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食品加工の安全衛生

ฉบัับภาษาไทย
タイ語

การ์์ตูน
ู เพื่่�อการเรีียนรู้้�

ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการแปรรููปอาหาร

สื่่�อสารสอนประเภทโสตทััศนููปกรณ์์นี้�้ จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อใช้ ้ในการเรีียนรู้้�พื้้�นฐานด้ ้านความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
สำำ�หรัับผู้้�ใช้ ้แรงงานทุุกคนในสถานประกอบการที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับเครื่่�องจัักรแปรรููปอาหาร เช่่น เครื่่�องสไลซ์์ เครื่่�องผสมอาหาร ฯลฯ

วัันนี้้� เรามาเรีียนเรื่่�อง
ความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััยในงานที่่�ต้ ้องใช้ ้
เครื่่�องจัักรแปรรููปอาหารกััน !

งั้้�นเรามาดููสถิติ
ิ ิ
การเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่าง
การทำำ�งานกัันเถอะ

โอเค !

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

จำำ�นวนการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่างการทำำ�งาน
(เครื่่�องจัักรแปรรููปอาหาร)

เครื่่�องจัักรแปรรููปอาหาร
ที่่�ว่า่ เนี่่�ยมีีอะไรบ้ ้างเหรอ
์ �นผัักหั่่�นเนื้้�อ
เครื่่�องสไลซ์หั่่
ก็็จััดเป็็ นเครื่่�องจัักร
แปรรููปอาหารนะ

เคยได้ ้ยิินว่่ามีีเครื่่�องนวดผสม
ผงแป้้ งหรืือเนื้้�อแป้้ ง
แล้ ้วก็็มีีเครื่่�องทำำ�เส้น้
้ บตััดแป้้ งของ
ที่่�ใช้รีีดกัั
้ ้วย
อาหารเส้นด้

มีีหลายอย่่างจััง

1

โดนบาด ถลอก

758 ราย

2

ถููกหนีีบ โดนเกี่่�ยว

721 ราย

3

ั ผััสโดนของร้ ้อนหรืือเย็็น
สัม

70 ราย

4

การชนอย่่างรุุนแรง

27 ราย

5

กระโดดลงมา ร่่วงหล่่น

23 ราย

อ้ ้างอิิง : “ข้ ้อมููลการเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุในการทำำ�งานโดยจำำ�แนกตามรููปแบบของอุุบัติ
ั เิ หตุุและสาเหตุุ”
โดยกระทรวงสาธารณสุุข แรงงาน และสวััสดิก
ิ ารแห่่งประเทศญี่่�ปุ่่� น (ปีี 2019)
ผู้้�ประสบอุุบัติ
ั เิ หตุุในจำำ�นวนข้ ้างต้ ้นนี้้�เป็็ นผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิตหรืือได้ ้รัับบาดเจ็็บจนต้ ้องหยุุดงานไม่่ต่ำำ��กว่่า 4 วััน

"โดนบาด ถลอก"
เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�งเลยเนอะ …

แล้ ้วเราจะป้้ องกััน
ยัังไงไม่่ให้ ้
โดนดึึงเข้ ้าไปเหรอครัับ

่ ล้ ้ว
ใช่แ
ส่ว่ นอุุบัติ
ั เิ หตุุที่่�เป็็ นการ
“ถููกหนีีบ โดนเกี่่�ยว” นี่่�
ก็็ทำำ�ให้ ้เจ็็บหนัักได้ ้ง่่ายเลยทีีเดีียวล่่ะ

แน่่นอนว่่าเราต้ ้องรู้้�จัักระมััดระวัังด้ ้วยตััวเอง
แล้ ้วก็็ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบของ
สถานที่่�ทำำ�งานนั้้�น ๆ เพื่่�อการทำำ�งานที่่�ปลอดภััย
่ ตรวจสอบว่่าเครื่่�องจัักรหยุุดหมุุนแล้ ้ว
เช่น
หรืือยััง ถ้ ้าหยุุดแล้ ้ว ถึึงจะค่่อยเข้ ้าไปใกล้ ้

หากเสื้้�อผ้ ้าถููกส่ว่ นของเครื่่�องจัักร
ที่่�กำำ�ลังั หมุุนอยู่่�ดึึงเข้ ้าไป
กระดููกนิ้้�วหรืือแขนอาจหัักได้ ้เลย

การตรวจสอบอะไรเนี่่�ย
มัันดููยุ่่�งยากจััง...

