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การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการแปรรปูอาหาร

食品加工の安全衛生
まん が で わ か る ฉบบัภาษาไทย
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อา้งองิ : “ขึ้อ้มลูการเกดิอบุตัเิหตใุนการทำางานโดยจัำาแนกตามรปูแบบขึ้องอบุตัเิหตแุละสื่าเหต”ุ
โดยกระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญี่้�ปุ่ น (ป้ 2019)

ผูู้ป้ระสื่บอบุตัเิหตใุนจัำานวนขึ้า้งตน้น้�เป็นผูู้ท้้�เสื่ย้ช้ว้ติหรอ่ไดรั้บบาดเจ็ับจันตอ้งหยดุงานไมต่ำ�ากวา่ 4 วนั

1 โดนบาด ถลอก 758 ราย

2 ถกูหนบ้ โดนเก้�ยว 721 ราย

3 สื่มัผัู้สื่โดนขึ้องรอ้นหรอ่เย็น 70 ราย

4 การช้นอยา่งรนุแรง 27 ราย

5 กระโดดลงมา รว่งหลน่ 23 ราย

จัำานวนการเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน
 (เคร่�องจัักรแปรรปูอาหาร)

วนัน้� เรามาเรย้นเร่�อง
ความปลอดภยัและ

อาช้ว้อนามยัในงานท้�ตอ้งใช้ ้
เคร่�องจัักรแปรรปูอาหารกนั !

"โดนบาด ถลอก"
เกดิขึ้้�นบอ่ยครั�งเลยเนอะ …

เคร่�องจัักรแปรรปูอาหาร
ท้�วา่เน้�ยมอ้ะไรบา้งเหรอ

เคร่�องสื่ไลซ์ห์ั�นผัู้กหั�นเน่�อ
กจั็ัดเป็นเคร่�องจัักร
แปรรปูอาหารนะ

งั�นเรามาดสูื่ถติิ
การเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การทำางานกนัเถอะ

เราลองมาดสูื่าเหตหุลกัท้�ทำาใหเ้กดิ
อบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานวา่มอ้ะไรบา้ง

โอเค !

เคยไดย้นิวา่มเ้คร่�องนวดผู้สื่ม
ผู้งแป้งหรอ่เน่�อแป้ง
แลว้ก็มเ้คร่�องทำาเสื่น้
ท้�ใช้ร้ด้กบัตดัแป้งขึ้อง

อาหารเสื่น้ดว้ย
มห้ลายอยา่งจััง



ใช้แ่ลว้

สื่ว่นอบุตัเิหตทุ้�เป็นการ
“ถกูหนบ้ โดนเก้�ยว” น้�

ก็ทำาใหเ้จ็ับหนักไดง้า่ยเลยทเ้ดย้วละ่

นอกจัากเคร่�องจัักรแปรรปูอาหาร
อยา่งเคร่�องผู้สื่มอาหารแลว้ ระบบสื่ายพื่าน
ลำาเลย้งท้�ใช้ใ้นโรงงานก็มส้ื่ว่นท้�หมนุไดอ้ยู่

ซ์ ้�งถา้หากโดนสื่ว่นท้�วา่น้�ดง้เขึ้า้ไป
เรากอ็าจัเจ็ับหนักไดเ้หมอ่นกนั

เคร่�องจัักรมนัมแ้รงดง้มาก
ขึ้นาดนั�นเลยเหรอครับ ?

หลายคนไมร่ะวงัเพื่ราะคดิวา่
ระบบสื่ายพื่านลำาเลย้งนั�นเคล่�อนไหวช้า้

แตจ่ัรงิๆแลว้มนัมแ้รงดง้มหาศาลท้�
ดง้ตวัเราไปไดท้ั�งตวัโดยเราท้�

ไมส่ื่ามารถตา้นแรงขึ้องมนัไดเ้ลยละ่ 

แลว้เราจัะป้องกนั
ยงัไงไมใ่ห ้

โดนดง้เขึ้า้ไปเหรอครับ

การตรวจัสื่อบอะไรเน้�ย
มนัดยูุง่ยากจััง...

แคร่ะวงัตวัไมใ่หโ้ดน
เคร่�องจัักรดง้เขึ้า้ไปก็
พื่อแลว้ไมใ่ช้เ่หรอครับ

เราตอ้งปฏิบิตัติาม
กฎระเบย้บเพื่่�อป้องกนั

ไมใ่หค้นรอบขึ้า้ง
เจัออบุตัเิหตดุว้ย

ไมใ่ช้ป้่องกนัแตต่วัเอง !

