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“กน้บหุรี”่ รั้งแชมป์ 28 %  จากการจัด 10 อันดับ

ขยะในทะเล 

 ผลการจัด 10 อันดับขยะในทะเลไทย ท าให้ตะลึง เม่ือ

พบว่ามีปริมาณขยะจ านวนมหาศาลในทะเลแสนงาม ที่บางครั้งดู

เหมือนสะอาด ปราศจากขยะ รกหู รกตา แต่เมื่อ Top Ten 

Thailand ได้ท าการจัดอันดับในครั้งนี้ จึงท าให้เราทราบว่า ขยะที่

มีมากท่ีสุด อันดับที่ 10 ได้แก่ กระป๋องน้ าอัดลม อันดับที่ 9 

ได้แก่ ขวดแก้ว  อันดับที่ 8 ถ้วย จาน ชาม ช้อนส้อม อันดับที่ 7 

ได้แก่ หลอดพลาสติก อันดับที่ 6 ได้แก่ ถุงกระดาษ  

 ผ่านมาแล้วครึ่งทาง จากน้ีจะเป็นอันดับ Top 5 ขยะใน

ทะเล โดยพบว่า อันดับที่ 5 ได้แก่ ขวดน้ าพลาสติก (714892 ช้ิน) 

อันดับที่ 4 ได้แก่ ฝาขวดน้ าอัดลม (937804 ช้ิน) อันดับที่ 3 ได้แก่ 

ถุงขนม (942620 ช้ิน) อันดับที่ 2 ได้แก่ ถุงพลาสติก (1377141 

ช้ิน) และผลการจัดอันดับขยะในทะเลที่น่าตะลึง ก็คือ ขยะในทะเล

ที่พบมากเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ก้นบุหรี่ ซึ่งมีจ านวนถึง 3216991 

ช้ิน หรือคิดเป็น 28 % ของปริมาณขยะทั้งหมด 

 เม่ือทราบเช่นน้ีแล้ว นอกจากความกังวลที่ต้องดูแลรักษา

ทะเลให้สวยงามแล้ว ยังต้องหันมาเป็นห่วงสุขภาพของคนไทย

ด้วย เพราะก้นบุหรี่ท่ีเป็นขยะในทะเลนั้นยังบ่งบอกถึงจ านวนบุหรี่

ที่คนไทยสูบกันอีก  ไหนๆก็รณรงค์รักษาทะเลให้สวยงามแล้วก็

รณรงค์ลดการสูบบุหรี่ไปพร้อมกันด้วยเลย นอกจากจะท าให้

ทะเลสะอาดขึ้นแล้ว สุขภาพก้อยังดีขึ้นด้วยค่า 

 

 

 

การตรวจสุขภาพ มวีตัถุประสงคเ์พื่อเฝ้าระวงัโรคจากการท างานท่ี

อาจจะเกิดขึ้ นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ท าใหท้ราบภาวะสุขภาพและแนว้โน้ม

การเจบ้ป่วยของลกูจา้ง การตรวจสุขภาพโดยส่วนใหญ่แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 

1.การตรวจสขุภาพทัว่ไปโดยแพทย ์ แพทยจ์ะตรวจร่างกาย อาการแสดงต่างๆ 

ของโรค ท่ีปรากฏกบัลกูจา้ง การสอบถามอาการโรคและการพฒันาอาการของ

โรคประกอบการสงัเกตุ เช่น การตรวจอาการทางระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง 

ช่องปาก ตา 

2.การตรวจดา้นอาชีวเวชศาสตร ์เป็นการตรวจดกูารเปล่ียนแปลงของสรีระการ

ท างานของร่างกาย ซ่ึงเป็นผลมาจากอนัตรายต่างๆ ท่ีลกูจา้งไดร้บัจากการ

ท างาน เช่น การทดสอบสมรรถภาพการไดย้นิ การทดสอบสมรรถภาพสายตา 

การทดสอบสมรรถภาพปอด  

3. การตรวจทางหอ้งปฏบิตัิการ เป็นการเก็บตวัอยา่งเพื่อน าผลไปวิเคราะห ์เช่น 

การตรวจความสมบรูณข์องเม็ดเลือด(CBC) การตรวจปัสสาวะทัว่ไป การตรวจ

ระดบัไขมนัในเลือด การตรวจระดบัน ้าตาลใน เลือด การตรวจการท างานของ

ตบัและไต เป็นตน้ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชค้อมพวิเตอรน์านเสีย่งโรค CVS 

