
化学物質
取扱の基本
การ์ต์ูนูเพื่่�อการ์เร์ยีนร์ู �
พื่่�นฐานในการ์จััดการ์กบัสาร์เคมีี

ฉบับภาษาไทย

まんがでわかる

タイ語版

ส่่อสาร์สอนปร์ะเภทโสตูทัศนูปกร์ณ์นี� จััดทำาขึ�นเพื่่่อใช�ในการ์เร์ียนร์ู�ความีร์ู�พื่่�นฐานสำาคัญ
เพื่่่อให�สามีาร์ถปฏิบัตูิได�อย่างปลอดภัย เช่น ความีเป็นอันตูร์ายและความีเป็นพื่ิษของสาร์เคมีี
ข�อควร์ร์ะวังในการ์ปฏิบัตูิงานและมีาตูร์การ์ปฐมีพื่ยาบาล เป็นตู�น



ทกุอยา่งในโลกล �วน
ทำามีาจัากสาร์เคมีทีั�งสิ�น

เอาละ่ คร์าวนี�เร์าลองมีาพื่จิัาร์ณา
ถงึวธิีจัีัดการ์กบัสาร์เคมีแีละอบุตัูเิหตูุ

ร์ะหวา่งการ์ทำางานกนัเถอะ

ถ �าเร์าไมีจั่ัดการ์อยา่งร์ะมีดัร์ะวงั
กอ็าจันำาไปสูอ่บุตัูเิหตูรุ์ะหวา่ง

การ์ทำางานได �

ผมีมีคีำาถามี !

เมี่�อพื่ดูวา่ "สาร์เคมี"ี
คณุจันิตูนาการ์ถงึอะไร์ ?

สาร์เคมีเีหร์อครั์บ ?
ดเูหมีอ่นวา่ไมีค่อ่ยมีี

ผลตูอ่การ์ใช �ชวีติูของผมี
สกัเทา่ไหร์น่ะ

ยกตูวัอยา่งเชน่
โปร์ตูนีหร์อ่กร์ดอะมีโิน
ที�เป็นสว่นปร์ะกอบของ
นำ�าและร์า่งกายมีนุษย์

ร์วมีถงึสทีี�ใช �ทา ผงซักัฟอก
ยาฆ่า่แมีลง และสาร์ฟอกขาว
ที�วางขายอยูใ่นโฮมีเซันเตูอร์์

หร์อ่ร์ �านขายยาก็ด �วย...

โอเค

ไมีใ่ชอ่ยา่งนั�นเสยีหน่อย

ทกุสิ�งที�อยูร่์อบตูวัเร์าล �วน
ทำามีาจัากสาร์เคมีทีั�งนั�น

หม่ี ? จัร์งิเหร์อ !?

ใชแ่ล �วละ่

หม่ี อยา่งนั�นเหร์อครั์บ !



สามีาร์ถแบง่ได �
สองปร์ะเภทได �แก่

"ความีเป็นอนัตูร์าย" และ "ความีเป็นพื่ษิ"

"ความีเป็นพื่ษิ"
หมีายถงึคณุสมีบตัูทิี�

ทำาให �เกดิพื่ษิเฉีียบพื่ลนั
เมี่�อสดูดมีเข �าทางจัมีกูหร์อ่ปาก

คณุสมีบตัูขิองสาร์เคมีี
ที�กอ่ให �เกดิอบุตัูเิหตูุ
ร์ะหวา่งการ์ทำางาน

"ความีเป็นอนัตูร์าย"
หมีายถงึคณุสมีบตัูทิี�เป็น
สาเหตูใุห �เกดิเพื่ลงิไหมี �

นอกจัากนี� ยงักอ่ให �เกดิการ์อกัเสบ
(แผลไหมี �จัากสาร์เคมี)ี

เมี่�อตูดิโดนมีอ่หร์อ่กร์ะเด็นเข �าตูา

เชน่ การ์ตูดิไฟหร์อ่
การ์ร์ะเบดิ ฯลฯ

นอกจัากนี� "ความีเป็นพื่ษิ"
ไมีไ่ด �มีแีค ่"ความีเป็นพื่ษิ

เฉีียบพื่ลนั" เทา่นั�น

น่ากลวัจััง

แมี �แตูผ่ลติูภณัฑ์ท์ี�ใช �ในชวีติูปร์ะจัำาวนั
อยา่งยาฆ่า่แมีลงหร์อ่สาร์ฟอกขาว
หากใช �ผดิวธิีกีอ็าจัเป็นอนัตูร์าย
ถงึชวีติูได � จังึตู �องร์ะมีดัร์ะวงัสนิะ

แตูย่งัมี ี"ความีเป็นพื่ษิเร์่�อรั์ง"
ที�ทำาลายสขุภาพื่ของเร์า

โดยไมีร่์ู �ตูวัเมี่�อสดูดมีสาร์เคมีี
เป็นร์ะยะเวลานาน อยา่งเชน่

อาจักอ่ให �เกดิเกดิโร์คมีะเร็์งได � 

นั�นสิ

มีะเร็์ง



อยา่งไร์ก็ตูามี สิ�งสำาคญัในการ์ป�องกนั
อบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานก็คอ่
การ์ปฏบิตัูติูามีกฎร์ะเบยีบนั�นเอง

ถ �าอยา่งนั�นลองมีาดสูถติูอิบุตัูเิหตูุ
ร์ะหวา่งการ์ทำางานที�เกี�ยวข �อง

กบัสาร์เคมีกีนัดกีวา่

เอาละ่ ถ �าอยา่งนั�นลองมีาดกูนัวา่
สิ�งที�ควร์ร์ะมีดัร์ะวงัอยา่งเป็นร์ปูธีร์ร์มี

มีอีะไร์บ �างในสถานที�ปฏบิตัูงิาน
ที�มีกีาร์ใช �สาร์เคมี ี!