นอกจากเครื่่�องจัักรแปรรููปอาหาร
อย่่างเครื่่�องผสมอาหารแล้ ้ว ระบบสายพาน
้
ลำำ�เลีียงที่่�ใช้ในโรงงานก็็
มีีส่ว่ นที่่�หมุุนได้ ้อยู่่�
ซึ่่�งถ้ ้าหากโดนส่ว่ นที่่�ว่า่ นี้้�ดึึงเข้ ้าไป
เราก็็อาจเจ็็บหนัักได้ ้เหมืือนกััน

เครื่่�องจัักรมัันมีีแรงดึึงมาก
ขนาดนั้้�นเลยเหรอครัับ ?

แค่่ระวัังตััวไม่่ให้ ้โดน
เครื่่�องจัักรดึึงเข้ ้าไปก็็
พอแล้ ้วไม่่ใช่เ่ หรอครัับ

หืืม ?

เราต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎระเบีียบเพื่่�อป้้ องกััน
ไม่่ให้ ้คนรอบข้ ้าง
เจออุุบัติ
ั เิ หตุุด้ ้วย
่ ้ องกัันแต่่ตัวั เอง !
ไม่่ใช่ป้

หลายคนไม่่ระวัังเพราะคิิดว่่า
ระบบสายพานลำำ�เลีียงนั้้�นเคลื่่�อนไหวช้า้
แต่่จริงิ ๆแล้ ้วมัันมีีแรงดึึงมหาศาลที่่�
ดึึงตััวเราไปได้ ้ทั้้�งตััวโดยเราที่่�
ไม่่สามารถต้ ้านแรงของมัันได้ ้เลยล่่ะ

คะ..คร้ ้าบบบบ !

อุุบัติ
ั เิ หตุุที่่�เป็็ น
การ “โดนบาด ถลอก” เนี่่�ย
้
หลายคนมัักคิิดว่่ามัันจะเกิิดขึ้้�นตอนใช้มีีด
แต่่เอาเข้ ้าจริิงๆแล้ ้ว
้ �องจัักรอย่่างเครื่่�องสไลซ์ ์
ตอนใช้เครื่่
ก็็เกิิดขึ้้�นได้ ้เหมืือนกััน

แล้ ้วอุุบัติ
ั เิ หตุุที่่�เป็็ นการ
ั ผััสโดนของร้ ้อนหรืือเย็็น” นี่่�
“สัม
หมายถึึงพวกแผลไหม้ ้เหรอครัับ

่ ค่่นั้้�นนะ
ไม่่ใช่แ

มีีแผลจากการโดนความเย็็นเหมืือนกััน
ั ผััสของเย็็นนาน ๆ อย่่าง
เวลาสัม
่ ข็็ง
พวกน้ำำ ��แข็็งแห้ ้งหรืือของแช่แ

้
ถึึงแม้ ้ตััวเครื่่�องจะไม่่ได้ ้เปิิ ดใช้งานอยู่่�
แต่่ถ้ ้าเผลอเอามืือไปโดนใบมีีดของ
์ ล้ ้วล่่ะก็็อาจเจ็็บหนััก
เครื่่�องสไลซ์แ
จนถึึงขั้้�นนิ้้�วขาดได้ ้เลยนะ
หากบาดเจ็็บสาหััสจนทำำ�งานไม่่ได้ ้
ครอบครััวเองก็็คงเป็็ นกัังวล
แถมยัังส่ง่ ผลกระทบต่่อรายได้ ้อีีกด้ ้วย...

อ๋๋อ อย่่างนี้้�นี่่�เอง...
่ ่ะสิ ิ เพราะฉะนั้้�น
ก็็ใช่น่
การเคารพปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ
และทำำ�งานอย่่างปลอดภััย
จึึงเป็็ นเรื่่�องที่่�สำำ�คัญยั
ั งั ไงล่่ะ

เอาล่่ะ !

่
ยกตััวอย่่างเช่น
ตอนล้ ้างเครื่่�องสไลซ์ ์ ก็็ต้ ้อง
สวมถุุงมืือป้้ องกัันแบบเฉพาะ

ทีีนี้้�เราลองมาดูู
ั ผััสของมีีคม
เวลาจะสัม
ก็็ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ
และทำำ�อย่่างระมััดระวััง

ตััวอย่่างเหตุุการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�นจริิงกััน

CASE 1

เอาล่่ะ
ก่่อนอื่่�นต้ ้องล้ ้าง
ใบมีีดเครื่่�องสไลซ์.์ ..

