เข้ำใจได้ดว
้ ยกำร์ตน
ู

พื้นฐำนของสุขอนำมััยและควำมัปลอดภัยกับกำร
ป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน

ภำษำไทย
タイ語版

คุณจิซาโตะและโทชิอากิคง
ุ
มาเรียนรูเ้ กี่ยวกับอุบัติเหตุ
จากการท�ำงานไปกับเรา 3 คน
กันเถอะครับ

เสีียการทรงตััวจนพลััดตกจากที่่�สููง
ระหว่่างที่่�ทำำ�งานอยู่่�บนบัันได

ก้าวลงบันไดพลาด
ขณะที่ขนย้ายสัมภาระ

ลื่่�นหกล้้ม
บนพื้นเปียก
ที่ทำ� งานของทุกคนเอง
ก็คงเคยเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ บ้าง
ใช่ ไหมล่ะครับ?

้ ระหว่างท�ำงานเช่ นนี้
อุบัติเหตุที่เกิดขึน
เราจะเรียกกันว่า "อันตรายหรือ
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน"
หรือเรียกโดยทัว่ ไปว่า "อุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน" ครับ

ส�ำหรับต�ำราฉบับนี้
มีผมที่เป็ นอาจารย์กับ
อาจารย์

ฝากตัวด้วยนะ!

ยินดีท่ี ได้รูจ
้ ก
ั ค่ะ!

โทชิอากิ

จิซาโตะ

จะว่าไป

อุุบัติ
ั ิเหตุุจากการทำำ�
งานนี่่�
จ�ำเป็ นต้องเรียนรูด
้ ว้ ย
เหรอ? วุน
่ วายจริง...

จ�ำเป็นน่ ะสิ
โทชิอากิคง
ุ

เริม
่ จากมาคิดกันว่าเราจะป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ได้ยังไงกัน

อุบัติเหตุจากการท�ำงานน่ ะ
มีความเป็ นไป ได้ที่จะเกิด
้ กับทุกคน
ขึน
โดยไม่เกี่ยวว่าจะท�ำงาน
ประเภทใด

เราจึงต้องเรียนรูเ้ อาไว้
เพื่อปกป้องร่างกาย
อันมีคา่ ของตัวเองไงล่ะ

อุบัติเหตุจากการท�ำงาน

ค...ครับ!!

เรียกเป็นทางการว่าอันตรายหรือ
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน

ถูกต้อง!

สิง
่ ส�ำคัญส�ำหรับการ
ท�ำงานคือ
การท�ำงานที่ปลอดภัย
และดีต่อสุขภาพ

ไหมว่า
ถ้าใช้คำ� ๆ เดียว
จะเรียกว่าอะไร?

ท�ำงานอย่างปลอดภัย
และดีต่อสุขภาพ…

อ๋๋อ
"สุุขอนามััยและควมปลอดภััย
ในการทำำ�งาน"สิินะคะ!

ที่นี่มัน
ห้องเรียน!?

เอาล่ะ
มาเริม
่ กันเถอะ!

ครับ/ค่ะ!!

สุดยอด--!
รูศ
้ ัพท์ยาก ๆ ด้วยแฮะ

สุุ ข อ น า มัั ย แ ล ะ คว ม
ป ล อ ด ภัั ย ใน กา ร ทำำ� ง า น

แน่่ อยู่่�แล้้ว
แต่่บางทีีก็็เรีียกว่่า
"สุุขอนามััยและความ
ปลอดภััย" นะ

ใช่แล้ว

ที่ทา� งานที่ผ้ป
ู ฏิิบัติงาน
สีามารถท�างานได้อย่าง
ปลอดภัยและดีต่อ
สีุขภาพ--

หา!
บริษัทก็มีหน้าที่ ในการรักษา
สีุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิิบัติงานด้วยสีินะ!

แต่วา่ นะ
ที่จริงแล้ว สีาเหตุของ
อุบัติเหตุจากการ
ท�างานมันแฝง
อยู่ในที่ทา� งานทุกรูป
แบบเลยล่ะ

และ
กรณี ตวั อย่าง
้ จริง
มากมายที่เกิดขึน
้ รอบ ๆ ตัวเรา
ก็เกิดขึน
เลยนะ

้ เลยเหรอ?
งัน

ผู้ประกอบการจ�าเป็ นต้อง
จัดเตรียมที่ทา� งานที่
สีามารถรักษา
สีุขอนามัยและความ
ปลอดภัยได้

แน่นอนว่าคนท�างานเอง
ก็ต้องระมัดระวัง
ให้มากพอด้วยล่ะ

ใช่
แล้วไม่เพียงแค่การเจ็บป่ วย
หร่อการบาดเจ็บเล็กน้ อย แต่ยังมีกรณี ที่สี่งผลถึง
้ รุนแรงหร่อ
ความพิการขัน
้ นะ
เท่านัน
ถึงกับเสีียชีวต
ิ เลยก็มี

น่ากลัวนะคะเนี่ ย…

เม่่อกี้ โทชิอากิคง
ุ พูดว่า
"อุบัติเหตุจากการท�างานนี่
จ�าเป็ นต้องเรียนรูด
้ ว้ ยเหรอ?"
ด้วยใช่ ไหมล่ะ?

