
สื่่�อสื่ารสื่อนประเภทโสื่ตทศันูปกรณ์น์้�จััดทำาขึ้้�นเพื่่�อใช้ใ้นการเรย้นรูพ้ื่่�นฐานดา้นความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
สื่ำาหรับผูู้ใ้ช้แ้รงงานทกุคนในสื่ถานประกอบการท้�ปฏิบิตังิานเช้่�อม

溶接の安全衛生
まん が で わ か る ฉบบัภาษาไทย

タイ語

การต์นูเพื่่�อการเรย้นรู ้
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยัในการปฏิบิตังิานเช้่�อม (Welding)



• ถกูหนบ้ โดนเก้�ยว
• สื่มัผัู้สื่โดนขึ้องรอ้น
• กระโดดลงมา รว่งหลน่
• พื่ลดัตก กลิ�งตกจัากท้�สื่งู
• ไฟดดูจัากแหลง่จัา่ยไฟสื่ำาหรับงานเช้่�อม
• โรคฝุุ่่ นจัับปอดท้�เกดิจัากเขึ้มา่ควนัเช้่�อม
• ดวงตาถกูทำาลายเน่�องจัากแสื่งท้�เกดิจัาก

การเช้่�อม

ตวัอยา่งอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานตวัอยา่งอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำางาน
ท้�พื่บในการปฏิบิตังิานเช้่�อม

โอเค !

วนัน้� เรามาเรย้นรูเ้ร่�อง
ความปลอดภยัและอาช้ว้อนามยั
ในการปฏิบิตังิานเช้่�อมกนัเถอะ !

เพื่ราะวา่ตอ้งสื่มัผัู้สื่กบัขึ้องท้�มอ้ณุ์หภมูสิื่งู
แถมยงัตอ้งจััดการกบัวสัื่ดทุ้�มน้ำ �าหนักมาก

อก้ตา่งหาก เลยตอ้งระมดัระวงั
เร่�องความปลอดภยัสื่นิะ

จัรงิดว้ย !

วา่แต่
มนัเป็นงานแบบไหนกนันะ

จัรงิๆแลว้
ตอ้งระวงัอะไรบา้งเน้�ย

ในการปฏิบิตังิานเช้่�อม
มอ้บุตัเิหตรุะหวา่งการทำางานเกดิขึ้้�น

หลากหลายรปูแบบเลยเนอะ

งั�นเรามาดสูื่ถติิ
การเกดิอบุตัเิหตรุะหวา่ง

การทำางานกนัเถอะ !

ตวัอยา่งอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการทำางานสื่ำาคญั ๆ

ท้�พื่บในการปฏิบิตังิาน
เช้่�อมมล้กัษณ์ะดงัน้�



ใช้แ่ลว้ละ่

หม่ ?

งั�นทน้้�
เราลองมาดตูวัอยา่งขึ้อง

อบุตัเิหตใุนการทำางานกนั !

มอ้บุตัเิหตทุ้�ช้ ิ�นสื่ว่นพัื่งลงมาหรอ่
หลน่ลงมากระแทกกบัรา่งกายอก้ดว้ย

ทำาไมถง้เกดิอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการทำางานไดล้ะ่คะ ?

สื่าเหตอุยา่งหน้�งคอ่
การไมป่ฏิบิตัติามกฎระเบย้บ
เพื่่�อความปลอดภยัยงัไงละ่

ยกตวัอยา่งเช้น่
อบุตัเิหตโุดนเคร่�องเช้่�อมแบบจัดุ (Spot welding)

หนบ้นิ�วเน่�องจัากไมป่ฏิบิตัติามกฎระเบย้บ 

ตวัอยา่งกฎระเบย้บท้�วา่น้�
มอ้ะไรบา้งเหรอครับ ?

เร่�องแคนั่�นเองเหรอครับ

นก้วา่จัะเป็นกฎท้�ยุง่ยากซับัซัอ้น
มากกวา่นั�นเสื่ย้อก้

เพื่่�อป้องกนัอบุตัเิหตุ
ระหวา่งการทำางานแลว้

การปฏิบิตัติามกฎระเบย้บ
อยา่งจัรงิจัังคอ่สื่ิ�งท้�
สื่ำาคญัตา่งหากเลา่ !

