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飲食料品製造業の安全衛生
เขา้ใจุได้ด้วัยการื่ต์้นู
สุขอนามัยแลิะควัามปลิอดภัยในงานผลิิต้อาหารแลิะเครื่่�องด่�ม

ん が でで わ か る ภาษาไที่ย
タイ語版



จำำ�นวนก�รเกิดอุุบััติิเหติุจำ�กก�รทำำ�ง�น

อุ�้งอุงิ : "สภ�พปัจำจำบัุันและปัญห�ขอุงก�รทำำ�ง�นในอุตุิส�หกรรมก�รผลิติสินค้้�บัริโิภค้" 
กระทำรวงเกษติร ป่่�ไม้และป่ระมง (ป่ริบััป่รงุเม่�อุเด่อุนกมุภ�พันธ์ ์2019)

1 หกล้ม 2,349 ร�ย

2 ถูกูเค้ริ่�อุงจำกัรหนีบั/ติิดอุยูใ่นเค้ริ่�อุงจำกัร 1,679  ร�ย

3 โดนบั�ด/ถูลอุก 1,056  ร�ย

4 ติกจำ�กทีำ�สงู/พลัดติก 675  ร�ย

5 ก�รเค้ล่�อุนไหวผิดท่ำ�ทำ�ง/ก�รเค้ล่�อุนไหวผิดธรรมช�ติิ 666  ร�ย

เอุ�ล่ะ!
วนันี�เร�ม�เริยีนรูเ้กี�ยวกับั
สขุอุน�มัยและค้ว�มป่ลอุดภยั
ในง�นผลิติอุ�ห�รและเค้ริ่�อุงด่�ม
กันเถูอุะ!

"หกล้ม" นี�เยอุะเป็่นพิเศษ
เลยเนอุะ…

เพร�ะเป็่นสถู�นทีำ�ทำำ�ง�นทีำ�ต้ิอุง
จำดัก�รขอุงทีำ�นำ�เข�้ป่�ก
จำงึมีค้ว�มริบััผิดชอุบัทีำ�สงูม�ก
เลยเนอุะ!

นั�นสินะ!

เริิ�มจำ�กม�ดสูถู�นก�รณ์์
ก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�ร
ทำำ�ง�น กันเถูอุะ!

ส�เหติตุ้ิน ๆ ขอุง
อุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น
เป็่นไป่ติ�มนี�เลย

ค้ร�้บั/ค่้�!

ซึึ่�งจำริงิ ๆ แล้วต้ิอุง
ทำำ�ง�นโดย
ระมัดระวงัเริ ่�อุงอุะไร
บ้ั�งนะ

สงสัยจำงัเนอุะ



DUMMY

ทีำ�โรงง�นผลิติอุ�ห�ร
และเค้ริ่�อุงด่�ม

รวมถึูงก�รสะดดุในขณ์ะทีำ�ม่อุทัำ�งสอุงไม่ว�่ง
จำ�กก�รถู่อุวตัิถูดิุบัสำ�หริบััป่ระกอุบัอุ�ห�ร
กรณี์ตัิวอุย่�งพวกนี�เหม่อุนจำะมีให้เห็นบ่ัอุย ๆ

ต้ิอุงทำำ�ง�นอุย่�ง
รอุบัค้อุบัสินะค้ะ

นั�นสิ
แล้วก�รสร�้งสภ�พแวดล้อุมทีำ�
ป่ลอุดภยัก็เป็่นเริ ่�อุงสำ�คั้ญนะ

โดยรปู่ธรรมแล้ว 
ค้วรทำำ�อุะไรบ้ั�งนะ?

↓
4 ส.

สะส�ง (Seiri) /
สะดวก (Seiton) /
สะอุ�ด (Seisou) / 

สขุลักษณ์ะ (Seiketsu) 

อุม่--
วุน่ว�ยจำงัแฮะ

ง�่ย ๆ ก็ แค่้ระวงัไม่ให้หกล้ม
ก็พอุแล้วมั�ง? 

ไม่ใช่แค่้เฉพ�ะตัิวเอุง
แต่ิก�รจำดัทีำ�ทำำ�ง�นไม่ให้
ค้นอุ่�นหกล้ม
ก็เป็่นเริ ่�อุงสำ�คั้ญนะ!

ค้..ค้ริบัับับับั!

เริิ�มจำ�กก�รสะส�งและจำดั
ระเบีัยบัสิ�งรอุบัตัิว
อุย่�งจำริงิจำงัซึึ่�งเป็่นเริ ่�อุงทีำ�สำ�คั้ญ 

มีทัำ�งก�รทีำ�เท้ำ�ล่�นบันพ่�นเปียก
ในขณ์ะทีำ�กำ�ลังทำำ�ค้ว�มสะอุ�ด

ห่อุ?

