
สื่่�อสื่ารสื่อนประเภทโสื่ตทศันูปกรณ์น์้� จััดทำาขึ้้�นเพื่่�อใช้ใ้นการเรย้นรูพ้ื่่�นฐานดา้นความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
จัากกรณ้์ศก้ษา 4 ตวัอยา่ง สื่ำาหรับผูู้ใ้ช้แ้รงงานทกุคนในสื่ถานประกอบการท้�มก้ารจััดการกบัสื่ารเคม้

化学物質取扱の安全衛生
まん が で わ か る ฉบบัภาษาไทย

タイ語

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการจััดการกบัสื่ารเคม้



อา้งองิ : รวบรวมขึ้อ้มลูอบุตัเิหตทุ้�มส้ื่าเหตุ
มาจัาก "วตัถมุพ้ื่ษิ" "วตัถไุวไฟ" "กา๊ซท้�เผู้าไหมไ้ด"้ และ "สื่ารท้�ระเบดิได ้ฯลฯ"

ใน "รายงานการเสื่ย้ช้ว้ติและบาดเจ็ับในกลุม่ผูู้ใ้ช้แ้รงงาน" ประจัำาป้ 2019

1 วตัถมุพ้ื่ษิ 213 ราย

2 วตัถไุวไฟ 164 ราย

3 กา๊ซท้�เผู้าไหมไ้ด ้ 59 ราย

4 วตัถทุ้�ระเบดิได ้ฯลฯ 14 ราย

จัำานวนอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานท้�เกดิจัากสื่ารเคม้
(แยกตามวตัถทุ้�เป็นสื่าเหต)ุ

วนัน้� เรามาเรย้นรูเ้ก้�ยวกบั
ความปลอดและอาช้ว้อนามยั

ในการจััดการกบัสื่ารเคมก้นัเถอะ !

สื่ารเคมน้้�ถกูนำามาใช้ใ้น
สื่ถานท้�ตา่ง ๆ มากมายรอบตวัเรา

สื่ะดวกจัังเลยเนอะ

นั�นสื่เินอะ !

ในโรงงานเคม้
มก้ารใช้ส้ื่ารเคม้

ประเภทไหนกนับา้งนะ ? แมแ้ตน่อกโรงงานเองก็
มก้ารนำามาใช้เ้ป็นผู้ลติภณั์ฑ์์

เคมด้ว้ยนะรูไ้หม

มอ้บุตัเิหตเุน่�องจัาก
“วตัถมุพ้ื่ษิ” และ “วตัถไุวไฟ”
เกดิขึ้้�นบอ่ยครั�งเลยเนอะ...

แมแ้ตใ่นสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน
แบบนั�นก็ยงัมอ้บุตัเิหตุ

ระหวา่งการทำางานเกดิขึ้้�น

เอาละ่
ถา้อยา่งนั�นเรามาดสูื่าเหตหุลกั ๆ
ขึ้องอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน

ท้�เกดิจัากสื่ารเคมก้นัดก้วา่

เอ ๋!



ใช้แ่ลว้
กอ่นอ่�น อบุตัเิหตทุ้�เกดิจัาก

“วตัถมุพ้ื่ษิ” สื่ามารถแบง่กวา้ง ๆ ออกเป็น
“ความเป็นพื่ษิเฉ้ยบพื่ลนั” และ

“ความเป็นพื่ษิเร่�อรัง”

หากใช้ส้ื่ารเคมเ้ป็นระยะเวลาจันกลายเป็น
พื่ษิเร่�อรัง แมว้า่จัะไมส่ื่ง่ผู้ลกระทบในทนัท้

แตก่อ็าจัจัะสื่ง่ผู้ลเสื่ย้ตอ่ตบั ฯลฯ
และกอ่ใหเ้กดิโรคมะเร็งในอนาคตได ้

แลว้เราจัะป้องกนัได ้
อยา่งไรละ่คะ ?

สื่ิ�งสื่ำาคญัในการป้องกนัความปลอดภยั
ก็คอ่การปฏิบิตัติามกฎระเบย้บขึ้อง

สื่ถานท้�ปฏิบิตันัิ�นเอง

ความเป็นพื่ษิเฉ้ยบพื่ลนัคอ่
การเกดิอาการตา่ง ๆ อยา่งเช้น่

“รูส้ื่ก้คล่�นไสื่แ้ละมน้งงเม่�อสื่ดูดมสื่ารเคมเ้ขึ้า้ไป”
หรอ่ “เกดิแผู้ลไหมจ้ัากสื่ารเคมเ้ม่�อสื่มัผัู้สื่

ถกูดวงตาหรอ่ผู้วิหนัง” ฯลฯ

แลว้มก้ฎระเบย้บ
อะไรบา้งเหรอครับ ?

