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宿泊業の安全衛生
เข้า้ใจได้้ด้้วยการ์ต์ูนู
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยในอุตูสุาหกรรมัโรงแรมั

ん が でで わ か る ภัาษาไทย
タイ語版



วันัน้�เรามาเรีย้นร้ �เก้ี่�ยวักัี่บ
สุขุอนามัยและควัามปลอดภัยั
ในอตุสุาหกี่รรมโรงแรมกัี่นเถอะ!

"หกี่ล�ม" กัี่บ "ตกี่จากี่ท้ี่�สุง้/พลัดตกี่" 
เกิี่ดข้�นบ่อยเลยนะเน้�ย…

อตุสุาหกี่รรมโรงแรม
เป็นงานสุดุวัเิศษท้ี่�เราจะได�
บรีกิี่ารลก้ี่ค�าด�วัยใจเลยเนอะ

นั�นสิุ!

แต่ถ้งจะเป็นท้ี่�ที่ำางานอย่างนั�น
ก็ี่เกิี่ดอนัตรายหรีอือบัุติเหตจุากี่
กี่ารที่ำางาน
ได�เหมือนกัี่นนะ

งั�นก็ี่มาดสุ้าเหตหุลักี่ ๆ 
ท้ี่�ที่ำาให�เกิี่ดอนัตรายหรีอือบัุติเหตุ
จากี่กี่ารที่ำางานกัี่นเถอะ

แถมยังม้ภัาพลักี่ษณ์์
ท้ี่�ดห้รห้ราด�วัย
ผมน้�หลงใหลเลยล่ะ ท้ี่�ที่ำางานก็ี่สุวัยงาม

ดม้้เสุน่ห์!

อ�างองิ : "ข�อมล้วัเิคราะห์อนัตรายหรีอือบัุติเหตจุากี่กี่ารที่ำางาน/อตุสุาหกี่รรมโรงแรม ผล
รวัมย่อย (ปี 2018)" สุมาคมกี่ลางเพื�อกี่ารป้องกัี่นอนัตรายหรีอือบัุติเหตจุากี่กี่ารที่ำางาน

(ปรีบัปรงุ สิุงหาคม 2019)

เอ!๋

จำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�นจำำ�นวนก�รเกิดอุบัุัติิเหติจุำ�กก�รทำำ�ง�น

１ หกี่ล�ม 761 ครีั�ง

2 ตกี่จากี่ท้ี่�สุง้/พลัตตกี่ 264 ครีั�ง

3 กี่ารเคลื�อนไหวัผิดท่ี่าที่าง/กี่ารเคลื�อนไหวัผิดธรรมชาติ 165 ครีั�ง

4 กี่ารชนอย่างรุนแรง 111 ครีั�ง

5 โดนบาด/ถลอกี่ 86 ครีั�ง



ถก้ี่ต�องเลย
เรี ิ�มจากี่ "หกี่ล�ม"
แบ่งเป็นประเภัที่ใหญ่่ๆ  ได� 3 
ประเภัที่

เพราะภัายในอาคารกี่วั�างๆ อย่างเช่น
โรงแรมหรีอืเรีย้วักัี่งม้กี่ารเคลื�อนท้ี่�บ่อยน่ะ

จรีงิด�วัย 
อย่างในละครหรีอืใน
หนังก็ี่ดว้ัุน่วัายนะ

กี่ารต�องเรง่รีบ้บ่อย ๆ 
เพื�อไม่ให�ลก้ี่ค�ารอ
ก็ี่คงเป็นสุาเหตหุน้�งด�วัยล่ะ

ต�องที่ำายังไงถ้งจะ
ป้องกัี่นกี่ารหกี่ล�มได�นะ?

สุะสุางกัี่บสุะดวักี่
น้�วัุน่วัายอย่้นะ…

วัา่งา่ย ๆ ก็ี่คือระวังั
ไม่ให�หกี่ล�มก็ี่พอแล�วัใช่ไหมล่ะ?

