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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 84 เดือนมีนาคม ในจุลสารฉบับนี้ก็ยังคงมาพรอม
สาระนารู เรื่องราวในแวดวงอุตสาหกรรม ที่คัดสรรมาใหคุณผูอานอีกเชนเคย มาเริ่มกันที่คอลัมน 
Econ Focus เรื่อง อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 4.0 คอลัมน Sharing เรื่อง Brexit กับผลกระทบ
และโอกาสทางการคา การลงทุนของไทย และปดทาย เรื่อง ตรวจสุขภาพ ปองรักษา สุขภาพ
แข็งแรง ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตามกันมาตลอด แลวพบกันใหมฉบับหนาคะ
         

ดวยความปรารถนาดี
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อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต 4.0 ปูนซีเมนต 4.0 

ECONFF  CUS  CUS

      ตสาหกรรม 4.0 (INDUSTRY 4.0)  เริ่มเปนท่ีกลาวขาน
      จากนโยบายอุตสาหกรรมแหงชาติของประเทศเยอรมนี  
ประกาศในป ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)  โดยระบุวาอุตสาหกรรมของเยอรมนี
ในป ค.ศ. 2033  (พ.ศ. 2576) จะเขาสูยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเขาสู
ชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยอุตสาหกรรมใหมจะขับเคล่ือนดวย
เทคโนโลยีอัตโนมัติควบคูไปกับหุนยนตอัจฉริยะและเชื่อมโยงกับเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหระบบการผลิตยกระดับจาก LEAN ไปสู 
“CYBER-PHYSICAL PRODUCTION”

 นอกจากน้ี หุนยนตในอนาคตจะพัฒนาไปสูการควบคุมเคร่ืองจักร  
สามารถคิดเองเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอรและตอบสนองการทํางาน          
ได อย างรวดเร็วเหนือกว ามนุษย เป นการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม
อยางสิ้นเชิงเปนที่ทราบกันดีว า แนวคิดดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศ
ที่พัฒนาแลว เชน ประเทศอุตสาหกรรมในยุโรป และสหรัฐอเมริกา
รวมถึงญ่ีปุน และเกาหลี ซึ่งประเทศเหลาน้ันมีการทํา R&D และพัฒนา
เทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือเตรียมตัวเขาสู อุตสาหกรรม 4.0 มากอนหนานี้
หลายปแลว ในขณะที่อุตสาหกรรมสวนใหญของไทยยังอยูใน ระดับ 2.0 
และ 3.0      

ภาพท่ี 1 อุตสาหกรรม 4.0

ทําไมผูประกอบการจึงจําเปนตองยอมรับอุตสาหกรรม 4.0 
 อุตสาหกรรม 4.0 เปนนวัตกรรมดิจิทัล ที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะห
ขอมูลและการเช่ือมโยงเครือขายอัจฉริยะ ทําใหเกิดการสรางคุณคา
และยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต ผูประกอบการบางรายจึงไดมีการนํา
ความกาวหนาของอุตสาหกรรม 4.0 มาใชในระบบ โดยผูประกอบการ
ที่ปรับตัวไดรวดเร็วจะมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ไดกอนผูประกอบการรายอ่ืน ๆ ทําใหผู ประกอบการเหลานั้นไดรับ
ประโยชนจากการแขงขันเหนือกวาผูประกอบการรายอ่ืนในระดับเดียวกัน
ที่ยังมิไดปรับตัว  
 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรืออุตสาหกรรม 4.0 เปนการใช
ประโยชนจากนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม มาสรางใหเกิดการส่ือสาร
ที่มีประสิทธิภาพระหวางดานกายภาพกับระบบดิจิตอล ตัวอยางประโยชน
ของอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 และไดนํากระบวนการ
ของอุตสาหกรรม  4 .0  มาใช  แล  ว เกิ ดผลลัพธ ที่ ดี และสามารถ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข งขัน เช น อุตสาหกรรมเหมืองแร 
มีการใชขอมูลดานสุขภาพมาคาดการณความลมเหลวหรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมการบินและยานยนตมีการใชหุ นยนต
และใชระบบ end - to - end  digital  twins  มาใชในการเก็บขอมูลจาก
ระบบเซนเซอรเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาแผนงานและกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรม จึงไม เป นที่ประหลาดใจว าโรงงานอุตสาหกรรม
ที่นําระบบนี้มาใชจะเปนกลุมแรก ๆ จะไดรับประโยชนมากกวาคูแขง
จากการมีศักยภาพที่สูงกวา  โดยคนที่เริ่มกอนก็จะเปนผูนํากอน

