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小売業の安全衛生

ฉบัับภาษาไทย
タイ語

การ์์ตูน
ู เพื่่�อการเรีียนรู้้�

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในธุุรกิิจค้ ้าปลีีก

สื่่�อสารสอนประเภทโสตทััศนููปกรณ์์นี้�จั
้ ัดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้ ้ในการเรีียนรู้้�พื้้�นฐานด้ ้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
สำำ�หรัับผู้้�ใช้ ้แรงงานทุุกคนในสถานประกอบกิิจการด้ ้านธุุรกิิจค้ ้าปลีีก (เช่่น ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ฯลฯ)

วัันนี้้� เรามาเรีียนรู้้�เรื่่�อง
ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในธุุรกิิจค้ ้าปลีีกกัันเถอะ !

งั้้�นเรามาดููสถิติ
ิ ิ
การเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่าง
การทำำ�งานกัันเถอะ

โอเค !

เราลองมาดููสาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้ ้เกิิด
อุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่างการทำำ�งานว่่ามีีอะไรบ้ ้าง

จำำ�นวนการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่างการทำำ�งาน

เรื่่�องนี้้�เป็็ นเรื่่�องใกล้ ้ตััวเราใช่ไ่ หมล่่ะ
เพราะมัันเป็็ นเรื่่�องของซููเปอร์์มาร์์เก็็ต
ิ ค้ ้าที่่�พวกเราไปกัันทุุกวััน
และห้ ้างสรรพสิน

นั่่�นสิเิ นอะ !

1

หกล้ ้ม

36 %

2

การเคลื่่�อนไหวผิิดท่่าผิิดทาง / การเคลื่่�อนไหวแบบฝืื น ๆ

13 %

3

พลััดตก / กลิ้้�งตกจากที่่�สูงู

11 %

4

อุุบัติ
ั เิ หตุุบนท้ ้องถนน

11 %

5

โดนบาด / ถลอก

7%
อ้ ้างอิิง : “การวิิเคราะห์์ลัก
ั ษณะการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุในการทำำ�งาน
และอื่่�นๆประจำำ�ปีี 2018 / การค้ ้า (ด้ ้านธุุรกิิจค้ ้าปลีีก)”
โดยกระทรวงสาธารณสุุข แรงงานและสวััสดิก
ิ าร (พฤษภาคม 2019)

จะว่่าไปแล้ ้ว คนที่่�ทำำ�งาน
ก็็ไม่่ได้ ้มีีแค่่คนที่่�อยู่่�
หน้ ้าร้ ้าน จริิงไหม

ใช่ ่ มีีคนที่่�
ทำำ�งานอยู่่�
หลัังร้ ้านด้ ้วย

การหกล้ ้ม เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�งเลยเนอะ …

แล้ ้วเราจะป้้ องกัันไม่่ให้ ้หกล้ ้มนี่่�
ต้ ้องทำำ�ไงบ้ ้างครัับ ?

่ ล้ ้ว
ใช่แ
อุุบัติ
ั เิ หตุุที่่�เป็็ นการลื่่�นล้ ้ม
หรืือสะดุุดล้ ้มนั้้�นเกิิดขึ้้�นบ่่อย

สิ่่�งสำำ�คัญคืื
ั อ
ต้ ้องสวมรองเท้ ้าที่่�ทำำ�ให้ ้ลื่่�นยาก
แล้ ้วก็็ทิ้้�งของที่่�ไม่่ใช้ ้
จััดเรีียงของรอบตััวให้ ้เป็็ นระเบีียบ
เพื่่�อที่่�จะได้ ้ไม่่สะดุุดล้ ้ม
Seiri (สะสาง)
Seiton (สะดวก)
Seiso (สะอาด)
Seiketsu (สุุขลัก
ั ษณะ)

่ ในครััว
ยกตััวอย่่างเช่น
เวลาพื้้�นเปีียก คนที่่�ทำำ�งานจะลื่่�นได้ ้ง่่าย
ดัังนั้้�นจึึงต้ ้องระวัังให้ ้มาก

↓
４Ｓ

การจััดเรีียงกัับเคลีียร์์ของ
มัันดููยุ่่�งยากจัังครัับ

แค่่ระวัังตััวไม่่ให้ ้ล้ ้มก็็
น่่าจะพอแล้ ้วไม่่ใช่เ่ หรอครัับ ?