คะ..ครา้บบบบ !

เม่�อตอ้งปฏิบิตังิานท้�แตกตา่งไปจัากปกติ
เช้น่ การตรวจัสื่อบ ซัอ่มแซัม หรอ่กำาจััดสื่ิ�งแปลกปลอม

ท้�ปะปนเขึ้า้มา สื่ิ�งสื่ำาคญัคอ่ตอ้งหยดุการทำางานขึ้อง
เคร่�องเช้่�อม ตรวจัสื่อบดใูหแ้น่ใจักอ่นวา่

เคร่�องหยดุทำางานแลว้จัรงิ ๆ ถง้คอ่ยดำาเนนิการ



เอาละ่ !

ทน้้�เราลองมาดู

ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท์้�เกดิ
ขึ้้�นจัรงิกนั

นอกจัากน้� ยงัมต้วัอยา่งอบุตัเิหตุ
คนกลิ�งตกลงมาจัากบนัไดทรงเอ

หรอ่บนัไดพื่าดท้�วางไวใ้นจัดุท้�ไมม่ั�นคง
ทำาใหก้ระดกูหกั

รวมถง้การกา้วเทา้พื่ลาด
บนนั�งรา้นในสื่ถานท้�กอ่สื่รา้ง

ทำาใหพ้ื่ลดัตกลงมา

ภยัอนัตรายน้�
อยูใ่กลต้วัเราตลอดเลยนะคะ

นั�นเป็นเหตผุู้ลวา่
ทำาไมการปฏิบิตัติามกฎระเบย้บ

อยา่งเครง่ครัดจัง้เป็น
สื่ิ�งท้�สื่ำาคญัอยา่งไงละ่

เพื่่�อปกป้องรา่งกายขึ้องตวัเอง
เราควรจััดเตรย้มอปุกรณ์ป้์องกนั

ตามท้�กำาหนดไว ้

และสื่วมใสื่อ่ปุกรณ์์
ใหถ้กูวธิีก้อ่นเริ�มปฏิบิตังิาน

นอกจัากนั�น
ตอ้งระวงัการสื่มัผัู้สื่โดน
ขึ้องท้�มอ้ณุ์หภมูสิื่งูดว้ย

ใช้ไ่หมครับ

ใช้แ่ลว้ละ่
ตอ้งระมดัระวงัเป็นพื่เิศษ

โดยเฉพื่าะเวลาปฏิบิตังิาน
เช้่�อมไฟฟ้า (Arc Welding)

ประกายไฟอาจักระเด็นมาโดน
ทำาใหเ้กดิแผู้ลไฟไหมไ้ด ้

นอกจัากน้� ยงัมค้วามเสื่้�ยงท้�จัะเกดิ
ไฟลกุไหมแ้ละการระเบดิไดอ้ก้ดว้ย

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ



ขึ้ณ์ะปฏิบิตังิานเช้่�อมไฟฟ้า 
(Arc Welding) ―

หลายนาทต้อ่มา ―

แตเ่ป็นวนัท้�รอ้น
อบอา้วช้ะมดัเลย

วนัน้�มล้มพัื่ดโช้ย
เบา ๆ กจ็ัรงิ

ถง้จัะเป็น
กฎระเบย้บกเ็ถอะ

แตถ่า้ใหส้ื่วม
อปุกรณ์ค์รบทกุช้ิ�น

มนัจัะรอ้นเกนิไปน่ะสื่ิ

รุน่พื่้�ครับ !
ตรงน้�เป็น

ตำาแหน่งเหนอ่ลม

งั�นถา้ผู้มถอดหนา้กาก
ป้องกนัฝุุ่่ นออกก็

คงไมเ่ป็นไรใช้ไ่หม ?

ในการเช้่�อมไฟฟ้า
(Arc Welding) จัะม้

เขึ้มา่*ปลวิออกมา

จัง้มค้วามเสื่้�ยงสื่งู
ท้�สื่ดูดมเขึ้มา่เขึ้า้ไป

แมว้า่จัะยน่อยูเ่หนอ่ลมกต็าม
ไมว่า่จัะรอ้นแคไ่หนก็

ควรสื่วมหนา้กาก
ป้องกนัฝุุ่่ นเสื่มอ

มาสื่วมอปุกรณ์ใ์ห ้
ครบถว้นแลว้ทำางาน
อยา่งเต็มท้�กนัดก้วา่ !