ฮ�่ฮ�่ฮ�่ฮ�่ฮ�่ฮ�่



ทีำ�เหล่อุก็
ในโรงง�นจำะมีก�รใช้ขอุงมีค้ม
จำงึอุ�จำเกิดอุบัุัติิเหติใุหญไ่ด้ง�่ย

จำงัหวะทีำ�หกล้มอุ�จำทำำ�มีดติก
จำนไป่เฉ่อุนนิ�วเท้ำ�เข�้ก็เป็่นได้

"ถูกูเค้ริ่�อุงจำกัรหนีบั/ติิดอุยู่ในเค้ริ่�อุงจำกัร"
นี�มีตัิวอุย่�งอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น
ยังไงบ้ั�งเหรอุค้ริบัั?

ทำำ�ค้ว�มสะอุ�ดโดย
ไม่ได้ปิดสวติิช์เค้ริ่�อุงจำกัร

ถู้�งั�นก็ม�ดู

ทีำ�ทำำ�ง�นจำริงิ

กันเลยไหมล่ะ?

จำนนิ�วไป่ติิดอุยู่ในเค้ริ่�อุงหมนุ
กรณี์ตัิวอุย่�งอุย่�งนี�ก็มีให้เห็นอุยู่

ถู้�ไม่ระวงันี�
อุนัติร�ยเลยนะค้ะ

อุ่�อุ
แต่ิแค่้ป่ริบััอุะไรนิดหน่อุย
ก็ป้อุงกันได้แล้วนะ

ติอุนทีำ�ทำำ�ค้ว�มสะอุ�ดพ่�นโรงง�น
ก็ต้ิอุงตัิ�งป้�ยบัอุกอุยู่เสมอุ

น่�กลัว…

อุย่�งเช่น
ก�รสร�้งกฎให้สวมใส่
รอุงเท้ำ�ทีำ�ล่�นได้ย�ก

ค้ำ�เต่ิอุนค้ำ�เต่ิอุน

โป่รดเดินด้วยค้ว�มโป่รดเดินด้วยค้ว�ม
ระมัดระวงัระมัดระวงั
เน่�อุงจำ�กพ่�นล่�นได้ง�่ย!เน่�อุงจำ�กพ่�นล่�นได้ง�่ย!

โอุ้โอุ้



กรณี์ทีำ� 1:
บัทำก�รค้วบัค้มุเค้ริ่�อุงจำกัร

อุรณุ์
สวสัดิ�
ค้ร�้บั

อุรณุ์สวสัดิ�
อุ�้ว?
หัวหน้�ล่ะค้ริบัั?  

ก็วนันี�
หัวหน้�ติิด
ป่ระชุมไง

จำริงิด้วยสิ
ค้ริบัั

เอุ�ล่ะ เริ ิ�มจำ�กม�ติรวจำ
สอุบั
ชุดทำำ�ง�นกัน
ก่อุนเลย!

ค้ริบัั!

ติรวจำสอุบัเริยีบัรอุ้ย!
งั�นก็ม�เริ ิ�ม
ทำำ�ง�นกันได้เลย

ค้ริบัั!

หัวขอุ้ก�รติรวจำสอุบัชุดทำำ�ง�น

ค้ณุ์สวมหมวกแล้วหริอุ่ยัง?

ค้ณุ์ได้เก็บัป่ล�ยแขนเส่�อุและเส่�อุตัิวนอุก
ให้มิดชิดแล้วหริอุ่ยัง?

ค้ณุ์สวมหน้�ก�กแล้ว
หริอุ่ยัง?

ค้ณุ์ได้ใส่ช�ยเส่�อุตัิวนอุก
ลงในก�งเกงแล้วหริอุ่ยัง?

ค้ณุ์ได้สวมถูงุม่อุแล้วหริอุ่ยัง?

ค้ณุ์ได้สวมรอุงเท้ำ�ทีำ�ทำำ�ง�นได้สะดวก
แล้วหริอุ่ยัง?

* ต้ิอุงรวบัผมให้อุยู่ในหมวก

* ติรวจำสอุบัให้ดีว�่พ่�นรอุงเท้ำ�
สึกหริอุ่ไม่

* เค้ริ่�อุงป่ระดับัอุย่�งเช่น
สรอุ้ยค้อุ แหวน น�ฬิิก� ฯลฯ ให้ถูอุดอุอุก



ห่อุ?