มันเป็ นกราฟที่สีรุป "อุบัติเหตุท่ี
มีผ้เู สีียชีวต
ิ " และ
"อุบัติเหตุท่ีมีผ้บ
ู าดเจ็บจนต้อง
้ ไป"
หยุดงาน 4 วันขึน

ลองดูกราฟนี้ สีิ

เอาไว้น่ะ

"รำยงำนกำรเกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนใน� 2018"
กระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวัสดิกำร (� 2018)
อุบัติเหตุที่มีผู้
เสีียชีวต
ิ

1 256
2 175
3 113

909ราย

อุบัติเหตุท่ีมีผ้บ
ู าด
เจ็บจนต้องหยุด
้ ไป
งาน 4 วันขึน

1 31,833
2 21,221
3 16,958

127,329 ราย

ราย

ราย

ตกจากที่สีง
ู /พลัดตก

อุบัติเหตุทางจราจร

ราย

ราย

่ งจักรหนี บ/
ถูกเคร่อ
่ งจักร
ติดอยู่ในเคร่อ

การเคล่่อนไหวผิดท่าทาง/การเคล่่อนไหวผิดธรรมชาติ

ราย

เอ๋--!
มีคนเสีียชีวต
ิ ถึง
909 คน
ใน 1 ปีเลยเหรอ!?

ตามที่ ได้บอกไป
เม่่อตอนต้น--

การเสีียการ
ทรงตัว
บนบันได

นัน
่ สีิครับ
ผมเองก็
พอจะนึ กออก

สีาเหตุท่ีอบ
ุ ัติเหตุจาก
้ นัน
้
การท�างานเกิดขึน
แตกต่างกันออกไปแต่
ตามละ ประเภทงาน
และสีถานที่ทา� งาน

หกล้ม

ตกจากที่สีง
ู /พลัดตก

ไม่วา่ จะอย่างไหน
่ งใกล้ตวั
ก็เป็ นเร่อ
้ ได้ ใช่ ไหมล่ะ?
ที่เกิดขึน

ราย

"หกล้ม" และ "ตกจาก
ที่สีง
ู /พลัดตก"
นี่ มันเยอะมากเลยนะ!

แต่วา่ ในบางกรณี
ถ้าเราระมัดระวังให้มากพอ
ก็สีามารถป้องกันได้นะ

คนที่ประสีบอุบัติเหตุจาก
การท�างาน
มักจะเป็ นพวกม่อใหม่
อย่างผมใช่ ไหมครับ?

นัน
่ สีินะ
แต่วา่ --

การก้าวลง
บันไดพลาด
ขณะที่ขนย้าย
สีัมภาระ

หร่อการล่่นล้ม
บนพ่้นที่เปียกน�้า...

ต่อให้เป็ นผู้มี
ประสีบการณ์
ถ้าประมาทก็พลาด
ได้เหม่อนกัน

การรักษากฎระเบียบ
แต่เพราะไม่ทำ� ตาม
บางทีอาจจะท�ำให้
รูส
้ ึกว่าน่าร�ำคาญก็จริง กฎระเบียบ

ต้องท�ำยังไงถึงจะ
ป้องกัน
อุบัติเหตุจากการ
ท�ำงานได้เหรอคะ?

สถานการณ์ ในแต่ละที่
ท�ำงาน มันก็ตา่ งกันออกไป
ก็เลยพูดได้ ไม่เต็มปาก
หรอกนะ...

ถึงมีอบ
ุ ัติเหตุจาก
การท�ำงาน
้ มากมาย
เกิดขึน

รักษากฎระเบียบ
ของที่ทำ� งาน

่ งมือ
ใช้เครือ
อย่างถูกต้อง

่ งพื้นฐาน
เป็ นเรือ
มาก ๆ เลยนะครับ

ถ้้ารู้้�สึก
ึ ว่่า "มัันแปลกๆ นะ"

แล้วสุดท้าย
ก็ต้องให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลตัวเอง

้
เพราะอย่างนัน
ผมถึงอยากให้เรียนรู ้
เกี่ยวกับ
อุบัติเหตุจากการ
ท�ำงานไงล่ะ

ให้้รี ีบรายงานผู้้�ดููแลทัันทีี

ใช่ ถึงจะพื้นฐาน
แต่ก็ส�ำคัญมาก
เลยล่ะ

กฎระเบียบมันมี
ความหมายของ
มันอยู่

ครับ/ค่ะ!

เอาล่ะ!

