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鋳造の安全衛生

ฉบั ับภาษาไทย
タイ語

การ์์ตูน
ู เพื่่�อการเรีียนรู้้�

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการหล่่อโลหะ

่ สารสอนประเภทโสตทััศนููปกรณ์์นี้�จั
้
สื่�อ
้ ัดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้ในการเรีียนรู้้�พื้้�
นฐานด้ ้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ำ
้
สำ�หรัับผู้้�ใช้แรงงานทุุกคนในสถานประกอบการมีีการหล่่อโลหะ

วัันนี้้� เรามาเรีียนเกี่่�ยวกัับ
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในงานหล่่อโลหะกััน !

งั้้�นเรามาดูู
สถิิติิการเกิิดอุุบัติิ
ั เหตุุ
ระหว่่างการทำำ�งานกัันเถอะ

โอเค !

เราลองมาดููสาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้ ้เกิิด
อุุบัติิ
ั เหตุุระหว่่างการทำำ�งานว่่ามีีอะไรบ้ ้าง

อััตราร้ ้อยละของการเกิิดอุุบัติิ
ั เหตุุต่า่ งๆ
ที่่�ทำำ�ให้ ้เสีียชีีวิิตและได้ ้รัับบาดเจ็็บในงานหล่่อโลหะ

มีีสิ่�ง่ ที่่�เราต้ ้องระวัังหลายอย่่างเลย
เพราะเป็็ นงานที่่�ต้ ้องทำำ�ใกล้ ้กัับของร้ ้อน
ต้ ้องเคลื่่�อนย้ ้ายวััสดุห
ุ นััก ๆ
แล้ ้วก็็ต้ ้องควบคุุมเครื่่�องจัักรด้ ้วย

จริิงด้ ้วย !

1

ถููกหนีีบ โดนเกี่่�ยว

31 %

2

ั ผััสโดนของร้ ้อน
สัม

13 %

3

กระโดดลงมา ร่่วงหล่่น

11 %

4

หกล้ ้

10 %

5

การเคลื่่�อนไหวผิิดท่่าผิิดทาง การเคลื่่�อนไหวแบบฝืื น

9%

อ้ ้างอิิง : “ข้ ้อมููลการเกิิดอุุบัติิ
ั เหตุุในการทำำ�งานโดยจำำ�แนกตามประเภทกิิจการ
และรููปแบบของอุุบัติิ
ั เหตุุ ปีี 2019” โดยกระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิิการ
(คำำ�นวณจากค่่าผลรวมของอุุตสาหกรรมงานหล่่อและอุุตสาหกรรมงานหล่่อที่่�ไม่่ใช่่เหล็็ก)

* ในบรรดางานที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการหล่่อโลหะ มีีหลายงานที่่�ทำำ�ให้ ้เกิิดเศษฝุ่่�นผงต่่างๆ
ดัังนั้้�น อาการผิิดปกติิของร่่างกายจากฝุ่่�นผงก็็เป็็ นเรื่่�องที่่�น่่ากัังวลเช่่นกััน

ว่่าแต่่
มัันเป็็ นงานแบบไหนกัันนะ
จริิงๆแล้ ้ว
ต้ ้องระวัังอะไรบ้ ้างเนี่่�ย

นอกจากการป้้ องกัันอุุบัติิ
ั เหตุุแล้ ้ว
เราต้ ้องป้้ องกัันไม่่ให้ ้เกิิดอาการผิิดปกติิ
จากฝุ่่�นผงด้ ้วยสิินะ

ตััวอย่่างกฎระเบีียบที่่�ว่า่ นี้้�
มีีอะไรบ้ ้างเหรอครัับ ?

่ ล้ ้วล่่ะ
ใช่แ
งั้้�นทีีนี้้�
เราลองมาดููตัวั อย่่างของ
อุุบัติิ
ั เหตุุในการทำำ�งานกััน !

่ เวลาจะตรวจเช็ก
็ ซ่อ
่ มแซม
อย่่างเช่น
เครื่่�องจัักรก็็ต้ ้องปิิดเครื่่�องก่่อน
ต้ ้องดููให้ ้ดีีก่่อนว่่าเครื่่�องหยุุดสนิิทแล้ ้ว
ถึึงจะปฏิิบััติิงานได้ ้
นี่่�คืือสิ่�ง่ สำำ�คัญ
ั เลยล่่ะ

่
ยกตััวอย่่างเช่น
อุุบัติิ
ั เหตุุที่่�เกิิดขึ้้�นมีีทั้้�งสายพานกระชากมืือ
ของคนงานไปจนทำำ�ให้ ้เจ็็บหนััก

เรื่่�องแค่่นั้้�นเองเหรอครัับ

ั ซ้อน
้
นึึกว่่าจะเป็็ นกฎที่่�ยุ่่�งยากซับ
มากกว่่านั้้�นเสีียอีีก

หืืม ?