หืืม ?

บางครั้้�งก็็อาจชนใส่ร่ ถเข็็นของหรืือ
รถเข็็นทรงสููงจนล้ ้มและได้ ้รัับบาดเจ็็บ

มีีภััยอัันตรายแฝงอยู่่�
ในหลายจุุดเลยนะคะ

การช่ว่ ยกัันทำำ�ให้ ้ที่่�ทำำ�งาน
ปลอดภััยเพื่่�อป้้ องกัันการหกล้ ้ม
ก็็เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั โว้ ้ย แค่่ต่า่ งคน
ต่่างระวัังตััวน่่ะมัันไม่่พอ !!

ส่ว่ นกล่่องกระดาษลููกฟููกก็็
่ อ
มีีคนชนใส่บ่
่ ยเหมืือนกัันนะ
เพราะส่ว่ นใหญ่่ชอบวาง
กล่่องระเกะระกะ

คะ..คร้ ้าบบบบ !

อุุบัติ
ั เิ หตุุที่่�เกิิดบ่่อยลำำ�ดับ
ั ถััดไป
คืือการ “การเคลื่่�อนไหวผิิดท่่าผิิดทาง
/ การเคลื่่�อนไหวแบบฝืื น ๆ” จนทำำ�ให้ ้
ปวดเอวหรืือเคล็็ดขััดยอกตรงแขนขา
เกิิดขึ้้�นได้ ้ง่่ายเวลายกของหนััก

แล้ ้วอุุบัติ
ั เิ หตุุที่่�เป็็ นการ
“โดนบาด / ถลอก”
มีีเยอะไหมครัับ

่
ยกตััวอย่่างเช่น
เมื่่�อแกะพััสดุุ

มีีดคััตเตอร์์หรืือกล่่องกระดาษลููกฟููก
อาจทำำ�ให้ ้บาดมืือได้ ้
้
ดัังนั้้�น การถืือการใช้ของมีีคม
จึึงเป็็ นเรื่่�องที่่�ต้ ้องระวัังเหมืือนกััน

โดยเฉพาะอาการปวดเอว
ถ้ ้าเป็็ นไปแล้ ้วครั้้�งหนึ่่�ง
หลัังจากนั้้�นมัันก็็จะเป็็ นบ่่อยเรื่่�อยๆ
ต้ ้องระวัังให้ ้มากเลยทีีเดีียว
หากบาดเจ็็บสาหััสจนทำำ�งานไม่่ได้ ้
ครอบครััวเองก็็คงเป็็ นกัังวล
แถมยัังส่ง่ ผลกระทบต่่อรายได้ ้อีีกด้ ้วย...

น่่ากลััวจััง...
ด้ ้วยเหตุุนี้�้ ต้ ้องระมััดระวััง
ไม่่ให้ ้ได้ ้รัับบาดเจ็็บ
จึึงเป็็ นเรื่่�องที่่�สำำ�คัญยั
ั งั ไงล่่ะ

เอาล่่ะ !

ส่ว่ นการ “พลััดตก /
กลิ้้�งตกจากที่่�สูงู ” เกิิดขึ้้�นบ่่อย
ิ ค้ ้าในร้ ้าน
เวลาจััดวางสิน

ทีีนี้้�เราลองมาดูู
เพื่่�อการป้้ องกััน เราต้ ้องรู้้�วิิธีีการ
ใช้บัั้ นไดสเต็็ปและบัันไดทรงเอ
อย่่างถููกต้ ้องด้ ้วย

ตััวอย่่างเหตุุการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงกััน

CASE 1
วัันนี้้�ยุ่่�ง
เพราะเป็็ นวัันขายลดราคาวัันแรกแท้ ้ๆ
้
แต่่ฝนก็็ดัน
ั ตกตั้้�งแต่่เช้าเลย...