อุตสาหกรรม 4.0 กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
 สํ าห รับอุตสาหกรรมผลิตปูน ซี เมนต จะสามารถนําระบบ
อุตสาหกรรม  4.0 มาใช  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิต
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางไร จากแนวคิดของ
อุตสาหกรรม 4.0 ผูประกอบการสามารถนําหลักการของแนวคิดดังกลาว
มาใชในหลากหลายรูปแบบ แตแนวทางสําคัญ ๆ ของอุตสาหกรรม 4.0 
ที่มีผลตออุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตที่จะชวยสงเสริมกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนตใหมีศักยภาพสูงขึ้นมี 5 ประการ ไดแก

อุ

ที่มา : http://tools-article.sumipol.com/wp-content/uploads/2015/08/
INDUSTRY4.0-The-Next-Industrial-Revolution.pdf

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2



4444

1.  Analytics-driven Predictive Maintenance :
 การคาดการณและวิเคราะหระยะเวลาการบํารุงรักษาจะชวย
ผู ผลิตทราบระยะเวลาที่เครื่องจักรจะมีปญหา ทําใหรู ช วงเวลาที่จะ
ผลิตไมได สามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดความเสียหายดวยการพัฒนาการ
จัดการประสิทธิภาพและลดคาบํารุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งจะชวยใหเจาหนาที่
บํารุงรักษาเครื่องจักรที่อาจจะเสียไดถูกชวงเวลา จะไมมีการปลอยให
เครื่องจักรเกิดความเสียหายโดยไมรูตัวจนถึงกับตองเปลี่ยนเครื่องจักรใหม   
ในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ผูผลิตจะใชเซนเซอรในการควบคุมสถานะ
ของเครื่องจักร เชน  เคร่ืองวัดการสั่น  อุณหภูมิ  ความดัน  และเก็บรวบรวม
ขอมูลไวในแหลงเก็บ (Data Lakes) จากน้ันก็มีระดับท่ีบงบอกถึงคาที่แจง
ใหรู ว าเคร่ืองจักรอาจจะมีปญหา จากการใชขอมูลที่เคยเก็บสะสมไว
เพื่อจําลองสถานการณและวิเคราะหสาเหตุของการเกิดขอผิดพลาด
เพื่อคาดการณความลมเหลวของแตละเครื่องจักรที่ไมเหมือนกัน ทั้งนี้
การคาดการณการบํารุงรักษาเครื่องจักรจะเสมือนการเพิ่มมูลคาใหกับ
ชิ้นสวนที่ติดตั้งในโรงงานผลิตปูนซีเมนต คือ gear boxes, mills, kiln 
ซึ่งมีราคาแพงและใชเปนจํานวนมากเพราะในกรณีที่ตองมีการเปล่ียน
ชิ้นสวนใหมจะใชเวลาในการซอมแซมหลายสัปดาห จนอาจทําใหตองปด
การทํางานของเครื่องจักรนั้น ๆ ไปเลย  

2. End-to-End Optimization via Digital Twin : 
 การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑซีเมนตเปนเร่ืองท่ียาก เน่ืองจาก
มีปจจัยหลายอยางท่ีทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑแตกตางกันออกไป เชน  
คุณภาพของหินปูน คุณสมบัติของถานหิน ประเภทของนํ้ามันในเตาเผา   
คุณภาพและตนทุนที่ตองการของผลิตภัณฑ ดิจิทัลทวินจึงเปนเครื่องมือ
ในการแกปญหาดังกลาวโดยการจําลองการตั้งคา
 กระบวนการผลิตทั้งแบบงาย ๆ และแบบท่ีเคลื่อนไหว ซึ่งทําใหเกิด
ผลลัพธที่แตกตางกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรและกระบวนการ เชน   
การตรวจสอบการลดคาใชจายใหตํ่าที่สุดวาจะเปนไปไดเทาไหร โดยที่ยังคง
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑคงเดิม กิจกรรมเหลาน้ีจะกอใหเกิดการเรียนรู
และการพัฒนาของผูควบคุม AI ซึ่งในอุตสาหกรรมซีเมนตที่ใชดิจิทัลทวิน