สวมีอปุกร์ณป์�องกนั
ที�เหมีาะสมีกบัลกัษณะ

การ์ทำางานให �ถกูวธิีี

ตูร์วจัสอบฉีลากและ
สญัลกัษณแ์สดงอนัตูร์าย

(การ์บง่ชี�ด �วยภาพื่) บนภาชนะของ
สาร์เคมีทีี�จัะใช �งานกอ่นเสมีอ

ครั์บ/คะ่ !

หากมีขี �อกงัวลหร์อ่
สิ�งที�แตูกตูา่งไปจัากปกตู ิตู �องร์ายงานให �

ผู �รั์บผดิชอบทร์าบโดยทนัที

อยา่งน �อย
ควร์ปฏบิตัูสิามีข �อนี�
ให �ได �อยา่งจัร์งิจััง

อ �างองิ : ร์วบร์วมีข �อมีลูอบุตัูเิหตูทุี�มีสีาเหตูมุีาจัาก "วตัูถมุีพีื่ษิ" "วตัูถไุวไฟ" "กา๊ซัที�เผาไหมี �ได �" และ "สาร์ที�ร์ะเบดิได � ฯลฯ"
ใน "ร์ายงานการ์เสยีชวีติูและบาดเจ็ับในกลุม่ีผู �ใช �แร์งงาน" ปร์ะจัำาปี 2019

１ วตัูถมุีพีื่ษิ 213 ร์าย

2 วตัูถไุวไฟ 164 ร์าย

3 กา๊ซัที�เผาไหมี �ได � 59 ร์าย

4 วตัูถทุี�ร์ะเบดิได � ฯลฯ 14 ร์าย

จัำานวนอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานที�เกดิจัากสาร์เคมีีจัำานวนอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางานที�เกดิจัากสาร์เคมีี
 (แยกตูามีวตัูถทุี�เป็นสาเหตู)ุ (แยกตูามีวตัูถทุี�เป็นสาเหตู)ุ

มีอีบุตัูเิหตูเุน่�องจัาก
"วตัูถมุีพีื่ษิ" และ "วตัูถไุวไฟ"
เกดิขึ�นบอ่ยครั์�งเลยเนอะ...

ยกตูวัอยา่งเชน่

กลิ�น

สภาพื่ร์า่งกาย

เคร์่�องมีอ่ เสยีง

อปุกร์ณ์



แคม่ีองแวบเดยีวก็
เข �าใจัได �เลยนะครั์บเนี�ย !

เร์าอาจัได �ข �อมีลูไมีเ่พื่ยีงพื่อ
หากดแูคฉ่ีลากอยา่งเดยีว

เพื่ร์าะฉีะนั�นตู �องดู
"SDS (Safety Data Sheet) หร์อ่
เอกสาร์ข �อมีลูความีปลอดภยั" ด �วย โอเค !

SDS คอ่
เอกสาร์คูม่ีอ่ที�ร์ะบขุ �อมีลู
ความีเป็นอนัตูร์ายและ

ความีเป็นพื่ษิของสาร์เคมีเีอาไว �

บนฉีลากมีกีาร์ร์ะบุ
ข �อมีลูสำาคญัเบ่�องตู �น

ในการ์จััดการ์กบัสาร์เคมีี

คร์าวนี�มีาดู
สญัลกัษณแ์สดงอนัตูร์าย
ที�ใช �บนฉีลากกนัดกีวา่

ลองมีาดฉูีลาก
ของจัร์งิกนัเถอะ

มีาตูร์วจัสอบร์ปูสญัลกัษณ์
ที�เหลอ่ในภาคผนวกกนัเถอะ !

ควร์จัดจัำาสญัลกัษณแ์สดงอนัตูร์าย
เพื่่�อให �ปฏบิตัูงิานได �อยา่งปลอดภยั

ในกร์ณีฉุีกเฉีนิ !

และความีเป็นพื่ษิของสาร์เคมีี
แล �วบง่ชี�ให �เข �าใจังา่ย
ด �วยร์ปูภาพื่ใชไ่หมีครั์บ

สญัลกัษณแ์สดงอนัตูร์ายคอ่
การ์จัำาแนกความีเป็นอนัตูร์าย

ใชแ่ล �ว การ์แสดงบนฉีลาก
และ SDS มีบีทบาทอยา่งมีาก
ในการ์ป�องกนัความีปลอดภยั
และสขุภาพื่ของผู �ใช �แร์งงาน

สญัลกัษณแ์สดงอนัตูร์าย
มีทีั�งหมีด 9 ร์ปู

ในที�นี�จัะแนะนำาให �ร์ู �จัักกบั
4 ร์ปูที�มีกัพื่บได �บอ่ย !