เพื่่�อป้องกนั
ไมใ่หเ้ป็นโรคลมแดด
ควรพัื่กผู้อ่นในสื่ถานท้�

ท้�มอ้ากาศเย็นเป็นระยะ ๆ 

และช้ดเช้ยนำ�า
หรอ่เกลอ่แรใ่หก้บั
รา่งกายอยา่ใหข้ึ้าด

CASE 1

มาสื่วมอปุกรณ์ป้์องกนักนัเถอะ

*เขึ้มา่ (Fume) คอ่ โลหะท้�หลอมละลายแลว้กลายเป็นไอระเหย*เขึ้มา่ (Fume) คอ่ โลหะท้�หลอมละลายแลว้กลายเป็นไอระเหย
จัากนั�นกเ็กดิการควบควบแน่นกลายเป็นผู้งละเอย้ด ดคูลา้ยกบัควนัจัากนั�นกเ็กดิการควบควบแน่นกลายเป็นผู้งละเอย้ด ดคูลา้ยกบัควนั



เหลอ่อก้นดิ
หน่อยก็จัรงิ

แตต่อนน้�
มน้หวัช้ะมดัเลย

รอ้นจัรงิ ๆ
เหง่�อออกไมห่ยดุเลย

โอเค !
เสื่ร็จัแลว้ !

นำ �า นำ �าอยูไ่หน
นำ�า !

ฮ้า้ รูส้ื่ก้มแ้รง
ขึ้้�นมาเลย

โอย๊
รอ้น รอ้น

แถมไมไ่ดปิ้ด
สื่วติช้ไ์ฟอก้ตา่งหาก

วา๊ก ! อา๊ !?

งั�นไปเกบ็ขึ้า้วขึ้อง
ใหเ้รย้บรอ้ยดก้วา่

วางลวดเช้่�อม
ทิ�งไวด้ว้ย



สื่รปุ CASE 1

ควรสื่วมช้ดุปฏิบิตังิาน
และอปุกรณ์ป้์องกนัตามท้�
กำาหนดไว ้!

ระวงัไฟดดู !1 2

• ตรวจัสื่อบอปุกรณ์ป้์องกนัภยักอ่นเริ�มงาน
• ตรวจัสื่อบความเสื่้�ยงท้�จัะโดนไฟดดู

และมาตรการรับมอ่เม่�อเกดิเหตฉุุกเฉนิ
• เสื่่�อผู้า้ท้�เป้ยกเพื่ราะโดนเหง่�อ อาจัทำาใหโ้ดนไฟดดูได ้
• ตอ่สื่ายเช้่�อมใหถ้กูตอ้ง

ระวงัการสื่ดูดมเขึ้มา่ดว้ย !TIPS

ไมต่อ้งสื่วม
หนา้กากกไ็ด ้

เพื่ราะวา่ยน่อยูเ่หนอ่ลม

หลายช้ั�วโมงตอ่มา―

โรคไขึ้ไ้อโลหะ

อูย๊ย ปวดขึ้อ้จััง

รา่งกายออ่นเพื่ลย้

แถมยงัรูส้ื่ก้หนาวอก้ตา่งหาก

*โรคไขึ้ไ้อโลหะ (ไขึ้จ้ัากไอหรอ่เขึ้มา่ควนัโลหะ) เม่�อสื่ดูดมไอหรอ่เขึ้มา่ควนัโลหะเขึ้า้ไปอาจัทำาใหเ้กดิอาการตา่ง ๆ
อาทเิช้น่ ปวดศร้ษะ เป็นไขึ้ ้หนาวสื่ั�น ปวดกลา้มเน่�อ คล่�นไสื่ ้กระหายนำ�า และรูส้ื่ก้ออ่นเพื่ลย้ได ้

เม่�อสื่งสื่ยัวา่เป็นโรคไขึ้ไ้อโลหะ
ควรไปพื่บแพื่ทยท์นัท้

แลว้ตอนท้�
ตกลงมามอ่ขึ้วา

ดนักระแทกกบัพื่่�น
เลยทำาใหก้ระดกูหกั

เขึ้า้ใจัแลว้ครับ !