จะเริ่มจากการใชในขั้นตอนยอย ๆ กอนและเพิ่มขึ้นจนครบทุกขั้นตอน   
และนํามาเช่ือมโยงกับนวัตกรรม 4.0 อื่น ๆ เพ่ิมเติม เชน การวิเคราะห
ขอมูลผาน IoT ที่จะทําใหผูรับผิดชอบสามารถจะตัดสินใจอยาง  real  time 
และสามารถปรับเปล่ียนส่ิงตาง ๆ ไดอยางทันทวงที
 หมายเหตุ : Digital  Twin  ซึ่งหมายถึงการเก็บสําเนาของทรัพยสิน  
สิ่งของ  อาคารหรือเคร่ืองจักรในรูปแบบดิจิทัล Digital Twin ไมไดหมายถึง
แคการสรางโมเดลจําลองของส่ิงของในแบบ 3 มิติ แตรวมถึงการบันทึก
ข อ มูลสถานะทุกอย  างของของ ช้ินนั้น เ พ่ือตรวจสอบการทํางาน
เพื่อคาดการณความผิดปกติล วงหนา เพื่อหาตนตอของปญหาและ
หลีกเล่ียงปญหาในอนาคต ฯลฯ Digital Twin ตองอาศัยการติดเซนเซอร
จํานวนมากเพื่อใหไดสําเนาที่ใกลเคียงความจริงในปจจุบันท่ีสุด ขอมูล
มหาศาลจากเซนเซอรจะถูกสงขึ้นคลาวดเพื่อจัดเก็บและประมวลผล
ตามบริบทของการใชงาน (ที่มา : Digital Twin, Panita Pongpaibool, 
https://medium.com/nectec/digital-twin-887cbeb1a4b1, Oct 

 3. Predictive Quality Analytics :
 การคาดการณการวิเคราะหคุณภาพ เปนโมเดลในการคาดการณ
คุณภาพของซีเมนตแบบ  real  time  ในจุดตาง ๆ ของกระบวนการ
เพื่อลดคาใชจายสวนเกินที่ไมจําเปนและใหไดคุณภาพตามที่ตองการ
ที่ผ านมาเปนเรื่องยากสําหรับโรงงานซีเมนตที่จะทราบคาความแข็ง 
(Strength) ของซีเมนตจนกระท่ังผานไป 1 และ 28 วัน ถึงจะสามารถ
วัดค าได  ดังนั้น เพื่อให ได ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีตามท่ีต องการ
ผูผลิตจะตองลงทุนดวยการใชหินปูนคุณภาพสูงและใสสารเติมแตงตาง ๆ  
โดยไมสามารถวัดคาทางกายภาพไดแบบ Real Time สวนทางเลือกอ่ืน ๆ 
เชน ผูผลิตจะทําการบดวัตถุดิบใหมีความละเอียดมากขึ้นเพื่อใหปูนซีเมนต
แข็งตัวดีขึ้น ซึ่งวิธีการเหลานี้นอกจากจะทําใหเสียคาใชจายสูงแลวผูผลิต
ก็ยังไมสามารถจะหาวิธีการอื่นที่ดีกวาเขามาชวยเพิ่มคุณภาพใหผลิตภัณฑ 
(ภาพที่ 3)
       เปนเรื่องยากที่จะทราบผลกระทบในทุก ๆ ขั้นตอน แตอยางไรก็ตาม  
การกระทําดังกลาว จะเปนสวนชวยให AI ที่ผูผลิตนํามาใชทําการเรียนรู
ระบบตาง ๆ ในการเช่ือมโยงระหวางกระบวนการและคุณลักษณะ
ของวัตถุดิบ ซึ่งจะชวยใหผู ผลิตสามารถสรางโมเดลการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ เขาใจในตนเหตุของการเกิดปญหาที่ทําใหผลิตภัณฑไมไดตรง
ตามคุณภาพ และการเลือกวัตถุดิบกระบวนการตาง ๆ ในแตละขั้นตอน
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่ตองการ

 4. Alternative Fuel Optimization :
 การใช  เ ช้ือเพลิงทางเลือก/เ ช้ือเพลิงทดแทน การวิเคราะห 
การบริโภคเชื้อเพลิงทางเลือกจะชวยลดตนทุนและพัฒนาแนวทาง
ในการปรับปรุงสภาวะแวดลอมของธุรกิจปูนซีเมนตใหดีขึ้นในอุตสาหกรรม
ผลิตปูนซีเมนตจะมีสัดสวนคาใชจายดานพลังงานคิดเปน 45% หรือ
มากกว าของต นทุนการผลิตปูนซี เมนต ทั้ งหมด ซึ่ งผู ผลิตสามารถ
ลดคาใชจ ายในสวนนี้ได กวาครึ่งดวยการปรับเปลี่ยนมาใชเชื้อเพลิง
ทางเลือก จากขอมูลของสามผูนําดานปูนซีเมนตโลกไดมีการประมาณการ
วามีการใชเ ช้ือเพลิงทางเลือกประมาณ 17% ของการใชเชื้อเพลิง