ฉีลาก
ร์ปูสญัลกัษณ์

แสดงความีเป็น
อนัตูร์ายในร์ะบบ GHS*

(ช่่อเฉีพื่าะของผลิตูภัณฑ์์) △△△ ผลิตูภัณฑ์์ ○○○○

(ร์ูปสัญลักษณ์แสดงความีเป็นอันตูร์าย)                               (คำาสัญญาณ)

อนัตูร์าย

・ร์รู์ปสญัลกัษณแ์สดงความีเป็นอนัตูร์าย
・คำาสญัญาณ
・ข �อความีแสดงความีเป็นอนัตูร์าย
・ข �อความีที�แสดงข �อควร์ร์ะวงั
・ช่�อสาร์เคมีี
・ข �อมีลูผู �จััดจัำาหน่าย
・หวัข �ออ่�น ๆ ที�ตู �องร์ะบตุูามีกฎหมีายและพื่ร์ะร์าชบญัญัตูภิายในปร์ะเทศ

หวัข �อที�ร์ะบบุนฉีลาก

Safety Data Sheet 

※GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(ร์ะบบการ์จัำาแนกปร์ะเภทและการ์ตูดิฉีลากสาร์เคมีทีี�เป็นร์ะบบเดยีวกนัทั�วโลก)

วตัูถไุวไฟและ
สาร์ที�เผาไหมี �ได �

สาร์กดักร์อ่น ความีเป็นพื่ษิเฉีียบพื่ลนั กอ่ให �เกดิโร์คมีะเร็์ง

(ข �อความีแสดงความีเป็นอนัตูร์าย)
・ของเหลวหร์อ่ไอนำ�าที�มีคีณุสมีบตัูไิวไฟ   ・เป็นพื่ษิเมี่�อสดูดมีเข �าไป

(ข �อความีที�แสดงข �อควร์ร์ะวงั) ข �อควร์ร์ะวงัในการ์ใช �งาน
・ห �ามีทำาให �เกดิปร์ะกายไฟ  ・ใช �อปุกร์ณป์�องกนัสว่นบคุคลและอปุกร์ณช์ว่ยร์ะบายอากาศ

ดรู์ายละเอยีดเกี�ยวกบั
สญัลกัษณแ์สดงอนัตูร์าย

ในหน �าถดัไปด �วยนะ



สาร์เคมีบีางปร์ะเภท

ไฟฟ�าสถติูมีกักลายเป็น
แหลง่จัดุไฟ ดงันั�นตู �องแน่ใจั

วา่มีกีาร์กำาจััดไฟฟ�าสถติู

ในกร์ณีที�มีกีาร์ตูดิตูั�งร์ะบบตูอ่ไฟลงดนิ
(กร์าวน)์ จัะสามีาร์ถกำาจััดไฟฟ�าสถติูได �

เมี่�อใช �งานร์ะบบนี�

ส ิ�งที�ตู �องร์ะมีดัร์ะวงั
เป็นพื่เิศษคอ่สองอยา่งนี�

วัตัถุทุ ่�มีคุ่ณุสมีบตัไิวัไฟ
วัตัถุทุ ่�มีคุ่ณุสมีบตัเิป็็นสารออกซิไิดซิ์

ปิดฝาภาชนะให �สนทิ
ห �ามีจััดเกบ็ในภาชนะที�แตูกงา่ย

เป็นวตัูถเุคมีทีี�ไมีเ่ผาไหมี � แตูช่ว่ยให �สาร์อ่�น

เกดิการ์ออกซัไิดซัห์ร์อ่ลกุไหมี �ได �ดยี ิ�งขึ�นนั�นเอง

เน่�องจัากมีกีาร์ทำาปฏกิริ์ยิาร์นุแร์ง จังึห �ามีมีใิห �

เกดิการ์กร์ะแทก เสยีดส ีทำาให �เกดิปร์ะกายไฟ

และทำาให �เกดิความีร์ �อนโดยเด็ดขาด

นอกจัากนี� ตู �องร์ะวงัสาร์เคมีทีี�สมัีผัส
กบันำ �าแล �วให �กา๊ซัไวไฟ (สาร์ที�ทำาปฏกิริ์ยิา
วอ่งไวกบันำ �า) และกา๊ซัความีดนัสงูด �วยนะ

อยา่ลม่ีสวมีชดุป�องกนั
และร์องเท �าสำาหรั์บป�องกนั

ไฟฟ�าสถติูด �วยนะ

มีคีณุสมีบตัูทิี�เป็นอนัตูร์าย
เชน่ การ์ร์ะเบดิ การ์ตูดิไฟ

และการ์กดักร์อ่น

สาร์เคมีนีี�มีคีวามีเป็นอนัตูร์าย
หลากหลายร์ปูแบบเลยเนอะ แล �วเร์าจัะใช �สาร์เคมีใีห �

ปลอดภยัได �อยา่งไร์กนันะ

อนัดบัแร์ก เร์ามีาร์ะมีดัร์ะวงั
เร์่�องทั�วไปกนักอ่นดกีวา่ !