เอกสื่าร SDS
มแ้ตต่วัหนังสื่อ่เต็มไปหมด
การอา่นเป็นอะไรท้�ยุง่ยาก

จัังเลยเนอะ

ท้�สื่ำาคญัแคส่ื่วมอปุกรณ์ป้์องกนั
ก็พื่อใช้ไ่หมละ่ครับ ?

การปฏิบิตัติามกฎมค้วามสื่ำาคญั
ไมเ่พื่ย้งตอ่ตนเองเทา่นั�น

แตย่งัรวมถง้เพื่่�อไมใ่หค้นรอบขึ้า้ง
เกดิอบุตัเิหตดุว้ยตา่งหาก !

คะ..ครา้บบบบ !

แน่นอนวา่นอกจัากการสื่วมอปุกรณ์ป้์องกนัแลว้
อนัดบัแรกตอ้งตรวจัสื่อบเน่�อหาขึ้อง SDS หรอ่
เอกสื่ารขึ้อ้มลูความปลอดภยัใหล้ะเอย้ดถ้�ถว้น

การปฏิบิตัติามกฎระเบย้บในการใช้ง้าน
ถอ่เป็นสื่ิ�งท้�สื่ำาคญั

หม่ ?

SDS
Safety Data Sheet

(เอกสื่ารขึ้อ้มลูความปลอดภยั)



ถดัไปคอ่ “การระเบดิและเพื่ลงิไหม”้
สื่ารเคมอ้าจัทำาใหเ้กดิไฟลกุไหม ้

และการระเบดิได ้

การระเบดิและเพื่ลงิไหมอ้าจันำาไปสืู่่
ความเสื่ย้หายรา้ยแรงได ้

เช้น่ พื่นักงานเกดิแผู้ลไฟไหม ้
เกดิเพื่ลงิไหมใ้นตวัอาคารหรอ่โรงงาน ฯลฯ

ดงันั�นตอ้งระมดัระวงั

หากบาดเจ็ับสื่าหสัื่จันทำางานไมไ่ด ้
ครอบครัวเองกค็งเป็นกงัวล

แถมยงัสื่ง่ผู้ลกระทบตอ่รายไดอ้ก้ดว้ย...
ดงันั�น

การเตรย้มความพื่รอ้มอยูเ่สื่มอ
จัง้เป็นสื่ิ�งท้�สื่ำาคญั

อนัดบัแรก เรามาทำาความเขึ้า้ใจักนั
กอ่นดก้วา่วา่สื่ารเคมม้ค้ณุ์สื่มบตัอิยา่งไรบา้ง

และตอ้งปฏิบิตัตินอยา่งไร
เม่�อเกดิเหตกุารณ์ฉุ์กเฉนิ

อก้อยา่ง การตรวจัสื่อบวธิีด้บัเพื่ลงิ
ใหเ้ขึ้า้ใจัอยา่งถอ่งแท ้

กเ็ป็นสื่ิ�งท้�สื่ำาคญัเช้น่กนั

“การระเบดิและเพื่ลงิไหม”้ น้�
เกดิขึ้้�นในสื่ถานการณ์แ์บบไหนครับ ?

ยกตวัอยา่งเช้น่
เม่�อเกดิไฟลกุ
ในตวัทำาละลาย

เอาละ่ !

ทน้้�เราลองมาดู

ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท์้�
เกดิขึ้้�นจัรงิกนั

นอกจัากแหลง่จัดุไฟท้�มองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่
เช้น่ ประกายไฟหรอ่ไฟบหุร้� ฯลฯ แลว้

ยงัมอ้ก้หลายกรณ้์ท้�เกดิการไฟลกุไหมใ้นตวัทำาละลาย
โดยมส้ื่าเหตมุาจัากไฟฟ้าสื่ถติท้�มองไมเ่ห็นดว้ยตาเปลา่

สื่ง่ผู้ลใหเ้กดิการระเบดิและเพื่ลงิไหมล้กุลาม

ออ๋ อยา่งน้�น้�เอง...