ภาพท่ี 2 ภาพแบบจําลอง Digital Twin ของกระบวนการผลิต

ที่มา : https://ww2deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/
digital-twin-technology-smart-factory.html
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ในอุตสาหกรรมทั่วโลก และถูกใช น อยกวาในประเทศกําลังพัฒนา
หากอุตสาหกรรมตองการปรับเปล่ียนมาใชเชื้อเพลิงทางเลือกจะตอง
เพิ่มการควบคุมความผันผวนของกระบวนการเน่ืองจากอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตมีความไมแนนอนของกระบวนการทางเคมี ความซับซอน
ในบางสวนของกระบวนการผลิต ดังน้ัน การท่ีจะคาดการณความแมนยํา
ของค าความร อนและส วนผสมของเชื้อเพลิงให มีความเหมาะสม
และเปนผลสําเร็จสามารถดําเนินการไดใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
 1)  รวบรวมขอมูลทางเคมีและประสิทธิภาพเตาเผาภายใตการใช
เชื้อเพลิงที่มีการกําหนดคาไว  
 2)  สรางโมเดลการคาดการณความรอนดวยการแบงหมวดหมู
และปริมาณของพลังงานทางเลือก เพื่อจําลองผลลัพธของศักยภาพปริมาณ
ของพลังงานที่ไดและตนทุนที่เกิดขึ้นจากคาเริ่มตนท่ีเปลี่ยนแปลงเช้ือเพลิง 
 3)  ตั้งค าชุดคําสั่งทางคอมพิวเตอร เพื่อวิ เคราะหข อมูลแบบ
Full Machine Learning เพือ่คาดการณปรมิาณและประเภทของเช้ือเพลิง
ที่ตองการเพื่อใหไดผลผลิตและตนทุนท่ีกําหนด
 4)  ติดตั้งเคร่ืองจักรใหเปน Dynamic Model ตลอดจนใหทํางาน
เปนเครือขาย และยอมใหเครื่องจักร ทําการปรับปรุงแบบอัตโนมัติ
ดวยตัวเองในการปรับเปล่ียนสวนผสมของเช้ือเพลิงทางเลือกในเตาเผา
ตามที่ตองการใหไดคุณภาพที่เหมาะสมในตนทุนท่ีกําหนด

5. Integrated Control Tower ICTs :
 ผูประกอบการที่ดําเนินการในโรงงานซีเมนตที่เปนโรงงานดิจิทัล
จะทําการควบคุมในระยะไกลผ านทางหอควบคุมแบบบูรณาการ
ซึ่งผูประกอบการปูนซีเมนตนอยรายท่ีใช ICT ในการเดินสายการผลิต
ในปจจุบันนอกจาก จะมีกําไรอยางมีนัยยะสําคัญแลวยังสามารถลดตนทุน

ในการดําเนินการได ถึง 15% มีการใช 
แ ร ง ง าน ได  อ ย  า ง เ หม าะสม  ต  นทุ น
ในการบํารุงรักษาต่ํา มีการปรับปรุงเงื่อนไข
ดานความปลอดภัยและการทํางาน
 จากท่ีกลาวมาขางตนก็พอจะเห็น
ไดวา ผูประกอบการท่ีนาํเอาแนวทางการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตดวยอุตสาหกรรม 4.0 
มาใชจะมีความไดเปรียบผู ประกอบการ
รายอื่น ๆ ที่ยังมิไดปรับตัว เชน การเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต การลดตนทุนที่เกิดขึ้น
ในสายการผลิตและตนทุนเชื้อเพลิงที่ใชผลิต 
ลดความผดิพลาดและการเกดิของเสยี เปนตน 
ในประเทศไทยไดมีผูประกอบการปูนซีเมนต
บางรายไดนําแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 
มาใชบางแลว โดยนํามาใชเพื่อการปรับปรุง
การผลิตและระบบในโรงงาน ซึ่งก็ชวยให
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ลดการสูญเสียจากการหยุดเครื่องจักร 
ลดคาใชจ ายในการซอมบํารุง ลดระดับ
สินคาคงคลัง พัฒนาระบบความปลอดภัย

ภาพท่ี 3

ในการทํางาน ปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในองคกร ฯลฯ ซึ่งผลดี
ที่เกิดข้ึนเหลานี้จะเปนแรงกระตุนใหผูประกอบการท่ียังไมไดทําการปรับตัว
คงตองหันกลับมาพิจารณานําแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช
เพื่อใหสามารถแขงขันไดอนาคต

  โดย นางสาวอัมพรพรรณ  วงษทาเรือ

แหลงขอมูลอางอิง :
อุตสาหกรรม 4.0 ... การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหมแหงอนาคต  