ควร์จัำาเอาไว �วา่การ์เผาไหมี �
จัะเกดิขึ�นได �เมี่�อมีปัีจัจััย 3 ปร์ะการ์

ได �แก ่วสัดทุี�ตูดิไฟได �
ออกซัเิจัน (อากาศ) และแหลง่จัดุไฟ

ความีเป็นอนัตูร์าย

วตัูถรุ์ะเบดิ

วสัดทุี�ตูดิไฟได �

ออกซัเิจัน
(อากาศ)

แหลง่จัดุไฟห �ามีวางกร์ะดาษและเศษผ �าที�ห �ามีวางกร์ะดาษและเศษผ �าที�
มีผีงโลหะหร์อ่นำ �ามีนัตูดิอยูไ่ว �ในมีผีงโลหะหร์อ่นำ �ามีนัตูดิอยูไ่ว �ใน
จัดุที�กร์ะทบกบัแสงแดดโดยตูร์งจัดุที�กร์ะทบกบัแสงแดดโดยตูร์ง

กำาจััดไฟฟ�าสถติู

สาร์เคมีทีี�
ลกุตูดิไฟได �เอง

สาร์เคมีทีี�

เกดิปฏกิริ์ยิาได �เอง

สาร์เคมีทีี�

สมัีผัสกบันำ �าแล �วให �กา๊ซัไวไฟ

สาร์อนิทร์ยี์

เปอร์อ์อกไซัด์

กา๊ซัภายใตู �ความีดนั สาร์ไวไฟ สาร์ที�ตูดิไฟได � สาร์ออกซัไิดซั์

*อ �างองิ : หนังสอ่ "ชดุปฏบิตัูไิด �ทนัท ีการ์จััดการ์กบัสาร์เคมีอียา่งปลอดภยัและถกูตู �อง -วธิีดีขู �อมีลู SDS-" โดยสมีาคมีสขุภาพื่และความีปลอดภยัในอตุูสาหกร์ร์มีของญี�ปุ่ น

ห �ามีเอาเข �าไปใกล �ไฟ จััดเกบ็ในสถานที�จััดเกบ็สาร์เคมีโีดยเฉีพื่าะจััดเกบ็ในสถานที�จััดเกบ็สาร์เคมีโีดยเฉีพื่าะ



มีหีลายวธิี ีแตูว่ธิีพีื่่�นฐานคอ่
การ์ร์ะบายอากาศและการ์สวมี

อปุกร์ณป์�องกนัสว่นบคุคลนั�นเอง

เวลาทำางาน สิ�งสำาคญัคอ่
การ์หมีั�นตูร์วจัวดัความีเข �มีข �น
ของสาร์เคมีใีนอากาศสนิะครั์บ

แล �วเร์าจัะหลกีเลี�ยงอนัตูร์าย
ตูอ่สขุภาพื่ได �อยา่งไร์กนัละ่ครั์บ ?

สำาหรั์บการ์ร์ะบายอากาศ จัดุสำาคญัคอ่
การ์ใช �อปุกร์ณร์์ะบายอากาศเฉีพื่าะที�หร์อ่
พัื่ดลมีร์ะบายอากาศ เพื่่�อให �เร์าได �ทำางาน
ในสถานที�ที�มีอีากาศถา่ยเทสะดวกสนิะ

เร์ามีาตูร์วจัสอบดใูห �แน่ใจักอ่น
เร์ิ�มีปฏบิตัูงิานกนัเถอะ
อยา่ลม่ีดขู �อมีลูในหน �า

"อปุกร์ณป์�องกนั" ที�อยูถ่ดัไปด �วยนะ !

สิ�งที�พื่นักงานคนนี�ใช �อยูค่อ่
อปุกร์ณร์์ะบายอากาศเฉีพื่าะที�

อปุกร์ณป์�องกนัที�ใช �แตูกตูา่งกนัไป
ขึ�นอยูก่บัสถานที�ปฏบิตัูงิาน

แมี �วา่จัะเป็นสาร์เคมีอีนัตูร์าย
แตูถ่ �าได �รั์บการ์ควบคมุีร์ะดบัความีเข �มีข �น

อยา่งเหมีาะสมีกส็ามีาร์ถป�องกนั
ความีเสยีหายตูอ่สขุภาพื่ได �

หากความีเข �มีข �นมีรี์ะดบัตูำ�ากวา่นี�
เร์าเร์ยีกร์ะดบัความีเข �มีข �นที�ตูดัสนิวา่

ไมีส่ง่ผลกร์ะทบตูอ่สขุภาพื่วา่ความีเข �มีข �น
ที�ยอมีรั์บได � (คา่ขดีจัำากดัสาร์เคมีทีี�ยอมีให �

สมัีผัสได �ในสถานที�ทำางาน) 

อม่ี...ร์ู �สกึคล่�นไส �ยงัไงกไ็มีร่์ู �…

เป็นอะไร์หร์อ่เปลา่ !?
สาร์เคมีทีี�เป็นพื่ษิมีเียอะแยะ

มีากเลยร์ู �ไหมี !

เร์าลองมีาดคูวามีเป็นพื่ษิหลกั ๆ
สำาคญัที�พื่บได �ในสาร์เคมีกีนัเถอะ

■ ความีเป็นพื่ษิเฉีียบพื่ลนั
กอ่ให �เกดิความีเสยีหายตูอ่สขุภาพื่ร์า่งกายในร์ะยะเวลาอนัสั�น
ตูวัอยา่ง : สาร์ปร์ะกอบไซัยาไนด ์คาร์บ์อนมีอนอกไซัด์
และไฮโดร์เจันซัลัไฟด ์ฯลฯ

■ การ์ทำาลายดวงตูาอยา่งร์นุแร์งและการ์ร์ะคายเคอ่งตูอ่ดวงตูา
   /การ์กดักร์อ่นและการ์ร์ะคายเคอ่งตูอ่ผวิหนัง
กอ่ให �เกดิความีผดิปกตูติูอ่ผวิหนังและดวงตูาของคน
ตูวัอยา่ง : กร์ดไฮโดร์คลอร์กิ กร์ดซัลัฟิวร์กิ แอมีโมีเนยี และโซัดาไฟ ฯลฯ