ไม่ใช่แค่ตัวัเอง 
แต่กี่ารจดัท้ี่�ที่ำางาน
ไม่ให�คนอื�นหกี่ล�มด�วัย
ก็ี่เป็นเรี ื�องท้ี่�ต�องที่ำาให�ได�นะ!!

ค..ครีบับบบ!

แน่นอนวัา่ต�องระวังัเองด�วัย
แต่กี่ารจดัสิุ�งของรอบตัวัให�เป็นระเบ้ยบ
เพื�อสุร�างสุภัาพแวัดล�อมท้ี่�หกี่ล�มได�ยากี่
ก็ี่เป็นเรี ื�องท้ี่�สุำาคัญ่เหมือนกัี่นนะ

"ลื�น"
"สุะดดุ"
"กี่�าวัพลาด"

หือ?

สุะสุาง
สุะดวักี่
สุะอาด

สุขุลักี่ษณ์ะ
↓
4สุ.

ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่ฮ่า่



ต่อไปก็ี่กี่าร "พลัดตกี่"
พนักี่งานในอตุสุาหกี่รรมโรงแรม
ม้โอกี่าสุใช�บันไดบ่อย
อบัุติเหตจุากี่กี่ารพลัดตกี่ก็ี่เลยบ่อยด�วัย

กี่ารพลัดตกี่อาจนำาไปสุ้่
กี่ารบาดเจบ็หนักี่
อย่างเช่นกี่ระดก้ี่หักี่ได� 
ต�องระมัดระวังัเลยล่ะ

"กี่ารเคลื�อนไหวัผิดท่ี่าที่าง/
กี่ารเคลื�อนไหวัผิดธรรมชาติ "

ยกี่ตัวัอย่างเช่นเคสุ
จากี่ที่ำางานท้ี่�ต�องยืนเป็นเวัลานาน

ถ�าอย่างนั�น

มาด้

ท้ี่�ที่ำางานจรีงิกัี่นเถอะ!

หรีอืขนสัุมภัาระ
ให�ลก้ี่ค�าจนปวัดหลังน่ะ

ถ�าบาดเจบ็หนักี่จนที่ำางานไม่ได�
คนในครอบครีวััก็ี่จะเป็นห่วัง
แถมยังเดือดร�อนเรี ื�องรายได�ด�วัยนะ...

เพราะอย่างนั�น
กี่ารเตรีย้มพร�อมอย้่เสุมอจง้
เป็นเรี ื�องสุำาคัญ่

อย่างกี่ารสุวัมรองเที่�าท้ี่�ลื�นยากี่
หรีอืเช็คสุถานท้ี่�อนัตรายในท้ี่�ที่ำางาน
ก็ี่ควัรเตรีย้มให�พร�อมล่วังหน�า

ท้ี่�เหลือก็ี่
กี่ารลงมือที่ำาอะไรโดยเผื�อเวัลาไวั�ด�วัย
ก็ี่เป็นเรี ื�องสุำาคัญ่เหมือนกัี่น

ง้�น้�เอง...

ถ้งพนักี่งานที่กุี่คน

กี่รณุ์าอย่างวัิ�งบนบันไดด�านหลังกี่รณุ์าอย่างวัิ�งบนบันไดด�านหลัง

* โดยเฉพาะวันัท้ี่�ฝนตกี่จะลื�นงา่ย* โดยเฉพาะวันัท้ี่�ฝนตกี่จะลื�นงา่ย

ต�องระวังัเป็นพิเศษ!!ต�องระวังัเป็นพิเศษ!!

โอ�โอ�
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เชิญ่ค่ะ!

ホテルフロント：
神埼（23歳・女性）

ホテルフロント：
秋山（32歳・男性）

ฝนตกี่!?

ต�องเก็ี่บป้ายคาเฟ่่
เข�ามาแล�วัล่ะ!

รุน่พ้�ก็ี่
ดยุ้่ง ๆ อย้่ด�วัย…

วันัท้ี่�ฝนตกี่
ต�องเดินระวังัด�วัยนะ!