THE  NEXT  INDUSTRIAL  REVOLUTION, เอกสารประกอบ
การบรรยาย  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, โดย  ดร.ธนิต  โสรัตน  

รองประธานสภาองคการนายจางผูประกอบการคาและอุตสาหกรรมไทย, 
วันที่ 10 สิงหาคม 2559

Why Cement Producers Need to Embrace Industry 4.0, 
https://www.bcg.com/publications/2018/why-cement-produc-

ers-need-embrace-industry-4.aspx
ฝาแฝดดิจิตอล (digital twin), นายวิลาศ  สมิทธิฤทธา  สํานักนโยบาย
และวิชาการกระจายเสียงโทรทัศน, https://broadcast.nbtc.go.th/

bcj/2561/doc/2561_02_3.pdf
Digital  Twin, Panita  Pongpaibool, https://medium.com/

nectec/digital-twin-887cbeb1a4b1, Oct 15, 2017
ปูนซีเมนตนครหลวง พรอมกาวสูยุค “อุตสาหกรรม 4.0”, 

http://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/35937, 
24 มกราคม 2561

ที่มา : BCG analysis
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม ป 2562
     การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2562 ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ 
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผาเครื่องแตงกาย อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมกราคม  
2562 อยูที่รอยละ 70.5

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวรอยละ 0.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ อุตสาหกรรม
การผลิตยานยนต  และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย

● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 15.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
การขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ
ในตลาดอิรัก เวียดนาม และอินโดนีเซีย

 ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต   ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการขยายตัว
ของตลาดในประเทศเปนหลัก โดยเพิ่มขึ้นในกลุมรถปคอัพ 1 ตัน รถยนตนั่ง
ขนาดกลาง และรถยนตนั่งขนาดเล็ก
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 7.0 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้น
จากตลาดสงออกเปนหลัก โดยเฉพาะเสื้อผาช้ันในสตรีและเด็กหญิง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน อุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร 

และอุปกรณตอพวง และอุตสาหกรรม
การผลิตเหล็กและเหล็กกลา

● อุ ต ส าหกรรมก า รผลิ ต
เครื่องประดับอัญมณี ดัชนีผลผลิต
หดตัวร อยละ  16.1 เมื่อ เ ทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
จากกลุ มสินคาแหวน จี้ และตางหู 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว 
ทําใหลูกคาลดการซื้อสินคาฟุมเฟอย

● อุ ต ส าหกรรมก า รผลิ ต
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ดั ชนี ผลผลิ ตหดตั ว ร  อยละ  11 . 1 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่ องจากความต องการของตลาด
โดยเฉพาะสินคาโนตบุคลดลงจึงสงผล
ใหการผลิต Hard Disk Drive ลดลง
ไปดวย

● อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
และเหล็กกล า  ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 7.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากมีการนําเขาเหล็ก
ราคาถูกจากตางประเทศ
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    นชวงหลายปที่ผานมา เราคงเคยไดยินคําวา Brexit กันมากขึ้น 
    และหลังจากวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนวันลงประชามติ
ครั้ งประวัติศาสตร  Brexit ของชาวอังกฤษ ยิ่ ง เป นประเด็นร อนแรง
เมื่อฝ งที่ตองการใหอังกฤษแยกตัวจาก EU เปนฝายชนะ ซึ่งผลการลงมติ
ของอังกฤษในคร้ังนี้ไมใชเปนแคเร่ืองภายในประเทศเทานั้น แตสงผลตอ
เศรษฐกิจของโลกอย างหลีกเ ล่ียงไม  ได   เพราะอังกฤษคือประเทศท่ีมี
ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับหาของโลก ซึ่งทั่วโลกตางจับตาการเปล่ียนแปลง
ในครั้งนี้
 สหภาพยุโรป (European Union) หรือที่เราเรียกกันวา ‘อียู’ (EU) 
คือสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กอต้ังข้ึนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ปจจุบัน EU ประกอบไปดวย 28 ประเทศ ภายในสหภาพยุโรปมีรัฐบาลกลาง
และสภายุโรปทําหนาที่ออกกฎหมายเพ่ือบังคับใชรวมกัน แตบางประเทศ
ในยุโรปไมไดเปนสมาชิกของ EU เชน นอรเวย สวิตเซอรแลนด เปนตน
 สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือที่คนไทยสวนใหญ
เรียกกันวา ‘อังกฤษ’ ไดเขารวมเปนสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแตป พ.ศ. 2516 
โดยประเทศอังกฤษแบ งออกเป นแคว นต าง  ๆ  ได แก   แคว นอังกฤษ
แควนสกอตแลนด แควนเวลส และแควนไอรแลนดเหนือ 