แล้ ้วก็็เคยมีีคนโดนพวกงานหล่่อแม่่พิิมพ์์
กัับเครื่่�องจัักรหนีีบทัับจนถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตเลยก็็มีี

ทำำ�ไมถึึงเกิิดอุุบัติิ
ั เหตุุ
ระหว่่างการทำำ�งานได้ ้ล่่ะคะ ?

เพื่่�อป้้ องกัันอุุบัติิ
ั เหตุุ
ระหว่่างการทำำ�งานแล้ ้ว
การปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
อย่่างจริิงจัังคืือสิ่�ง่ ที่่�
สำำ�คัญ
ั ต่่างหากเล่่า !

สาเหตุุอย่่างหนึ่่�งคืือ
การไม่่ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
เพื่่�อความปลอดภััย*ยัังไงล่่ะ

คะ..คร้ ้าบบบบ !
* กฎระเบีียบในการรัักษาความปลอดภััยเป็็ นสิ่่�งที่่�มีีการจััดทำำ�ขึ้้�นตามกฎหมายข้ ้อบัังคัับและ
บทเรีียนจากประสบการณ์์ความผิิดพลาดรวมถึึงอุุบัติิ
ั เหตุุมากมายหลายกรณีีที่่�เคยเกิิดขึ้้�นในอดีีต

เออ จะว่่าไป
อุุบัติิ
ั เหตุุตอนใช้ปั้้�้ นจั่่�นก็็เกิิดบ่่อยเหมืือนกััน
่ ชนเข้ ้ากัับแม่่พิิมพ์์หล่่อโลหะที่่�ใช้ปั้้�้ นจั่่�นยก
เช่น
หรืือโดนชนติิดกำำ�แพงจนกลายเป็็ นอุุบัติิ
ั เหตุุร้ ้ายแรง

แล้ ้วเรื่่�องที่่�ต้ ้องระมััดระวัังอยู่่�
เป็็ นประจำำ�
มีีอะไรบ้ ้างครัับ

รู้้�จััก 4ส ไหม

นอกจากนี้้� เราต้ ้องระวัังไม่่ให้ ้
่ ้วย
แม่่พิิมพ์์หล่่อโลหะหรืืองานหล่่อตกใส่ด้
เพราะของพวกนี้้�บางอย่่างหนัักหลายร้ ้อยกิิโล
ถ้ ้าตกลงมาโดนหััวหรืือโดนทัับแล้ ้วล่่ะก็็
อาจม่่องเท่่งได้ ้เลยนะ

4ส คืือหลัักการขั้้�นพื้้�นฐาน
ของความปลอดภััย
ซึ่่�งได้ ้แก่่ Seiri (สะสาง) Seiton (สะดวก)
Seiso (สะอาด) และ
Seiketsu (สุุขลัก
ั ษณะ)

Seiso

Seiri

(สะอาด)

(สะสาง)

Seiketsu

(สุุขลัก
ั ษณะ)

Seiton

(สะดวก)

ภััยอัันตรายนี่่�
อยู่่�ใกล้ ้ตััวเราตลอดเลยนะคะ
นั่่�นเป็็ นเหตุุผลว่่า
ทำำ�ไมการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
อย่่างเคร่่งครััดจึึงเป็็ น
สิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั อย่่างไงล่่ะ

เอาล่่ะ !

เพื่่�อปกป้้ องร่่างกายของตััวเอง
ส่่วนการสวมใส่่อุป
ุ กรณ์์ป้้องกัันก็็เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั
อุุปกรณ์์ป้้องกัันนั้้�นมีีมากมายหลายประเภท
เราต้ ้องเลืือกใช้ ้ให้ ้ถููกต้ ้อง
ตามการปฏิิบััติิงาน

ทีีนี้้�เราลองมาดูู
่
ยกตััวอย่่างเช่น
หากต้ ้องการป้้ องกัันเศษฝุ่่�นผง
ก็็ต้ ้องสวมหน้ ้ากาก