เพื่อเรียนรูว้ ธ
ิ ป้
ี องกัน
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
้ …
ให้เห็นเป็ นรูปธรรมมากขึน

การตรวจ
สุขภาพ

การรูส
้ ข
ุ ภาพของตัวเอง
่ งที่ส�ำคัญนะ
เป็ นเรือ

การตรวจสุขภาพ
มีแบบไหนบ้างเหรอ?

มีการตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้าท�ำงาน
และการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี ไงล่ะ

ก็็จริิงที่่�ว่่าในญี่่�ปุ่่� น
ผู้้�ทำำ�งานจะเข้้ารัับการ
ตรวจสุุขภาพ
ปีละครั้้�งนะคะ

รูเ้ อาไว้!
พื้นฐานการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
มาดูวด
ิ ี โอที่รวบรวมเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ไว้แบบง่าย ๆ กันเถอะ!

อื้อ ประเทศที่ผ้ป
ู ระกอบการมีหน้าที่
ในการให้คนท�ำงานต้องเข้ารับ
การตรวจสุขภาพถือว่าหายากนะ

เป็ นระบบที่ดท
ี ี่ช่วยดูแล
สุขภาพให้คนท�ำงานเนอะ

ต้องมาเข้ารับ
การตรวจสุขภาพกัน
ให้ ได้นะ!

การหกล้มเป็ นต้นเหตุ
ของการบาดเจ็บหนั ก

เพื่อไม่ให้บาดเจ็บหนั ก
เราจึงจ�ำเป็ นต้องปรับให้
เหมาะสมอยู่เสมอ
ในการป้องกันไม่ให้หกล้ม

้
อุบัติเหตุจากการท�ำงานที่เกิดขึน
บ่อยที่สด
ุ ก็คือการหกล้มนี่ ล่ะ

หกล้ม

60% ของผู้ที่บาดเจ็บ
ต้องหยุดงานมากกว่า 1
เดือน เลยเหรอเนี่ ย!?

ยิ่่�งถ้้าเป็็ นผู้้�สููงอายุุ

เริม
่ จากมาตรวจสอบอันตรายจากการหกล้ม
รอบ ๆ ตัวทุกคนกันเถอะ!

１

３

２

ก็็น่่าจะเกิิดขึ้้�นบ่่อยเลยนะ…

สิง
ในการรับมือ
่ ส�ำคัญPOINT!
4 ส. (สะสาง (Seiri) / สะดวก (Seiton) /
สะอาด (Seisou) / สุขลักษณะ (Seiketsu))

・ไม่วางของทิง
้ ไว้ตามทางเดิน
・ก�ำจัดคราบสกปรกบนพื้น
・แก้ปัญหาพื้นไม่ราบเรียบหรือมีความต่างระดับ

ตัวอย่างการปรับให้เหมาะสมเช่ นนี้ ก็มีนะ!
วิธก
ี ารท�ำงานที่ชว
่ ยให้หกล้มได้ยาก

・ท�ำงานโดยเผื่อเวลาเอาไว้
・ค่อย ๆ เดินในสถานที่ที่ล่น
ื ง่าย
・ไม่เดินในสถานที่ท่ีมองเห็นบริเวณเท้าได้ยาก

NG

NG
NG
คุณวางของไว้ตามทางเดิน บันได
หรือทางออกหรือเปล่า?

คุณได้ทำ� ความสะอาดโดยไม่ปล่อยให้
มีรอยเปื้ อนหรือน�้ำขังตามพื้นหรือเปล่า?

４

รองเท้าใส่ทำ� งานมีขนาดที่
พอดีหรือเปล่า?

５

คุณเดินล้วงกระเป๋าหรือเปล่า?

คุณได้ยืดเส้นยืดสายหรือท�ำกายบริหารหรือเปล่า?

การสวมรองเท้้าที่่�เหมาะกัับงานหรืือ
การคอยแชร์์ข้อ
้ มููลสถานที่่�ที่่�หกล้้มได้้
ง่่าย ก็็เป็็ นอะไรที่่�ได้้ผลเหมืือนกัันนะ

การรูจ
้ ก
ั สถานที่
ที่อน
ั ตรายก็ส�ำคัญเนอะ

สถานที่ที่แปะสติก
๊ เกอร์เอาไว้
ยิง
่ ต้องระวังเป็ นพิเศษเลยนะ!

อ้างอิง : "STOP! โปรเจ็กต์อบ
ุ ัติภัยจากการหกล้ม" กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ / ส�ำนั กงานแรงงานจังหวัด / ส�ำนั กงานก�ำกับดูแลมาตรฐานแรงงาน

การท�ำงานบนที่สง
ู โดยการใช้ บันไดหรือ
้ นัน
้
บันไดกางตัง
เต็มไปด้วยอันตราย!

