



นอกี่จากี่น้� 
ในร�านยังม้
ล่ก้ี่ค�าอย้่
หล่ายคนเล่ย

ถ�าไปหกี่ล่�มใกี่ล่� ๆ ท้ี่�นั�งล่ก้ี่ค�าล่่ะก็ี่
อาจที่ำาให�ล่ก้ี่ค�าได�รีบับาดเจบ็ไปด�วัย
จงึต้�องระมัดระวังัให�มากี่ยิ�งขึ�น

สุำาหรีบั "โดนบาด/ถล่อกี่" น้�
ม้ตั้วัอย่างอบัุติ้เหต้จุากี่กี่าร
ที่ำางานยังไงบ�างครีบั?

ก็ี่อย่างเช่นโดน
ภัาชนะท้ี่�แต้กี่
บาดมือเข�า

ถ�างั�นก็ี่มาด้

ท้ี่�ที่ำางานจรีงิ

กัี่นเล่ยไหมล่่ะ?

หรีอืมัวัมองไปท้ี่�อื�นจน
โดนม้ดบาดมือเข�าก็ี่ม้
เหมือนกัี่น

ก็ี่จรีงินะ...
ถ�าล่ก้ี่ค�าพล่อยเดือดร�อน
ไปด�วัยก็ี่แย่เล่ย

วัธิีร้ีบัมือก็ี่ม้

ก็ี่ควัรติ้ดสุติ้�กี่เกี่อรีไ์วั�ด�วัย

ท่ี่าที่างจะเจบ็น่าด…้!

นอกี่จากี่กี่ารปฏิิบัติ้ต้ามหลั่กี่ 4 สุ. 
อย่างเครง่ครีดัแล่�วั
สุำาหรีบัสุถานท้ี่�อนัต้ราย
ท้ี่�ม้กี่ารติ้ดตั้�งแผ่ินกัี่นลื่�น

โอ�โอ�



ขอโที่ษท้ี่�
ให�รอนะคะ!

วันัน้�
ตั้�งใจน่าดเ้ล่ยนะ

เติ้บโต้ขึ�นตั้�งแต่้
เมื�อไหรก็่ี่ไม่ร้ �…

ฉันด้ใจจน
นำ�าต้าแที่บไหล่เล่ย

แหะแหะ… พอด้ม้นัด
เล่ยอยากี่รีบ้กี่ลั่บ
น่ะนะ～

ก่ี่อนหน�าน้�
ที่ำาจานแต้กี่ไปน้�

โธุ่
ใจร�าย! อย่ารีบ้ร�อน

นักี่สิุ

！ ถ�าบาดเจบ็ไป
มันอนัต้รายนะ

แถมถ�าที่ำาจาน
แต้กี่
อก้ี่ก็ี่ไม่ไหวันะ

…

วันัน้�
ล่ก้ี่ค�า
เยอะจงั
～

หั�นแฮม
ให�ท้ี่สิุ～

อะ๊
ได�ค่ะ!

เออ่สิุ～
เรี ิ�มจากี่ ใสุ่แฮมล่ง

เครีื�องเฉือน...

พอม้เวัล่าไหม?
ค่ะ... เจบ็…!

กี่รณ้์ท้ี่� 1 : ห�องครีวัั



ที่ำาอะไรของเธุอ!กี่รี้�ดดด!

เหมือนวัา่แผิล่
จะไม่ร�ายแรงเท่ี่า
ไหรน่ะ

ต้รงน้�ไม่เป็นไรแล่�วั
ฝากี่ล่�างจานด�วัยล่่ะ

ขอโที่ษค่า

ดวังไม่ด้เล่ย

ร้ �สึุกี่แปล๊่บ 
ๆ ท้ี่�มือ...

อะ๊ น้�มันท้ี่�ต้�อง
เจอืจางก่ี่อนใช�น้�นา!

ของท้ี่�ต้�องล่�าง
เพิ�มขึ�นเรี ื�อย ๆ เล่ย...

ถ�าปล่่อยไวั�
อย่างน้�
คงจะไม่ทัี่นนัด
แน่เล่ย

...ถึงจะเจบ็
แต่้รีบ้ที่ำาให�เสุรีจ็ด้
กี่วัา่

เสุรีจ็แล่�วั!

ขอบคณุ์ค่า!

……



กี่รี้�ดดดด! มือฉันนนนน แดงไปถึงแขน
เล่ยไม่ใช่รีไึง!

ไปโรง
พยาบาล่
ซึ่ะ!

แผิล่จากี่สุารเคม้
น่ะครีบั

แพที่ย์ได�วันิิจฉัยวัา่
จำาเป็นต้�องรีกัี่ษา
อย้่พักี่หนึ�งเล่ย

ดวังไม่ด้เล่ย～!