ใ
ทําไมสหราชอาณาจักรแยกตัวจากสหภาพยุโรป 
 หลายปที่ผานมาเร่ิมมีเสียงเรียกรองจากประชาชนอังกฤษ สวนหน่ึง
ตองการใหอังกฤษแยกตัวออกจาก EU เพราะตองจายเงินคาบํารุงสมาชิกแตละป
สูงถึง 20,000 ลานปอนด อีกทั้งยังตองรับผูอพยพและผูลี้ภัยเขามาในประเทศ
ตามนโยบายของ EU และสูญเสียอํานาจอธิปไตยในการบริหารประเทศเพราะ
ตองปฏบิตัติามนโยบายทีกํ่าหนดขึน้โดยสภายโุรป ในขณะทีป่ระชาชนอกีสวนหน่ึง
ยังตองการใหอังกฤษอยูกับ EU ตอไปเพราะคํานึงถึงผลประโยชนดานเศรษฐกิจ
เปนหลัก เพราะถาออกจาก EU จะทําใหเงื่อนไขการคาแบบเสรีระหวางอังกฤษ
กับ EU สิ้นสุดลง และตองเริ่มตนเจรจากับประเทศคูคาใหมใน EU ทั้งหมด 
รวมถึงมีอํานาจตอรองในเวทีโลกนอยลงเนื่องจากไมมี EU คอยหนุนหลังอีกตอไป  
ดังนั้น รัฐบาลอังกฤษจึงจัดใหมีการลงประชามติหรือที่เรียกวา Brexit ยอมาจาก
คําวา “British Exit” ซึ่งหมายถึง การแยกตัวของสหราชอาณาจักร (United 
Kingdom : UK) ออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) 
เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ผลการทําประชามติคร้ังประวัติศาสตร
ของอังกฤษสวนใหญโหวตใหอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (EU) ทําให
อังกฤษตองมีการจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับรูปแบบของการแยกตัวกับ EU โดยมี
เวลาเตรียมการ 2 ป ตองทําขอตกลงดังกลาวใหเสร็จภายในวันท่ี 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2562

รูปแบบการถอนตัวของสหราชอาณาจักร
จากสหภาพยุโรป
 แมว าจะมีการกําหนดเสนตายในการแยกตัวของอังกฤษที่ชัดเจน 
แตการจัดทํารางขอตกลงและเงื่อนไข การถอนตัวออกของอังกฤษและ EU นั้น
ไมใชเรื่องงาย ขณะน้ียังคงเปนประเด็นที่ตองติดตามตอไปวาความสัมพันธ
ของทั้งสองฝายจะเปนรูปแบบไหน อังกฤษจะแยกตัวออกจาก EU อยางไร
โดยมีการวิเคราะหรูปแบบการถอนตัว 3 แบบคือ
 1)  Brexit แบบมี Deal เปนการถอนตัวจากสถานภาพสมาชิก
สหภาพยุโรปของอังกฤษจาก EU โดยมีการทําตามขอตกลงและขอปฏิบัติ
ความสัมพันธร วมกัน ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจนอยท่ีสุด
เพราะอังกฤษจะยังอยูในเขตเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Area : EEA) 
แตแยกออกเฉพาะในสวนของสหภาพศุลกากร (EU Customs Union) ทําให
ไมตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เขมงวดและไมตองรับผิดชอบคาใชจายที่สูง
จากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป แตยังสามารถทําการคาเสรีกับประเทศ
สวนใหญในยุโรปได โดยไมตองทําตามกฎเกณฑบางอยาง เชน สามารถควบคุม
พลเมืองยุโรปและผูอพยพที่จะเขาออกประเทศได เปนตน
 2)  Brexit แบบมี Partial Deal คือ อังกฤษเลือกที่จะออกจาก
ทั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสหภาพศุลกากร (EU Customs Union) 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Shar ingShar ing BrexitBrexit  กับผลกระทบและโอกาสกับผลกระทบและโอกาส
ทางการคา การลงทุนของไทยทางการคา การลงทุนของไทย
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แตทําความตกลงทางการคาเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ถึงแมวา
การคาเสรีสําหรับสินคาระหวางท้ังสองฝายจะถูกรักษาไวดวย FTA แตอุปสรรค
ตอการคาขายก็จะเพ่ิมมากข้ึนเพราะอังกฤษไมไดอยูในตลาดรวม EU อีกตอไป 
จึงยังมีภาษีศุลกากรตอสินคาบางชนิดและมาตรการท่ีไมใชภาษีหลายอยาง 
เช น การใช โควตาและการตรวจสอบแหลงกําเนิดของสินค าจะเกิดข้ึน
และสงผลกระทบในแงลบตอการสงออกอังกฤษ ขอดีของการเลือกทํา FTA 
กับ EU คือ อังกฤษจะสามารถทําการคาขายกับประเทศอื่นนอกเหนือจาก EU 
ดวยกฎเกณฑของตนเอง เชน สามารถทํา FTA กับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น 
และประเทศในอาเซียนได อิสระโดยไม ต องพ่ึง EU และยังไม ถูกกีดกัน
ดวยอุปสรรคทางการคากับ EU มากเทากรณีไมมี FTA กับ EU
 3)  Brexit แบบ No Deal เป นการแยกตัวแบบไมมีข อตกลง
ซึ่งจะมีผลกระทบตออังกฤษมากที่สุด เนื่องจากจะทําใหการคาของอังกฤษตอ EU 
มีขอจํากัดมากข้ึน ทําใหตองทําการคาขายกับประเทศใน EU ตามกฎเกณฑ
ขององคกรการคาโลก WTO ซึ่งหมายความวาสินคานําเขาและสงออกระหวาง
ทั้งสองฝายจะถูกเรียกเก็บภาษีและตองผานการตรวจสอบและควบคุมสินคา
ที่ยุ งยาก การคาขายระหวางทั้งสองฝายจึงมีแนวโนมที่จะลดลงหากเทียบกับ 
การมีอังกฤษอยูใน EU ตอไป 
 ทั้งน้ีการนําเขาและสงออกสินคาของอังกฤษไป EU คิดเปน 47% ของ
การสงออกทั้งหมด ทําใหอังกฤษอาจเสียเปรียบดานการคาตอ EU โดยอังกฤษ
มีมูลคาการสงออกและนําเขายานยนตไปยัง EU เปนอันดับหนึ่ง (18% และ 11% 
ตามลําดับ) มูลคาการสงออกรองลงมา ไดแก ปโตรเลียมและผลิตภัณฑจาก