ตััวอย่่างอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ง่า่ ยจากการใช้้บัันไดกาง
ตั้้�งและวิิธีรัี บ
ั มืือ

้ บันไดชั้นบนสุดแล้วเสียการทรงตัว
ขึน

ยืนคร่อมบันไดแล้วเสียการทรงตัว

พลัดตก
ตััวอย่่างอุุบัติ
ั ิเหตุุจากการทำำ�งานที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ง่า่ ยจากการใช้้
บัันไดและวิิธีรัี บ
ั มืือ

ร่างกายเสียการทรงตัวบนบันได

สิ่่�งสำำ�คััญในการรัับมืือ

บันไดล้ม

ไม่ขน
ึ้ ไปเหยียบบันได
ชั้นบนสุด

ถือสัมภาระแล้วเสียการทรงตัว

สิ่่�งสำำ�คััญในการรัับมืือ

ไม่ยืนคร่อมบันได

สิง
่ ส�ำคัญในการใช้งานอย่างปลอดภัย
การท�ำงานบนบันได

้ ให้ ใช้ โดยเหยียบ
กางตัง
ชั้น 2 นั บจากด้านบน
สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ

สิ่่�งสำำ�คััญในการรัับมืือ

คอยตรวจสอบว่า
มีวธ
ิ ท
ี ำ� งาน
ที่ปลอดภัยกว่า
หรือไม่

ยึดบันไดให้คงที่หรือ
ให้ ใครช่วยจับเอาไว้

้ ลงบันได
มือเท้าลื่นตอนปีนขึน

เป็ นต้นไป แล้วหลีก

เลี่ยงท่าทางที่ ไม่มัน
่ คง

สิ่่�งสำำ�คััญในการรัับมืือ

สิง
่ ส�ำคัญในการใช้งานอย่างปลอดภัย
้ บันไดให้
ตรวจสอบสถานที่ตัง
ท�ำมุม 75° กับแนวระนาบแล้วมีส่วน
้ ไปทางด้านบน 60 ซม. ขึน
้ ไป
ที่ย่ ืนพ้นขึน
หรือยื่นออกไป 60 ซม.
้ ท�ำมุม 75° เรียบร้อย!
ตัง

้ หรือลงบันได
ขึน

เพื่อเป็ นการปกป้องศีรษะ

ยื่นออกทางด้านบน
้ ไป
60 ซม. ขึน

การสวมหมวกนิรภัย
ยึดให้คงที่

สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ
75°

ที่กน
ั ล่น
ื

สวมถุงมือหรือ
รองเท้า
ที่ล่น
ื ยาก

ไม่ถือสัมภาระตอน

ไว้เสมอก็ดีเหมือนนะ

สิง
่ ส�ำคัญ 4 อย่างเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

1. รัดสายรัดคางให้แน่นและมัน
่ คง
2. สวมหมวกไม่ให้เอียง

3. ไม่ใช้ของที่ช�ำรุดแล้ว

4. ใช้ ให้ถก
ู ต้องตามอายุการใช้งาน

โดยเฉพาะสายรัดคาง
ต้องรัดให้ดีเลยนะ!

้ หรือพาดหมดไปกันเถอะ" กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ / ส�ำนั กงานแรงงานจังหวัด
อ้างอิง : "ท�ำให้อบ
ุ ัติภัยจากการตกจากที่สง
ู /พลัดตกจากบันไดเคลื่อนที่หรือบันไดตัง
/ ส�ำนั กงานก�ำกับดูแลมาตรฐานแรงงาน
"ซี รส
ี ์:ที่น่ี อน
ั ตราย การท�ำงานบนที่สง
ู " สมาคมกลางเพื่อการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงาน

การปวดหลังเป็ นอาการ

4 ส. คืือการปฏิิบััติิงานเพื่่�อ
สร้้างที่่�ทำำ�งานที่่�สามารถ
ทำำ�งานได้้
สะดวกและปลอดภััย
� งใกล้้ตััว
โดยเริ่่�มจากเรื่่อ

้ รังได้งา่ ย จึงต้อง
ที่เรือ
ระมัดระวังอยู่เสมอ

ปวด
หลัง

4 ส.
การยืดเส้นยืดสาย
เพื่อป้องกันล่วงหน้าก็
ส�ำคัญ!

เวลาขนของหนั กควรใช้
รถเข็นของหรือคอนเทนเนอร์
จะดีกว่านะ

ก�ำจัดของที่ ไม่ใช้แล้ว

สะสาง（Seiri）

กรณี ที่ ไม่สามารถใช้รถเข็นของหรือคอนเทนเนอร์ ได้
ก็ให้ขนย้ายสัมภาระด้วยวิธท
ี ี่ถก
ู ต้อง!
ท่าในการยก