แย่่จััง

โอ๊๊ย !
รู้้�สึึกว่่าพื้้�นรองเท้ ้า
คู่่�นี้้�จะสึึกแล้ ้ว
ั คงต้ ้องเปลี่่�ยน
สงสัย
ิ ะ
คู่่�ใหม่่แล้ ้วสิน
แต่่ตอนนี้้�เอาไว้ ้ก่่อนละกััน...

วัันนี้้�ของเยอะ
กว่่าปกติินะเนี่่�ย

เฮ้ย้
นายรีีบเอากล่่อง
ตรงนั้้�นมาให้ ้หน่่อย

เป็็ นอะไรไหม !?
พื้้�นเปีียก
เหรอเนี่่�ย...

ครัับ

ยะ...ยัังโอเคครัับ !

เฮ้ย้ !
เป็็ นอะไรไหม ??

ครัับ
ได้ ้เลยครัับ !

มะ...มะ…
ไม่่เป็็ นไรครัับ

เฮ้ย้
ตรงนี้้�นายไม่่ต้ ้องทำำ�แล้ ้วก็็ได้ ้
ไปจััดของขายที่่�หน้ ้าร้ ้านละกััน

พื้้�นรองเท้ ้านายสึึกแล้ ้วหนิิ...

ขอโทษด้ ้วยครัับ

ก่่อนอื่่�นเลย
รองเท้ ้าคู่่�นั้้�น

โ

!
!
ย
๊ ย
อ๊ย

ถ้ ้าพื้้�นรองเท้ ้ามัันสึึก
เราจะลื่่�นได้ ้ง่่ายนะ
รีีบไปเปลี่่�ยน
คู่่�ใหม่่ซะ

ผมจะรีีบไปเปลี่่�ยนครัับ

ยิ่่�งวัันไหนฝนตก
ก็็จะยิ่่�งลื่่�นง่่าย
ต้ ้องระวัังให้ ้ดีี

ครัับ...

อย่่าเศร้ ้าไปเลย
ที่่�เราต้ ้องเคารพกฎระเบีียบน่่ะ
ก็็เพื่่�อป้้ องกัันความปลอดภััย
ของคนทำำ�งานทุุกคน

เวลาพื้้�นเปีียก
็
อย่่าลืืมเอาไม้ ้ถููพื้้�นเช็ด
ก่่อนทำำ�งานด้ ้วยล่่ะ

เข้ ้าใจแล้ ้วครัับ
อีีกอย่่าง...ร้ ้านของเรา
้
มีีกฎอยู่่�ว่่าให้ ้เข้ ้า-ออกฝั่่�งซ้าย
ของประตููบานสวิิงแล้ ้วก็็
ค่่อยๆผลัักเวลาเปิิ ดใช่ไ่ หม

เดี๋๋�ยวตอนประชุุมช่ว่ งเช้า้
ก่่อนเริ่่�มงานครั้้�งหน้ ้า
ผมจะพููดถึึงเรื่่�องนี้้�ให้ ้
ทุุกคนระมััดระวัังกัันด้ ้วย !

และถึึงจะรีีบแค่่ไหน
ก็็ห้ ้ามวิ่่�งไปวิ่่�งมา

รุ่่�นพี่่�ช่า่ งใจดีี
จริิงๆ...!

่ รัับ
ใช่ค

แล้ ้วที่่�หลัังร้ ้านน่่ะ
มีีคนที่่�ทำำ�งาน
อย่่างเร่่งรีีบอยู่่�เยอะ

ผมจะพยายามครัับ...!