……

ยังตกี่ปรอยๆ อย้่เลยยังตกี่ปรอยๆ อย้่เลย
คงไม่เป็นไรหรอกี่น่า!คงไม่เป็นไรหรอกี่น่า!

หนักี่เอาเรี ื�อง
นะเน้�ย~

แต่ก่ี่อนท้ี่�จะตกี่หนักี่
ก็ี่ต�อง...ฮ่บ้

เอาล่ะ! ท้ี่�น้�ก็ี่
ไม่เป็น

ไร

ยินด้ต�อนรีบั!ยินด้ต�อนรีบั!

ตั�งแต่เมื�อไหร่ตั�งแต่เมื�อไหร่

ชำาเลืองชำาเลือง

ครีดืครีดื



จ...

เจบ็

สุะโพกี่กี่ระแที่กี่เลย...
เชิญ่ค่ะ
ยินด้ต�อนรีบั!

กี่�าวัเที่�า...

ระวังั...

เออ่
เป็นอะไรไปคะ?

เปล่าค่ะ!
ไม่ม้อะไรค่า!!

สัุมภัาระม้สัุมภัาระม้
เท่ี่าน้�ใช่ไหมคะ?เท่ี่าน้�ใช่ไหมคะ?

อย่าให�ลื�นอย่าให�ลื�น

เด้�ยวัจะพาไปเด้�ยวัจะพาไป
ท้ี่�ฟ่รอนต์นะคะท้ี่�ฟ่รอนต์นะคะ

ก็ี่ยังงั�นล่ะก็ี่ยังงั�นล่ะ
ฮ่ะฮ่ะฮ่ะฮ่ะฮ่ะฮ่ะ



คณุ์ลก้ี่ค�า

เด้�ยวัผมนำาที่าง
ให�นะครีบั

รอดไปท้ี่-!

เอาล่ะ

ขอพด้อะไรหน่อย
ได�ไหมครีบั?

ยังด้ท้ี่� ไม่ได�รีบับาดเจบ็

แต่วันัท้ี่�ฝนหรีอืหิมะตกี่
พื�นจะเปียกี่
จนที่ำาให�ลื�นได�งา่ย
ต�องระวังันะ

เมื�อบรีเิวัณ์เที่�าลื�นงา่ย
แล�วัยกี่ของด�วัยท่ี่าท้ี่�ผิดธรรมชาติ
ก็ี่จะเป็นสุาเหตขุองกี่ารปวัดหลัง
ได�นะครีบั

ค่ะ...

แล�วัก็ี่ท้ี่�ล็อบบ้�จะม้ลก้ี่ค�าเยอะ 
คณุ์ต�องเคลื�อนไหวัโดยระวังัรอบๆ 
ตัวัอย่้เสุมอ

ค่ะ......

น้�ผมเตือนคณุ์เรี ื�องน้�
เป็นรอบท้ี่�เท่ี่าไหร่
แล�วัเน้�ย… 2 ไม่สิุ

ครีั�งท้ี่� 3 ค่ะ

ก็ี่โดนโมโห
ไปตามระเบ้ยบค่ะ

ขอโที่ษครีบั!ขอโที่ษครีบั!
เป็นอะไรไหมครีบัเป็นอะไรไหมครีบั

ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ 
ฉันเองก็ี่ไม่ทัี่นระวังั...ฉันเองก็ี่ไม่ทัี่นระวังั...

ก้ี่�ยก้ี่�ย

ขอโที่ษค่า…ขอโที่ษค่า…



ホテル厨房：
風間（23歳・男性）

ホテル厨房：
小沢（20歳・女性）

เอาล่ะ!

2 กี่ล่อง
เรีย้บร�อย-!

เอาสุ่วันต่อไป
มาเลยละกัี่น!

เด้�ยวัฉันเอา
สุ่วันของเธอ
มาให�ด�วัยเลย

...รุน่พ้�

รองเที่�าค้นั่�น

หือ?

โที่รมน่าด้
เลยนะคะ...