มาตรการผู้จัญเพื่ลงิ 
สื่ารดบัเพื่ลงิ :

สื่ารดบัเพื่ลงิท้�ไมค่วรใช้ ้:

ความเป็นอนัตรายเฉพื่าะในการ
ดบัเพื่ลงิ : 
วธิีด้บัเพื่ลงิเฉพื่าะ : 

อปุกรณ์ป้์องกนัสื่ำาหรับนักดบัเพื่ลงิ :



เอาละ่
ถง้เวลาเตรย้มตวัทำาละลายแลว้

ไปหยบิจัากในโกดงัมาใหห้น่อย

ครับ !

เจัอแลว้ ๆ

พื่รอ้มแลว้ 
ลยุกนัเลย

CASE 1

โกดงัสื่นิคา้

อะ๊

วา้ก



เฮ้อ้ ใหต้ายเถอะ...
เวลาตวัทำาละลายหก

หากมแ้หลง่จัดุไฟอยูร่อบ ๆ
อาจัทำาใหเ้กดิการลกุไหมไ้ดน้ะ

ไดเ้วลาพัื่กกลางวนัแลว้
ไปพัื่กได ้

ครา้บ 

เฮ้อ้...
ตอนบา่ยก็ตอ้งพื่ยายาม

อยา่งเต็มท้�ละ่นะ

กอ่นอ่�น
ตอ้งเปิดพัื่ดลมโบลเวอร ์...

นั�นไง ความเป็นอนัตรายและ
วธิีจั้ัดการก็มเ้ขึ้ย้นบอกไวต้รงน้�

ขึ้องฉลากไมใ่ช้เ่หรอ ?

อก้อยา่งเวลาท้�ขึ้นลำาเลย้ง
ควรตรวจัสื่อบดใูหแ้น่ใจัดว้ยวา่

ปิดฝาสื่นทิหรอ่ไม ่

ครับ
ผู้มจัะระวงั...

อะ๊ ! ประกายไฟขึ้องสื่วติช้์
ทำาใหต้วัละลายท้�กลายเป็น

ไอเกดิไฟลกุ !



แยแ่ลว้ !
เออ่ เออ่

นำ �าอยูไ่หน นำ �า

อะ๊

เฮ้อ้
อนัตรายนะเน้�ย

ขึ้อบคณุ์มากครับ

เอาละ่ ฟังนะ

เม่�อขึ้นยา้ยเสื่ร็จัแลว้ทำาการจััดเกบ็ช้ั�วคราว
ตอ้งวางภาช้นะไวใ้นตำาแหน่ง

ท้�มอ้ณุ์หภมูติำ�า อยา่งในท้�รม่ ฯลฯ
และไมม่ก้ารควำ�าหรอ่
การรั�วไหลเกดิขึ้้�น 

หากไมปิ่ดฝาอาจัทำาใหเ้กดิ
ไฟลกุได ้ดงันั�นหลงัจัากน้�ไป
ตอ้งปิดฝาใหเ้รย้บรอ้ยตาม

คำาแนะนำาทกุครั�ง

เวลาใช้ต้วัทำาละลาย ควรใช้ง้านโดยเวน้ระยะหา่ง
จัากอปุกรณ์ไ์ฟฟ้าใหม้ากพื่อ โทรศพัื่ทส์ื่มารต์โฟน

กเ็ช้น่กนั หา้มพื่กตดิตวัขึ้ณ์ะใช้ง้าน
เพื่ราะวา่อาจัทำาใหเ้กดิประกายไฟฟ้าได ้

ถา้เผู้่�อวา่ในกรณ้์ท้�เกดิเพื่ลงิไหม ้
ตอ้งดบัไฟโดยใช้อ้ปุกรณ์ท์้�เหมาะสื่ม

เช้น่ ถงัดบัเพื่ลงิช้นดิโฟม ฯลฯ มส้ื่ารเคม้
บางประเภทท้�ใช้น้ำ �าสื่าดแลว้ไฟยิ�งลกุลามมากขึ้้�น

นอกจัากน้� ถา้มก้ารรั�วไหลขึ้อง
สื่ารเคมท้้�มก้ลิ�นแรง ตอ้งรายงาน
ใหผูู้้รั้บผู้ดิช้อบทราบโดยทนัท้

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ

อนัตราย !
รบ้ถอยออกไปเด้�ยวน้� ! 

หา้มโดยเด็ดขึ้าด



วนัน้�กห็นาวจัังเลยเนอะ

โอเค !
เริ�มเลยแลว้กนั !

อะ๊ !
ถงัหกหมดแลว้ !!

ผู้า้สื่ำาหรับเช้ด็อยูไ่หน...