เพราะฉะนั้้�น เราต้ ้อง
ิ ค้ ้า
วางเครื่่�องมืือกัับสิน
เอาไว้ ้ในจุุดที่่�กำำ�หนดด้ ้วย

อื้้�ม
ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก 4ส
อย่่างเคร่่งครััดเพราะมัันเป็็ น
ที่่�ที่่�ทุก
ุ คนใช้ร่่้ วมกััน

สู้้� ๆ นะ

CASE 2

ผู้้�จััดการคะ

น่่าจะอยู่่�บนชั้้�นวางมั้้�ง

สต็็อกแชมพูู
แบบเติิมขวดนี้้�
อยู่่�ตรงไหนคะ

รอแป๊๊ ปนะ
เดี๋๋�ยวมา
อย่่าวิ่่�งไปวิ่่�งมา
ในร้ ้านนะ

ิ กัับ
ดููเหมืือนว่่าตััวเราเริ่่�มชิน
การทำำ�งานบ้ ้างแล้ ้วนะเนี่่�ย

ขอบคุุณค่ะ่

ขอโทษที่่�
ทำำ�ให้ ้รอนะคะ

ขอโทษนะคะ

เจอแล้ ้ว !
งั้้�นเดี๋๋�ยวเราขึ้้�นไป
หยิิบเองดีีกว่่า
ค่่ะ

มีีแชมพูู
แบบที่่�เติิมใส่่
ขวดนี้้�ไหมคะ

็ ดููให้ ้ค่่ะ
เดี๋๋�ยวจะเช็ก
รบกวนคุุณลูก
ู ค้ ้า
ั ครู่่�นะคะ
รอสัก

แต่่เอื้้�อมไม่่ถึึงเลย
คงต้ ้องหาที่่�เหยีียบซะแล้ ้ว
อ๊๊ะนั่่�นไง !

เฮ้ย้ !
อีีก...

นิิด....!

้
โทษทีีที่่�มาช้า…
จะไหวไหมเนี่่�ย !?

ไม่่เป็็ นไรค่่ะ…
อีีกนิิดเดีียว...

...คุุณสองคน
เป็็ นอะไรไหมคะ

ไม่่เป็็ นไรค่่ะ
นี่่�ค่ะ่
แบบเติิมค่่ะ...

โอ๊๊ย !

ขะ...
ขอโทษที่่�ทำำ�ให้ ้
รอนะครัับ...

แล้ ้วหลัังจากนี้้�
อย่่าลืืมจััดเรีียงของ
ให้ ้เป็็ นระเบีียบด้ ้วยล่่ะ
เรื่่�อง 4ส เป็็ น
เรื่่�องสำำ�คัญ
ั นะ
ทีีหลัังเวลาเอาของ
บนชั้้�นวางสููงๆ
ต้ ้องใช้บัั้ นได
ทรงเอให้ ้ถููกวิิธีีด้ ้วยนะ

รัับทราบค่่ะ

้ นะนะคะ
ขอบคุุณที่่�ชี้�แ

เวลาจะใช้ ้
ต้ ้องเลืือก
บัันไดทรงเอ
ที่่�มีีความสููงพอดีี
แล้ ้วก็็ตั้้�งบัันได
ในตำำ�แหน่่งที่่�
ถููกต้ ้องด้ ้วย
อย่่ามัักง่่าย

ถ้ ้าจะขึ้้�น
ให้ ้ขึ้้�นยืืนตรง
บัันไดขั้้�นที่่� 2
นัับจากข้ ้างบน
ลงมาพอ
ห้ ้ามขึ้้�นไปยืืน
ตรงแท่่นบนสุุด

เข้ ้าใจแล้ ้วค่่ะ

ิ กัับงานนี่่�แหละ
ช่ว่ งที่่�เริ่่�มชิน
เป็็ นช่ว่ งที่่�อัน
ั ตรายที่่�สุด
ุ

ทราบแล้ ้วค่่ะ !