■ การ์กอ่ให �เกดิโร์คมีะเร็์ง
อาจัเกดิโร์งมีะเร็์งได �เมี่�อได �รั์บสาร์เคมีดีงักลา่ว
ตูวัอยา่ง : เบนซันี 1,2 – ไดคลอโร์โพื่ร์เพื่น และเฮกซัะวาเลนตูโ์คร์เมียีมี ฯลฯ

■ การ์ทำาให �ไวตูอ่การ์กร์ะตูุ �น
ทำาให �เกดิอาการ์หลอดลมีมีปีฏกิริ์ยิาไวเกนิ (หอบหด่)
เมี่�อสดูดมีเข �าไป หร์อ่เกดิอาการ์แพื่ �เมี่�อสมัีผัสกบัผวิหนัง
ตูวัอยา่ง : สาร์กลุม่ีไอโซัไซัยาเนตูและกลุม่ีเอมีนี ฯลฯ

นอกจัากนี� ยงัมีคีวามีเป็นพื่ษิอ่�น ๆ อกีด �วย
อยา่งเชน่น
■ ความีเป็นพื่ษิตูอ่ร์ะบบสบ่พัื่นธีุ์
■ การ์กอ่ให �เกดิการ์กลายพัื่นธีุข์องเซัลลส์บ่พัื่นธีุ์

เส �นทางหลกัที�สาร์เคมีเีข �าสูร่์า่งกาย
ได �แก ่การ์หายใจั (การ์สดูดมี)

ผวิหนัง และดวงตูา

ความีเป็นพื่ษิ

เส �นทางที�สาร์เคมีเีข �าสูร่์า่งกาย

■ Point 1: การ์ร์ะบายอากาศ

■ Point 2: อปุกร์ณป์�องกนัสว่นบคุคล

ความีเข �มีข �นที�ยอมีรั์บได �

ถอ่วา่มีคีวามีเสี�ยงอยูใ่นขอบเขตูที�ยอมีรั์บได � มีคีวามีเสี�ยงสงูเกนิขอบเขตูที�ยอมีรั์บได �ตูำ�า สงู

ความีเข �มีข �นของการ์ได �รั์บสมัีผัส
 (คา่ที�วดัได �จัร์งิ) *เชน่ ความีเข �มีข �นที�ยอมีรั์บได �, TLV-TWA ฯลฯ*เชน่ ความีเข �มีข �นที�ยอมีรั์บได �, TLV-TWA ฯลฯ



ถงุมีอ่ป�องกนัสาร์เคมีี

หน �ากาก

ชดุป�องกนั

หน �ากากป�องกนัสาร์พื่ษิ หน �ากากป�องกนัฝุ่ น

แวน่ตูาเซัฟตูี�

มีรี์องเท �าหร์อ่ชดุป�องกนั
ไฟฟ�าสถติูด �วย

ใช �อปุกร์ณป์�องกนัทั�งที
แตูถ่ �าใช �งานไมีถ่กูวธิีกี็

ไมีม่ีคีวามีหมีาย

ในการ์จััดการ์กบัสาร์เคมีบีางปร์ะเภท
ผู �ปร์ะกอบการ์ตู �องดำาเนนิการ์

ตูร์วจัสขุภาพื่เฉีพื่าะทาง

นี�เป็นการ์ตูร์วจัสขุภาพื่ที�วนิจิัฉัีย
เกี�ยวกบัหวัข �อเฉีพื่าะทาง ดงันั�นควร์
เข �ารั์บการ์ตูร์วจัเป็นปร์ะจัำาทกุครั์�ง

การ์ตูร์วจัสขุภาพื่เฉีพื่าะทางชว่ยป�องกนั
ปัญหาด �านสขุภาพื่เน่�องจัากสาร์เคมีี

หร์อ่ชว่ยให �พื่บปัญหาสขุภาพื่ได �แตูเ่นิ�น ๆ สนิะ

สวมีอปุกร์ณป์�องกนัและ
ตูร์วจัสขุภาพื่เฉีพื่าะทาง

โอเค ! จัำาได �แล �ว !
เพื่่�อปกป�องตูวัเองจัากอนัตูร์าย

อยา่ลม่ีตูร์วจัสอบดใูห �แน่ใจัอกีครั์�งละ่

หากร์ู �สกึวา่มีอีะไร์ผดิปกตูไิป
จัากเดมิี ตู �องร์ายงานให �หวัหน �า

ทร์าบโดยทนัทรี์ู �ไหมี

* อยา่ลม่ีดรู์ายละเอยีดเพื่ิ�มีเตูมิี
เกี�ยวกบัอปุกร์ณป์�องกนัได �ในหนังสอ่

"เร์ยีนร์ู �พื่่�นฐานของความีปลอดภยัอาชวีอนามียั
และการ์ป�องกนัอบุตัูเิหตูรุ์ะหวา่งการ์ทำางาน

ด �วยการ์ต์ูนู (ส่�อการ์สอนร์วมี)" !

อยา่ลม่ีดวูธิีสีวมีหน �ากากที�ถกูตู �อง
ใน "วธิีสีวมีหน �ากาก" นะ !