ตััวอย่่างเหตุุการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงกััน

CASE 1

ระบบระบายอากาศ
แบบเฉพาะที่่�

แผลไฟไหม้ ้

โอเค
ทาเสร็็จแล้ ้ว

น้ำำ ��ยาทาแบบ
เป็็ นสารทำำ�ละลายอิินทรีีย์์

ฝากทาน้ำำ ��ยาใส่่
แบบหล่่อทราย
ตรงนี้้�ให้ ้ทีีนะ

เพราะฉะนั้้�น
่ น้ ้ากาก
ต้ ้องใส่ห
ป้้ องกัันสารพิิษด้ ้วย

ต่่อจากนี้้�
ก็็จุด
ุ ไฟ

เฮ้ย้ !
แย่่แล้ ้ว !

ตอนจุุดไฟ
ต้ ้องระวัังให้ ้ดีีเชีียวล่่ะ
เพราะสารทำำ�ละลายอิินทรีีย์์
ติิดไฟได้ ้ง่่าย

ถ้ ้าทาเสร็็จแล้ ้ว
ก็็ปรัับพื้้�นผิิว
ให้ ้แข็็งขึ้้�น
ด้ ้วยการจุุดไฟ
แบบนี้้�

ครัับ
เข้ ้าใจแล้ ้วครัับ !

น้ำำ ��ยาทาแบบ
เลอะติิด
ชุุดทำำ�งานจนได้ ้
แต่่โดนแค่่นิิดเดีียว
คงไม่่เป็็ นไรหรอกมั้้�ง

ช่า่ งมัันเถอะ

อ๊๊าาา
ร้ ้อน ร้ ้อน !
ช่ว่ ยด้ ้วยยย !

เฮ้ย้ !
เป็็ นอะไรน่่ะ

ยัังโอเคไหม

อื้้�อหืือ ไหม้ ้แล้ ้ว
ไหม้ ้แล้ ้ว

แสบจััง...

เฮ้ย้ !
ติิดไฟได้ ้ไงเนี่่�ย !

เป็็ นแผลไหม้ ้หนัักเลย
ต้ ้องรีีบประคบเย็็น
ซะแล้ ้ว !

สรุุป CASE 1
เมื่่�ออยู่่�ในสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน
ต้ ้องเลืือกใช้อุุ้ ปกรณ์์ป้้องกััน
ให้ ้เหมาะสม !

1
เดี๋๋�ยวจะพาไป
โรงพยาบาลนะ !

2

ระมััดระวัังสารทำำ�ละลายอิินทรีีย์์
ที่่�ติิดไฟง่่ายให้ ้ดีี !

ผมจะรีีบเรีียก
รถพยาบาลมาครัับ !
เฮ้ ้ย !
ติิดไฟได้ ้ไงเนี่่�ย !

อ๊๊าาา
ร้ ้อน ร้ ้อน !
ช่่วยด้ ้วยยย !

หลัังจากส่ง่ ตััวไปโรงพยาบาล―
หากเลอะติิดชุุดหรืือติิดตััว
ให้ ้รีีบเช็็ดออกทัันทีี

หมอบอกว่่า
ต้ ้องนอนโรงพยาบาล
ั พัักครัับ
สัก
TIPS

เฮ้ย้ !
เป็็ นอะไรน่่ะ

เวลาจะจัับงานหล่่อ ต้ ้องสวมถุุงมืือหนััง !

หืืม
ชิ้้�นงานหล่่อ
เคลื่่�อนออกมา
นิิดหนึ่่�งเหรอ

โอ๊๊ย !
ร้ ้อน !

เป็็ นสีีดำำ�แล้ ้ว
คงเย็็นแล้ ้วล่่ะมั้้�ง

ทีีหลัังจำำ�ไว้ ้นะ
ถ้ ้านายได้ ้รัับบาดเจ็็บ
นอกจากตััวนาย
ที่่�ลำำ�บากแล้ ้ว

ทั้้�งเพื่่�อน ๆ ทั้้�งครอบครััว
ก็็คงเป็็ นกัังวล
ในที่่�สุด
ุ เขาก็็ตระหนัักว่่า
การกระทำำ�ที่่�ประมาทนั้้�น
ก่่อให้ ้เกิิดอัันตรายมากแค่่ไหน

