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อันตรายจากฝุ่นละออง  

PM 2.5 คือฝุ่นละอองประเภทละเอียดที่ขน
จมูกของมนุษย์ ไม่สามารถกรองได้ เพราะมี
ขนาดเล็กมากๆ ไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
ในขณะที่ขนจมูกสามารถกรองได้แค่ฝุ่น
ขนาด 10 ไมครอนเท่านั้น ดังนั้นร่างกายจึง
สูดน าฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ปอด กระแสเลือด 
รบกวนการท างานของอวัยวะต่างๆ   

PM 2.5 มาจากไหน 

- การเผาไหม้ จากบริษัทอุตสาหกรรม

เกษตรขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยแล้วปล่อย PM 

2.5 มากที่สุดถึง 209,937 ตันต่อปี 

- เผาไม้ของเชื้อเพลิง ท้ังดีเซลและแกส๊

โซฮอล์จากเคร่ืองยนต์ โดยเฉลี่ยแล้วปล่อย 

PM 2.5 ประมาณ 50,240 ตันต่อปี 

- การผลิตไฟฟ้า ท าให้มีการปล่อย PM 2.5 

สู่อากาศ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 31,793 

ตันต่อป ี

- สารเคมีและอุตสาหกรรมการผลิต พบมาก

ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง โดยปล่อย PM 2.5 ราวๆ 

65,140 ตันต่อปี นอกจากฝุ่นละออง PM 

2.5 ที่ถูกปล่อยมา ยังรวมไปถึงการรวมตัว

ของก๊าซต่างๆ ก็สามารถท าลาย 

ระบบโอโซนในอากาศและระบบร่างกายของมนุษย์

ได้เช่นกัน เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ไนโตรเจน (NOx) สารปรอท (Hg), แคดเมียม 

(Cd), อาร์เซนิก (As) เป็นต้น 

 

4 โรคร้ายจาก PM 2.5  

1. โรคระบบทางเดินหายใจ PM 2.5 เป็นฝุ่นละออง

ที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (ถ้าเทียบให้เห็น

ภาพคือเล็กกว่าขนาดเม็ดน้ าตาลทราย 1,000 เท่า) 

และมีค่าความเข้มขน้สูงเกิน 120 ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร จึงสามารถเข้าไปถึงถุงลมปอด ท า

ให้ปอดเกิดการอักเสบ ระคายเคือง และเป็นโรค

ระบบทางเดินหายใจได้ 

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด การสูดฝุ่นแบบนี้เข้า

ไปท าให้เลือดข้นได้ และท าให้หัวใจท างานหนักขึน้  

3. โรคผิวหนัง ด้วยอนุภาคของละอองฝุ่น PM 2.5 

ที่เล็กมากๆ มักเป็นสารประกอบพวกคาร์บอนที่มี

คุณสมบัติละลายได้ดีในน้ ามัน จงึสามารถผ่านเข้า

ไปยังเซลล์ผิวหนังได้ ท าปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับ

ผิวหนังท าให้เกิดร้ิวรอย ผิวหมองคล้ า เกิดจุดด่าง

ด าและส่งผลต่อการท างานของเซลล์ผิวในระดับ

ยีน ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของโรค ผิวหนังอักเสบ และ

โรคผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนัง 

4. โรคเย่ือบุตาอักเสบ หรืออาการตาแดง 

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย หรือ

มลพิษในอากาศ เช่น ฝุ่นควันจาก PM 2.5 

เมื่อฝุ่นละอองเข้าสู่เยื่อบุตาจนเกดิการ

อักเสบ ดาแดง แสบตา คันตา ถ้าไม่รุนแรง

มาก อาการจะหายไปเองภายใน 2-3 

สัปดาห์ แต่การพบแพทย์เพ่ือใช้ยาก็จะช่วย

ให้หายเร็วขึ้น ทั้งนี้ทางส านักงานวิจัย

มะเร็งระหว่างประเทศ International 

Agencey for Research on Cancer 

(IARC) ยังบอกอีกว่า การสูดหายใจน าฝุ่น

ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และกา๊ซต่างๆ 

เข้าไป จะยิ่งเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอด และ

ยังมีความสัมพันธก์ับโรคมะเร็งทางเดิน

ปัสสาวะ และโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อีกด้วย 

     อย่างไรก็ตาม คนไทยมักไม่ตะหนักถึง

ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 อาจเพราะฝุ่น

ละอองนัน้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา

เปล่า และไม่รู้โทษของฝุ่น รวมถึงวิธีป้องกัน

ฝุ่นละออง ขนาดเล็กจิ๋วนี้ หรือจ าเป็นต้อง

ท างานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอย่างท่ีเลี่ยง

ไม่ได้ ฉะนั้นการมีประกันสขุภาพไว้ช่วยแบ่ง

เบาภาระค่าใช้จ่ายยามป่วยหนักจึงดีกว่า

เป็นไหนๆ สงสัยเร่ืองประกันสขุภาพ โทร

เลย 1737 พ่ีหมียินดีให้ค าปรึกษาตลอด 24 

ชั่วโมง 
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เสพกี่ครั้งจึงติด 

ถ้านักเรียนถามคุณครูว่า”ผมเคยใช้
ย า บ้ า  ค รั้ ง  ถึ ง  ส อ งค รั้ ง  ผมจ ะ
กลายเป็นคนติดยาไหมครับ” ค าตอบ
ของคุณครู คือ”ตอบไม่ได้”    

คนเรา เม่ือลองยาเสพติดไปแล้ว เร็ว-
ช้าแค่ไหน จึงจะกลายเป็นผู้ติดยาเสพ
ติด ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยทางกรรมพันธุ์ของผู้เสพเอง (ซึ่ง
ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่) บวก
ด้วยตัวตนของผู้เสพเอง  

     นายแพทย์ ทรงเกียรติ ปิยะกะ 
เขี ยนไ ว้ ในหนั งสื อชื่ อ  “คู่ มือการ
ป้องกันการติดยาเสพติดฯ” ว่าปัจจัยที่
จะท าให้คนติดยาเสพติดมี 3 ประการ
คือ  

1.กรรมพันธุ์ มีอิทธิพลต่อการติดถึง 
50% สิ่งที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 
ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม เ ป ร า ะ บ า ง 
(vulnerability) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะ
ติ ด ย า  หรื อ เ ป็ นความฉั บ ไ วทา ง
กรรมพันธุ์ต่อการติดยา แต่เราสามารถ
สร้างปัจจัยบวกเพื่อลดอิทธิพลของ
กรรมพันธุ์ให้ลดน้อยลงหรือหายไปได้ 
ถึงจะมี 

แนวโน้มทางกรรมพันธุ์สูง ถ้าไม่ลองยา ก็
ไม่มีโอกาสติดยา   

2. ตัวสาร มีอิทธิพลต่อการติดถึง 25% 
สารที่เป็นยาเสพติดนั้น จะเข้าไปออกฤทธิ์
ที่สมองท าให้มีการหลั่งสื่อเคมีบางอย่าง
ออกมาอย่างมากมาย   สื่อเคมีเหล่านี้จะ
ท าให้มีความรู้สึกเป็นสุข หรือลดความ
ทุ กข์  เ ม่ื อ ใช้ ย าบ่ อยๆ เข้ า  สมองจะ
เปลี่ยนแปลงไป จะต้องพึ่งยาเท่านั้นจึงจะ
อยู่ได้ และสารบางอย่างจะออกฤทธิ์แรง 
จึงท าให้ติดง่าย การป้องกัน จึงต้องเน้น 
ในการสร้ า งทั กษะ  ในการแสวงหา
ความสุขและลดความทุกข์  โดยไม่พึ่ ง
สารเคมี ที่เป็นยาเสพติด  

3. สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการติด 25% 
สิ่งแวดล้อม ได้แก่  การเลี้ยงดูจากพ่อ
แ ม่  โ ร ง เ รี ย น  เ พื่ อ น    ชุ ม ช น ที่
อยู่ สิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวชักน าให้ตัว
บุคคล มาพบกับ ตัวสาร ท าให้เกิดการ
ทดลองยา     การป้องกันจึงต้องเข้าใจ 

และจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
จึงจะได้ผลดี   

ยาเสพติดทุกชนิด มี ศักยภาพ เป็น
อันตราย และส่งผลถึงชีวิตได้ทั้งสิ้น 
ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยท้ัง 3 ประการ ข้างต้น 
แต่ละคนจะอ่อนไหวไม่เท่ากัน ขณะที่
คนหนึ่ งใช้หลายครั้ งกลับไม่ส่งผล 
ร้ายแรงอะไรเลย ทว่าอีกคน มีความ
เปราะบางทางพันธุกรรม และ ใช้
ปริมาณมาก ก็อาจติดตั้งแต่ลองครั้ง
แรก 

     เราจะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า 
แต่ละคนที่ลองเสพยาเสพติด เขาจะ
ติดทันที หรือไม่  

ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด 
website ส านักงาน ป.ป.ส.  
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By Production Control 

สรปุจ ำนวนไคเซ็นประจ ำปี 2562 

ไคเซ็นรวมประจ ำปี 2562 จ ำนวน 476 เร่ือง โดยประเภท 5ส 195 เรือ่ง /กำรเพิม่ผลผลติ 145 เรือ่ง /     
ควำมปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม 114 เรือ่ง /พลังงำน 12 เรือ่ง และ กำรปรับปรงุประเภท B รวม 10 เรือ่ง 
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By Production Control 

กำรตรวจตดิตำมระบบกำรจัดกำรพลงังำนภำยในองคก์ร ของบรษัิท เอ็มซแีอลเอส 
เอเชยี จ ำกดั จะจัดขึน้ในวนัที ่29 ม.ค. 63 รำยละเอยีดดงันี ้

วนัที ่:   วนัพธุ 29 มกราคม 2563 

เวลา :   15.00-17.30 น. 

สถานที ่:  หอ้งประชมุ 1 อาคารผลติ   

ผูป้ระเมณิ :  คุณวชิา วศิษิฎศ์ภุนิตย/์ คุณจริะพงษ์ บญุปองหา/ คุณอภนิทัธ ์วมิานจนัทร/์ คุณดวงพร จุย้แกว้ 

ผูร้บัการประเมณิ : คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน (EMC) และ สุม่สมัภาษณ์ตวัแทนทุกแผนก 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... 

ประจ ำเดือน มกรำคม 2563 จ านวน 70 รางวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) ส่งค ำตอบท่ีคุณสุกัลยำ (PC)  

พลังงาน 

จงเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องท่ีก าหนดให้ 

1. จ านวนไคเซ็นรวมทั้งหมด ปี2562 มีจ านวนกี่เรื่อง(Kaizen Focus) 

ค าตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ให้บอกจ านวนไคเซ็นปี 2562 แต่ละประเภทมีกี่เรื่อง (Kaizen Focus) 

     ไคเซ็นประเภทพลังงาน                       .................. เรื่อง 

     ไคเซ็นประเภท 5 ส.                           .................. เรื่อง 

     ไคเซ็นประเภทเพิ่มผลผลิต                   ................... เรื่อง  

3. จากระบบการจัดการพลังงาน 8 ข้ันตอน วันที่ 29 มกราคม 2563 อยู่ในขั้นตอนใด หัวข้ออะไร (Energy Tips) 

ค าตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ยกตัวอย่างมาตรการประหยัดพลังงานที่สามารถท าได้เองมา 3 ข้อ (Energy Tips) 

ค าตอบ 1............................................................................................................................................................... 

          2............................................................................................................................................................... 

          3............................................................................................................................................................... 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X ในข้อที่ผิด 

ค าตอบ ค าถาม 

 1) PM 2.5 คือฝุ่นละอองประเภทละเอียดที่ขนจมูกของมนุษย์ ไม่สามารถกรองได้ เพราะมีขนาดเล็กมากๆ ไม่เกิน 2.5 

ไมครอน ในขณะที่ขนจมูกสามารถกรองได้แค่ฝุ่นขนาด 10 ไมครอนเท่านั้น   

 2) 4 โรคร้ายจาก PM 2.5 คือ โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคผิวหนัง, โรคเยื่อจมูกอักเสบ 

 3)  ตัวสาร มีอิทธิพลต่อการติดถึง 50 % สารที่เป็นยาเสพติดนั้น จะเข้าไปออกฤทธิ์ที่สมองท าให้มีการหลั่งสื่อเคมี

บางอย่าง  

 4) สิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการติด 25% สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเลี้ยงดูจากพ่อแม่  โรงเรียน  เพ่ือน ชุมชนที่

อยู ่สิ่งแวดล้อม   