ต�ำแหน่ งของสัมภาระ

NG

NG

ยกด้วยก�ำลัง
ของเอว
โดยไม่งอเข่า

สัมภาระอยู่
ห่างจากตัว

สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ

身体が対象物から離れていると
สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ
腰への負担が大きい

ของที่ ใช้อยู่กน
็ �ำมา
เก็บให้เป็ นระเบียบ

สะดวก（Seiton）

สะอาด（Seiso） สุขลักษณะ（Seiketsu）
วิธข
ี ยับร่างกาย

เก็บกวาดที่ทำ� งาน
ให้สะอาดสวยงาม

รักษาความสะอาดสวยงาม
้ สถานที่ทำ� งานและผู้ทำ� งาน
ทัง

NG
เคล่อ
ื นย้าย

สัมภาระโดยใช้

ร่างกายส่วนบน
้
เท่านัน

สิง
ำคัญในการรับมือ
่ ส�上半身の動きだけで
荷を動かすのはNG

ผมก็จะเริมท�
่ ำจาก
่ งใกล้ตวั ก่อนเลย!
เรือ

ยืดเข่าออกจากท่านี้
้ ด้วยก�ำลัง
แล้วยกขึน
ของเข่าหรือขา

พยายามขยับตัวให้เข้าใกล้
สัมภาระ แล้วลดจุดศูนย์ถว่ งลง

เปลี่ยนทิศทางของร่างกาย
้ ตัวโดยไม่บิดเอว
ไปทัง

อ้้างอิิง : "สิ่่�งสำำ�คััญในการปกป้องตััวคุุณ ฉบัับการป้องกัันและรัับมืือกัับอาการปวดหลััง"
สมาคมป้องกัันอัันตรายหรืืออุุบัติ
ั ิเหตุุในงานอาคาร

ถ้้าเป็็ นที่่�ทำำ�งานที่่�ลงมืือทำำ�4 ส.
อย่่างเต็็มที่่�
ทุกคนก็จะสามารถท�ำงานได้
ด้วยความรูส
้ ก
ึ ดีเลยล่ะ

อ้้างอิิง : "4 ส. พื้้�นฐานของพื้้�นฐาน" สมาคมกลางเพื่่�อการป้องกัันอัันตรายหรืืออุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน

ไม่เกี่ยงอายุและสีถานที่

โรคลมั
แดด

แต่ขน
ึ้ กับปัจจัยที่ ไม่วา่ ใคร
ก็เป็ นได้นัน
่ ล่ะค่อโรคลมแดด

*

*สีภาพร่างกายย�า่ แย่ลงอย่าง

้ มา
้ ถ้าเกิดเป็ นโรคลมแดดขึน
แต่ถึงอย่างนัน
ก็ให้รบ
ี ปฐมพยาบาลในทันทีเลย
■ กำรปฐมัพยำบำล ขัน
้ ที่ 1

■ กำรปฐมัพยำบำล ขัน
้ ที่ 2

พาไปยังสถานที่ที่มีอากาศเย็น

คลายเสื้อผ้าให้หลวม

เช่นปวดหัว อันเน่่ องมาจาก
อุณหภูมิและความช่้นที่สีง
ู

ขอแนะน�าวิธป้
ี องกันไม่ให้เกิดโรคลมแดด
่ ุ่ น!
ในช่วงฤดูรอ
้ นของญีป
สิง
่ ส�ำคัญในกำรรับมัือ 1

สิง
่ ส�ำคัญในกำรรับมัือ 2

สิง
่ ส�ำคัญในกำรรับมัือ 3

ดื่มน�า้ และเติมเกลือแร่ให้
เพียงพออยู่เสมอ

พักผ่อนในสถานที่
อากาศเย็น

เมื่อรูส
้ ึกว่ามีอาการแปลก ๆ ให้รบ
ี รายงานทันที
เมื่อรูส
้ ึกถึง
อากาศผิดปกติ
กับสภาพร่างกาย
ของตนเอง
ให้รายงานผู้ดแ
ู ล
ทันที!

เมื่อพบผู้ที่
สภาพร่างกายย�า่ แย่
ให้รายงานผู้ดแ
ู ลทันที!

การนอนหลับให้เพียงพอ
เป็ นการรับมือ
กับโรคลมแดดที่ดท
ี ่ีสด
ุ เลยล่ะ

นอกจากนี้ การเลี่ยงการดื่มสุราและ
รับประทานอาหารเช้าให้เพียงพอ
ก็ส�าคัญเหมือนกันนะ

ยังมีตวั บ่งชี้ ที่เรียกว่า WBGT
(ดัชนี ความร้อน)
ที่ ไม่ ได้ประเมินจากอุณภูมิ
เพียงอย่างเดียว
แต่รวมถึงความชื้ นด้วย

ได้ยินว่าถ้าค่า WBGT สูงเกิน 28
องศา จะท�าให้มีคนที่เป็ นโรคลม
แดด เพิม
่ มากขึ้นด้วยนะ

ห้ามให้เขา
อยู่คนเดียว
เด็ดขาด!

นอนตรงนี้
ก่อนนะ!