วา๊กกกกก !

หลายช้ั�วโมงตอ่มา―
ถกูนำาตวัสื่ง่โรงพื่ยาบาล

พื่ลดัตกลงมา
เพื่ราะตกใจัท้�
โดนไฟดดู

ความจัรงิแลว้
สื่ารท้�หุม้อยูบ่นลวดเช้่�อม
(ฟลกัซั)์ หลดุลอกออกมา

แตเ่ป็นเพื่ราะ
สื่วมถงุมอ่หนัง
ขึ้ณ์ะปฏิบิตังิาน
เลยไมท่นัสื่งัเกต

ใช้ไ่หมละ่

ไฟดดูอาจัเป็นอนัตราย
ถง้ช้ว้ติได ้ทั�งท้�ฉันสื่ั�งแลว้วา่

ใหใ้ช้อ้ปุกรณ์ป้์องกนัไฟฟ้าดดู
แบบอตัโนมตั ิแตก่ลบัไมป่ฏิบิตั ิ
ตามคำาสื่ั�ง อยา่งน้�มนัใช้ไ้มไ่ด ้

ไมใ่ช้เ่หรอ
ช้ายผูู้รู้ซ้ั ้�งถง้
ความสื่ำาคญัขึ้องกฎระเบย้บ
เป็นครั�งแรกหลงัจัาก
ไดล้ิ�มรสื่ความเจ็ับปวด



กอ่นหมดเวลาพัื่กกลางวนั
ณ์ โรงอาหารพื่นักงาน―

เจัอแลว้
อยูน่้�เอง !

ท้�หนา้งานเขึ้า
ตามหานายกนัอยูน่ะ

ถา้ไมช่้ว่ยกนัทำาสื่องคน
กเ็ริ�มงานไมไ่ด ้

เอะ๊ !
รองเทา้เซัฟต้�

หายไปไหนเน้�ย !

อะ๊
จัรงิสื่ ิ!

ลม่ไปเลยวา่
มง้านดว่นเขึ้า้มา
หลงัพัื่กเท้�ยง !

ตอ้งรบ้แลว้ !
ช้า่งเถอะ

งั�นสื่วมรองเทา้ธีรรมดา
ไปกอ่นกแ็ลว้กนั !

ขึ้อโทษท้�มาช้า้ !

เด้�ยวกอ่น
นายสื่วมรองเทา้ธีรรมดา
ไมใ่ช้เ่หรอ มนัอนัตรายนะ
ถา้ไมส่ื่วมรองเทา้เซัฟต้�

มาจันได ้
กำาลงัรออยูเ่ลย

ไมเ่ป็นไรหรอก
มาเริ�มงานกนัเลย

ดก้วา่ !

ฉันหารองเทา้
เซัฟต้�ขึ้องตวัเอง

ไมเ่จัอน่ะสื่ิ

ทั�งสื่องคนช้ว่ยกนั
ขึ้นช้ิ�นสื่ว่นขึ้นาดใหญ่
ไปวางบนโตะ๊

จัากนั�นจัง้เริ�ม
ทำาการงานเช้่�อม―

CASE 2

ระวงัขึ้องกระเด็นลงมาโดนหรอ่หลน่ลงมาทบั



โอเค !
ไปขึ้นช้ิ�นสื่ว่นช้ิ�น
อนัถดัไปกนัดก้วา่

โทษท้
อยูด่ ้ๆ ก็

ปวดทอ้งขึ้้�นมา

ฉันขึ้อไป
หอ้งนำ�าหน่อย !

เด้�ยวมา
รอกอ่นนะ

ลยุเลย

อนัน้�ไมไ่หวแน่

อา๊ ! ไมไ่ด ้ๆ
หนักช้ะมดั !