ใช้อ้นันั�นเช้ด็ไปกอ่นแลว้กนั

ความจัรงิแลว้งานแบบน้�
ตอ้งทำาขึ้า้งนอกแตว่า่...

พื่่�นท้�ตรงน้�กวา้งขึ้วาง
แถมอากาศถา่ยยงัเทสื่ะดวกอก้ตา่งหาก…

คงไมเ่ป็นไรหรอกมั�ง !นะ นั�นสื่นิะครับ

โอเคครับ !

เด้�ยวฉันจัะไป
ทำางานตรงโนน้ งั�นนายช้ว่ยถา่ย

ตวัทำาละลายจัากป้�บไป
ใสื่ถ่งัท้�ดา้นนอกใหห้น่อยนะ

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ !

เอาละ่
ถา้อยา่งนั�นเรามาเตรย้มตวั

ทำาละลายสื่ำาหรับทาสื่ก้นัดก้วา่

CASE 2



อยา่งน้�แหละ โอเค อะ๊ ตอ้งเอาขึ้ยะไปทิ�งแลว้

ขึ้า้งนอกทา่ทางจัะหนาว
งั�นทำารา่งกายใหอุ้น่ขึ้้�นอก้นดิแลว้

คอ่ยออกไปทิ�งดก้วา่

อา้ อุน่จัังเลย

วา้ก !

เสื่ร็จัแลว้เหรอ !

ครับ !

ขึ้อบคณุ์
มากครับ !

ถา้อยา่งนั�น
ไปพัื่กได ้



เป็นอะไร
หรอ่เปลา่ !?

ครับ

...เขึ้า้ใจัแลว้
ครับ

เขึ้า้ใจัท้�มาท้�ไปแลว้

กอ่นอ่�นเลย
ผู้า้ท้�เช้ด็ตวัทำาละลาย
หา้มนำามาทิ�งรวมกบั

ขึ้ยะทั�วไปโดยเด็ดขึ้าด

กฎระเบย้บท้�ถกูตอ้งคอ่ตอ้งนำาไปใสื่่
และจััดเกบ็ในภาช้นะทนไฟ
แบบปิดสื่นทิไดไ้มใ่ช้เ่หรอ ?

ยิ�งไปกวา่นั�น
หา้มนำาขึ้องท้�ตดิไฟไดไ้ปวางไวใ้กลก้บั
แหลง่จัดุไฟอยา่งเตาผู้งิโดยเด็ดขึ้าด

อนัท้�จัรงิโดยพื่่�นฐานแลว้
เม่�อจััดการกบัตวัทำาละลายจัะ

ตอ้งทำาในสื่ถานท้�ท้�มอ้ากาศถา่ยเทสื่ะดวก

นอกจัากน้�
เวลาถา่ยตวัทำาละลายลงในภาช้นะ

ตอ้งคอ่ย ๆ เทเพื่่�อไมใ่หต้วัทำาละลายหก
จัะใช้ก้รวยช้ว่ยดว้ยกไ็ด ้

...ขึ้อโทษครับ

อก้อยา่ง พื่ยายามปฏิบิตัติามหลกั 4S ในท้�ทำางาน
ขึ้า้วขึ้องท้�ไมจ่ัำาเป็นใหเ้กบ็ทิ�ง เพื่ราะวา่ขึ้องท้�อยูร่อบ ๆ

อาจัเคล่�อนมาช้นกบัภาช้นะได ้
เม่�อเกดิแผู้น่ดนิไหวหรอ่มล้มแรงพัื่ดมา

มาช้ว่ยกนัระมดัระวงั
เพื่่�อไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็ับกนัดก้วา่

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ !!

Seiri Seiri 
(สื่ะสื่าง)(สื่ะสื่าง)

SeitonSeiton
 (สื่ะดวก) (สื่ะดวก)

SeisoSeiso
(สื่ะอาด)(สื่ะอาด)

SeiketsuSeiketsu
(สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ)(สื่ขุึ้ลกัษณ์ะ)

หา้มโดยเด็ดขึ้าด



ขึ้อตวักลบักอ่น...นะ
เกดิอะไรขึ้้�น ?
หนา้บ้�งเช้ย้ว

กลบักอ่นไดเ้ลย
หลงั ๆ มาน้�ฉันสื่ขุึ้ภาพื่ไมด่เ้ลย

ถา้พื่ดูถง้เร่�องนั�นแลว้ละ่ก็
คนอ่�นกพ็ื่ดูแบบน้�เหมอ่นกนั

บอกวา่หมูน่้�นายหงดุหงดิตลอดเวลา
สื่ขุึ้ภาพื่ไมด่เ้พื่ราะวา่

เท้�ยวเลน่มากไปไมใ่ช้เ่หรอ ?