คะ..ครา้บบบบ !

แน่นอนวา่เราตอ้งรูจั้ักระมดัระวงัดว้ยตวัเอง
แลว้ก็ตอ้งปฏิบิตัติามกฎระเบย้บขึ้อง

สื่ถานท้�ทำางานนั�น ๆ เพื่่�อการทำางานท้�ปลอดภยั
เช้น่ ตรวจัสื่อบวา่เคร่�องจัักรหยดุหมนุแลว้
หรอ่ยงั ถา้หยดุแลว้ ถง้จัะคอ่ยเขึ้า้ไปใกล ้

หากเสื่่�อผู้า้ถกูสื่ว่นขึ้องเคร่�องจัักร
ท้�กำาลงัหมนุอยูด่ง้เขึ้า้ไป

กระดกูนิ�วหรอ่แขึ้นอาจัหกัไดเ้ลย

หม่ ?



อบุตัเิหตทุ้�เป็น
การ “โดนบาด ถลอก” เน้�ย

หลายคนมกัคดิวา่มนัจัะเกดิขึ้้�นตอนใช้ม้ด้
แตเ่อาเขึ้า้จัรงิๆแลว้

ตอนใช้เ้คร่�องจัักรอยา่งเคร่�องสื่ไลซ์์
กเ็กดิขึ้้�นไดเ้หมอ่นกนั

ถง้แมต้วัเคร่�องจัะไมไ่ดเ้ปิดใช้ง้านอยู่
แตถ่า้เผู้ลอเอามอ่ไปโดนใบมด้ขึ้อง
เคร่�องสื่ไลซ์แ์ลว้ละ่กอ็าจัเจ็ับหนัก

จันถง้ขึ้ั�นนิ�วขึ้าดไดเ้ลยนะ

แลว้อบุตัเิหตทุ้�เป็นการ
“สื่มัผัู้สื่โดนขึ้องรอ้นหรอ่เย็น” น้�
หมายถง้พื่วกแผู้ลไหมเ้หรอครับ 

ไมใ่ช้แ่คนั่�นนะ

เอาละ่ !

ทน้้�เราลองมาดู

ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท์้�
เกดิขึ้้�นจัรงิกนั

มแ้ผู้ลจัากการโดนความเย็นเหมอ่นกนั
เวลาสื่มัผัู้สื่ขึ้องเย็นนาน ๆ อยา่ง
พื่วกนำ�าแข็ึ้งแหง้หรอ่ขึ้องแช้แ่ข็ึ้ง

หากบาดเจ็ับสื่าหสัื่จันทำางานไมไ่ด ้
ครอบครัวเองกค็งเป็นกงัวล

แถมยงัสื่ง่ผู้ลกระทบตอ่รายไดอ้ก้ดว้ย... กใ็ช้น่่ะสื่ ิเพื่ราะฉะนั�น
การเคารพื่ปฏิบิตัติามกฎระเบย้บ

และทำางานอยา่งปลอดภยั
จัง้เป็นเร่�องท้�สื่ำาคญัี่ยงัไงละ่

ยกตวัอยา่งเช้น่
ตอนลา้งเคร่�องสื่ไลซ์ ์ก็ตอ้ง
สื่วมถงุมอ่ป้องกนัแบบเฉพื่าะ

เวลาจัะสื่มัผัู้สื่ขึ้องมค้ม
ก็ตอ้งปฏิบิตัติามกฎระเบย้บ

และทำาอยา่งระมดัระวงั

ออ๋ อยา่งน้�น้�เอง...



เฮ้อ้
เสื่ร็จัซ์กัท้

หวัหนา้ !

วนัน้�
มป้ารต์้�ดว้ย

ตอ้งรบ้
กลบัแลว้ละ่

ยงัไม่
เสื่ร็จันะ

วนัน้�นายเป็นเวร
ทำาความสื่ะอาด

เคร่�องจัักร
ไมใ่ช้เ่หรอ

จัะรบ้ไปทำา
เด้�ยวน้�เลยครับ !

ถง้มนั้ด กใ็ช้ว่า่
จัะอูเ้วรไดน้ะ !