ขึ้นคนเดย้วก็
น่าจัะได ้ ลองยกดดูก้วา่

ช้า้จัังเลย
งานดว่นแท ้ๆ  

ระหวา่งนั�นก็
ไปขึ้นช้ิ�นสื่ว่นท้�
จัะเช้่�อมในลำาดบัถดัไป

ทั�งสื่องตกลงกนัไวว้า่หากเช้่�อม
ช้ิ�นสื่ว่นเสื่ร็จัแลว้ ใหว้างทิ�งไว ้
จันกวา่สื่ว่นท้�เช้่�อมจัะเย็นลง

บรเิวณ์ท้�วางช้ิ�นสื่ว่น

10 นาทผู้้า่นไป―



สื่รปุ CASE 2

เม่�อขึ้นยา้ยช้ิ�นสื่ว่น
ตอ้งปฏิบิตัติามขึ้ั�นตอนท้�กำาหนดไว ้!

สื่วมรองเทา้เซัฟต้�
ขึ้ณ์ะปฏิบิตังิาน1 2

รองเทา้เซัฟต้�มห้วัเหล็กหุม้ตรงปลาย
จัง้ช้ว่ยปกป้องปลายเทา้ได ้

เคร่�องแตง่กายท้�สื่วมใสื่ท่บัดา้นในตอ้งทำาจัากผู้า้ฝุ้่าย !
หา้มสื่วมเสื่่�อเช้ิ�ตท้�ทำาจัากเสื่น้ใยสื่งัเคราะหซ์ั ้�งเป็นสื่ิ�งท้�ไหมง้า่ยเด็ดขึ้าด !

TIPS

วนัน้�ลองสื่วมเสื่่�อทบัดา้นใน
ท้�ทำาจัากเสื่น้ใยสื่งัเคราะห์ แตเ่ป็นเพื่ราะอากาศรอ้นนดิหน่อย

เลยตั�งใจัปลดกระดมุเสื่่�อตวันอกออก

สื่ะเกด็เช้่�อม (Spatter)
เม็ดโลหะท้�หลอมละลาย

อา๊ก !
สื่ะเกด็เช้่�อมกระเด็นเขึ้า้

บรเิวณ์หนา้อก !!!

อยา่ฝุ่่นปฏิบิตังิานท้�ไมส่ื่ามารถทำาเพื่ย้งลำาพัื่งได ้

ทั�งสื่องคนช้ว่ยกนั
ขึ้นช้ิ�นสื่ว่นขึ้นาดใหญ่
ไปวางบนโตะ๊

• หา้มเขึ้า้ใกลจ้ัดุเช้่�อมเกนิความจัำาเป็น

• สื่วมช้ดุปฏิบิตังิานตามกฎระเบย้บท้�กำาหนด

• เสื่่�อเช้ิ�ตท้�ทำาจัากเสื่น้ใยสื่งัเคราะห์

เป็นสื่ิ�งท้�ไหมง้า่ย

จัากนั�นจัง้เริ�ม
ทำาการงานเช้่�อม―

กระดกูหกัใช้เ้วลารักษา
ทั�งสื่ิ�น 2 เดอ่นสื่นิะ

ถา้สื่วมรองเทา้เซัฟต้�
กค็งไมบ่าดเจ็ับ

สื่าหสัื่หรอก

รบ้ไป
โรงพื่ยาบาลกนั

ดก้วา่ !

วา๊กกกกก ! เฮ้ ้!
เกดิอะไรขึ้้�น ?

ช้ิ�นสื่ว่น
หลน่ลงมา

ทบัขึ้าน่ะสื่ ิ!

ถา้นายไดรั้บบาดเจ็ับ
ทั�งเพื่่�อน ๆ ทั�งครอบครัว

กค็งเป็นกงัวล
เขึ้า้ใจัเป็นอยา่งดเ้ลยครับ
ท้�บอกวา่การปฏิบิตัติาม

กฎระเบย้บคอ่เร่�องพื่่�นฐาน
เขึ้าสื่าบานกบัตวัเองวา่
จัะปฏิบิตัติามกฎระเบย้บ
อยา่งเครง่ครัด



เช้่�อมช้ิ�นสื่ว่นเสื่ร็จัเรย้บรอ้ยแลว้
งั�นฝุ่ากงานขึ้ดัตกแตง่ผู้วิดว้ย

เคร่�องเจัย้รดว้ยนะ โอเคครับ !