ไมไ่ดเ้ท้�ยวเลน่สื่กัหน่อย

หมูน่้�ฉันไมอ่ยากอาหารเลย
แถมยงัเหน่�อยงา่ยอก้ตา่งหาก

สื่มาธีแิละความสื่ามารถใน
การโฟกสัื่จัดจัอ่กบังานกล็ดลงดว้ย

CASE 3



... น้�ไง
ไมใ่ช้เ่ป็นเพื่ราะวา่

หอ้งน้�อากาศรอ้นเหรอ ?

แถมยงัไดก้ลิ�น
ตวัทำาละลายอนิทรย้จ์ัาง ๆ

ทั�วทั�งหอ้งอก้ตา่งหาก

แตล่มเย็นจัากทอ่
กเ็ป่าโดนตวัฉันอยูน่ะ

อยา่งน้�น้�เอง
แบบน้�ลำาบากแย่

นั�นสื่ิ

ไมแ่น่นะ ตวัทำาละลายอนิทรย้์
อาจัเป็นสื่าเหตกุไ็ดไ้มใ่ช้เ่หรอ ?

กอ่นหนา้น้�ในแผู้นกเดย้วกบันายก็
เคยมค้นท้�เกดิอาการคลา้ย ๆ กนั...

มแ้พื่ทยอ์าช้ว้อนามยั
งั�นรบ้ไปปรก้ษาดดูก้วา่ไหม ?

อม่ จัะลองไปปรก้ษาดู
ขึ้อบคณุ์นะไมรู่ว้า่สื่าเหตคุอ่อะไร

แตว่า่มข้ึ้อ้ผู้ดิพื่ลาดมากมายเกดิขึ้้�น
ในการทำางานเลยทำาใหห้งดุหงดิน่ะ

...แยส่ื่ดุ ๆ เลย



วนัรุง่ขึ้้�น

วนัน้�มอ้าการ
อยา่งไรครับ ?

หมูน่้�ผู้มมอ้าการ
“หงดุหงดิ”

“ไมรู่ส้ื่ก้อยากจัะทำาอะไรเลย”
แลว้ก”็รูส้ื่ก้วติกกงัวล” ครับ...

วนัถดัไป จัากผู้ลการตรวจัสื่อบโดยละเอย้ดวา่
ตอ้งมอ้ะไรสื่กัอยา่งแน่ ๆ

ทำาใหท้ราบแลว้ครับวา่สื่าเหตคุอ่อะไร

คณุ์เป่าลมเย็นจัากทอ่ใหโ้ดนตวัเองโดยตรง
เพื่่�อช้ดเช้ยลมเย็นจัากเคร่�องปรับอากาศท้�

สื่ง่มาไมถ่ง้ เลยทำาใหเ้กดิกระแสื่ลมในทศิทาง
ตรงกนัขึ้า้มกบัการดดูขึ้องตูด้ดูไอสื่ารเคม ้

แลว้คณุ์ก็สื่ดูดมตวัทำาละลายสื่ารอนิทรย้์
ท้�ถกูดง้มาจัากตูด้ดูไอสื่ารเคม้

เพื่ราะลมดงักลา่วนั�นอยูต่ลอดเวลา

ครั�งน้�เป็นเพื่ราะคณุ์แจัง้วา่
มก้ารใช้ส้ื่ารเคม ้จัง้ทำาใหส้ื่งัเกต

เห็นไดว้า่สื่าเหตคุอ่อะไร

แตถ่า้สื่ดูดมตวัทำาละลายอนิทรย้์
อยา่งนั�นตอ่ไปเร่�อย ๆ ก็
คงจัะทำาใหป่้วยหนักครับ

อยา่งนั�นเอง
เหรอครับ !?

เม่�อรูส้ื่ก้วา่สื่ภาพื่รา่งกายมบ้างอยา่ง
แตกตา่งไปจัากปกตลิะ่ก็

อาจัเป็นผู้ลกระทบมาจัากสื่ารเคมท้้�
ใช้ง้านอยูก่เ็ป็นได ้ดงันั�นตอ้งรายงานให ้

“ผูู้รั้บผู้ดิช้อบ” ทราบโดยทนัท้

เพื่่�อนรว่มงานบอกวา่อาจัเกดิจัาก
การใช้ต้วัทำาละลายอนิทรย้์
ไมท่ราบวา่มค้วามเก้�ยวขึ้อ้ง

อะไรกนัหรอ่เปลา่ครับ

อยา่งนั�นเหรอ

รบกวนคณุ์หมอดว้ยครับ !