ท�าตัวตาม
สีบายนะ

■ กำรปฐมัพยำบำล ขัน
้ ที่ 3

■ กำรปฐมัพยำบำล ขัน
้ ที่ 4

่ งดื่มเกลือแร่
เติมน�า้ ให้รา่ งกายด้วยเครือ

ท�าร่างกายให้เย็นลง

ท�ายังไงดี
ตัวร้อนมากเลย!

ต้องด่่มน�้า
ให้พอนะ!

่ งด่่มเกล่อแร่จะดีกว่าน�้าเปล่า!
เคร่อ
ควรได้รบ
ั เกล่อแร่เข้าไปด้วย

กรณี ที่เกิดการจับไข้หร่อหมดสีติ
ถ่อว่าเป็ นโรคลมแดดที่อน
ั ตราย
เป็ นอย่างยิง
่ !
ให้รบ
ี ติดต่อหร่อน�าตัวไปยัง
หน่วยแพทย์ทันที

ถ้าท�าให้เสี้นเล่อดใหญ่ท่ีอยู่ตรง
คอ ใต้รก
ั แร้ และต้นขาเย็นลงก็จะได้ผลดี
ถ้าท�าให้ม่อเท้าที่มีเสี้นเล่อดมากมายรวมตัว
อยู่เย็นลงได้ก็ดีเหม่อนกัน

โรคลมแดดอาจน�า
ไปสีู่อบ
ุ ัติเหตุ
ที่มีผ้เู สีียชีวต
ิ ได้
ด้วยนะ

โดยเฉพาะตอนที่ทา� งานอยู่
จะยิง
่ เป็ นได้งา่ ยต้องระวังนะ!

อ้างอิง : "เราทุกคนมาช่วยกันป้องกันโรคลมแดดกันเถอะ!" กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

บางสถานที่ทำ� งาน
จ�ำเป็ นต้องใช้อป
ุ กรณ์
ป้องกันต่าง ๆ

อุุปกรณ์์
ป้องกัันทาง
สุุขอนามััย
และความ
ปลอดภััยใน
การทำำ�งาน
หมวกนิรภัย

ถุงมือ
เป็ นถุงมือที่ช่วย
ปกป้องผิวหนั ง
จากสารเคมีตา่ ง ๆ

สายเซฟตี้้�

รองเท้าเซฟตี้

ช่วยปกป้องศีรษะเวลามีของตกลงมา
หรือเวลาพลัดตกจากที่สง
ู

ใช้เพื่อป้องกัน
การตกจากที่สง
ู
ช่วยปกป้องเท้าจากการถูก
่ งจักรหนี บ รวมถึง
เครือ
เวลาที่มีของหนั กหล่นใส่
หรือเหยียบตะปู ฯลฯ

สิง
่ ส�ำคัญ 4 อย่างเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย
1. รัดสายรัดคางให้แน่นและมัน
่ คง

2. สวมหมวกไม่ให้เอียง

3. ไม่ใช้ของที่ช�ำรุดแล้ว

4. ใช้ ให้ถก
ู ต้องตามอายุการใช้งาน

โดยเฉพาะสายรัดคาง
ต้องรัดให้ดีเลยนะ!

สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ 1

อุปกรณ์ ป้องกันน่ ะ
ถ้าไม่ ใช้งานให้ถก
ู
ต้อง ตามเวลาและ
สถานที่ ที่ควรสวมใส่
ล่ะก็ มันจะไม่มี
ความหมายเลยนะ!

อุปกรณ์
ป้องกันเสียง

แว่นตานิ รภัย
ช่วยป้องกันฝุ่ นหรือ
ละอองน�ำ้ เข้าดวงตา

ใช้เพื่อป้องกันหู
จากเสียงอึกทึก
ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสม
ในแต่ละสภาพแวดล้อมที่
มีเสียงอึกทึก

อุปกรณ์ ป้องกัน
ระบบหายใจ
ช่วยป้องกันการสูดรับฝุ่ นหรือ
แก๊สในอากาศเข้าไป

หน้ากาก
ป้องกันพิษ

เลือกใช้อป
ุ กรณ์ ป้องกันให้เหมาะสมกับ
งานที่ทำ� และสิ่งของที่ ใช้งาน
รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทำ� งานด้วย!

สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ 2

สิง
่ ส�ำคัญในการรับมือ 3

เลืือกใช้้อุป
ุ กรณ์์ ป้องกัันให้้เหมาะสมกัับ
ขนาดของร่่างกาย ไม่่ว่า่ จะหน้้ าหรืือมืือและเท้้า ฯลฯ

สวมใส่่และใช้้งานให้้ถูก
ู ต้้อง
ไม่่อย่่างนั้้�นมัันจะไม่่มีีประสิิทธิิภาพที่่�เพีียงพอ!