ช้ว่ยไมไ่ดเ้นอะ
งั�นสื่วมหนา้กากก็

แลว้กนั

หนา้กากป้องกนัฝุุ่่ น
เป็นสื่ิ�งจัำาเป็น

เพื่่�อไมใ่หเ้ราสื่ดูดมเศษผู้ง
เขึ้า้ไปตา่งหากเลา่ !

อา๊
มเ้ศษผู้งเยอะขึ้นาดน้�

เลยเหรอเน้�ย !

เสื่ร็จัสื่กัท้

ถา้ไมส่ื่วมหนา้กาก
ป้องกนัฝุุ่่ นแลว้

สื่ดูดมเศษผู้งเขึ้า้ไปละ่
ก็อนัตรายแหง ๆ

แมว้า่อากาศจัะรอ้น
แตก่ารสื่วมหนา้กาก

ใหเ้รย้บรอ้ยกเ็ป็นสื่ิ�งท้�
สื่ำาคญัสื่นิะ

งั�นทำางาน
โดยไมส่ื่วมหนา้กาก
ป้องกนัฝุุ่่ นดก้วา่มั�ง

วนัน้�รอ้นจัังเลย
ถา้สื่วมอปุกรณ์ค์รบทกุช้ิ�น

เหง่�อคงไหลออกมา
ไมห่ยดุ

เหลอ่หนา้กากป้องกนั
ฝุุ่่ นอก้อยา่ง

แตไ่มอ่ยากใสื่อ่ะไร
มากกวา่น้�แลว้สื่ิ

เฮ้ ้!

CASE 3

ระวงับรเิวณ์ดวงตา



เหง่�อเขึ้า้ตาแลว้ !
แวน่เซัฟต้�หลดุเหรอ

วนัน้�รอ้นจััง
เหง่�อไหลไมห่ยดุเลย

เอะ๊ !
เคอ่งตาจััง

เหมอ่นเวลาเจ็ับตา

นำ �าตาไหลไม่
หยดุเลย !

แยแ่ลว้
มเ้ลอ่ดคั�งรนุแรง !

ทำางานตอ่ไมไ่ด ้!

รุน่พื่้�
ขึ้อโทษครับ

ผู้มเจ็ับตาจันทำางานไมไ่ด ้

ไหนขึ้อดู
หน่อยซัิ

เจ็ับ เจ็ับ
ทนไมไ่หวแลว้

ยงัไงกแ็ลว้แต่
รบ้ไปลา้งตากอ่น ! น้�มนัรา้ยแรงมากนะ

รบ้ไปแผู้นกจัักษุ
เด้�ยวน้� !

หวัหนา้ !
ดเูหมอ่นวา่เศษผู้ง
จัะเขึ้า้ตาเขึ้าครับ !

อะไรนะ !?
เศษผู้งเขึ้า้ตาเหรอ ?

เขึ้าไดรั้บเขึ้า้รับการตรวจั
วนิจิัฉัยท้�แผู้นกจัักษุ



สื่รปุ CASE 3

อยา่ใช้ม้อ่สื่มัผัู้สื่บรเิวณ์ใกลด้วงตา
ในขึ้ณ์ะกำาลงัสื่วมถงุมอ่ท้�มเ้ศษผู้ง
ตดิอยู่

หา้มขึ้ย้�ตาเม่�อเศษผู้งหรอ่
เศษเหล็กเขึ้า้ตา ใหล้า้งทนัท้
โดยเปิดนำ�าไหลผู้า่นตาไปเร่�อย ๆ 

1 2

ในกรณ้์ท้�ลา้งแลว้ยงัมอ้าการเจ็ับตาอยู่
ควรรบ้รับเขึ้า้รับการตรวจัวนิจิัฉัยท้�แผู้นกจัักษุ
ในกรณ้์ท้�ลกูตาถลอกเป็นรอยหรอ่มส้ื่ ิ�งแปลกปลอม
ตกคา้งอยู ่อาจัทำาใหต้าบอดไดห้ากปลอ่ยทิ�งไวอ้ยา่งนั�น

หา้มมองแสื่งท้�เกดิจัาการเช้่�อมดว้ยตาเปลา่ !TIPS

นายมองแสื่ง
ท้�เกดิจัากเช้่�อม
ดว้ยตาเปลา่สื่นิะ

กะแลว้เช้ย้ว
รุน่พื่้�เช้่�อมงานไดเ้ร็ว
และช้ำานาญจัรงิ ๆ...