อนัดบัแรก มาตรวจัรา่งกาย
โดยละเอย้ดกนักอ่นดก้วา่

ผู้ลการตรวจัรา่งกาย
โดยละเอย้ดออกมาแลว้

สื่งสื่ยัวา่จัะเป็นความผู้ดิปกตขิึ้อง
ระบบประสื่าทอตัโนมตันิะครับ
มข้ึ้อ้สื่งสื่ยัวา่เก้�ยวกบัพื่ษิขึ้อง

ตวัทำาละลายอนิทรย้ด์ว้ยเช้น่กนั
งั�นหมอขึ้อตรวจัสื่อบลกัษณ์ะการทำางานและ

สื่ภาพื่แวดลอ้มในการทำางานเพื่ิ�มเตมิหน่อยนะ

เคร่�องปรับอากาศ

เคร่�องปรับอากาศ

ระบายอากาศ
เฉพื่าะท้�

เพื่ิ�มความช้่�น

ตวัทำาละลายอนิทรย้์
ไอระเหย

โรงพื่ยาบาล○○○○



โอเค ถา้อยา่งนั�นตอ่ไป
ช้ว่ยถอดอนัน้�ออกดว้ยนะ

หม่

ครับ !

พื่รอ้มแลว้
ลยุกนัเลย

ถา้อยา่งนั�นฝากดว้ยนะ
หากมอ้ะไรก็สื่ง่เสื่ย้งเรย้กแลว้กนั

อะ๊ แลว้ไมต่อ้งใช้ห้นา้กาก
ป้องกนัสื่ารพื่ษิเหรอครับ ?

ครับ !

ไมต่อ้ง ไมต่อ้ง
มนัไมรั่�วออกมาหรอก

ถอดเหรอ...
นอตตวัน้�ละ่มั�ง !

เอาละ่ ถอดไดแ้ลว้
แบบน้�น่าจัะโอเคละ่มั�ง

CASE 4



เฮ้ ้
เกดิอะไรขึ้้�น...

…!!!
เป็นอะไรหรอ่เปลา่ !?

เฮ้ ้
เกดิอะไรขึ้้�น !

ทำาใจัด ้ๆ ไว ้!
ฉันจัะรบ้ไปเรย้ก

คนมาช้ว่ย...

ตอ่ไป...

..อะ เอะ๊ ?

หม่ ?

อุบ๊...



โอเค เขึ้า้ใจัสื่ถานการณ์แ์ลว้

ฟังนะ
เม่�อเกดิความผู้ดิปกตอิะไร

ตอ้งสื่ง่เสื่ย้งเตอ่นภยักอ่นไมใ่ช้เ่หรอ

คำาวา่ “การช้ว่ยเหลอ่ผูู้ป้ระสื่บภยั
เป็นสื่ิ�งท้�สื่ำาคญัท้�สื่ดุ”
ไมไ่ดห้มายความวา่

ใหเ้ราพืุ่ง่ตวัเขึ้า้ไปช้ว่ยผูู้อ้่�นออกมา

คนท้�กูภ้ยัไดค้อ่คนท้�สื่วมอปุกรณ์พ์ื่รอ้มมอ่
อยา่งท้�ควรจัะเป็น หากไมไ่ดส้ื่วมอปุกรณ์์
ใหห้นอ้อกจัากพื่่�นท้�ดงักลา่วแลว้สื่ง่เสื่ย้ง
เตอ่นภยักอ่นเป็นอนัดบัแรก นอกจัากน้�

ตอ้งรายงานสื่ถานการณ์ใ์หค้นท้�อยูร่อบ ๆ
ทราบโดยพื่ดูใหเ้สื่ย้งดงัฟังช้ดัอก้ดว้ย

ผู้มบงัเอญิผู้า่นมาพื่อดเ้ลยโช้คดไ้ป
แตบ่างกรณ้์กอ็าจัอนัตรายถง้ช้ว้ติได ้

อยา่งไรกต็าม ดแ้ลว้
ท้�พื่วกนายไมเ่ป็นอะไรมาก

แตว่า่...