CASE 3

เอาล่่ะ
เดี๋๋�ยวฉัั นจะขนกล่่อง
ออกมาจากรถ
ิ ค้ ้าตััวนี้้�กำำ�ลังั ขาดสต็็อก
สิน
นายรีีบเปิิ ดกล่่องให้ ้ด้ ้วยนะ

วัันนี้้�ร้ ้อนจัังเลยนะครัับ

เห็็นเขาว่่าวัันนี้้�ร้ ้อนสููงสุุด
37 องศาเลยนะ

รัับทราบครัับ

ถึึงจะมีีหลัังคา
แต่่ก็็ร้ ้อนอยู่่�นะเนี่่�ย
ั จะหน้ ้ามืืดแล้ ้วสิ.ิ ..
ชัก

ว่่าแล้ ้วเชีียว

หมั่่�นดื่่�มน้ำำ ��กับ
ั
พวกเกลืือแร่่ด้ ้วยล่่ะ

ถุุงมืือก็็เปีียก
เหงื่่�อเยอะเลย
ถอดออก
แป๊๊ ปหนึ่่�งดีีไหมนะ

เฮ้ย้ ของมาแล้ ้ว
มาช่ว่ ยเอาเข้ ้าไป
หน่่อย

ครัับ

ได้ ้ครัับ !

้
เฮ้ยนาย
ไม่่สบายเหรอ
เป็็ นอะไรไหม

เป็็ นโรคลมแดด
หรืือเปล่่า
ดื่่�มน้ำำ ��ทานเกลืือแร่่
แล้ ้วพัักในที่่�เย็็นๆ
ก่่อนดีีกว่่าไหม

แค่่เวีียนหััว
นิิดหน่่อยครัับ
ไม่่เป็็ นไรครัับ

ดููเหมืือนแผลจะ
ไม่่ค่อ
่ ยลึึกนะ แต่่ฉัันว่่า...

ถึึงจะไม่่ค่อ
่ ยไหว
แต่่ก็็ต้ ้องรีีบทำำ�

ขอโทษด้ ้วยครัับ...

ั
นายไปพัักที่่�ห้ ้องพัักสัก
แป๊๊ ปก่่อนดีีไหม

หืืม
่ งุ มืือเหรอ...
ไม่่ใส่ถุ
ไม่่เป็็ นไรครัับ
ยัังไหวครัับ !

โอ๊๊ย !!!
ห้ ้องนั่่�งเล่่น

ดีีนะเนี่่�ยที่่�ครั้้�งนี้้�
ไม่่ได้ ้เป็็ นอะไรมาก

แผลดูู
ไม่่รุน
ุ แรงมากนะ

ทีีหลัังเวลาไม่่สบาย
ต้ ้องรีีบบอกเลย อย่่าหัักโหม

โอเคไหม !?

ผมไม่่เป็็ นไรแล้ ้วครัับ

วัันที่่�ร้ ้อนชื้้�นมากแบบวัันนี้้�น่่ะ
คนจะเป็็ นโรคลมแดดกัันเยอะ

เราต้ ้องหมั่่�นดื่่�มน้ำำ ��
กัับทานเกลืือแร่่ !

พัักผ่่อนในห้ ้องเย็็นๆ
เป็็ นระยะๆ !

ถ้ ้ารู้้�สึึกไม่่สบาย
ให้ ้รีีบบอกทัันทีี !

จริิงๆแล้ ้วมีีมีีดคััตเตอร์์
ที่่�เหมาะสำำ�หรัับตััดกล่่อง
กระดาษลููกฟููกด้ ้วยนะ
หากเป็็ นแบบ
มีีน็็ อตหมุุน
ก็็ต้ ้องหมุุนน็็ อต
ให้ ้แน่่นก่่อนใช้ ้

ส่ว่ นถุุงมืือนั่่�นน่่ะ
นอกจากจะกัันลื่่�นแล้ ้ว
ยัังช่ว่ ยป้้ องกัันมืือของเราด้ ้วย
ดัังนั้้�นห้ ้ามถอดออก
ตามใจตััวเอง
สิ่่�งเหล่่านี้้�
ถืือเป็็ นกฎเหล็็ก

ผมทราบแล้ ้วครัับ...