ช่วยป้องกันการสูด
รับก๊าซพิษเข้าไป

หน้ากากกันฝุ่น
หน้ากากผ้ากอซหรือ
ผ้าไม่ทอ
่ งนี้ !
ไม่มีผลช่วยในเรือ

ถุงมือป้องกัน
สารเคมี

ช่วยป้องกันผิวหนั งไหม้
พุพอง แผลจากการถูก
ของมีคมบาด และกันลื่น
เวลาขนย้ายสัมภาระ
ให้เลือกใช้แบบผ้า
หรือยาง ฯลฯ ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน

ช่วยป้องกันการสูด
รับฝุ่ นละอองใน
อากาศเข้าไป

ถ้าขนาดไม่พอดี
ให้รบ
ี ขอเปลี่ยน
ในทันที
อ้างอิง : "คู่มืออุปกรณ์ ป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพ เพื่อปกป้องตัวคุณ ～ส�ำหรับผู้ท่ีทำ� งานในอุตสาหกรรมบริการ～
าร～"
"อุปกรณ์ ป้องกันทางอาชีวอนามัย (อุปกรณ์ ป้องกันระบบหายใจ ถุงมือป้องกัน แว่นตานิรภัย)" กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

ป้ายเตืือนเพื่่�อความปลอดภััยเป็็ นสิ่่�งที่่�ช่่วยแสดง
อัันตรายที่่�ซ่่ อนอยู่่�ในที่่�ทำำ�งาน
หรืือข้้อมููลสำำ�คััญให้้ "สามารถมองเห็็นได้้"

ป้ายเตือน
เพื่อความ
ปลอดภัย

ทำำ�ให้้ผู้้�ทำำ�งานสามารถทำำ�งานได้้อย่่างปลอดภััย

ทางออก
ฉุกเฉิน

？

ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยมี
อยู่ 5 ประเภท
ในที่น้ี เราจะมาแนะน�ำป้าย
ตัวอย่างเด่น ๆ ให้ ได้รจ
ู้ ก
ั กัน!

No smoking

ห้ามจุดหรือใช้
ไฟเด็ดขาด

No open flame

ห้ามเข้า

No admittance

ห้ามใช้ โทรศัพท์
มือถือ

Do not use
mobile phones

ต้องสวมหมวก
นิรภัย

ต้องสวม
แว่นตานิรภัย

ต้องสวมชุด
ป้องกันสารเคมี

ต้องสวม
รองเท้าเซฟตี้

Wear head protection

Wear eye protection

Protective clothing must
be worn

Wear safety footwear

เปลหาม

Safety evacuation shelter

First aid

Stretcher

บันไดฉุกเฉิน

Escape ladder

ระวังพื้นต่าง
ระดับ (ขึ้น)

Warning:
uneven access/up

ระวังวัตถุมีพิษ

Warning: Toxic material

ระวังอันตราย
จากไฟฟ้า

Warning: electricity

่ งดับเพลิง
เครือ

สายฉี ดน�ำ้ ดับ
เพลิง

ผ้ากันไฟ

ปุ่ มสัญญาณ
ฉุกเฉิน

โทรศัพท์
ฉุกเฉิน

Fire extinguisher

Fire hose reel

Fire blanket

Emergency call button

Emergency telephone

Do not touch

ต้องล้างมือ

ป้ายเตือนเพื่อ
ความปลอดภัยนี่ มี
หลายประเภทเลย
แฮะ

การ "ท�ำให้เห็นภาพ"
ท�ำให้ ไม่วา่ ใครก็เข้าใจถึง
อันตรายและความปลอดภัย
ได้งา่ ย ๆ เลยนะ

Wash your hands

่ งหมายเตือน(warning sign)
ป้ายเครือ

Warning: drop

ห้อง
ปฐมพยาบาล

ห้ามแตะต้อง

่ งหมายบังคับ(mandatory action sign)
ป้ายเครือ

ระวังตก

Emergency Exit

สถานที่หลบ
ภัย

่ งหมายป้องกันอัคคีภัย(fire equipment sign)
ป้ายเครือ

่ งหมายห้าม（prohibition sign）
ป้ายเครือ

ห้ามสูบบุหรี่

่ งหมายสภาวะความปลอดภัย(safe condition sign)
ป้ายเครือ

ระวังศีรษะ

Warning: overhead

ในแต่ละที่ทำ� งาน
ก็จะใช้ป้ายเตือนเพื่อความ
ปลอดภัยที่
แตกต่างกันออกไป

คร้าบ/ค่า

เราลองมาตรวจสอบ
้ า
กันอีกครังว่
้
ที่ทำ� งานของเรานัน
มีป้ายแบบไหนอยู่บ้าง
อ้างอิง : "คู่มือภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ส�ำหรับคนท�ำงานที่หลากหลาย" สมาคมกลางเพื่อการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงาน

ตอนที่ ไปท�ำงาน
ก็เกิดอันตรายได้นะ

่ งที่ควรรูอ
ถึงจะเป็ นเรือ
้ ยู่แล้ว
แต่การที่ทก
ุ คนช่วยกัน
ปฏิบัติตามกฎจราจรจะช่วยให้
อุบัติเหตุลดลงได้อย่างแน่นอน

ไปท�ำงาน
้ ถนนที่
① ไม่ขาม
ไม่มีทางม้าลาย

② ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ตามที่ ได้ดไู ปเกี่ยวกับ
อันตรายหรืออุบัติเหตุจาก
การท�ำงาน
ที่เกิดขึ้นได้งา่ ย

NG
NG

③ ไม่ใช้โ ทรศัพท์มือถือขณะเดินทาง

④ ไม่พุ่งตัว
ไปยังสี่แยก
แยก

NG

NG

* หูฟังก็ ห้ามใช้ นะ!