ผู้ลลพัื่ธีจ์ัากการยน่มอง
รุน่พื่้�ทำางานตลอดเวลา―

เจ็ับตา
แถมนำ�าตาไหล
ไมห่ยดุเลย !

ลา้งมอ่หลงัปฏิบิตังิานเสื่ร็จั
เวลาเช้ด็เหง่�อควรถอดถงุมอ่ท้�สื่กปรกออก

หา้มมองแสื่งท้�เกดิจัากการเช้่�อมดว้ยตาเปลา่ !

เพื่ราะจัะทำาใหค้วามสื่ามารถในการมองเห็น

ลดลงและกระจักตาอกัเสื่บเน่�องจัากแสื่ง

หรอ่อาจัทำาใหต้าบอดได ้!

ดเูหมอ่นวา่มก้ารขึ้ย้�ตา
เศษผู้งบางสื่ว่นเลย
ตดิโดนลกูตาแลว้

แทงเขึ้า้ไปในตาดำาดว้ย

ผู้มกำาจััดเศษผู้งออกใหแ้ลว้
คราวน้�เลยไมเ่ป็นอะไร

แตถ่า้ปลอ่ยทิ�งไว ้
ก็จัะตาบอด

คนท้�ลำาบาก
ไมใ่ช้แ่คต่วัคณุ์

เทา่นั�นนะ

กรณุ์าระมดัระวงั
อยา่ใช้ม้อ่สื่มัผัู้สื่บรเิวณ์ใกลด้วงตา

ในขึ้ณ์ะกำาลงัสื่วมถงุมอ่
ท้�มเ้ศษผู้งตดิอยู่

ผู้มจัะจัำาใหข้ึ้้�นใจัครับ !

ช้ายผูู้ต้ั�งมั�นวา่จัะปฏิบิตังิาน
ดว้ยความเอาใจัใสื่แ่ละ
ระมดัระวงัเม่�อขึ้ดัตกแตง่ผู้วิ
วสัื่ดดุว้ยเคร่�องเจัย้ร

หากดวงตาไดรั้บบาดเจ็ับ
เหมอ่นคราวน้�

อาจัทำาใหต้าบอดได ้
นอกจัากน้� ถง้แมว้า่ตาจัะไมบ่อด

แตก่อ็าจัเกดิความผู้ดิปกติ
ในการมองเห็นเน่�องจัาก
โรคท้�เกดิตามมาทห้ลงั

ไดเ้ช้น่กนั



นอกจัากน้�......

ทน้้�รูห้รอ่ยงัวา่
ภยัอนัตรายอยูใ่กลต้วั
เรามากกวา่ท้�คดิ ?

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

และการปฏิบิตัติามกฎท้�กำาหนดไว ้

ความซัุม่ซัา่มขึ้อง
ตวัละครน้�คลา้ย ๆ

กบัใครบางคนเลยเนอะ เอ ๋?
เธีอพื่ดูเร่�องอะไรเหรอ ?

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"



ควรปรก้ษาผูู้รั้บผู้ดิช้อบ
ในสื่ถานท้�ปฏิบิตังิาน
หากอปุกรณ์ไ์มพ่ื่อด้
กบัขึ้นาดขึ้องรา่งกาย
หรอ่มข้ึ้อ้บกพื่รอ่ง!

อปุกรณ์์
ป้องกนัตา่ง ๆ 

ปรับสื่ายรัดคางแลว้รัดใหแ้น่นเพื่่�อไมใ่หเ้กดิการขึ้ยบั
หากหมวกเซัฟต้�ไดรั้บการกระแทกแมเ้พื่ย้งครั�งเดย้ว
กใ็หเ้ปล้�ยนใหมท่นัท้

ใช้อ้ปุกรณ์ใ์หเ้หมาะสื่มกบัช้นดิขึ้อง
ความเป็นอนัตรายและความเป็นพื่ษิ

สื่วมใหก้ระช้บัพื่อดก้บัใบหนา้

ใช้อ้ปุกรณ์ใ์หเ้หมาะสื่มกบัวตัถปุระสื่งค์

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
ดวงตาจัากแสื่งท้�เป็น
อนัตรายและปกป้อง
ใบหนา้จัากสื่ะเกด็เช้่�อม