ชิ้้�นงานที่่�เป็็ นเหล็็กอาจยัังมีีความร้ ้อนอยู่่�
ถึึงแม้ ้สีีจะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีดำำ� ส่่วนชิ้้�นงานที่่�เป็็ น
อะลููมิิเนีียมจะไม่่เปลี่่�ยนสีีถึึงแม้ ้จะมีีความร้ ้อน
เวลาจะจัับชิ้้�นงานหล่่อ ต้ ้องรอให้ ้ชิ้้�นงาน
เย็็นจริิงๆก่่อนถึึงจะจัับได้ ้

CASE 2

บาดเจ็็บจากการขััดตกแต่่งผิิวชิ้้�นงานด้ ้วยเครื่่�องเจีียร

เออ...
ขอโทษนะคะ

โอ๊๊ย เจ็็บ !
โอเค
เตรีียมเสร็็จหมดแล้ ้ว
ทีีนี้้�ก็เ็ ริ่่�มงานเจีียรได้ ้

ถ้ ้าวางเครื่่�องเจีียรไว้ ้บนโต๊๊ะ
ขณะที่่�หิินเจีียรยัังหมุุนอยู่่�
เครื่่�องอาจตกลงมาโดนขา
จนทำำ�ให้ ้บาดเจ็็บได้ ้

หากเครื่่�องเจีียรเด้ ้งกลัับ
หิินเจีียรอาจโดนร่่างกาย
จนทำำ�ให้ ้เจ็็บหนัักได้ ้

งานเจีียรชิ้้�นงาน
เป็็ นงานที่่�อัน
ั ตราย
เพราะงั้้�นเลย
ต้ ้องระวัังสิินะ

ตา !?
เข้ ้าตา !?

ก่่อนอื่่�นก็็
ใช้จิ๊๊�้ กยึึด
ชิ้้�นงานหล่่อเอาไว้ ้

ของนั่่�น
อยู่่�ที่่�ไหนนะ
เป็็ นอะไรไหม
อย่่าขยี้้�ตานะ

อ้ ้อ
ลองถามเขาดีีกว่่า

รีีบไปล้ ้างตาเร็็ว

เฮ้อ้
น่่าเป็็ นห่่วงจััง

เออ จริิงสิิ
ลืืมใช้จิ๊๊�้ กยึึด
ชิ้้�นงานไปเลย

รีีบทำำ�งานต่่อ
ดีีกว่่า

ว่่าแต่่เมื่่�อกี้้�
เขาดููเจ็็บหนััก
เอาการเลย

ผงโลหะนี่่�
กระเด็็นไปรอบๆ
แต่่มัน
ั มองเห็็นได้ ้ยาก
เขาเลยไม่่รู้้�ว่า่
มัันจะกระเด็็นใส่ไ่ ด้ ้สิินะ

่ ผ่่นป้้ องกััน
ลืืมใส่แ
หลัังเท้ ้า
ที่่�รองเท้ ้าด้ ้วย

ชิ้้�นงานหล่่อ
เหมืือนจะ
โคลงเคลงนะเนี่่�ย

แปลกจริิง

โอ๊๊ย !
ชิ้้�นงาน
ตกใส่เ่ ท้ ้าจนได้ ้

แต่่เจ็็บนิิดเดีียว
คงไม่่เป็็ นไร
หรอกมั้้�ง

2 ชั่่�วโมงผ่่านไป―

เฮ้ย้ !

บริิเวณเท้ ้าที่่�
โดนชิ้้�นงานหล่่อตกใส่่
มีีอาการปวดมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
และรู้้�สึึกร้ ้อนนิิดๆด้ ้วย

อาการเป็็ นไง
บ้ ้างเนี่่�ย

สรุุป CASE 2

โห บวมขนาดนี้้�
เลยเหรอ !

1

ระมััดระวัังเวลาปฏิิบััติิงานเจีียร !

2

ปฏิิบััติิงาน
ตามขั้้�นตอนที่่�กำำ�หนดไว้ ้ !

ชิ้้�นงานหล่่อ
เหมืือนจะโคลงเคลง
นะเนี่่�ย

แปลกจริิง

หััวหน้ ้าครัับ !
ผมเจ็็บเท้ ้าครัับ

เฮ้ย้ !
ถ้ ้าวางเครื่่�องเจีียรไว้ ้บนโต๊๊ะขณะที่่�หิินเจีียรยัังหมุุนอยู่่�
เครื่่�องอาจตกลงมาโดนขาจนทำำ�ให้ ้บาดเจ็็บได้ ้
และถ้ ้าหากเครื่่�องเจีียรเด้ ้งกลัับ
หิินเจีียรก็็อาจโดนร่่างกายจนทำำ�ให้ ้เจ็็บหนัักได้ ้
ดัังนั้้�นจึึงต้ ้องระมััดระวัังให้ ้มาก