ปกตอิยู่
ตรงน้�น้�นา

ไมใ่สื่ก่็
คงไมเ่ป็นไร
หรอกเนอะ

...เอาเถอะ
ถง้จัะไมม่ถ้งุมอ่

แตง่านน้�ทำาประจัำา
จันช้นิแลว้

เอาละ่
กอ่นอ่�นตอ้งลา้ง

ใบมด้เคร่�องสื่ไลซ์.์..

เอะ๊
ถงุมอ่ป้องกนั

หายไปไหนเน้�ย

CASE 1



คราบน้�
ขึ้ดัยงัไงก็

ไมอ่อกซ์กัท.้..

อยากกลบั
เร็วๆจััง

โอะ๊ !?

โดนบาดซ์ะได ้!!เจ็ับ !

เป็นอะไรน่ะ !?

โอย๊ !!

เลอ่ดออก !
หอ้งพื่ยาบาล !!
หอ้งพื่ยาบาล !!!



ขึ้อโทษครับ…

ยงัโอเคมั�ย !?

ไมเ่ป็นอะไรมากก็ดแ้ลว้ละ่
แตเ่วลาทำาความสื่ะอาด
ตอ้งระวงัใหม้ากกวา่น้�น่ะ
ไมงั่�นก็จัะไดแ้ผู้ลอก้ !

แผู้ลตรงมอ่
ไมเ่ป็นอะไรมากคะ่
แตท่้�หวักระแทกพื่่�น

ตอ้งไปตรวจัท้�
โรงพื่ยาบาลดอูก้ทน้ะคะ

เวลาลา้งขึ้องมค้ม
ตอ้งสื่วมใสื่อ่ปุกรณ์ป้์องกนัทกุครั�ง

นิ�วและมอ่จัะไดไ้มโ่ดนบาด !

ถา้อปุกรณ์ป้์องกนัท้�วางอยู่
หายไป กบ็อกมาไดเ้ลย

ผู้มจัะไดร้บ้หาอนัใหมม่าให ้

การใช้ฟ้องนำ�าขึ้ดัถโูดยท้�ยงัไมไ่ด ้
ยด้สื่ว่นใบมด้ใหแ้น่นน่ะ
มนัอนัตราย เพื่ราะใบมด้

อาจัแกวง่มาบาดมอ่เราได ้

ความเคยช้นิน้�
น่ากลวัท้�สื่ดุเลย !

เพื่่�อป้องกนัตวัเอง
เราตอ้งปฏิบิตัติาม

กฎระเบย้บอยูเ่สื่มอนะ

ครับบบ...!
ตอ่ไปน้�จัะระวงัครับ !!

ถง้แมจ้ัะมเ้หตฉุุกเฉนิ
กอ็ยา่ตดัสื่นิใจัทำาอะไร

โดยพื่ลการ

แลว้กเ็วลาพื่่�นเป้ยก
อยา่รบ้วิ�งผู้า่นเด็ดขึ้าด

เพื่ราะมนัล่�นงา่ย !หอ้งพื่ยาบาล



เอาละ่
เด้�ยวจัะใสื่ว่ตัถดุบิเขึ้า้
เคร่�องผู้สื่มอาหารแลว้

มาช้ว่ยหน่อยสื่ิ

ครับ !

!

ถา้มอ้ะไรก็
บอกไดเ้ลยนะครับ
จัะช้ว่ยทำาใหค้รับ !

อะ...อม่
ขึ้อบคณุ์นะ

มาน้�หน่อยซ์ิ

ดจูัรงิจัังไป
หน่อยนะ
หมอน้�

อ่�ม
ไมเ่ป็นอะไรแลว้ละ่

แผู้ลหายดแ้ลว้
หรอ่ยงัครับ ?

รอแป๊ปนะ
หวัหนา้เรย้ก

ถง้จัะบอก
แบบนั�น
แตรุ่น่พื่้�

ยงัเจ็ับอยู.่..

เออใช้่
กองถงุแป้งตรงน้� มนัสื่งูแลว้

อยา่ทำางานคนเดย้วละ่
มนัอนัตราย 

งานแคน่้�
เราทำาเองคง

ไมเ่ป็นไรหรอก...!

กอ่นอ่�น
ก็ปิดเคร่�อง

ผู้สื่มอาหาร...

อ้�บ
หนักแฮ้ะ !

ครับ !CASE 2



ยงัไงก็
ใสื่เ่ขึ้า้ไปไดแ้ลว้

แตว่า่...