ไม่เป็่นรปู่เป็่นร�่ง
เลยนี�น�!!

ดนีู�หน่อุยสิ
ค้ริบัั

รปู่ร�่ง
ป่ระหล�ด…

ป่กติิหัวหน้�เค้้�จำะ
เปิดติรงนี�

แล้วกำ�จำดัข�้วทีำ�
จำบััตัิวเป็่นก้อุนทิำ�งไป่
เนอุะ

ม�ช่วยหน่อุยสิ!
แต่ิว�่…

ถู้�มีปัญห�
ให้ติิดต่ิอุม�นะ

อุย่�ทำำ�ง�นอุ่�น
นอุกเหน่อุจำ�กทีำ�บัอุก

...ก็ค้ง
ไม่เป็่นไรมั�ง

ค้ร�้บั

เหม่อุนว�่ข�้วจำะ
ไป่ติิด
อุย่�งทีำ�คิ้ดไวเ้ลย

ทีำนี�ก็โอุเค้แล้ว

ว�้ย!!ทีำนี�ก็เริยีบัรอุ้ย



เธอุทำำ�อุะไร
ลงไป่สินะ!

หว�
ผมไม่รูน้ะค้ริบัั～!

เกิดอุะไรขึ�น!?

หัวหน้�!

ทำำ�อุะไรโดยพลก�ร
ถู้�บั�ดเจำบ็ัไป่จำะว�่ยังไง!

ทำำ�ไมถึูงคิ้ดทีำ�จำะ
ไป่ซ่ึ่อุมบัำ�รงุ
โดยพลก�รล่ะ ไม่ใช่แค่้กดปุ่่ มหยุดเท่ำ�นั�น

แต่ิต้ิอุงปิดสวติิช์ด้วย!

ม่อุเร�อุ�จำจำะไป่ติิดอุยู่ในเค้ริ่�อุงหมนุ

จำนได้ริบัับั�ดเจำบ็ัได้
ต้ิอุงระวงันะ!

ริกัษ�กฎกันด้วยสิ
ก�รมีค้ว�มริบััผิดชอุบั
มันเป็่นเริ ่�อุงทีำ�น่�ช่�นชมม�กก็จำริงิ…

แต่ิก�รซ่ึ่อุมบัำ�รงุ
ถู้�ไป่ทำำ�โดยพลก�ร
มันอุนัติร�ยม�กนะ!!

หว�～

..........

ขอุโทำษค้ร�้บั/ค่้�!



กรณี์ทีำ� 2:บัทำก�รทำำ�ค้ว�มสะอุ�ด
วนันี�จำะให้
ทำำ�ค้ว�มสะอุ�ดไลน์
ผลิตินะ

ขอุให้ระวงั
ในก�รใช้ส�ร
เค้มีให้ดี!

เธอุต้ิอุงสวมถูงุม่อุ
กับัแวน่ติ�นิรภยัด้วยนะ

…
ไวใ้จำได้เลยค้ริบัั!

ล่มถูงุม่อุกับั
แวน่ติ�นิรภยัซึ่ะได้

แต่ิถู้�ไม่ริบีั
เดี�ยวจำะทำำ�ให้รุน่พี�
เด่อุดรอุ้นไป่ด้วยนี�สิ

ก็ค้ง
ไม่เป็่นไรมั�ง

อุอุ่～
...ชักจำะรูสึ้กว�่
ม่อุมันแป่ล๊บั ๆ ขึ�นม�
แล้วสิ…

เอุ�น่� ถู้�ริบีั
ทำำ�ให้เสริจ็ำ
ก็ไม่เป็่นไรหรอุก!

อุะ๊…!

ส�รทำำ�ค้ว�มสะอุ�ดส�รทำำ�ค้ว�มสะอุ�ด
ฆ่่�เช่�อุด้วยด่�งฆ่่�เช่�อุด้วยด่�ง



อุุบ๊ั!

เข�้ติ�!

ถู้�จำะใส่
แวน่ติ�นิรภยัม�...

ต้ิอุงริบีัเช็ดแล้ว!

อุอุ่～...

ชักจำะรูสึ้กว�่
ทัำศนวสัิยมันเบัลอุ ๆ 
ซึ่ะแล้วสิ...

ช่วยด้วย
ค้ร�้บั!

เป็่นอุะไรไป่น่ะ!?
ติ�แดงเชียวนะ!!

เจำบ็ั～!

กึ�ย!

เธอุล่มสวม
แวน่ติ�นิรภยัสินะ...