ระหว่างที่รก
ั ษาตัว
พอท�ำงานไม่ ได้
ก็จะใช้ชีวต
ิ ล�ำบาก

เป็ นไงบ้างล่ะ?

* ห้ามขับขี่ โดย
ไม่มองทางด้วยนะ!

โทชิอากิคงุ ยิง
่ ต้อง
ระวังตัวเป็ นพิเศษเลย

ถ้าบาดเจ็บไป
คนในครอบครัวก็
จะเสียใจ
บางกรณี อาจมี
อาการที่ตามมา
ภายหลัง
ด้วยนี่ สิ...

อันตรายนี่ มัน
แฝงตัวอยู่ใกล้ตวั เรา
มากเลยนะ...

ขอให้จำ� ไว้วา่
การปฏิบัติตามกฎจราจรถือเป็ น
การป้องกันตัวเองด้วย!

แล้วถ้าหาก
มีคนเจ็บหรือคนป่ วย
การรับมืออย่างรวดเร็วก็ส�ำคัญ

ถ้้ามีีผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั บาดเจ็็บ
หรืือมีีอาการท่่าทางไม่่ดีี

ให้รบ
ี บอกคนรอบ
ข้างทันที
ตอนที่ตวั เองได้รบ
ั บาด
เจ็บซะเอง
ก็อย่าฝืน แล้วแจ้งคน
รอบข้างให้ทราบ

กรณี ฉก
ุ เฉิน ก็ให้บอกผู้รบ
ั ผิด
้
ชอบของที่ทำ� งานนัน
ให้เรียกรถพยาบาลให้ดว้ ยนะ!

ทำ�ความเข้าใจด้วยการ์ตน
ู
พื้นฐานของอนามัยและความปลอดภัยกับการ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำ�งาน

เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2020

้ ต่อไป
งัน

เผยแพร่: กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
ก็มาดูเกี่ยวกับ
อันตรายหรืออุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ในแต่ละสายงานอย่างละเอียดกันเถอะ!

โครงการ: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

กำ�กับดูแล: คณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำ�สื่อการสอนด้านอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน

สมาคมกลางเพื่อการป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทำ�งาน
ผลิต: Sideranch Inc.

症状・病状説明のための
指さしシート

้ วิ้ เพือ
่ บอกอาการและอธิิบายอาการป่ วย
แผ่นส�าหรับชีน
このシートの利用方法

例

วิธิ ีการใช้ แผ่ นอธิิบายนี้

ตัวอย่ าง

病状と、その程度を示して伝えましょう。

่ ณ
อธิิบายอาการทีค
ุ เป็ นและระดับความรุนแรงของมัน

頭が痛い
ปวดศีรษะ

我慢できる
พออดทนได้

かなりつらい

ค่อนข้างทรมาน

おなか（胃）が痛い

かぶれた

目が痛い

下痢

発疹がでた

目がかゆい

ปวดท้อง
ท้องเสีย

้
่ ขึนเป็
เกิดผดผืน
นบางที่
้ ทัว่ ผิวหนัง
่ ขึน
เกิดผดผืน

怪我をした

転倒した
のどが痛い
頭が痛い

เจ็บคอ

ปวดศีรษะ

せきがでる

หกล้ม

เจ็บตา
คันตา

ได้ ร บ
ั บาดเจ็ บ

刺さった
โดนทิม
่

落ちた

やけどした

切った

ぶつかった

่
ตกจากทีสูง
ตกจากที
สูง

ผิวหนังไหม้พุพอง

ไอ

腰が痛い
熱がある

ปวดหลัง

มีไ ข้

足がしびれる

โดนบาด

โดนกระแทก

ขาชา

膝が痛い
めまいがする
รูสึ
้ กวิงเวียน

ปวดเข่า

曲げられない
งอเข่าไม่ได้

我慢できる
พออดทนได้

かなりつらい
ค่อนข้างทรมาน

ติิดต่่อสอบถามเกี่่�ยวกัับเอกสารนี้้�

แผนกความปลอดภััย กรมอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย สำำ�นัั ก
มาตรฐานแรงงาน กระทรวงสาธารณสุุขแรงงานและสวััสดิิการ