ก่่อนจะเริ่่�มปฏิิบััติิงานใหม่่อีีกครั้้�ง ต้ ้องตรวจสอบดูู
อีีกครั้้�งหนึ่่�งก่่อนว่่าลำำ�ดับ
ั ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานนั้้�น
ถููกต้ ้องหรืือไม่่ และจะเกิิดอัันตรายอะไรหรืือไม่่

* การเปลี่่�ยนหิินเจีียรหรืือทดสอบการหมุุนของหิินเจีียรหลัังเปลี่่�ยนจะต้ ้องทำำ�โดยผู้้�ที่่�ผ่า่ นการอบรมพิิเศษเกี่่�ยวกัับความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยตามกฎข้ ้อบัังคัับว่่าด้ ้วยความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยของแรงงานเท่่านั้้�น

เห็็นว่่า
กระดููกร้ ้าวเลยเหรอ

TIPS

้
นายบอกช้าไปนะ
!
ถ้ ้ารู้้�สึึกว่่า
"ตััวเองอาจจะบาดเจ็็บอะไร"
ต้ ้องรีีบบอกทัันทีี

อย่่าลืืมว่่าถ้ ้าบาดเจ็็บ
ตััวนายน่่ะจะลำำ�บาก
ตอนนี้้�ก็็พัักให้ ้หายดีี
ก่่อนละกััน

แล้ ้วก็็ต้ ้องใช้ ้จิ๊๊�ก
ใช้ ้อุุปกรณ์์ป้้องกััน
ทุุกครั้้�งที่่�ทำำ�งานด้ ้วย

สวมแว่่นตาเซฟตี้้�
เวลาที่่�อยู่่�ใกล้ ้คนที่่�กำำ�ลังั ทำำ�งานเจีียร !

ถึึงแม้ ้ขณะที่่�ใช้ ้เครื่่�องเจีียร
เราจะมองเห็็นประกายไฟ
จากผงโลหะได้ ้อย่่างชััดเจน

แต่่ตอนที่่�ผงโลหะกระเด็็นไป
ยัังบริิเวณโดยรอบราว 30 ซม.
ผงโลหะจะเย็็นตััวลงและ
เปลี่่�ยนสีีเป็็ นสีีดำำ�จนมองไม่่เห็็น

ในที่่�สุด
ุ เขาก็็รู้้�ซึ้�ง้ ว่่าการปฏิิบััติิตาม
ขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�กำำ�หนดไว้ ้นั้้�น
เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั

ดัังนั้้�น คนที่่�เดิินผ่่านใน
บริิเวณใกล้ ้เคีียงจึึงต้ ้องสวม
แว่่นตาเซฟตี้้�อยู่่�เสมอ

CASE 3

ก่่อนอื่่�นก็็
ปิิดเครื่่�อง

โดนสายพานกระชาก

มัันผิิดปกติิตรงไหนนะ
็ ด้ ้วยสิิ
นายช่ว่ ยเช็ก

มีีทรายตกลงมา
จากสายพาน
เกลื่่�อนเต็็มเลย
ตัักใส่ร่ ถเข็็น
ไปทิ้้�งดีีกว่่า

ไหนลองเอาฝา
ครอบรอก
ออกดููหน่่อย

พี่่�ครัับ
แย่่แล้ ้ว !
สายพาน
หยุุดเดิินครัับ !

อะไรน่่ะ ?

มีีเสีียงดััง
มาจาก
สายพาน

อะไรนะ !
นายช่ว่ ยไปดููหน่่อยซิิ

นั่่�นไง !
่ น
โซ่มั
ั หลุุดออก

สาเหตุุเป็็ นเพราะโซ่เ่ หรอ
่ มได้ ้แล้ ้วสิินะ
ซ่อ

กลัับไปทำำ�งาน
ของเราดีีกว่่า
เปิิดเครื่่�องล่่ะ !

ดีีนะที่่�ไม่่โดนกระชากไป
จุุดนี้้�มัน
ั อัันตรายจััง

เอ๊๊ะ

เฮ้ย้
แขนเสื้้�อมััน...!

เอ๊๊ะ ?
มีีอะไรอยู่่�ในทรายน่่ะ

กระดุุมเสื้้�อของเรา
หรืือเปล่่านะ...?