Point 1
ตู �องร์ู �วธิีสีวมีใสแ่ละ
ถอดอปุกร์ณท์ี�ถกูตู �อง

Point 2
ลอ่กอปุกร์ณป์�องกนั
ให �เหมีาะสมีกบั
สาร์เคมีทีี�จัะใช �งาน

Point 3
ตูร์วจัสอบชว่งเวลา
ที�ตู �องเปลี�ยนอปุกร์ณ์
(อายกุาร์ใช �งาน)

อปุกร์ณป์�องกนัคอ่
มีาตูร์การ์อยา่งหนึ�งเพื่่�อป�องกนัการ์สดูดมี

หร์อ่สมัีผัสกบัสาร์เคมีี

อปุกร์ณป์�องกนั
ความีปลอดภยัและ

อาชวีอนามียั
สำาหรั์บผู �ใช �แร์งงาน

・
การ์ตูร์วจัสขุภาพื่เฉีพื่าะทาง

ป�องกนัการ์สมัีผัสโดนมีอ่ (แผลไหมี �จัากสาร์เคมีี
หร์อ่การ์ดดูซัมึีผา่นทางผวิหนัง)

ป�องกนัการ์สดูดมีเข �าไปเน่�องจัากการ์หายใจั

สวมีใส่
เพื่่�อปกป�องร์า่งกาย
เวลาทำางาน

ปกป�องดวงตูา



ฉัีนอยากรั์บมีอ่ได �อยา่งใจัเย็นโดย
ไมีตู่่�นตูร์ะหนก แมี �วา่จัะเป็นเหตูกุาร์ณ์

ที�เกดิขึ�นกะทนัหนัก็ตูามี

นั�นสนิะ
ถ �าอยา่งนั�นเร์ามีาดมูีาตูร์การ์

ปฐมีพื่ยาบาลในกร์ณีที�
เกดิเพื่ลงิไหมี �และ

ได �รั์บสาร์พื่ษิกนัดกีวา่

เวลาดบัไฟเบ่�องตู �น
เมี่�อสาดนำ�าใสส่าร์เคมีี

มีาร์ะบายอากาศ
ให �ถา่ยเทกนัดกีวา่

แสบ

กอ่นอ่�นให �ล �างด �วย
นำ�าสะอาดปร์มิีาณมีาก 

หากเป็นไปได �ควร์ถอด
เส่�อผ �าที�เป่�อนออกด �วยนะ

สิ�งสำาคญัคอ่ตู �องไมีตู่่�นตูร์ะหนก
แมี �วา่จัะเป็นเหตูกุาร์ณท์ี�
ไมีค่าดคดิมีากอ่นก็ตูามี

หากคดิวา่มีบีางอยา่งผดิปกตูิ
ตู �องร์ายงานให �หวัหน �าทร์าบโดยทนัที

นี�เป็นกฎเหล็กที�ตู �องปฏบิตัูติูามี !

ครั์บ/คะ่ !

บางครั์�งกอ็าจัเกดิอนัตูร์ายได �
ดงันั�นตู �องดบัไฟด �วยถงัดบัเพื่ลงิเฉีพื่าะ

เบ่�องตู �นตู �องร์ายงานให �คนที�ร์อบ ๆ ทร์าบ
จัากนั�นให �แจั �งหน่วยดบัเพื่ลงิ

ตู �องร์บีอพื่ยพื่
ออกไปข �างนอก

เร์าควร์ทำาอยา่งไร์ดี
ในกร์ณีที�มีอีบุตัูภิยั

เกดิขึ�นจัร์งิมีาตูร์การ์
ปฐมีพื่ยาบาล

เพื่ลงิไหมี �

ร์ู �สกึคล่�นไส � สมัีผัสถกูสาร์เคมีี

เมี่�อเกดิ
เพื่ลงิไหมี �

เมี่�อร์ู �สกึคล่�นไส �

เมี่�อสมัีผัสกบัผวิหนังและดวงตูา



ควร์อา่นคูม่ีอ่การ์ใช �งานให �ละเอยีด
เน่�องจัากวถิสีวมีหน �ากาก

อาจัแตูกตูา่งกนัไปขึ�นอยูก่บั
ชนดิของหน �ากากและผู �ผลติู

สวมีหน �ากากให �กร์ะชบัแน่น
พื่อดกีบัใบหน �าของตูวัเอง

มีาใช �หน �ากากที�กำาหนดไว �
ตูามีปร์ะเภทของสาร์เคมีี

ที�ใช �งานกนัเถอะ ! สำาหรั์บหน �ากากแบบมีรี์หูายใจั
ควร์ทำาการ์ฟิตูเชก็ (ตูร์วจัสอบ
ความีแนบสนทิ) กอ่นใช �งาน

หลงัใช �งานเสร็์จัสิ�น ตู �องนำาไปเกบ็
ให �เร์ยีบร์ �อยในสถานที�ที�กำาหนดไว �

เร์ามีาปกป�องตูวัเอง
ด �วยการ์ใช �หน �ากาก
อยา่งถกูวธิีกีนัเถอะ !