อุบ๊ !

หะ๊ !?

เหวอ !

เฮ้ย้ยย !

โอย้ยย !

เฮ้ย้
เป็นอะไรมั�ยน่ะ !?

...เหวอ

ดนัทำาหก
ออกมา
จันได.้..

พื่้�ครับ !?



ขึ้ะ
ขึ้อโทษครับ...

ทห้ลงัตอ้งทำา
ตามกฎ ตามคำาสื่ั�ง
อยา่คดิทำาอะไร
โดยพื่ลการนะ

โดยพื่่�นฐานแลว้
หา้มกองพื่วกถงุแป้งหนักๆ

ทบักนัจันสื่งู
แตถ่า้จัำาเป็นตอ้งยก
ลงมาจัากท้�สื่งูจัรงิ
ก็ตอ้งทำา 2 คน 

ทำาอะไรลงไปเน้�ย
พื่วกนาย...

ดน้ะท้�เป็นแคร่อย
ฟกช้ำ�าเฉยๆ…

มอ่เกอ่บจัะขึ้าดแลว้
ไหมละ่ !

ดงันั�น เราตอ้งตรวจัดู
ใหแ้น่ใจักอ่นวา่

เคร่�องหยดุสื่นทิดแ้ลว้

อะไรกนั !

สื่ิ�งสื่ำาคญัี่เวลายกขึ้องหนัก
คอ่การตั�งทา่ใหถ้กูตอ้ง 

เพื่ราะถา้หากกม้ตวัยก
มค้วามเสื่้�ยงสื่งู
ท้�จัะปวดหลงั

ถง้จัะปิด
เคร่�องผู้สื่มอาหารแลว้
แตแ่รงเฉ่�อยอาจัทำาให ้

เคร่�องหมนุตอ่ไปอก้สื่กัพัื่ก

เคร่�องผู้สื่มอาหารสื่มยัน้�เคร่�องผู้สื่มอาหารสื่มยัน้�

บางเคร่�องมต้าขึ้า่ยป้องกนับางเคร่�องมต้าขึ้า่ยป้องกนั

การโดนดง้อยูด่ว้ยการโดนดง้อยูด่ว้ย

แลว้ก ็เวลาพื่่�นมผู้้งแป้งสื่าล้
กระจััดกระจัายอยูน่่ะ
หา้มวิ�งผู้า่นเด็ดขึ้าด

เพื่ราะมนัล่�นงา่ย
ไมต่า่งจัากนำ�าเลย

จัากน้�ไป
ตอ้งใสื่ร่องเทา้กนัล่�น
ใหเ้รย้บรอ้ยดว้ย !

ไมน่ก้เลยวา่
หอ้งพื่ยาบาลจัะ

ทำาให ้
พื่วกนายสื่องคน

สื่นทิกนั...

ถา้พื่วกนายเป็น
คูด่โูอแ้สื่ดงตลก
น่าจัะเหมาะนะ

หอ้งพื่ยาบาล



เอะ๊

หนา้ดู
ซ์ด้จััง...

เม่�อวานคงด่�มหนัก
ไปหน่อย

ไมค่อ่ยสื่บายมา
ตั�งแตเ่ช้า้แลว้ละ่

เป็นอะไรหรอ่เปลา่

พัื่กกอ่น
ดก้วา่ไหม

ไมเ่ป็นไรหรอก
ยงัไหวอยู่

อยา่หกัโหม
ละกนั

ถา้หยดุพัื่กกะทนัหนั
เด้�ยวคนอ่�น

จัะเดอ่ดรอ้น...

แลว้อก้อยา่ง
ตอ้งทำางาน

เกบ็เงนิเยอะๆ
เพื่่�อคนท้�บา้นดว้ย !

ขึ้อบคณุ์นะ

CASE 3



ไปพัื่กสื่กัแป๊ป
กอ่นกไ็ดน้ะ

หม่...?

อุย๊...

ตรงน้�ฉันทำาแทนเอง
เด้�ยวจัะบอกหวัหนา้ให ้

!
กร้�ดดดด !

ยงัโอเคมั�ย !?

เขึ้าโดนสื่ายพื่าน
ดง้มอ่เขึ้า้ไปน่ะคะ่

เป็นอะไร
เหรอ ?



เป็นไขึ้อ้ยู่
ไมใ่ช้เ่หรอเน้�ย !