ปโตรเลียม (9%) และผลิตภัณฑทางการแพทยและยา (8%) และมูลคาการนําเขา
รองลงมา ไดแก ผลิตภัณฑทางการแพทยและยา (8%) และเครื่องจักร
และอุปกรณไฟฟา (8%) โดยมูลค าการส งออกและนําเข าของอังกฤษ
แสดงดังรูปที่ 1

ผลกระทบ Brexit ตอเศรษฐกิจไทย
 Brexit เปนเร่ืองท่ีนาจับตามองเพราะสงผลตอเขตเศรษฐกิจอันดับ 1 
ของโลกอยาง EU โดยอังกฤษถือเปนประเทศท่ีเปนตลาดใหญสําหรับการคา
และการลงทุน แตอยางไรก็ตาม Brexit จะมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยนั้น
คอนขางจํากัด เนื่องจากมูลคาการสงออกจากไทยไปอังกฤษมีสัดสวนเพียง 1.5% 
ของการสงออกไทยหรือคิดเปนมูลคา 4 พันลานดอลลารฯ โดยสวนใหญเปน
ของปรุงแตงที่มาจากพืชและสัตว (รูปที่ 2) 

รูปที่ 2 ตลาดสงออกของไทย
     ที่มา : Trademap

 ในขณะที่ประเทศไทยอาจไดประโยชนจากกรณีที่อังกฤษออกจาก EU 
ในด านการส งออก โดยไทยจะมีโอกาสทํา FTA กับอังกฤษได โดยตรง
และใชอังกฤษเปนประตูสู EU โดยมีประเด็นการเจรจาที่สําคัญคือเรื่องมาตรการ
ดานสุขอนามัยสินคาอาหาร ซึ่งอังกฤษมีความเขมงวดมากรวมทั้งควรมีการเจรจา
เรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการและเทคโนโลยีในไทย ซึ่งจะช วย
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของภาคบริการของไทย ทั้งยังชวยสงเสริมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางไทยและอังกฤษไดเปนอยางดีในระยะตอไป 

โดย นางสาวศิระประภา เอื้อวิวัฒนสกุล

แหลงขอมูลอางอิง : 
เอกสารประกอบการประชุม E&E CEO Forum ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2562  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

       www.cimb-principal.com.
       https://www.scbeic.com/th/detail/product/4983

       https://www.smartsme.co.th/content/110458
       ขอมูลจากกระทรวงพาณิชย, 2017

       https://www.hotcourses.in.th/study-in-the-uk/latest-news/
uk-votes-to-leave-eu/

รูปที่ 1 แสดงมูลคาสงออก-นําเขาสินคาของอังกฤษป 2561
ที่มา : Office for National Statistics (ONS), UK