มนุษย์ท างานออฟฟิศอาจจะโชคดทีี่ได้แอร์เยน็ๆ แต่ว่าผู้ทีต่้องใช้คอมพิวเตอร์เปน็

เวลานานๆ มคีวามเสีย่งตอ่ Computer Vision Syndrome (CVS)     CVS เป็นกลุ่มอาการ

ทางสายตาที่เกดิจากการทีต่อ้งใช้เวลาอยูห่น้าจอคอมพิวเตอร์วันละหลาย ๆ ช่ัวโมง ผลที่

ตามมาก็คอือาการตาแห้งและเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อตาท าใหม้ีอาการปวดตา เคืองตาและ

สายตาล้า บางคนอาจจะท าให้ไม่สามารถโฟกัสภาพให้ชัดได้ และจะท าให้เกิดสายตายาวเร็วขึ้น

กว่าปกตแิตม่ี 10 วิธีที่จะช่วยลดอาการ CVS ได ้

 1. ตรวจสายตาเป็นประจ าทกุปีโดยแพทย์เฉพาะทาง 

 2. ใช้แสงสว่างให้พอเหมาะ 

 3. ลดแสงสะทอ้นจากผิววัสดุต่าง ๆหรือผนังหอ้ง หากวา่คุณใสแ่ว่นพยายามเลือกเลนส์ที่

ช่วยตัดแสง ลดแสงสะท้อน 

 4. เปล่ียนจอมอนิเตอร ์เปน็แบบเลือกจอที่มคีวามละเอยีดสูงๆ และหน้าจอคอมพิวเตอร์

ขนาดใหญ ่19 นิ้ว 

 5. ปรับ brightness & contrast ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ปรับความจ้าให้ใกล้เคียงกบัแสง

ในบริเวณทีคุ่ณท างานปรับตวัหนังสือใหญ่ประมาณ 3 เท่าของตัวหนังสอืที่เล็กที่สุดทีคุ่ณ

อ่านเป็นประจ า ตัวหนังสือสดี าบนพ้ืนขาวดทีี่สุด 

 6. กะพริบตาให้บ่อยขึ้น เพ่ือช่วยป้องกันตาแห้ง แตถ่้ามอีาการคนัตาเคอืงตามากอาจหยอด

น้ าตาเทียม 

 7. บริหารกล้ามเนือ้ตา ใชห้ลัก 20-20-20 มองไกลทกุ 20 นาที นาน 20 วินาทีอกีวิธี

คือมองไกล 10-15 วินาทแีล้วกลับมามองใกล้ 10-15 วินาที ท าแบบนี้ 10รอบ 

8. พักเบรกบ้างเพ่ือลดอาการล้าของสายตาและกล้ามเนื้อที่หลัง บ่า ไหล่ของคุณ หลายคน

อาจจะพักแค่วันละ 15 นาท ีแต่สถาบันอาชีวเวชศาสตร์ของอเมริกาแนะน าให้ใน 1 วันมีเพิ่ม

การพักสั้นๆ 5 นาที วนัละ 4 ครั้ง 

 9. ปรับเปล่ียนโตะ๊ท างานใหเ้หมาะสมให้สายตาห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 20-24 

นิ้ว และจดุศูนยก์ลางของจอต่ าลงมาประมาณ 10-15 องศาจากตาของคณุ 

 10. สวมแว่นส าหรับท าคอมพิวเตอร์ถา้คณุมีปัญหาสายตา

 

 

 

 

 

ผ่านพ้นไป 1 เดือนแล้วนะครับ ส าหรับปีมังกร 2555 ปีแห่งความสุข ปีแห่ง
ความเฮ็งๆๆๆ ในเดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตั้ง 2 ครั้ง แต่ก็ยังดทีี่ไม่มี
ใครบาดเจ็บรุนแรง ยังไงๆ ต้องขอให้หัวหนา้งาน รวมถึงพนักงานทุกๆ คน 
ตระหนักถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเป็นส าคัญ หากมีปัญหาด้านความปลอดภัย 
ปรึกษาฝา่ยงาน SHE นะครับ ยินดีให้บริการ

 

http://www.jorpor.com/variety/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-cvs/%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84-cvs/