รัับทราบครัับ

อีีกเรื่่�องหนึ่่�ง
มีีดคััตเตอร์์น่่ะ
ถึึงจะเป็็ นเครื่่�องมืือ
ใกล้ ้ตััวที่่�ใช้ง่่้ าย
้ างระวััง
แต่่ก็็ต้ ้องใช้อย่่

วางตำำ�แหน่่งมืือ
อีีกข้ ้างให้ ้ดีีๆด้ ้วย

เราต้ ้องระมััดระวััง
เรื่่�องความปลอดภััยเพื่่�อตััวเอง
และครอบครััวนะ รู้้�ไหม !

้
เวลาใช้งาน
้
ต้ ้องทำำ�อย่่างช้าๆระวัั
งๆ
และอยู่่�ในท่่าที่่�สบายๆ ไม่่ฝืืน
เลื่่�อนให้ ้ใบมีีดตรงปลาย
ออกมานิิดเดีียวก็็พอ

จำำ�เอาไว้ ้เลยว่่าสิ่่�งเหล่่านี้้�
คืือหลัักการขั้้�นพื้้�นฐาน

ครัับ !

สิ่่�งสำำ�คัญที่่
ั
�ควรระวัังในธุุรกิิจค้ ้าปลีีก
ระวัังพื้้�นเปีียกหรืือ
คราบน้ำำ ��มัน
ั ที่่�อยู่่�บนพื้้�น

ระวัังตกจาก
บัันไดทรงเอ
เวลาจะใช้ ้
ต้องเลืือก
้
บัันไดทรงเอ
ที่่�มีีความสููงพอดีี
แล้วก็็
้ ตั้้� งบัันได
ในตำำ�แหน่่งที่่�
ถููกต้องด้
้ วย
้
อย่่ามัักง่่าย

โอ๊๊ย !

ทีีนี้้�รู้้�หรืือยัังว่่า
ภััยอัันตรายอยู่่�ใกล้ ้ตััว
เรามากกว่่าที่่�คิด
ิ ?

เป็็ นอะไรไหม !?
พื้้�นเปีียก
เหรอเนี่่�ย...

น้ำำ ��และน้ำำ ��มัน
ั ทำำ�ให้ ้เราลื่่�นล้ ้มได้ ้ง่่าย
เราจึึงต้ ้องสวมรองเท้ ้าที่่�ทำำ�ให้ ้ลื่่�นยาก
และพยายามปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก 4ส อยู่่�เสมอ

ความซุ่่�มซ่า่ มของ
ตััวละครนี่่�คล้ ้าย ๆ
กัับใครบางคนเลยเนอะ

เอ๋๋ ?
เธอพููดเรื่่�องอะไรเหรอ ?

ถ้าจะขึ้้
้
�น
ให้ขึ้้้ � นยืืนตรง
บัันไดขั้้� นที่่� 2
นัับจากข้างบน
้
ลงมาพอ
ห้ามขึ้้
้ � นไปยืืน
ตรงแท่่นบนสุุด

ใช้ ้บัันไดสเต็็ปและบัันไดทรงเอให้ ้ถููกวิิธีี

ระมััดระวัังเวลาทำำ�งาน
้
ที่่�ต้ ้องใช้มีีดคัั
ตเตอร์์

ระมััดระวัังการปฏิิบัติ
ั งิ าน
ในที่่�ที่่�อากาศร้ ้อน
วัันนี้้�ร้ ้อนจัังเลยนะครัับ