เฮ้อ้
ั ทีี
เสร็็จซัก

เอ๊๊ะ
ถุุงมืือป้้ องกััน
หายไปไหนเนี่่�ย

ปกติิอยู่่�
ตรงนี้้�นี่่�นา
วัันนี้้�นายเป็็ นเวร
ทำำ�ความสะอาด
เครื่่�องจัักร
ไม่่ใช่เ่ หรอ

วัันนี้้�
มีีปาร์์ตี้�ด้
้ ้วย
ต้ ้องรีีบ
กลัับแล้ ้วล่่ะ

ยัังไม่่
เสร็็จนะ

หััวหน้ ้า !

จะรีีบไปทำำ�
เดี๋๋�ยวนี้้�เลยครัับ !

ถึึงมีีนััด ก็็ใช่ว่่ า่
จะอู้้�เวรได้ ้นะ !

...เอาเถอะ
ถึึงจะไม่่มีีถุงุ มืือ
แต่่งานนี้้�ทำำ�ประจำำ�
ิ แล้ ้ว
จนชิน

่ ็
ไม่่ใส่ก็
คงไม่่เป็็ นไร
หรอกเนอะ

คราบนี้้�
ขััดยัังไงก็็
ั ทีี...
ไม่่ออกซัก

อยากกลัับ
เร็็วๆจััง

โอ๊๊ย !!

โอ๊๊ะ !?

เจ็็บ !

เป็็ นอะไรน่่ะ !?

โดนบาดซะได้ ้ !!

เลืือดออก !
ห้ ้องพยาบาล !!
ห้ ้องพยาบาล !!!

แล้ ้วก็็เวลาพื้้�นเปีียก
อย่่ารีีบวิ่่�งผ่่านเด็็ดขาด
เพราะมัันลื่่�นง่่าย !

ยัังโอเคมั้้�ย !?
ห้ ้องพยาบาล

แผลตรงมืือ
ไม่่เป็็ นอะไรมากค่่ะ
แต่่ที่่�หัวั กระแทกพื้้�น
ต้ ้องไปตรวจที่่�
โรงพยาบาลดููอีีกทีีนะคะ

ขอโทษครัับ…

ถึึงแม้ ้จะมีีเหตุุฉุุกเฉิิน
ิ ใจทำำ�อะไร
ก็็อย่่าตััดสิน
โดยพลการ
ไม่่เป็็ นอะไรมากก็็ดีีแล้ ้วล่่ะ
แต่่เวลาทำำ�ความสะอาด
ต้ ้องระวัังให้ ้มากกว่่านี้้�น่่ะ
ไม่่งั้้�นก็็จะได้ ้แผลอีีก !
เวลาล้ ้างของมีีคม
่ ป
ต้ ้องสวมใส่อุ
ุ กรณ์์ป้้องกัันทุุกครั้้�ง
นิ้้�วและมืือจะได้ ้ไม่่โดนบาด !
ถ้ ้าอุุปกรณ์์ป้้องกัันที่่�วางอยู่่�
หายไป ก็็บอกมาได้ ้เลย
ผมจะได้ ้รีีบหาอัันใหม่่มาให้ ้

้
การใช้ฟองน้ำำ
��ขัด
ั ถููโดยที่่�ยังั ไม่่ได้ ้
ยึึดส่ว่ นใบมีีดให้ ้แน่่นน่่ะ
มัันอัันตราย เพราะใบมีีด
อาจแกว่่งมาบาดมืือเราได้ ้

ิ นี่่�
ความเคยชิน
น่่ากลััวที่่�สุด
ุ เลย !

เพื่่�อป้้ องกัันตััวเอง
เราต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎระเบีียบอยู่่�เสมอนะ

ครัับบบ...!
ต่่อไปนี้้�จะระวัังครัับ !!

CASE 2
เอาล่่ะ
เดี๋๋�ยวจะใส่วั่ ต
ั ถุุดิบ
ิ เข้ ้า
เครื่่�องผสมอาหารแล้ ้ว
มาช่ว่ ยหน่่อยสิ ิ

ครัับ !

ครัับ !
เออใช่ ่
กองถุุงแป้้ งตรงนี้้� มัันสููงแล้ ้ว
อย่่าทำำ�งานคนเดีียวล่่ะ
มัันอัันตราย

แผลหายดีีแล้ ้ว
หรืือยัังครัับ ?