อก้อยา่ง แมว้า่จัะพื่ยายาม
ช้ว่ยเหลอ่รุน่นอ้งสื่กัแคไ่หน

แตถ่า้ตวัเองประสื่บอบุตัเิหตไุปดว้ยก็
ไมม่ป้ระโยช้นอ์ยูด่้

หา้มกระทำาการใด ๆ
โดยคดิเพื่ย้งแคว่า่

ตอ้งช้ว่ยใหไ้ดเ้ทา่นั�น

การรับมอ่อยา่งใจัเย็นในสื่ถานการณ์ฉุ์กเฉนินั�น
ไมใ่ช้เ่ร่�องงา่ย ดงันั�นสื่ิ�งท้�สื่ำาคญัคอ่การเตรย้มความพื่รอ้ม

เพื่่�อรับมอ่กบัเหตกุารณ์ฉุ์กเฉนิอยูเ่ป็นประจัำานั�นเอง

ตอ้งตรวจัสื่อบขึ้อ้มลูตา่ง ๆ ลว่งหนา้
เช้น่ เสื่น้ทางอพื่ยพื่เม่�อเกดิเหตกุารณ์ฉุ์กเฉนิ

การรับมอ่เบ่�องตน้เม่�อพื่บอบุตัภิยั
ขึ้อ้ควรระวงัในการช้ว่ยเหลอ่ผูู้ป้ระสื่บภยั

วธิีรั้บมอ่หลงัการช้ว่ยเหลอ่ ฯลฯ

อยา่พื่้�งสื่ญัช้าตญาณ์หรอ่ประสื่บการณ์์
ในอดต้ ควรอา่น  “คูม่อ่การจััดการตอ่

สื่ถานการณ์ฉุ์กเฉนิ” ขึ้องบรษัิท

รวมทั�งรายละเอย้ดในหวัขึ้อ้ 4 "มาตรการปฐมพื่ยาบาล",
หวัขึ้อ้ 5 "มาตรการผู้จัญเพื่ลงิ",

หวัขึ้อ้ 6 "มาตรการจััดการเม่�อเกดิการรั�วไหล"
ใน SDS หรอ่เอกสื่ารขึ้อ้มลูความปลอดภยั

แลว้ลองจันิตนาการใหช้้ดัเจันเป็นรปูธีรรมดวูา่
เราจัะปฏิบิตัหิรอ่รับมอ่อยา่งไรเม่�อเกดิเหตกุารณ์ฉุ์กเฉนิ ครับ !

คูม่อ่



สื่ิ�งสื่ำาคญัท้�ควรระวงัในการจััดการกบัสื่ารเคม้

ควรจััดการอยา่งเหมาะสื่มหลงัใช้ง้านเสื่ร็จั
อาจันำาไปสืู่ก่ารเกดิอบุตัเิหตทุ้�คาดไมถ่ง้ได ้

ควรปิดฝาทกุครั�งเม่�อขึ้นยา้ยหรอ่จััดเกบ็

ควบคมุวตัถทุ้�มค้ณุ์สื่มบตัไิวไฟและมค้ณุ์สื่มบตัเิผู้าไหมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสื่ม

หากมข้ึ้อ้กงัวลหรอ่สื่ิ�งท้�แตกตา่งไป
จัากปกต ิตอ้งขึ้อคำาปรก้ษาทนัท้

ไมก่ระทำาการใด ๆ
แบบหนุหนัพื่ลนัแลน่

เม่�อไดรั้บสื่ารเคมอ้าจัทำาใหเ้กดิอนัตรายตอ่สื่ขุึ้ภาพื่ได ้
ควรปรก้ษาผูู้รั้บผู้ดิช้อบทนัทห้ากรูส้ื่ก้ไมส่ื่บาย

การช้ว่ยเหลอ่ผูู้อ้่�นอยา่งขึ้าดการไตรต่รอง
อาจัทำาใหต้วัเองประสื่บอบุตัเิหตไุด ้
ควรเตรย้มความพื่รอ้มสื่ำาหรับเหตกุารณ์ฉุ์กเฉนิ
และตรวจัสื่อบกฎระเบย้บใหเ้ขึ้า้ใจัอยา่งถอ่งแท ้

อยา่งน้�แหละโอเค

หมูน่้�ฉันไมอ่ยากอาหารเลย
แถมยงัเหน่�อยงา่ยอก้ตา่งหาก

สื่มาธีแิละความสื่ามารถใน
การโฟกสัื่จัดจัอ่กบังานกล็ดลงดว้ย

ทำาใจัด ้ๆ ไว ้!
ฉันจัะรบ้ไปเรย้กคนมา

ช้ว่ย...
อุบ๊...

อะ๊

วา้ก
ทน้้�รูห้รอ่ยงัวา่

ภยัอนัตรายอยูใ่กลต้วั
เรามากกวา่ท้�คดิ ?

เพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในท้�ทำางาน สื่ิ�งท้�สื่ำาคญัคอ่
ความตระหนักขึ้องแตล่ะคน

และการปฏิบิตัติามกฎท้�กำาหนดไว ้

ตอนน้�เราลองมา
ทบทวนกรณ้์ศก้ษากนั

อก้ครั�งดก้วา่

ความซุม่ซา่มขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ เอ ๋?
เธีอพื่ดูเร่�องอะไรเหรอ ?



สื่ิ�งเหลา่น้�กค็วรระวงัดว้ยเช้น่กนั !

คำาแนะนำาเพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั !คำาแนะนำาเพื่่�อความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั !

การจััดการกบัสื่ารเคม้

หา้มทำาใหเ้กดิประกายไฟ
ในบรเิวณ์ใกลก้บัวตัถทุ้�เผู้าไหมไ้ด ้!

เม่�อสื่มัผัู้สื่โดนวตัถมุพ้ื่ษิ
ใหร้บ้ลา้งออกโดยทนัท ้!

ปฏิบิตัติามขึ้ั�นตอนการทำางาน !

สื่วมอปุกรณ์ป้์องกนัตาม
กฎระเบย้บท้�กำาหนดไว ้!

หากปฏิบิตัผิู้ดิขึ้ั�นตอนอาจันำาไปสืู่่
การเกดิอบุตัเิหตรุา้ยแรงได ้

ระวงัไฟลกุไหมเ้น่�องจัากมป้ระกายไฟกระเด็นมาโดน

อยา่ลม่ลา้งมอ่บอ่ยหรอ่
เช้ด็โตะ๊ทำางานบอ่ย ฯลฯ ใหต้ดิเป็นนสิื่ยั

สื่ำาหรับงานท้�จัำาเป็นตอ้งใช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนั
อยา่ลม่สื่วมอปุกรณ์ป้์องกนั
เพื่่�อป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตดุว้ย

นำ�ายาลา้ง
ดา่ง

อบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน
เป็นปัญหาใกลต้วั

และมใิช้เ่ร่�องขึ้องผูู้อ้่�น

เอาละ่ !

ผู้มจัะปฏิบิตัติามกฎและพื่ยายาม
ทำางานอยา่งเต็มท้�ทกุวนัครับ !

ในกรณ้์ท้�มเ้หตกุารณ์์
อะไรเกดิขึ้้�น

การสื่่�อสื่ารกนัใน
ท้�ทำางานเป็นประจัำา

คอ่สื่ิ�งท้�สื่ำาคญั

อยากใหจ้ัำาไวว้า่การปฏิบิตั ิ
ตามกฎคอ่การปกป้อง
"ตนเอง" "ครอบครัว"
และ "การดำารงช้ว้ติ"



จััดพื่มิพื่เ์ม่�อเดอ่นมน้าคม 2021

จััดพื่มิพื่โ์ดย : กระทรวงสื่าธีารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญ้�ปุ่ น
ผูู้ว้างแผู้น : Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ผูู้ใ้หค้วามรว่มมอ่ : กลุม่งานจััดทำาคูม่อ่การอบรมดา้นความปลอดภยั
เก้�ยวกบัสื่ารเคมแ้ละการควบคมุสื่ารเคม้
จััดทำาโดย : Sideranch Inc.

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้

ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการจััดการกบัสื่ารเคม้

เรย้นรูด้ว้ยภาพื่ประกอบ

มารูจั้ักอนัตรายท้�แฝงอยูใ่น
การปฏิบิตังิานในท้�ทำางานกนัเถอะ !

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ยงัมจ้ัดุท้�เป็นอนัตรายอ่�น ๆ อก้หรอ่ไม ่

ปฏิบิตังิานโดยใช้อ้ปุกรณ์ร์ะบายอากาศเฉพื่าะท้�

ตรวจัสื่อบดใูหแ้น่ใจัวา่
ไมม่อ้นัตรายจัากลกุไหมเ้ม่�อใช้ไ้ฟ

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ตรงไหนท้�อนัตราย !

น้�คอ่จัดุท้�
อนัตราย !



สื่อบถามขึ้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก้�ยวกบัขึ้อ้มลูฉบบัน้�

แผู้นกความปลอดภยั
ฝ่ายความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

สื่ำานักงานมาตรฐานแรงงาน
กระทรวงสื่าธีารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญ้�ปุ่ น