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
ดวงตาจัากแสื่งท้�เป็น
อนัตราย

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนั
โรคฝุุ่่ นจัับปอด

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้อง
ดวงตาจัากขึ้องท้�
กระเด็นมาโดนฝุุ่่ นผู้ง
และความรอ้น

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนัการสื่ดูดมฝุุ่่ นผู้ง

อปุกรณ์ท์้�มป้ระสื่ทิธีภิาพื่ในการป้องกนัสื่งูกวา่หนา้กาก
ป้องกนัฝุุ่่ น โดยพัื่ดลมไฟฟ้าในตวัจัะดดูอากาศผู้า่น
ไสื่ก้รอง (Filter) เพื่่�อเปล้�ยนเป็นอากาศบรสิื่ทุธีิ�แลว้
จัา่ยใหก้บัผูู้ใ้ช้ง้าน

หนา้กากป้องกนัฝุุ่่ น

อปุกรณ์ป์กป้องทางเดนิหายใจัแบบจัา่ยอากาศบรสิื่ทุธีิ� (PAPR)

□	 เลอ่กหนา้กากท้�เหมาะสื่ม
•	ผู้ลติภณั์ฑ์ท์้�ผู้า่นการทดสื่อบระดบัช้าติ
•	แนบสื่นทิกบัใบหนา้ขึ้องตวัเอง
•	เลอ่กใหเ้หมาะสื่มกบัลกัษณ์ะการปฏิบิตังิาน

□	 ตรวจัสื่อบความแนบสื่นทิ
□	 ตรวจัสื่อบสื่ภาพื่กอ่นใช้ง้าน
•	คราบสื่กปรกหรอ่การเสื่ย้รปูขึ้องวาลว์
ระบายอากาศและตวัหนา้กาก
•	การอดุตนัขึ้องไสื่ก้รอง
•	สื่ายรัดเสื่่�อมสื่ภาพื่

สื่วมรองเทา้ใหพ้ื่อดก้บัขึ้นาดเทา้ขึ้องตวัเอง สื่วมโดยไมใ่หเ้กดิการคลายออกได ้

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้องมอ่
จัากความรอ้นและขึ้องมค้ม ฯลฯ

ใช้ถ้งุมอ่หนังสื่ำาหรับงานเช้่�อม
ใช้ถ้งุมอ่แบบยาว

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับปกป้องเทา้จัากขึ้องหนัก
อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนั
ไมใ่หส้ื่ะเกด็เช้่�อมกระเด็นเขึ้า้มา

แขึ้วนผู้า้กนัเป่�อนจัากตำาแหน่งท้�สื่งูท้�สื่ดุเทา่ท้�จัะทำาได ้

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับ
ปกป้องรา่งกาย
จัากสื่ะเกด็เช้่�อม
และความรอ้น ฯลฯ

อปุกรณ์ป้์องกนัไฟฟ้าดดูแบบอตัโนมตัิ
สื่ำาหรับงานเช้่�อมไฟฟ้ากระแสื่สื่ลบั

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับป้องกนัไฟดดู ในการเช้่�อมไฟฟ้า
กระแสื่สื่ลบั (เช้่�อมไฟฟ้าดว้ยลวดเช้่�อมหุม้ฟลกัซั)์
ตอ้งใช้ง้านทกุครั�งเม่�อไดรั้บคำาสื่ั�งจัากผูู้รั้บผู้ดิช้อบ
ในหนา้งานใหใ้ช้อ้ปุกรณ์น์้�

อปุกรณ์ส์ื่ำาหรับ
ปกป้องศร้ษะ
จัากการกระแทก

อปุกรณ์ป้์องกนั
การหายใจั

หมวกเซัฟต้�

แวน่ตากนัแสื่ง

หนา้กากสื่ำาหรับงานเช้่�อม

แวน่ตาเซัฟต้�

รองเทา้เซัฟต้� ปลอกสื่วมขึ้า

ผู้า้กนัเป่�อน

ถงุมอ่
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