เฮ้ย้ !
ข้ ้อมืือเสื้้�อ
เกี่่�ยวเข้ ้ากัับเครื่่�อง !

แย่่แล้ ้ว !!
ซวยแล้ ้ว !
ฝาครอบรอกก็็ลืืมปิิด !

โทษทีี โทษทีี
เป็็ นอะไรไหม ?

แบบนั้้�นมัันอัันตรายนะ !
แขนเกืือบจะโดนกระชาก
ไปแล้ ้วไหมล่่ะ !
เวลาเปิิดเครื่่�องน่่ะ
ต้ ้องส่ง่ เสีียงบอก
คนที่่�อยู่่�รอบข้ ้างด้ ้วย !

้
เฮ้อออ
กระดุุมหลุุดเลย

โอ๊๊ยยย !

แขน
โดนกระชาก !

สรุุป CASE 3

ช่ว่ ยด้ ้วยยย !!

1

ก่่อนเปิิดเครื่่�องให้ ้ทำำ�งานต่่อ
็ ให้ ้ดีีอีีกครั้้�งหนึ่่�ง !
ต้ ้องตรวจเช็ก

2

ั ผััสโดนอุุปกรณ์์
ห้ ้ามสัม
เครื่่�องจัักร ที่่�กำำ�ลังั ทำำ�งาน !

กระดุุมเสื้้�อ
ของเรา
หรืือเปล่่านะ...

เฮ้ ้ย
แขนเสื้้�อมััน...!

เป็็ นอะไรน่่ะ !?
เวลาที่่�ตรวจเช็็กอุุปกรณ์์เครื่่�องจัักรแล้ ้วถอดฝาครอบ
หรืืออุุปกรณ์์นิิรภััยออก

ระวัังอย่่าให้ ้ชุุดปฏิิบััติิงานหรืือ
เครื่่�องมืือโดนเครื่่�องจัักรดึึง/กระชากไป

1 อย่่าลืืมใส่่กลัับไปให้ ้เหมืือนเดิิมทุุกครั้้�งเมื่่�อตรวจเช็็กเสร็็จ

ตััวอย่่างสิ่่�งที่่�อาจโดนดึึงโดนกระชาก

2 ต้ ้องตรวจดููว่า่ อุุปกรณ์์ต่า่ งๆอยู่่�ในตำำ�แหน่่งที่่�ถูก
ู ต้ ้องหรืือไม่่

เห็็นว่่าเจ็็บหนััก
แขนหัักเลยทีีเดีียว

3 ต้ ้องส่่งเสีียงบอกเพื่่�อเช็็กว่่ามีีใครทำำ�อะไรใกล้ ้อุุปกรณ์์
เครื่่�องจัักรนั้้�นหรืือไม่่ หลัังจากนั้้�นจึึงค่่อยเปิิดเครื่่�อง

แขนเสื้้�อของชุุดปฏิิบััติิงาน
ถุุงมืือ

พลั่่�ว

ผมที่่�ไว้ ้ยาว

สายคล้ ้องต่่างๆ ฯลฯ

หากมีีอะไรผิิดปกติิ ต้ ้องช่่วยกัันตรวจสอบแก้ ้ไขหลายๆคน !
ต้ ้องรายงานให้ ้หััวหน้ ้างานได้ ้รัับทราบก่่อน !

เวลาโดนกระชาก
มัันน่่ากลััวนะ
อาจถึึงตายเลยด้ ้วย
เครื่่�องนั้้�นอัันตรายจริิงๆ

พวกนี้้�ถืือเป็็ นการลััดขั้้�นตอนการทำำ�งาน
ถึึงจะเป็็ นเรื่่�องเล็็กน้ ้อยแต่่ถ้ ้าทำำ�หลายๆครั้้�งเข้ ้า
อาจเกิิดอุุบัติิ
ั เหตุุร้ ้ายแรงแบบครั้้�งนี้้�ได้ ้

TIPS

การปฏิิบััติิ 4ส อย่่างเคร่่งครััด
คืือหลัักการขั้้�นพื้้�นฐานของความปลอดภััย !

Seiri (สะสาง)
ครัับ...