ถ้ ้ามีีอะไรก็็
บอกได้ ้เลยนะครัับ
จะช่ว่ ยทำำ�ให้ ้ครัับ !

รอแป๊๊ ปนะ
หััวหน้ ้าเรีียก

ถึึงจะบอก
แบบนั้้�น
แต่่รุ่่�นพี่่�
ยัังเจ็็บอยู่่�...

อื้้�ม
ไม่่เป็็ นอะไรแล้ ้วล่่ะ

อะ...อืืม
ขอบคุุณนะ

งานแค่่นี้�้
เราทำำ�เองคง
ไม่่เป็็ นไรหรอก...!
ก่่อนอื่่�น
ก็็ปิิดเครื่่�อง
ผสมอาหาร...

มานี่่�หน่่อยซิ ิ

!
อึ๊๊�บ
หนัักแฮะ !
ดููจริงิ จัังไป
หน่่อยนะ
หมอนี่่�

!
ย
ย
้
เฮ้ย

อุ๊๊�บ !

เหวอ !

ยัังไงก็็
ใส่เ่ ข้ ้าไปได้ ้แล้ ้ว
แต่่ว่า่ ...
ดัันทำำ�หก
ออกมา
จนได้ ้...

โอ้ ้ยยย !

ห๊๊ะ !?
เฮ้ย้
เป็็ นอะไรมั้้�ยน่่ะ !?

พี่่�ครัับ !?

...เหวอ

ทำำ�อะไรลงไปเนี่่�ย
พวกนาย...

ถึึงจะปิิ ด
เครื่่�องผสมอาหารแล้ ้ว
แต่่แรงเฉื่่�อยอาจทำำ�ให้ ้
ั พััก
เครื่่�องหมุุนต่่อไปอีีกสัก

ดัังนั้้�น เราต้ ้องตรวจดูู
ให้ ้แน่่ใจก่่อนว่่า
เครื่่�องหยุุดสนิิทดีีแล้ ้ว

ห้ ้องพยาบาล
เครื่่�องผสมอาหารสมััยนี้้�
บางเครื่่�องมีีตาข่่ายป้้ องกััน

ขะ
ขอโทษครัับ...

การโดนดึึงอยู่่�ด้ ้วย

ดีีนะที่่�เป็็ นแค่่รอย
ฟกช้ำ��ำ เฉยๆ…
มืือเกืือบจะขาดแล้ ้ว
ไหมล่่ะ !

ทีีหลัังต้ ้องทำำ�
ตามกฎ ตามคำำ�สั่่�ง
อย่่าคิิดทำำ�อะไร
โดยพลการนะ

แล้ ้วก็็ เวลาพื้้�นมีีผงแป้้ งสาลีี
กระจััดกระจายอยู่่�น่่ะ
ห้ ้ามวิ่่�งผ่่านเด็็ดขาด
เพราะมัันลื่่�นง่่าย
ไม่่ต่า่ งจากน้ำำ ��เลย

จากนี้้�ไป
ต้ ้องใส่ร่ องเท้ ้ากัันลื่่�น
ให้ ้เรีียบร้ ้อยด้ ้วย !

สิ่่�งสำำ�คัญ
ั เวลายกของหนััก
คืือการตั้้�งท่่าให้ ้ถููกต้ ้อง
เพราะถ้ ้าหากก้ ้มตััวยก
มีีความเสี่่�ยงสููง
ที่่�จะปวดหลััง

ไม่่นึึกเลยว่่า
ห้ ้องพยาบาลจะ
ทำำ�ให้ ้
พวกนายสองคน
สนิิทกััน...

โดยพื้้�นฐานแล้ ้ว
ห้ ้ามกองพวกถุุงแป้้ งหนัักๆ
ทัับกัันจนสููง
แต่่ถ้ ้าจำำ�เป็็ นต้ ้องยก
ลงมาจากที่่�สูงู จริิง
ก็็ต้ ้องทำำ� 2 คน

ถ้ ้าพวกนายเป็็ น
คู่่�ดููโอ้ ้แสดงตลก
น่่าจะเหมาะนะ

อะไรกััน !

CASE 3
เป็็ นอะไรหรืือเปล่่า

ไม่่ค่อ
่ ยสบายมา
้
ตั้้�งแต่่เช้าแล้
้วล่่ะ

เอ๊๊ะ

หน้ ้าดูู
ซีีดจััง...