วธิีสีวมี
หน �ากาก

ฟิตูเชก็ (วธิีสีดูลมีหายใจัเข �า)
1) ใช �มีอ่ปิดทางร์จูัา่ยอากาศบนหน �ากาก
2)  คอ่ย ๆ หายใจัเข �า
3)  เมี่�อสดูลมีหายใจัเข �า หากร์ปูทร์งของหน �ากากยบุ ตูามีแสดงวา่มีชีอ่งวา่ง (การ์รั์�วไหลของอากาศ) น �อย

ฟิตูเชก็ (วธิีพีื่น่ลมีหายใจัออก)
1) ใช �มีอ่ปิดทางร์จูัา่ยอากาศบนหน �ากาก

2) คอ่ย ๆ หายใจัออก

3) หากหน �ากากขยายออกและไมีม่ีอีากาศรั์�วไหลออกมีา ตูามีร์ปูทร์งของหน �ากาก แสดงวา่มีชีอ่งวา่ง

 (การ์รั์�วไหลของอากาศ) น �อย

*ในกร์ณีที�มีชีอ่งวา่ง (การ์รั์�วไหลของอากาศ) มีาก ให �ปรั์บตูำาแหน่งของหน �ากากและความีตูงึของสายคล �องใหมีอ่กีครั์�ง

ชนดิตูะขอเกี�ยว

ชนดิสายคล �อง 2 เส �น

ที�วางหน �ากาก



จััดพื่มิีพื่เ์มี่�อเดอ่นมีนีาคมี 2021

จััดพื่มิีพื่โ์ดย : กร์ะทร์วงสาธีาร์ณสขุ แร์งงาน และสวสัดกิาร์แหง่ปร์ะเทศญี�ปุ่ น

ผู �วางแผน : Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ผู �ให �ความีร์ว่มีมีอ่ : กลุม่ีงานจััดทำาคูม่ีอ่การ์อบร์มีด �านความีปลอดภยัเกี�ยวกบั

สาร์เคมีแีละการ์ควบคมุีสาร์เคมีี

จััดทำาโดย : Sideranch Inc.

การ์ต์ูนูเพื่่�อการ์เร์ยีนร์ู �

พื้้�นฐานในการจัดัการกบัสารเคุมี่

ตรวัจัสอบรูป็สญัลักัษณ์แสดงคุวัามีเป็็นอนัตราย
เมี้�อตอ้งจัดัการกบัสารเคุมี ่!

รูป็สัญลัักษณ์แสดง
คุวัามีเป็็นอันตราย

คุวัามีเป็็นอันตรายแลัะ
คุวัามีเป็็นพื้ิษท่่พื้บได้บ่อย ตัวัอย่างข้อคุวัรระวัังท่่พื้บได้บ่อย

(ร์ะเบดิที�กำาลงัแตูก)

(เปลวไฟ)

(เปลวไฟเหนอ่วงกลมี)

(ถงับร์ร์จักุา๊ซั)

(สาร์กดักร์อ่น)

(หวักะโหลกและกร์ะดกูไขว �)

(อนัตูร์ายตูอ่สขุภาพื่)

(อนัตูร์ายตูอ่สิ�งแวดล �อมี)

(ร์ะวงั)

หมีายเหตู ุ: แสดงข �อมีลูโดยคดัลอกมีาเฉีพื่าะหวัข �อที�พื่บได �บอ่ยเทา่นั�น 2020.9
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ห �ามีสบูบหุร์ี�

ไมีน่ำาเข �าไปใกล �สถานที�ที�มีอีณุหภมูีสิงู ปร์ะกายไฟ และแหลง่ที�ทำาให �ตูดิไฟ

ตู �องจััดเกบ็ในสถานที�ที�มีอีากาศถา่ยเทสะดวก

เกบ็ให �พื่ �นแสงแดดและเกบ็ในสถานที�ที�มีอีากาศถา่ยเทสะดวก
สวมีถงุมีอ่กนัความีเย็น ร์วมีทั �งหน �ากากชนดิปกป�องทั �งใบหน �าหร์อ่แวน่เซัฟตูี�

อาจักดักร์อ่นโลหะ

ทำาให �ผวิหนังไหมี �อยา่งร์นุแร์งและทำาลายดวงตูา
ทำาลายดวงตูาอยา่งร์นุแร์ง

อาจัเป็นอนัตูร์ายถงึตูายได �หร์อ่เป็นพื่ษิเมี่�อกลน่กนิ
หายใจัเข �าไป หร์อ่สมัีผัสกบัผวิหนัง

อาจัเกดิความีผดิปกตูติูอ่พัื่นธีกุร์ร์มี
อาจักอ่ให �เกดิโร์งมีะเร็์งได �
อาจัเกดิอนัตูร์ายตูอ่การ์เจัร์ญิพัื่นธีุห์ร์อ่ทาร์กในคร์ร์ภ์
อาจักอ่ให �เกดิอาการ์แพื่ �หร์อ่โร์คหด่
หร์อ่หายใจัลำาบากหากสดูดมีเข �าไป
ทำาความีเสยีหายตูอ่อวยัวะ
อาจัเป็นอนัตูร์ายถงึตูายได �เมี่�อกลน่กนิ (เผลอกลน่)
และผา่นเข �าไปในทางเดนิหายใจั

เป็นพื่ษิเมี่�อกลน่กนิ หายใจัเข �าไป หร์อ่สมัีผัสกบัผวิหนัง
ร์ะคายเคอ่งตูอ่ดวงตูาอยา่งร์นุแร์ง, ร์ะคายเคอ่งตูอ่ผวิหนัง
อาจัทำาให �เกดิอาการ์แพื่ �ที�ผวิหนัง
อาจัร์ะคายเคอ่งตูอ่ทางเดนิหายใจั
หร์อ่อาจัทำาให �งว่งซัมึีและเกดิอาการ์เวยีนศรี์ษะ