โอะ๊

อ�อ! จรีงิ ๆ พื�นรองเที่�า
ก็ี่สุ้กี่แล�วัล่ะ!

เปล้�ยนค้น่่าจะ
ด้กี่วัา่นะคะ…

ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไร!

กี่ล่องเด้ยวั
พอไหม?

เด้�ยวัเหอะ!
อย่าวัิ�งสิุ

อนัตราย!

ขอโที่ษครีบั!

มันอนัตรายนะ!

ขนไป
ท้ี่ละกี่ล่องสิุ!

อก้ี่นิดเด้ยวัเอง
ไม่เป็นไรครีบั!
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ไวั�ท้ี่หลัง!ไวั�ท้ี่หลัง!



เจบ็-

สุะโพกี่กี่ระแที่กี่
ซะได�...

กี่ลับมา

แล�วั......

เป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหม



......รุน่พ้�

ถ�าพื�นรองเที่�าสุ้กี่
มันจะที่ำาให�ลื�นงา่ยนะ
เปล้�ยนค้่ใหม่ด้กี่วัา่ค่ะ

แล�วัก็ี่
ไม่วัา่จะรีบ้ขนาดไหน
ก็ี่ไม่ควัรวัิ�งโดยไม่ระวังั
นะคะ

ท้ี่�ที่ำางาน
ม้ "4สุ." เป็น
พื�นฐานค่ะ

ถ�าพื�นเปียกี่หรีอื
ม้เศษผักี่ตกี่อย้ท้่ี่�พื�นก็ี่จะ
ที่ำาให�ลื�นล�มได�งา่ยนะคะ

สัุมภัาระท้ี่�วัางไวั�ท้ี่�พื�น
ก็ี่อาจที่ำาให�สุะดดุได�
ควัรเก็ี่บให�เป็นระเบ้ยบนะคะ

สัุมภัาระท้ี่�วัางไวั�ท้ี่�พื�น
ก็ี่อาจที่ำาให�สุะดดุได�
ควัรเก็ี่บให�เป็นระเบ้ยบนะคะ

แล�วัถ�าทัี่�งสุองมือไม่วัา่ง
เพราะถือของอย้่
ก็ี่ควัรใช�รถเขน็ของหรีอื
เรีย้กี่ให�คนท้ี่�อย้่ใกี่ล� ๆ 
มาช่วัยจะด้กี่วัา่นะคะ

ถ�าบาดเจบ็ไป
คนในครอบครีวัั
จะเสุ้ยใจมากี่นะคะ

เราที่กุี่คนมารว่ัมมือกัี่นเพื�อ
สุร�างท้ี่�ที่ำางานท้ี่�สุดใสุ สุนุกี่ 
และปลอดภัยักัี่นเถอะค่ะ
ตกี่ลงนะคะ?

ค...

ครีบับ...



ホテルフロント：
神埼（23歳・女性） ホテル厨房：

風間（23歳・男性）

โอะ๊!
อะ๊!

เหนื�อยหน่อยนะ

เหนื�อยหน่อยนะ

เอาโต๊ะตัวันั�น
มาที่ำาไมเหรอ?

เหมือนกี่ระดาษท้ี่�แปะไวั�เหมือนกี่ระดาษท้ี่�แปะไวั�
มันจะลอกี่ออกี่มาน่ะมันจะลอกี่ออกี่มาน่ะ
เลยจะเอามาเป็นท้ี่�วัางเที่�าเลยจะเอามาเป็นท้ี่�วัางเที่�า

จรีงิด�วัย

แต่วัา่ตั�งบันไดเอา
ไม่ด้กี่วัา่เหรอ?

เอาน่า
ไม่เป็นไรหรอกี่!

แล�วัเธอล่ะ?

ลก้ี่ค�าบอกี่ให�
"เอาผ�าห่มมาสุองผืน"
มาให�น่ะ

แต่ลิฟ่ต์ก็ี่
ไม่ลงมาสัุกี่ท้ี่

เด้�ยวัลก้ี่ค�าจะรอนาน
เด้�ยวัฉันลงบันไดไปละกัี่น!