เมื่่�อวานคงดื่่�มหนััก
ไปหน่่อย

พัักก่่อน
ดีีกว่่าไหม

ถ้ ้าหยุุดพัักกะทัันหััน
เดี๋๋�ยวคนอื่่�น
จะเดืือดร้ ้อน...

ไม่่เป็็ นไรหรอก
ยัังไหวอยู่่�

แล้ ้วอีีกอย่่าง
ต้ ้องทำำ�งาน
เก็็บเงิินเยอะๆ
เพื่่�อคนที่่�บ้ ้านด้ ้วย !

อย่่าหัักโหม
ละกััน

ขอบคุุณนะ

ตรงนี้้�ฉัันทำำ�แทนเอง
เดี๋๋�ยวจะบอกหััวหน้ ้าให้ ้

ั แป๊๊ ป
ไปพัักสัก
ก่่อนก็็ได้ ้นะ

หืืม...?

!

กรี๊๊�ดดดด !

อุ๊๊�ย...

ยัังโอเคมั้้�ย !?

เขาโดนสายพาน
ดึึงมืือเข้ ้าไปน่่ะค่่ะ

เป็็ นอะไร
เหรอ ?

ฟัั งให้ ้ดีีนะ

เป็็ นไข้ ้อยู่่�
ไม่่ใช่เ่ หรอเนี่่�ย !

แค่่ยืืนก็็
ลำำ�บากแล้ ้ว
ล่่ะสิ ิ

วัันนี้้�เดี๋๋�ยวก็็
กลัับบ้ ้านไป
พัักผ่่อนเลยนะ

ถ้ ้าทำำ�งานหัักโหม
จะเจ็็บหนัักเอา
ได้ ้นะ
คนอื่่�นๆก็็
อาจพลอยได้ ้
รัับบาดเจ็็บ
ไปด้ ้วย

เข้ ้าใจว่่าเธออยากทำำ�งาน
เพื่่�อครอบครััว แต่่ที่่�เธอทำำ�
มัันจะทำำ�ให้ ้ครอบครััวทุุกข์์ใจได้ ้นะ
ค่่ะ...
ขอโทษด้ ้วยนะคะ...

เพราะถ้ ้าเกิิดโดนสายพาน
หรืือเครื่่�องจัักรอะไรที่่�หมุุนอยู่่�
ดึึงเข้ ้าไป เธออาจเจ็็บหนััก
ถึึงขั้้�นกระดููกหัักได้ ้เลยนะ !

เวลาไม่่สบายแล้ ้ว
จ้ ้องมองของที่่�
เลื่่�อนอยู่่�บนสายพานน่่ะ
อาการจะยิ่่�งแย่่ไปกัันใหญ่่

หากรู้้�สึึกไม่่สบาย
ต้ ้องบอกหััวหน้ ้าแล้ ้ว
หยุุดพัักทำำ�งาน

เธอก็็ด้ ้วย ถ้ ้าเห็็นว่่า
คนรอบข้ ้างอาการไม่่ดีี
ก็็ให้ ้รีีบบอกหััวหน้ ้าทัันทีี

เราต้ ้องรู้้�จัักดููแลตััวเอง
ให้ ้ดีีนะเข้ ้าใจไหม

ค่่ะ
เข้ ้าใจแล้ ้วค่่ะ

สิ่่�งสำำ�คัญที่่
ั
�ควรระวัังในการแปรรููปอาหาร
ระมััดระวัังส่ว่ นของ
เครื่่�องจัักรที่่�หมุุนอยู่่�

ระมััดระวัังของมีีคม
คราบนี้้�
ขััดยัังไงก็็
ไม่่ออกซัักทีี...

!
เฮ้ย้ ยย
ทีีนี้้�รู้้�หรืือยัังว่่า
ภััยอัันตรายอยู่่�ใกล้ ้ตััว
เรามากกว่่าที่่�คิด
ิ ?

โอ๊๊ะ !?

เวลาล้ ้างทำำ�ความสะอาดของมีีคม ต้ ้องระวัังด้ ้านที่่�เป็็ นใบมีีด
นอกจากนี้้� การล้ ้างด้ ้วยมืือเปล่่าก็็เป็็ นสิ่่�งที่่�อัน
ั ตราย
ดัังนั้้�น ต้ ้องสวมใส่่อุป
ุ กรณ์์ป้้องกัันอย่่างเช่่นถุุงมืือป้้ องกัันก่่อน
แล้ ้วจึึงค่่อยปฏิิบัติ
ั งิ าน

ความซุ่่�มซ่า่ มของ
ตััวละครนี่่�คล้ ้าย ๆ
กัับใครบางคนเลยเนอะ

เอ๋๋ ?
เธอพููดเรื่่�องอะไรเหรอ ?