วางตำำ�แหน่่งมืือ
อีีกข้ ้างให้ ้ดีีๆด้ ้วย

เห็็นเขาว่่าวัันนี้้� ร้อนสูู
้
งสุุด
37 องศาเลยนะ

เพื่่�อความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในที่่�ทำำ�งาน สิ่่�งที่่�สำำ�คัญคืื
ั อ
ความตระหนัักของแต่่ละคน
และการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎที่่�กำำ�หนดไว้ ้
เวลาใช้ ้งาน
ต้ ้องทำำ�อย่่างช้ ้าๆระวัังๆ
และอยู่่�ในท่่าที่่�สบายๆ ไม่่ฝืืน
จำำ�เอาไว้ ้เลยว่่าสิ่่�ง
เหล่่านี้้�
คืือหลัักการขั้้�นพื้้�นฐาน

ตอนนี้้�เราลองมา
ทบทวนกรณีีศึึกษากััน
อีีกครั้้�งดีีกว่่า

อย่่าให้ ้ตำำ�แหน่่งแขนขาอยู่่�ในทิิศทาง
ที่่�จะกรีีดมีีดคััตเตอร์์

ว่่าแล้ ้วเชีียว
หมั่่�นดื่่�มน้ำำ ��กับ
ั
พวกเกลืือแร่่ด้ ้วยล่่ะ

ถุุงมืือก็็เปีียก
เหงื่่�อเยอะเลย
ถอดออก
แป๊๊ ปหนึ่่�งดีีไหมนะ

ดื่่�มน้ำำ �� / เกลืือแร่่และพัักผ่่อน ในสถานที่่�เย็็นๆเป็็ นระยะๆ
* ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้ ้ที่่�หนัังสืือ "เรีียนรู้้�พื้้�นฐานของความปลอดภััยอาชีีวอนามััย
และการป้้ องกัันอุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่างการทำำ�งานด้ ้วยการ์์ตูน
ู (สื่่�อการสอนรวม)"

ิ
ธุรุ กิจค้

อุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่างการทำำ�งาน
เป็็ นปัั ญหาใกล้ ้ตััว
และมิิใช่เ่ รื่่�องของผู้้�อื่่�น

้าปลีีก

่ กััน !
สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็ค
็ วรระวัังด้ ้วยเช่น

คำำ�แนะนำำ �เพื่่�อความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย !
ระวัังชนกัับคนอื่่�นหรืือสิ่่�งอื่่�นอย่่าง
รุุนแรง เวลาเปิิ ด-ปิิ ดประตููบานสวิิง

ยกของหนััก
ในท่่าที่่�ถูก
ู ต้ ้อง

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

NG

ในกรณีีที่่�มีีเหตุุการณ์์
อะไรเกิิดขึ้้�น
่ สารกัันใน
การสื่�อ
ที่่�ทำำ�งานเป็็ นประจำำ�
คืือสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั

OK
คิิดคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
ของลููกค้ ้าด้ ้วย

เอาล่่ะ !

ผมจะปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎและพยายาม
ทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่�ทุก
ุ วัันครัับ !

อย่่าลืืมปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎระเบีียบ
ของที่่�ทำำ�งานกัันล่่ะ !

ประกอบ

พ
เรีียนรู้้�ด้ ้วยภา

มารู้้�จัักอัันตรายที่่�แฝงอยู่่�ในการปฏิิบัติ
ั งิ านในที่่�ทำำ�งานกัันเถอะ !

การฝึึกการหยั่่�งรู้้�ระวัังอัันตราย (KYT)
ลองมาคิิดวิิเคราะห์์ดูวู่ า่ ตรงไหนที่่�อัน
ั ตราย !

นี่่�คืือจุุดที่่�
อัันตราย !

ต้ ้องลากรถเข็็นของ
หรืือ รถเข็็นทรงสููง
แบบถอยหลััง

การ์์ตูน
ู เพื่่�อการเรีียนรู้้�
2. ห้ ้ามวาง
กล่่องกระดาษ
เกะกะบนพื้้�น (4ส)
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