วันัต่้อมา― ฉันเป็น
ห่วังนะ

ผิ้�จดักี่าร 
หนักี่แน่นหน่อย
ครีบั

อะ๊ ครีบัผิม… 

ต้อนใช�ของม้คม
ต้�องจดจอ่กัี่บกี่าร
ที่ำางาน!

เมื�อได�รีบับาดเจบ็
ต้�องรายงานหัวัหน�า
ทัี่นท้ี่!

หัวัหน�า รายงาน

ร�านของเรา
เวัล่าท้ี่�จะล่�างภัาชนะ
ม้กี่ฎวัา่ต้�องสุวัมถงุมือไม่ใช่
รีไึง

พอร้ �ตั้วัวัา่ผิิวัหนังบวัม
แดง
ก็ี่ต้�องรายงานหัวัหน�า
แล่�วัไปพบแพที่ย์ทัี่นท้ี่

กี่ารรีกัี่ษากี่ฎเท่ี่ากัี่บ
เป็นกี่ารป้องกัี่นตั้วัเอง
ด�วัยนะ!

ค่ะ…

ฉันคาดหวังั
ในตั้วัเธุอนะ รุน่พ้�…!

เธุอที่ำาได�อย่้แล่�วั!
พยายามเข�า～!

พยายามเข�า
นะ ตั้วัฉัน～!

ม้แต่้พวักี่ง้�เงา่ทัี่�งนั�น…



ผิ้�ช่วัย

กี่รณ้์ท้ี่�2 : ห�องโถงกี่รณ้์ท้ี่�2 : ห�องโถง
ขอโที่ษท้ี่�ให�รอ
ราเม็งมาแล่�วั
ครีบั!

โที่ษท้ี่นะ

อก้ี่สัุกี่พักี่
ผิ้�ช่วัยก็ี่มาแล่�วัล่่ะ

ครีบั!
ที่ราบแล่�วัครีบั

อะ๊…! ขอโที่ษครีบั… ไม่เป็นไรครีบั!

ปล่่อยไวั�อย่างนั�น
ได�เล่ยครีบั!

ต้�องรีบ้เช็ด…

แต่้คนเรีิ�ม
แน่นแล่�วั

ราเม็ง
ได�แล่�วัครีบั

ครีบัผิม!

จะให�ล่ก้ี่ค�ารอไม่ได�...! ไม่ต้�องรีบ้
ก็ี่ได�นะ～

ไม่เป็นไรครีบั!!



หนักี่…

เฮ�เฮ� พ้�ชาย
ไหวัไหมนั�น～?

ขอโที่ษท้ี่�ให�รอ
ราเม็งมาแล่�วัครีบั!

วั�ากี่กี่กี่กี่

ร�อน!!!

ขอโที่ษท้ี่�มาช�าครีบั 
ผิ้�จดักี่าร… …!!

ขอโที่ษด�วัย
ครีบั!
จะรีบ้เก็ี่บ
กี่วัาดครีบั!

ไม่ได�รีบับาดเจบ็
ใช่ไหมครีบั?

ใจเย็นไวั�ครีบั

ขอโที่ษครีบั…

เด้�ยวัผิมไปหยิบ
ไม�กี่วัาดกัี่บบุ�งก้ี่�มานะ
ครีบั

ที่ำาชาม
แต้กี่ซึ่ะได�…

…！

ฝากี่ด�วัยนะ
ครีบั…



Geez…Geez…

โอย๊!

อา๊กี่กี่กี่กี่กี่อา๊กี่กี่กี่กี่กี่ ให�ต้ายสิุ…

ยิ�งเป็นต้อนท้ี่�วัุน่ ๆ 
ยิ�งต้�องรอบคอบ

กึี่�ย…

ยิ�งเป็นต้อนท้ี่�วัุน่ ๆ 
ยิ�งต้�องเอาจรีงิกัี่บ
4 สุ.

อย่านำาอาหารไปหล่าย ๆ ท้ี่�
ในครีั�งเด้ยวัเพราะมันอาจ
ที่ำาให�เกิี่ดกี่ารปวัดเอวัขึ�นมาได�!

ต้อนท้ี่�เป็นแผิล่
พพุอง
ก็ี่ต้�องที่ำาให�เย็นล่ง
ด�วัยนำ�าทัี่นท้ี่!

อย่าจบัภัาชนะท้ี่�
แต้กี่
ด�วัยมือเปล่่า!

ไม่วัา่จะต้อนไหน
เรีื�องพื�นฐานก็ี่เป็น
สิุ�งสุำาคัญ

กี่ารรีกัี่ษา
กี่ฎ

จะช่วัยป้องกัี่น
ทัี่�งตั้วัเองแล่ะล่ก้ี่ค�าได�!