ฟังใหด้น้ะ

เพื่ราะถา้เกดิโดนสื่ายพื่าน
หรอ่เคร่�องจัักรอะไรท้�หมนุอยู่
ดง้เขึ้า้ไป เธออาจัเจ็ับหนัก
ถง้ขึ้ั�นกระดกูหกัไดเ้ลยนะ !

เวลาไมส่ื่บายแลว้
จัอ้งมองขึ้องท้�

เล่�อนอยูบ่นสื่ายพื่านน่ะ
อาการจัะยิ�งแยไ่ปกนัใหญี่ ่

หากรูส้ื่ก้ไมส่ื่บาย
ตอ้งบอกหวัหนา้แลว้

หยดุพัื่กทำางาน

เขึ้า้ใจัแลว้คะ่

คะ่

เธอก็ดว้ย ถา้เห็นวา่
คนรอบขึ้า้งอาการไมด่้

กใ็หร้บ้บอกหวัหนา้ทนัท้

เราตอ้งรูจั้ักดแูลตวัเอง
ใหด้น้ะเขึ้า้ใจัไหม

แคย่น่ก็
ลำาบากแลว้

ละ่สื่ิ

วนัน้�เด้�ยวก็
กลบับา้นไป

พัื่กผู้อ่นเลยนะ

คะ่...
ขึ้อโทษดว้ยนะคะ...

ถา้ทำางานหกัโหม
จัะเจ็ับหนักเอา

ไดน้ะ

เขึ้า้ใจัวา่เธออยากทำางาน
เพื่่�อครอบครัว แตท่้�เธอทำา

มนัจัะทำาใหค้รอบครัวทกุขึ้ใ์จัไดน้ะ

คนอ่�นๆก็
อาจัพื่ลอยได ้
รับบาดเจ็ับ

ไปดว้ย



สื่ิ�งสื่ำาคญัี่ท้�ควรระวงัในการแปรรปูอาหาร

เวลาลา้งทำาความสื่ะอาดขึ้องมค้ม ตอ้งระวงัดา้นท้�เป็นใบมด้
นอกจัากน้� การลา้งดว้ยมอ่เปลา่กเ็ป็นสื่ิ�งท้�อนัตราย
ดงันั�น ตอ้งสื่วมใสื่อ่ปุกรณ์ป้์องกนัอยา่งเช้น่ถงุมอ่ป้องกนักอ่น
แลว้จัง้คอ่ยปฏิบิตังิาน

ถง้แมพ้ื่วกลกูกลิ�ง เคร่�องผู้สื่มอาหาร หรอ่ระบบสื่ายพื่าน
จัะเคล่�อนไหวช้า้ แตก่็มแ้รงดง้มากและอาจัทำาใหเ้กดิ
อบุตัเิหตรุา้ยแรงได ้ดงันั�นจัง้ตอ้งระมดัระวงัใหด้้

ระมดัระวงัขึ้องมค้ม

ปฏิบิตัติาม
กฎระเบย้บท้�กำาหนดไว ้

ระมดัระวงัสื่ว่นขึ้อง
เคร่�องจัักรท้�หมนุอยู่

ปฏิบิตัติามหลกั 4สื่ อยา่ง
เครง่ครัด

ทำาความเขึ้า้ใจักฎระเบย้บขึ้องสื่ถานท้�ทำางานใหด้แ้ละ
ตรวจัสื่อบดใูหแ้น่ช้ดัอยูเ่ป็นประจัำา หากเกดิเหตกุารณ์์
ท้�ผู้ดิปกต ิใหร้ายงานหวัหนา้เป็นลำาดบัแรก

พื่ยายามปฏิบิตัติามหลกั 4สื่* อยูเ่สื่มอจันเป็นนสิื่ยั
เพื่่�อป้องกนัการเกดิปัจัจััยท้�นำามาซ์้�งอบุตัเิหตุ

* ดรูายละเอย้ดเพื่ิ�มเตมิไดท้้�หนังสื่อ่ "เรย้นรูพ้ื่่�นฐานขึ้องความปลอดภยัอาช้ว้อนามยั
และการป้องกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานดว้ยการต์นู (สื่่�อการสื่อนรวม)"

ปกตอิยู่
ตรงน้�น้�นา

ไมใ่สื่ก่็
คงไมเ่ป็นไร
หรอกเนอะ

...เอาเถอะ
ถง้จัะไมม่ถ้งุมอ่

แตง่านน้�ทำาประจัำา
จันช้นิแลว้

คราบน้�
ขึ้ดัยงัไงก็

ไมอ่อกซ์กัท.้..