เพื่่�อความปลอดภััยและอาชีีวอนามััย
ในที่่�ทำำ�งาน สิ่่�งที่่�สำำ�คัญคืื
ั อ
ความตระหนัักของแต่่ละคน
และการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎที่่�กำำ�หนดไว้ ้

ปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
กฎระเบีียบที่่�กำำ�หนดไว้ ้

ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก 4ส อย่่าง
เคร่่งครััด

ปกติิอยู่่�
ตรงนี้้�นี่่�นา

...เอาเถอะ
ถึึงจะไม่่มีีถุงุ มืือ
แต่่งานนี้้�ทำำ�ประจำำ�
จนชิินแล้ ้ว

ตอนนี้้�เราลองมา
ทบทวนกรณีีศึึกษากััน
อีีกครั้้�งดีีกว่่า

ถึึงแม้ ้พวกลููกกลิ้้�ง เครื่่�องผสมอาหาร หรืือระบบสายพาน
จะเคลื่่�อนไหวช้ ้า แต่่ก็็มีีแรงดึึงมากและอาจทำำ�ให้ ้เกิิด
อุุบัติ
ั เิ หตุุร้ ้ายแรงได้ ้ ดัังนั้้�นจึึงต้ ้องระมััดระวัังให้ ้ดีี

ไม่่ใส่่ก็็
คงไม่่เป็็ นไร
หรอกเนอะ

ทำำ�ความเข้ ้าใจกฎระเบีียบของสถานที่่�ทำำ�งานให้ ้ดีีและ
ั อยู่่�เป็็ นประจำำ� หากเกิิดเหตุุการณ์์
ตรวจสอบดููให้ ้แน่่ชัด
ที่่�ผิด
ิ ปกติิ ให้ ้รายงานหััวหน้ ้าเป็็ นลำำ�ดับ
ั แรก

ั
พยายามปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลััก 4ส* อยู่่�เสมอจนเป็็ นนิิสัย
เพื่่�อป้้ องกัันการเกิิดปัั จจััยที่่�นำำ�มาซึ่่�งอุุบัติ
ั เิ หตุุ
* ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้ ้ที่่�หนัังสืือ "เรีียนรู้้�พื้้�นฐานของความปลอดภััยอาชีีวอนามััย
และการป้้ องกัันอุุบัติ
ั เิ หตุุระหว่่างการทำำ�งานด้ ้วยการ์์ตูน
ู (สื่่�อการสอนรวม)"

ก

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

ร

อาหา

ู
รรูป
ารแป

่ กััน !
สิ่่�งเหล่่านี้้�ก็ค
็ วรระวัังด้ ้วยเช่น

คำำ�แนะนำำ �เพื่่�อความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย !

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

ระมััดระวัังไม่่ให้ ้เกิิดแผล
จากการโดนไหม้ ้
หรืือโดนความเย็็นจััด

ก่่อนเริ่่�มปฏิิบัติ
ั งิ าน ต้ ้องตรวจสอบ
ดููว่า่ เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์นิริ ภััย
ทำำ�งานเป็็ นปกติิดีีหรืือไม่่

หากรู้้�สึึกถึึงภััยอัันตราย
ให้ ้รีีบกดปุ่่� มหยุุดทำำ�งานทัันทีี
โดยที่่�ไม่่ต้ ้องลัังเล

่ ด
สวมใส่ชุ
ุ ปฏิิบัติ
ั งิ าน
ให้ ้ถููกต้ ้อง

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

เอาล่่ะ !

ผมจะปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎและพยายาม
ทำำ�งานอย่่างเต็็มที่่�ทุก
ุ วัันครัับ !

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 !

เวลาจะหยิิบเอาสิ่่�ง
แปลกปลอมออก จาก
เครื่่�องจัักร ต้ ้องหยุุดการ
ทำำ�งาน ของเครื่่�องจัักรให้ ้
นิ่่�งสนิิทเสีียก่่อน

การ์์ตููนเพื่่อ
� การเรีียนรู้้�
การมองไปที่่�อื่�น
่
ขณะปฏิิบัติ
ั งิ านอยู่่�
เป็็ นเรื่่�องที่่�เสี่่�ยง
อัันตราย
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