คร�าบ!

น้�เข�าใจ
จรีงิไหมเน้�ย!

ให�ต้ายสิุ…

สุะสุาง (Seiri)สุะสุาง (Seiri)

สุะอาด (Seisou)  สุะอาด (Seisou)  

สุะดวักี่ (Seiton) สุะดวักี่ (Seiton) 

สุขุลั่กี่ษณ์ะ สุขุลั่กี่ษณ์ะ 
(Seiketsu) (Seiketsu) 



กี่รณ้์ท้ี่�3 : กี่ารขนย�าย
อะ๊ เด้�ยวัวัตั้ถดิุบ
จะสุ่งมาถึงแล่�วัน้�นา ผิมไปช่วัย

ขนเข�านะครีบั!

วันัน้�ก็ี่
กี่ระตื้อรีอืร�นนะ

นั�นสิุคะ

เหมือนวัา่เขาจะม้
ควัามฝัน
ท้ี่�จะเปิดร�านอาหาร
เป็นของตั้วัเอง
นะคะ

อ�อเหรอ ม้ควัามฝัน
น้�ด้นะ～

นั�นสิุคะ

เพื�อที่ำาให�
ฝันเป็นจรีงิ...!

เจบ็...

สุวัสัุด้ครีบั--สุวัสัุด้ครีบั--

เอาล่่ะ!
ต้�องพยายาม!

อุบ๊…!?

เอวัฉัน…!!

ขนมาได�อย่าง
ปล่อดภัยั 2 
กี่ล่่องแล่�วั

วัตั้ถดิุบท้ี่�เหลื่อ
ก็ี่ต้�องขนไป…

！



เอวันาย
เป็นอะไรเหรอ?

ฝืนไปหน่อย
ต้อนขนวัตั้ถดิุบน่ะครีบั…

ไม่เป็นไรครีบั!
ของหนักี่ ๆ ไวั�ใจให�
ผิมจดักี่ารได�เล่ย!

สุำาหรีบัร�านเราน่ะ
ไม่ได�หรอกี่

แต่้วัา่ผิมต้�องขน
พวักี่น้�ไป…

ลื่มกี่ฎ
แล่�วัรีไึง?

เฮ�อ

ถ�าจะขนพวักี่นั�นไป
เราม้กี่ฎวัา่ต้�องใช�รถ
เขน็นะ

จะแหกี่กี่ฎ
ไม่ได�นะ

เอาล่่ะ…!

ถ�าอย่างน้�
ก็ี่ต้�องที่ำางาน
ให�เสุรีจ็เรีว็ั ๆ แล่�วั

โอ�วัวัวัวัวัวั!เฮ�!
อย่าฝืนสิุ

ไม่ต้�องกัี่งวัล่ครีบั!

ขนไปท้ี่ล่ะหน่อย
ด้กี่วัา่น่า...

ฮึ�ม...
มองข�างหน�า
ล่ำาบากี่แฮะ…

อะ๊…!



แวั�กี่กี่กี่กี่!

มันอนัต้ราย
ไม่ใช่รีไึง!

เจบ็

หือ?
เฮ�อ

หวัา--!

ต้อนท้ี่�จะขนของหนักี่
ต้�องใช�รถเขน็

ทัี่ศนวัสัิุยจะแคบล่ง
ที่ำาให�อนัต้รายนะ

แต่้ถ�าวัางของซึ่�อนกัี่น
จนสุง้เกิี่นไป

ต้�องคอยมองรอบ ๆ
 ให�ด้
แล่�วัค่อยขนย�ายไป

ครีบั... ควัามพยายาม
มันสุำาคัญก็ี่จรีงิ

แต่้กี่ารล่งมือที่ำา
อย่างสุขุมุเยือกี่เย็น
ก็ี่เป็นเรี ื�องสุำาคัญ
เหมือนกัี่นนะ

เพื�ออนาคต้ของ
เธุอเองด�วัยน่ะ
นะ

ผิมจะ
พยายามครีบั!

มองโล่กี่ในแงด้่
จรีงิ ๆ เล่ยน�า

เอาน่า 
คงไม่เป็นไร
หรอกี่～!



จดุท่ีต้องระวงัในธรุกิจรา้นอาหาร

ไม่มองไปท้ี่�อื�นขณ์ะที่ำางาน

ระวังักี่ารสัุมผัิสุภัาชนะท้ี่�แต้กี่

ปฏิิบัติ้ต้ามหลั่กี่ 4 สุ. 
อย่างเครง่ครีดั

ใช�รถเขน็ในกี่ารขนย�ายของ

ท้ี่น้�คงจะเข�าใจด้แล่�วัใช่ไหม
วัา่อนัต้รายมันอย้่ใกี่ล่�ตั้วัเรา
มากี่กี่วัา่ท้ี่�คิดน่ะ?