เป็นอนัตูร์ายตูอ่สขุภาพื่
และสิ�งแวดล �อมีโดยทำาลายโอโซันในชั �นบร์ร์ยากาศ

เป็นพื่ษิร์ �ายแร์งตูอ่สิ�งมีชีวีติูในน �ำา

ตู �องไมีใ่ห �ตูดิโดนผวิหนังและดวงตูา
ล �างร์า่งกายให �สะอาดหลงัใช �งานเสร็์จั
สวมีชดุป�องกนั ถงุมีอ่ป�องกนั และแวน่ตูาเซัฟตูี�

หลกีเลี�ยงการ์สดูดมี
ตูดิตูอ่พื่บแพื่ทยท์นัทเีมี่�อร์ู �สกึไมีส่บาย
ตู �องสวมีอปุกร์ณป์�องกนั

ตู �องสอบถามีผู �ผลติูหร์อ่ผู �จััดจัำาหน่าย
สำาหรั์บข �อมีลูเกี�ยวกบัการ์เกบ็ร์วบร์วมีหร์อ่การ์ร์ไีซัเคลิ

หลกีเลี�ยงการ์ปลอ่ยทิ�งสูส่ ิ�งแวดล �อมี
กำาจััดภาชนะ/สาร์ที�อยูใ่นภาชนะทิ�งตูามีที�กฎหมีายกำาหนด

ห �ามีสดูดมี
ห �ามีกลน่ และอยา่ให �โดนผวิหนัง
ใช �งานเมี่�ออยูน่อกตูวัอาคาร์
หร์อ่สถานที�ที�มีอีากาศถา่ยเทสะดวกเทา่นั�น
สวมีหน �ากาก ชดุป�องกนั และถงุมีอ่ป�องกนั
จััดเกบ็โดยล็อกกญุแจัให �เร์ยีบร์ �อย

อยา่ให �โดนผวิหนัง
ห �ามีสดูดมี
สวมีหน �ากาก ถงุมีอ่ป�องกนั และชดุป�องกนั
ตู �องร์ะบายอากาศให �ถา่ยเท
เข �ารั์บการ์ตูร์วจัร์า่งกายโดยแพื่ทย ์ในกร์ณีที�พื่บความีผดิปกตูิ
บนร์า่งกาย หร์อ่เกร์งวา่อาจัได �รั์บการ์สมัีผัส

ห �ามีถา่ยโอนใสภ่าชนะอ่�น

วตัูถรุ์ะเบดิ : มีอีนัตูร์ายโดยการ์ร์ะเบดิอยา่งร์นุแร์ง

วตัูถรุ์ะเบดิ : มีอีนัตูร์ายโดยการ์เกดิเพื่ลงิไหมี � ลมีแร์งจัากการ์ร์ะเบดิ

และการ์กร์ะเด็นของชิ�นสว่น อาจัเกดิร์ะเบดิได �เมี่�อได �รั์บความีร์ �อน

กา๊ซัหร์อ่ละอองของเหลวที�มีคีณุสมีบตัูเิผาไหมี �สงูมีาก
ของเหลวหร์อ่ไอน �ำาที�มีคีณุสมีบตัูไิวไฟสงู
ของแข็งไวไฟ
อาจัเกดิเพื่ลงิไหมี �ได �เมี่�อได �รั์บความีร์ �อน
ลกุตูดิไฟได �เองเมี่�อสมัีผัสกบัอากาศ
กอ่ให �เกดิกา๊ซัไวไฟเมี่�อสมัีผัสกบัน �ำา

อาจัทำาให �เกดิไฟไหมี � หร์อ่ทำาให �การ์ลกุไหมี �ร์นุแร์งขึ�น

อาจัเกดิไฟไหมี �หร์อ่ร์ะเบดิได �

กา๊ซัความีดนัสงู : อาจัเกดิการ์ร์ะเบดิได �เมี่�อได �รั์บความีร์ �อน
กา๊ซัเหลวเย็นจััด : อาจัทำาให �เกดิแผลไหมี �หร์อ่บาดเจ็ับจัากความีเย็นจััดเมี่�อสมัีผัส

ห �ามีสบูบหุร์ี�
เกบ็ให �หา่งจัากของที�สามีาร์ถไหมี �ได �
จััดเกบ็แยกตูา่งหาก

ห �ามีสบูบหุร์ี�
ไมีน่ำาเข �าไปใกล �สถานที�ที�มีอีณุหภมูีสิงู ปร์ะกายไฟ และแหลง่ที�ทำาให �ตูดิไฟ
ตู �องอพื่ยพื่ในกร์ณีที�เกดิเพื่ลงิไหมี �
กำาจััดภาชนะ/สาร์ที�อยูใ่นภาชนะทิ�งตูามีที�กฎหมีายกำาหนด



สอบถามีข �อมีลูเพื่ิ�มีเตูมิีเกี�ยวกบัข �อมีลูฉีบบันี�

แผนกความีปลอดภยั
ฝ่ายความีปลอดภยัและอาชวีอนามียั

สำานักงานมีาตูร์ฐานแร์งงาน
กร์ะทร์วงสาธีาร์ณสขุ แร์งงาน และสวสัดกิาร์แหง่ปร์ะเทศญี�ปุ่ น