มือไม่วัา่งทัี่�งสุองมืออย่างนั�น
รอลิฟ่ต์น่าจะด้กี่วัา่มั�ง?

คงไม่เป็นไรหรอกี่
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ไปล่ะนะไปล่ะนะ

ได�ได�



อมื

แต่ก็ี่...

ปวัดสุะโพกี่แฮ่ะ

!?

น้�พวักี่คณุ์

ที่ำาอะไรอย้เ่น้�ย…?

โครมโครม

เป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหม



ฟังนะคะ?

ตั�งใจฟัง
ให�ด้เลยนะครีบั

ไม่วัา่ของจะเบาแค่ไหน
แต่ถ�ามือไม่วัา่งทัี่�งสุองมือ
ก็ี่ให�ใช�ลิฟ่ต์แที่นบันได

เวัลาที่ำางานบนท้ี่�สุง้
ก็ี่ให�ตั�งบันไดนะคะ

พวักี่ของท้ี่� ไม่มั�นคง
อย่างโต๊ะหรีอืเกี่�าอ้�
ห�ามเอามาใช�เป็นท้ี่�วัางเที่�า
เด็ดขาดเลยนะคะ

แล�วัก็ี่
ตอนท้ี่�ร้ �สุ้กี่ไม่สุบาย
ควัรปรีก้ี่ษาผ้�ดแ้ลนะครีบั

ถ�าฝืนไป
อากี่ารอาจแย่ลงได�นะคะ

ตามน้�ล่ะครีบั!
เข�าใจแล�วัใช่ไหมคะ!?

ครีบั/ค่ะ......

แน่นหนา!แน่นหนา!
แผ่นประคบแผ่นประคบ



ท้ี่น้�คงจะเข�าใจด้แล�วัใช่ไหม
วัา่อนัตรายมันอย้่ใกี่ล�ตัวักี่วัา่ท้ี่�คิด?

สุขุอนามัยและควัามปลอดภัยัในท้ี่�ที่ำางาน
เป็นเรี ื�องสุำาคัญ่ท้ี่�แต่ละคนต�องใสุ่ใจ
และรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบให�ด้

ท้ี่น้�ลองมา
ย�อนดก้ี่รณ้์ศ้กี่ษา
อก้ี่ครีั�งกัี่นเถอะ

ควัามซุ่มซ่ามของตัวัละครในเรีื�องควัามซุ่มซ่ามของตัวัละครในเรีื�อง
มันคล�ายใครบางคนเลยเนอะมันคล�ายใครบางคนเลยเนอะ อื�อ?

วัา่ยังไงนะ?

ไอ�หยา...ไอ�หยา...

จดุ้ท่�ควรระวงัในธุรุกิจโรงแรมั

เพื�อป้องกัี่นไม่ให�หกี่ล�ม จง้ควัรใสุ่ใจใน 4S (ด้
สืุ�อกี่ารสุอนประกี่อบ) อย้เ่สุมอ

ใสุ่ใจกี่ารเคลื�อนไหวัของลก้ี่ค�าอย้่เสุมอ เพื�อไม่
ให�เกิี่ดอบัุติเหตอุย่างเช่นกี่ารหกี่ล�มหรีอื
กี่ารชนอย่างรุนแรง

หมัั�นมัองไปรอบข้า้ง

การทำางานบนท่�สูุง

4สุ.

การข้นย้ายสัุมัภัาระ

เมื�อต�องที่ำางานบนท้ี่�สุง้ ขอให�ใช�บันไดให�ถก้ี่วัธิี้ หล้กี่เล้�ยงกี่ารข้�นลงบันไดถ�ามือไม่วัา่งทัี่�งสุอง
ข�าง



อนัตรายหรีอือบัุติเหตจุากี่กี่าร
ที่ำางาน
เป็นปัญ่หาใกี่ล�ตัวัท้ี่� ไม่ใช่
เรี ื�องของคนอื�นอย่างแน่นอน

เวัลาท้ี่�ม้อะไรเกิี่ดข้�น

เอาล่ะ! มาใสุ่ใจเรี ื�องสุขุอนามัย
และควัามปลอดภัยั
แล�วัมาพยายามในที่กุี่ ๆ 
วันักัี่นเถอะ!