ริบีัไป่ห้อุง
พย�บั�ลเลย!

หว�～

แผลจำ�กส�ร
เค้มีน่ะค้ริบัั

เฮ!้
เป็่นอุะไรริึ
เป่ล่�!

หัวหน้�～

ให้ติ�ยสิ...!

เร�มีกฎว�่ต้ิอุงสวม
ถูงุม่อุกับั
แวน่ติ�นิรภยัอุยู่
เสมอุนะ!

ด่�งค้ว�มเขม้
ขน้สงู
มันกัดกรอุ่น
ผิวหนังได้

ถู้�มันไป่ถูกูม่อุหริอุ่ดวงติ�
ต้ิอุงริบีัล้�งอุอุกทัำนทีำ
แล้วไป่ให้แพทำย์วนิิจำฉัย
นี�ก็เป็่นกฎนะ

ก�รริกัษ�กฎถู่อุเป็่น
ก�รป้อุงกันตัิวเอุง

จำ�กนี�ไป่ผมจำะ
ระวงัค้ริบัั

หัวหน้�…!

ห้อุงพย�บั�ลห้อุงพย�บั�ล

ฮ�่ฮ�่ฮ�่ฮ�่ฮ�่ฮ�่



กรณี์ทีำ� 3:บัทำก�รขนย้�ย
เอุ�ล่ะ!

ไป่เอุ�ส่วนต่ิอุไป่
ม�เลยละกัน!

รอุงเท้ำ�นั�น

ห่อุ?
เดี�ยวผมเอุ�
ส่วนขอุงรุน่พี�
ม�ให้ด้วยเลย
นะค้ริบัั

โทำรมน่�ดเูลย
นะ...

ใช่เลยค้ริบัั

พ่�นรอุงเท้ำ�ก็สึก
ไป่หน่อุยด้วยค้ริบัั

ไป่เป่ลี�ยนคู้่ใหม่
เถูอุะ...

เดี�ยวเป่ลี�ยนพรุง่
นี�ค้ริบัั!

เดี�ยวเถูอุะ!
อุย่�วิ�งสิ

โอุะ๊ ขอุโทำษนะ!

ขนไป่ทีำละ
กล่อุงสิ!

มัน
อุนัติร�ยนะ!

ไม่เป็่นไรค้ริบัั!

ป่อุกเป่ล่อุก
เสริจ็ำแล้ว--!



ป่วดหลังจำงั
...

กลับัม�แล้วค้ริบัั

ม�ช้�ไป่...

เป็่นอุะไรริเึป่ล่�!

โอุย๊...



ค้...

ค้ริบัั...

ถู้�บั�ดเจำบ็ัไป่
ค้รอุบัค้ริวัค้น
สำ�คั้ญ
จำะเสียใจำเอุ�นะ

ถู้�มีสัมภ�ระม�กชิ�น
ก็ให้ใช้รถูเขน็ดีกว�่

ยิ�งทีำ�ทำำ�ง�นทีำ�มีก�รใช้
มีดด้วย
ยิ�งต้ิอุงระวงัเป็่น
พิเศษ

ค่้อุงี�นะ

เฮอุ้--

ถู้�พ่�นรอุงเท้ำ�สึก
มันจำะล่�นได้ง�่ย

ถู้�รูตั้ิวว�่สึก
ก็ให้เป่ลี�ยนคู้่ไป่เลย

ถึูงจำะริบีัแค่้ไหน
ก็ห้�มวิ�งนะ

ถู้�พ่�นทีำ�เปียก
หริอุ่มีเศษผักติกอุยู่
จำะทำำ�ให้ล่�นได้ง�่ย

ดังนั�น ถู้�รูตั้ิวก็ให้
ทำำ�ค้ว�มสะอุ�ดทัำนทีำ



จุดุท่ี่�ต้้องระวังัในงานผลิิต้อาหารแลิะเครื่่�องด่�ม

จำดุทีำ�ต้ิอุงระวงั

เม่�อุเกิดปัญห�ขึ�น
ให้ร�ยง�นหัวหน้�ทัำนทีำ!

ป่ฏิิบััติิติ�มหลัก 4 ส. 
อุย่�งเค้รง่ค้ริดั

ใช้รถูเขน็ในก�รขนย้�ยขอุง

ทีำนี�ค้งจำะเข�้ใจำดีแล้วใช่ไหม
ว�่อุนัติร�ยมันอุยู่ใกล้ตัิวเร�
ม�กกว�่ทีำ�คิ้ดน่ะ?