สุขุอนามัยแล่ะควัามปล่อดภัยัในท้ี่�ที่ำางาน
เป็นเรี ื�องสุำาคัญท้ี่�แต่้ล่ะคนต้�องใสุ่ใจ
แล่ะรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบให�ด้

ท้ี่น้�ล่องมา
ย�อนดก้ี่รณ้์ศึกี่ษา
อก้ี่ครีั�งกัี่นเถอะ

ควัามซุ่ึ่มซ่ึ่ามของตั้วัล่ะครในเรีื�อง
มันคล่�ายใครบางคนเล่ยเนอะ หือ?

วัา่ยังไงนะ?

ไอ�หยา…ไอ�หยา…

ต้อนท้ี่�จะขนของหนักี่
ต้�องใช�รถเขน็



เร ือ่งพวกน้ีก็ต้องระวงั!
เคล็ดลับเพ่ือความปลอดภัยและสุขภาพท่ีดี!

ระวังักี่ารเป็นโรคล่มแดด!

ในวันัท้ี่�ฝนต้กี่
ให�เต้รีย้มพรมเช็ดเที่�า!

ทำางานอย่างระมัดระวงั
เพ่ือไม่ต้องกังวลเก่ียวกับ
ครอบครวัและเพ่ือนของคณุ!

ระวังัแอบแฝงท้ี่�เกิี่ดจากี่
น�ำาแขง็แห�ง!

ธรุกิจรา้นอา
หาร

อบัุติ้เหต้จุากี่กี่ารที่ำางาน
เป็นปัญหาใกี่ล่�ตั้วัท้ี่� ไม่ใช่
เรี ื�องของคนอื�นอย่างแน่นอน

เวัล่าท้ี่�ม้อะไรเกิี่ดขึ�น
กี่ารคอยติ้ดต่้อสืุ�อสุาร
กัี่บคนในท้ี่�ที่ำางานอย้่เสุมอ
ก็ี่เป็นเรี ื�องสุำาคัญเหมือนกัี่นนะ

เอาล่่ะ!

มาใสุ่ใจเรี ื�องอบัุติ้เหต้จุากี่กี่ารที่ำางาน
แล่�วัมาพยายามในที่กุี่ ๆ วันักัี่นเถอะ!

อยากี่จะให�จำากัี่นไวั�วัา่
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบถือเป็น
กี่ารปกี่ป้อง "รา่งกี่าย" "
ครอบครีวัั" 
แล่ะ "กี่ารใช�ช้วัติ้"

อื�อ อื�ออื�อ อื�อ



เรยีนรูผ่้านรูปวา
ด

มารูถึ้งอันตรายท่ีซ่อนตัวอยู่ขณะทำางานในท่ีทำางานกันเถอะ!
การฝึกอบรมเพ่ือคาดการณ์อันตราย (KYT)

กี่ารมองไปท้ี่�อื�น
ขณ์ะที่ำางาน
เป็นสิุ�งท้ี่�อนัต้ราย

สุำาหรีบัของหนักี่
ให�ที่ยอยขนไป
หล่าย ๆ ครีั�ง

ปฏิิบัติ้ต้าม
หลั่กี่ 4 สุ.
อย่างเครง่ครีดั

มาคิดกันวา่ตรงไหนอันตรายบ้าง!

ตรงน้ีเป็นจดุ
อันตราย!

ลองมาคิดกันวา่ยังมีตรงจดุไหนอีกท่ีอันตราย

เขา้ใจได้ด้วยการต์นู
สุขอนามัยและความปลอดภัยในธรุกิจรา้นอาหาร

เผิยแพรเ่มื�อเดือนม้นาคม 2020　

เผิยแพร:่ กี่ระที่รวังสุาธุารณ์สุขุแรงงานแล่ะสุวัสัุดิกี่าร

โครงกี่าร: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
กี่ำากัี่บดแ้ล่: คณ์ะกี่รรมกี่ารสุ่งเสุรีมิกี่ารจดัที่ำาสืุ�อกี่ารสุอนด�านอา
                    ช้วัอนามัยแล่ะควัามปล่อดภััยในกี่ารที่ำางาน
ผิลิ่ต้: Sideranch Inc. 
 



ติดต่อสอบถามเก่ียวกับเอกสารน้ี
แผินกี่ควัามปล่อดภัยั กี่รมอาช้วัอนามัยแล่ะควัามปล่อดภัยั สุำานักี่
มาต้รฐานแรงงาน กี่ระที่รวังสุาธุารณ์สุขุแรงงานแล่ะสุวัสัุดิกี่าร