• แยกของที่่�จะใช้ ้ ของที่่�จะซ่่อม กัับของที่่�จะทิ้้�ง
ออกจากกััน
• ทิ้้�งของที่่�ไม่่ใช้ ้แล้ ้ว

Seiso (สะอาด)
จำำ�ไว้ ้ ! การไม่่ส่ง่ เสีียงบอกให้ ้คนอื่่�นรู้้�
ลืืมปิิดฝาครอบ ไม่่เปลี่่�ยนเสื้้�อผ้ ้าขาด
หรืือเอามืือเข้ ้าไปในอุุปกรณ์์เครื่่�องจัักร
ที่่�กำำ�ลังั ทำำ�งาน

• หากสถานที่่�ปฏิิบััติิงานสกปรก ให้ ้รีีบทำำ�ความ
ั ญาว่่า
และแล้ ้วพวกเขาก็็สัญ
"ต่่อจากนี้้�ไปจะปฏิิบััติิงาน
ด้ ้วยความระมััดระวัังอย่่างเต็็มที่่�"

สะอาดทัันทีี
• ไม่่ทิ้้�งของเรี่่�ยราดบนพื้้�น

Seiton (สะดวก)
• จััดเก็็บเครื่่�องไม้ ้เครื่่�องมืือเอาไว้ ้ในจุุดที่่�กำำ�หนด
• ไม่่วางของบนทางเดิิน

Seiketsu (สุุขลักั ษณะ)
• แต่่งกายให้ ้ถููกต้ ้อง

• ไม่่สวมใส่่ชุด
ุ ปฏิิบััติิงานที่่�สกปรกหรืือฉีีกขาด

• ดููแลรัักษาเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์ป้้องกัันต่่างๆให้ ้ดีี

อุุบัติิ
ั เหตุุระหว่่างการทำำ�งาน
เป็็ นปัั ญหาใกล้ ้ตััว
และมิิใช่เ่ รื่่�องของผู้้�อื่่�น

อยากให้ ้จำำ�ไว้ ้ว่่าการปฏิิบััติิ
ตามกฎคืือการปกป้้ อง
"ตนเอง" "ครอบครััว"
และ "การดำำ�รงชีีวิิต"

ทีีนี้้�รู้้�หรืือยัังว่่า
ภััยอัันตรายอยู่่�ใกล้ ้ตััว
เรามากกว่่าที่่�คิิด ?
ในกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์
อะไรเกิิดขึ้้�น
่ สารกัันใน
การสื่�อ
ที่่�ทำำ�งานเป็็ นประจำำ�
คืือสิ่�ง่ ที่่�สำำ�คัญ
ั
ความซุ่่�มซ่า่ มของ
ตััวละครนี่่�คล้ ้าย ๆ
กัับใครบางคนเลยเนอะ

เอ๋๋ ?
เธอพููดเรื่่�องอะไรเหรอ ?

เอาล่่ะ !

ผมจะปฏิิบััติิตามกฎและพยายาม
ทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่�ทุก
ุ วัันครัับ !

เพื่่�อความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในที่่�ทำำ�งาน สิ่�ง่ ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ
ความตระหนัักของแต่่ละคน
และการปฏิิบััติิตามกฎที่่�กำำ�หนดไว้ ้

นอกจากนี้้�......

* สะเก็็ดเชื่่�อม : เศษอนุุภาคโลหะที่่�เกิิดจาก การหลอมละลายและกระเด็็นติิดตามที่่�ต่า่ งๆ

ถุุงมืือ

อุุปกรณ์์
ป้้ องกัันต่่าง ๆ

ปลอกแขน
สิ่่�งที่่�ช่ว่ ยปกปิิดแขน
ไม่่ให้ ้โดนสะเก็็ดเชื่่�อม
หรืือของร้ ้อนอื่่�นๆ

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับปกป้้ องมืือ
จากความร้ ้อนและของมีีคม ฯลฯ

ใช้อุุ้ ปกรณ์์ป้้องกัันให้ ้
เหมาะกัับงานด้ ้วยนะ !

ใช้ ้ถุุงมืือยาวที่่�คลุุมทั้้�ง 5 นิ้้�ว

ป้้ องกัันไม่่ให้ ้มีีอะไร

และทำำ�จากวััสดุที่่
ุ �เหมาะกัับการ

มากระทบกัับผิิวหนััง

ปฏิิบััติิงาน

รองเท้ ้าเซฟตี้้�

หมวกเซฟตี้้�

ผ้ ้ากัันเปื้้�อน
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับปกป้้ อง
ร่่างกาย
จากความร้ ้อน ฯลฯ

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับ
ปกป้้ องศีีรษะ
จากการกระแทก
ปรัับสายรััดคางแล้ ้วรััดให้ ้แน่่นเพื่่�อไม่่ให้ ้เกิิดการขยัับ
หากหมวกเซฟตี้้�ได้ ้รัับการกระแทกแม้ ้เพีียงครั้้�งเดีียว
ก็็ให้ ้เปลี่่�ยนใหม่่ทัน
ั ทีี