สขุอุน�มัยและค้ว�มป่ลอุดภยัในทีำ�ทำำ�ง�น
เป็่นเริ ่�อุงสำ�คั้ญทีำ�แต่ิละค้นต้ิอุงใส่ใจำ
และริกัษ�กฎระเบีัยบัให้ดี

ทีำนี�ลอุงม�
ย้อุนดกูรณี์ศึกษ�
อุกีค้ริั�งกันเถูอุะ

ค้ว�มซุ่ึ่มซ่ึ่�มขอุงตัิวละค้รในเริ่�อุง
มันค้ล้�ยใค้รบั�งค้นเลยเนอุะ ห่อุ?

ว�่ยังไงนะ?

ไอุห้ย�…ไอุห้ย�…

ถู้�มีสัมภ�ระม�กชิ�น
ก็ให้ใช้รถูเขน็ดีกว�่

ติรวจำสอุบัเริยีบัรอุ้ย!
งั�นก็ม�เริ ิ�ม
ทำำ�ง�นกันได้เลย

ค้ริบัั!

ม�ช่วยหน่อุยสิ!
แต่ิว�่…

อุย่�ทำำ�ง�นอุ่�น
นอุกเหน่อุจำ�กทีำ�บัอุก

...ก็ค้ง
ไม่เป็่นไรมั�ง

ค้ร�้บั



เรื่ ่�องพวักน้่ก็ต้้องระวังั!
เคล็ิดลัิบเพ่�อควัามปลิอดภัยแลิะสุขภาพท่ี่�ด่!

ระวงัถูกูค้ว�มเย็น
จำ�กน้ำ�แขง็แห้งกัด!

ใช้รถูเขน็โดยค้ำ�นึงถึูง
ก�รใช้ง�นอุย่�งป่ลอุดภัยอุยู่เสมอุ!

ว�งขอุงซ้ึ่อุนกันใน
ค้ว�มสงูทีำ�
ส�ม�รถูมอุงเห็นข�้ง
หน้�ได้

มาที่ำางานด้วัยควัามระมัดระวังั

เพ่�อไม่ให้คนในครอบครื่วััแลิะเพ่�อน

ต้้องมาคอยเป็นห่วังกันเถอะ!

ระวงัส่วนขอุงร�่งก�ยไป่ติิด
อุยู่กับัเค้ริ่�อุงหมนุ!

งานผลิิต้อาห
ารแลิะเครื่่�อง

ด่�ม

อุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น
เป็่นปัญห�ใกล้ตัิวทีำ� ไม่ใช่
เริ ่�อุงขอุงค้นอุ่�นอุย่�งแน่นอุน

เวล�ทีำ�มีอุะไรเกิดขึ�น
ก�รค้อุยติิดต่ิอุส่�อุส�ร
กับัค้นในทีำ�ทำำ�ง�นอุยูเ่สมอุ
ก็เป็่นเริ ่�อุงสำ�คั้ญเหม่อุนกันนะ

เอุ�ล่ะ!
ม�ใส่ใจำเริ ่�อุงอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น
แล้วม�พย�ย�มในทำกุ ๆ วนักันเถูอุะ!

อุย�กจำะให้จำำ�กันไวว้�่
ก�รริกัษ�กฎระเบีัยบัถู่อุเป็่น
ก�รป่กป้อุง "ร�่งก�ย" "
ค้รอุบัค้ริวั" 
และ "ก�รใช้ชีวติิ"

อุ่�อุ อุ่�อุอุ่�อุ อุ่�อุ



เรื่ย่นรูผ่้านรูปวัา
ด

มารูถึ้งอันต้รายท่ี่�ซ่อนตั้วัอยู่ขณะที่ำางานในท่ี่�ที่ำางานกันเถอะ!
การฝึกอบรมเพ่�อคาดการณ์อันต้ราย (KYT)

ขนขอุงหนักด้วย
รถูเขน็!

สำ�หริบััพ่�นเปียก
ให้ริบีัเช็ดก่อุนไป่
ทำำ�อุย่�งอุ่�น!

ปิดแหล่งจำ�่ยไฟหลัก
ก่อุนเป็่นอุนัดับัแรก!

มาคิดกันวัา่ต้รงไหนอันต้รายบ้าง!

ต้รงน้่เป็นจุดุ
อันต้ราย!

ลิองมาคิดกันวัา่ยังม่ต้รงจุดุไหนอ่กท่ี่�อันต้ราย

เข�้ใจำได้ด้วยก�ริต์ินู
สขุอุน�มัยและค้ว�มป่ลอุดภัยในง�นผลิติอุ�ห�รและเค้ริ่�อุงด่�ม
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