โอะ๊ !?

เฮ้ย้ยย !

ทน้้�รูห้รอ่ยงัวา่
ภยัอนัตรายอยูใ่กลต้วั
เรามากกวา่ท้�คดิ ?

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

และการปฏิบิตัติามกฎท้�กำาหนดไว ้

ตอนน้�เราลองมา
ทบทวนกรณ้์ศก้ษากนั

อก้ครั�งดก้วา่

ความซ์ุม่ซ์า่มขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ เอ ๋?
เธอพื่ดูเร่�องอะไรเหรอ ?



การแปรรปูอาหาร

ระมดัระวงัไมใ่หเ้กดิแผู้ล
จัากการโดนไหม ้
หรอ่โดนความเย็นจััด

หากรูส้ื่ก้ถง้ภยัอนัตราย
ใหร้บ้กดปุ่ มหยดุทำางานทนัท้
โดยท้�ไมต่อ้งลงัเล

กอ่นเริ�มปฏิบิตังิาน ตอ้งตรวจัสื่อบ
ดวูา่เคร่�องมอ่อปุกรณ์น์ริภยั
ทำางานเป็นปกตดิห้รอ่ไม่

สื่วมใสื่ช่้ดุปฏิบิตังิาน
ใหถ้กูตอ้ง

สื่ิ�งเหลา่น้�กค็วรระวงัดว้ยเช้น่กนั !

คำาแนะนำาเพื่่�อความปลอดภยัและ
อาช้ว้อนามยั !

อบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน
เป็นปัญี่หาใกลต้วั

และมใิช้เ่ร่�องขึ้องผูู้อ้่�น

เอาละ่ !

ผู้มจัะปฏิบิตัติามกฎและพื่ยายาม
ทำางานอยา่งเต็มท้�ทกุวนัครับ !

ในกรณ้์ท้�มเ้หตกุารณ์์
อะไรเกดิขึ้้�น

การสื่่�อสื่ารกนัใน
ท้�ทำางานเป็นประจัำา

คอ่สื่ิ�งท้�สื่ำาคญัี่

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



จััดพื่มิพื่เ์ม่�อเดอ่นมน้าคม 2021

จััดพื่มิพื่โ์ดย : กระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญี่้�ปุ่ น
ผูู้ว้างแผู้น : Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ผูู้ใ้หค้วามรว่มมอ่ : กลุม่งานจััดทำาคูม่อ่การอบรมดา้นความปลอดภยัเก้�ยวกบัการ
แปรรปูอาหาร
จััดทำาโดย : Sideranch Inc.

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้

ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการแปรรปูอาหาร

เรย้นรูด้ว้ยภาพื่ประกอบ

มารูจั้ักอนัตรายท้�แฝงอยูใ่นการปฏิบิตังิานในท้�ทำางานกนัเถอะ !

การฝ้กการหยั�งรูร้ะวงัอนัตราย (KYT)

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ยงัมจ้ัดุท้�เป็นอนัตรายอ่�น ๆ อก้หรอ่ไม ่

การมองไปท้�อ่�น
ขึ้ณ์ะปฏิบิตังิานอยู่
เป็นเร่�องท้�เสื่้�ยง
อนัตราย

ระวงัโดนไอนำ�ารอ้น
จันเกดิแผู้ลไหม ้
พื่พุื่อง

เวลาจัะหยบิเอาสื่ิ�ง
แปลกปลอมออก จัาก
เคร่�องจัักร ตอ้งหยดุการ
ทำางาน ขึ้องเคร่�องจัักรให ้
นิ�งสื่นทิเสื่ย้กอ่น

ลองมาคดิวเิคราะหด์วูา่ตรงไหนท้�อนัตราย !

น้�คอ่จัดุท้�
อนัตราย !



สื่อบถามขึ้อ้มลูเพื่ิ�มเตมิเก้�ยวกบัขึ้อ้มลูฉบบัน้�

แผู้นกความปลอดภยั
ฝ่ายความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั

สื่ำานักงานมาตรฐานแรงงาน
กระทรวงสื่าธารณ์สื่ขุึ้ แรงงาน และสื่วสัื่ดกิารแหง่ประเทศญี่้�ปุ่ น