แว่่นตากัันแสง

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับปกป้้ อง
ดวงตาจากแสงจ้ ้า

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับปกป้้ อง
เท้ ้าจากของหนััก

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับป้้ องกััน
่ ม
ไม่่ให้ ้สะเก็็ดเชื่�อ
กระเด็็นเข้ ้ามา

สวมรองเท้ ้าให้ ้พอดีีกัับขนาดเท้ ้าของตััวเอง

สวมโดยไม่่ให้ ้เกิิด

และติิดแผ่่นป้้ องกัันหลัังเท้ ้าเอาไว้ ้ด้ ้วย

การคลายออกได้ ้

แขวนผ้ ้ากัันเปื้้�อนจากตำำ�แหน่่ง
มาตรการป้้ องกัันที่่�สำำ�คัญ
ั 1

ที่่�สูงู ที่่�สุด
ุ เท่่าที่่�จะทำำ�ได้ ้

ถ้ ้าไม่่เลืือกอุุปกรณ์์
ป้้ องกัันให้ ้เหมาะสม
ตามงานที่่�จะทำำ�และ
้ างถููกต้ ้อง
ไม่่ใช้อย่่
อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�
ก็็ไม่่มีีความหมาย !

แว่่นตาเซฟตี้้�

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับปกป้้ อง
ดวงตาจากของที่่�กระเด็็นมาโดน
ฝุ่่�นผง และความร้ ้อน

สวมให้ ้กระชัับพอดีีกัับใบหน้ ้า

อุุปกรณ์์ป้้องกัันการ
หายใจ
หน้ ้ากากป้้ องกัันฝุ่่�น

ปลอกสวมขา

่ ละใช้ให้
้ ้ถููกต้ ้อง !
ต้ ้องสวมใส่แ

อย่่าให้ ้อุุปกรณ์์
เคลื่่�อนออกจาก
ตำำ�แหน่่งที่่�ถูก
ู ต้ ้อง
่ งว่่าง
หรืือมีีช่อ
ให้ ้สิ่�ง่ แปลกปลอม
เข้ ้ามา !

ใช้ ้อุุปกรณ์์ให้ ้เหมาะสมกัับชนิิดของความเป็็ น
อัันตรายและความเป็็ นพิิษ
•
•
•
•

ใช้ ้แบบที่่�เหมาะกัับชนิิดและความเข้ ้มข้ ้นของสารพิิษ
ตรวจสอบความแนบสนิิท (Fit Check) เวลาสวมใส่่
เปลี่่�ยนไส้ ้กรองและตลัับกรองอยู่่�ตลอด
หากเป็็ นแบบใช้ ้แล้ ้วทิ้้�ง ห้ ้ามสวมใส่่เกิินระยะเวลา
การใช้ ้งานที่่�กำำ�หนด

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับป้้ องกััน
การสููดดมฝุ่่�นผง

หน้ ้ากากป้้ องกัันสารพิิษ

หากสููดเอาเศษฝุ่่�นผง

อุุปกรณ์์สำำ�หรัับป้้ องกััน

จำำ�นวนมากเข้ ้าไป

การสููดดมแก๊๊สพิิษ

เป็็ นเวลานาน
อาจเป็็ นโรคฝุ่่�นจัับปอดได้ ้

มาตรการป้้ องกัันที่่�สำำ�คัญ
ั 2

มาตรการป้้ องกัันที่่�สำำ�คัญ
ั 3

ต้ ้องใช้อุุ้ ปกรณ์์ป้้องกััน
ที่่�มีีขนาดพอดีีกัับตััวเอง !

ำ ด
ห้ ้ามใช้อุุ้ ปกรณ์์ป้้องกัันที่่�สกปรกหรืือชำ�รุ
ุ เสีียหาย

หากไซส์ไ์ ม่่พอดีีกัับตััว
ขอให้ ้รีีบเปลี่่�ยนทัันทีี

หากเสีียหายหรืือมีีรูู
ให้ ้เปลี่่�ยนอัันใหม่่

เอาสิ่่�งสกปรกออก

เก็็บไว้ ้ในที่่�ที่่�สะอาด

การ์์ตูน
ู เพื่่�อการเรีียนรู้้�

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการหล่่อโลหะ
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