กี่ารคอยติดต่อสืุ�อสุาร
กัี่บคนในท้ี่�ที่ำางานอย้่เสุมอ
ก็ี่เป็นเรี ื�องสุำาคัญ่เหมือนกัี่นนะ

อยากี่จะให�จำากัี่นไวั�วัา่
กี่ารรีกัี่ษากี่ฎระเบ้ยบถือเป็น
กี่ารปกี่ป้อง "รา่งกี่าย" 
"ครอบครีวัั" 
และ "กี่ารใช�ช้วัติ"

อื�ออื�ออื�ออื�อ

ระวงัการหกล้มั
ในสุถานท่�ท่� ไม่ัคาด้คิด้!

นอนหลับให้เพ่ียงพีอ
เม่ั�อเลิกงานกะดึ้ก!

ระวงัไม่ัให้
ถกูประตูหูน่บ!

ข้นข้องด้้วย
ท่าทางท่�ถกูตู้อง!

ธุรุกิจโร
งแรมั

ยกี่ของข้�นมาโดย
ออกี่แรงท้ี่�หลังอย่างเด้ยวั
โดยไม่ได�งอเขา่

งอเขา่
แล�วัยกี่ของข้�นมา
โดยอาศัยแรงของเขา่
และขา

NG

OK

เร ื�อุงพวกน้ีก็ต้ิอุงระวงั!
เคล็ดลับัเพื�อุคว�มปลอุดภัยและ
สขุภ�พทีำ�ดี!



เข�าใจได�ด�วัยกี่ารีต์น้
สุุข้อนามััยและความัปลอด้ภััยใน
อุตูสุาหกรรมัโรงแรมั
เผยแพรเ่มื�อเดือนม้นาคม 2020

เผยแพร:่ กี่ระที่รวังสุาธารณ์สุขุแรงงานและสุวัสัุดิกี่าร
โครงกี่าร: Mizuho Information & Research Institute, Inc.
กี่ำากัี่บดแ้ล: คณ์ะกี่รรมกี่ารสุ่งเสุรีมิกี่ารจดัที่ำาสืุ�อกี่ารสุอนด�านอาช้วัอนามัยและ

ควัามปลอดภัยัในกี่ารที่ำางาน
กี่ารจดัที่ำาสืุ�อกี่ารสุอนเพื�อควัามปลอดภัยัเก้ี่�ยวักัี่บอตุสุาหกี่รรมโรงแรม

ผลิต: Sideranch Inc. 

เร์ย่นรูผ่้่านภัาพี

มาร้ �ถ้งอนัตรายท้ี่�ซ่อนตัวัอย้่ขณ์ะที่ำางานในท้ี่�ที่ำางานกัี่นเถอะ!

การฝึกอบรมัเพ่ี�อคาด้การณ์์อันตูราย (KYT)

ตูรงน่�เป็นจดุ้
อันตูราย!

ด้งรถเขน็โดย
กี่ารหันไปด�านหลัง

หมั�นใสุ่ใจรอบข�าง
อย้่เสุมอ

งอเขา่แล�วั
ค่อยยกี่ข้�นมา

มัาคิด้กันวา่ตูรงไหนอันตูรายบ้าง!

ลองมัาคิด้กันวา่ยังม่ัตูรงจดุ้ไหนอ่กท่�อันตูราย



ติดต่อสุอบถามเก้ี่�ยวักัี่บเอกี่สุารน้�

แผนกี่ควัามปลอดภัยั กี่รมอาช้วัอนามัยและควัามปลอดภัยั สุำานักี่
มาตรฐานแรงงาน กี่ระที่รวังสุาธารณ์สุขุแรงงานและสุวัสัุดิกี่าร