16.8% ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลา
หรือสัตวนํ้าจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก
หรือจากสัตวนํ้าที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ
1.9% ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได
1.6% ของปรุงแตงทําจากพืช ผลไม
ลูกนัต หรือจากสวนอื่นของพืช

จีน 10.9%

สหรัฐฯ 10.2%

ญี่ปุน 9.0%

เวียดนาม 5%

อื่น ๆ 59.2%
ฮองกง 4.5%

UK 1.5%
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ตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพ
ปองรักษา สุขภาพแข็งแรงปองรักษา สุขภาพแข็งแรง

ยุ

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

   ทธศาสตร การ เส ริมสร  า งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
   ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ได ให ความสําคัญกับการสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงด านสุขภาพ
อยางเปนองครวม จึงขอนําเสนอความรู การตรวจสุขภาพเบื้องตนสําหรับ
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เพื่อดูสภาพความสมบูรณของรางกาย คนหาความ
ผิดปกติก อนที่จะลุกลาม เ ร้ือรังจนแสดงอาการ และส งสัญญาณเตือน
ใหดูแลรักษา และการไดรับการรักษาอยางทันทวงทีมีประโยชนตอตัวเรา
และจะชวยลดปญหาที่จะนําไปสูการสูญเสียทั้งทางดานสุขอนามัย และทางดาน
เศรษฐกิจของประเทศ  สอดคลองกับยุทธศาสตรดังกลาว  ดังตอไปนี้

ตรวจรางกายทั่วไป แพทยจะสอบถามประวัติการเจ็บปวยดวยโรค
บางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติอาการตาง ๆ ทั้งในอดีตและปจจุบัน 
ประวัติการใชยา รวมถึงพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจสงผลตอสุขภาพ รวมกับ
การตรวจเบ้ืองตน เชน การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาดัชนีมวลกาย 
ประกอบกับการตรวจรางกายเบ้ืองตน โดยแพทยจะชวยใหสามารถแยกโรคได
ในระดับหนึ่ง 
 ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) เป นการตรวจ
เพื่อหาความผิดปกติของส วนประกอบของเลือด ได แก  เม็ดเลือดแดง
เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด ประเมินความเขมขนของเลือด ซึ่งอาจบอกถึง
สภาวะผิดปกติ เชน ภาวะโลหิตจาง ภาวะท่ีเก่ียวกับภูมิคุ มกันของรางกาย 
จํานวนเกล็ดเลือด รวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เปนตน

ตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด (FPG) และคาน้ําตาลเฉล่ียสะสม 
(HbA1c) เพื่อประเมินความเส่ียง และคัดกรองโรคเบาหวาน

ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Lipid profile) เพื่อดูระดับ
คอเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) 
HDL-Cholesterol (เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล (ไขมันดี)) และ LDL-
Cholesterol (แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล) ในผูที่มีอายุ 20 ปขึ้นไปควรไดรับ
การเจาะเลือดตรวจระดับไขมันทุก ๆ 5 ป โดยเฉพาะในกรณีผู ชายที่อายุ
มากกวา 45 ป และผูหญิงที่อายุมากกวา 55 ป ควรตรวจระดับไขมันในเลือด
เป นประจํา เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมอง รวมถึงผูที่มีภาวะน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐาน ดัชนีมวลกาย
ตั้งแต 23 กก./ตร.เมตร ถาผลตรวจคร้ังแรกปกติ ใหตรวจซ้ําทุก 1-3 ป

ตรวจระดับกรดยูริก (Uric acid) เพ่ือประเมินความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเกาท ทั้งนี้ ระดับกรดยูริคสูง อาจมีสาเหตุได จากหลายโรค 
ซึ่งถาวินิจฉัยวาเปนโรคเกาท ตองมีอาการปวดขอที่เขากับโรคไดดวย

ตรวจการทํางานของไต เปนการตรวจเลือดเพื่อดูระดับคาครีเอตินิน 
(Creatinine) ซึ่งเปนของเสียที่เกิดจากกลามเนื้อ และคา BUN (Blood 
Urea Nitrogen) ซึ่งเปนคาของเสียจากการยอยสลายโปรตีน เพื่อประเมิน
ความสามารถในการขับของเสียของไต 

 ตรวจการทํางานของตับ (Liver Function Test) เปนการตรวจ
เพื่อดูความผิดปกติของตับและทางเดินนํ้าดี โดยตรวจหาเอ็นไซมและสารตาง ๆ  
ในเลือดเพ่ือหาภาวะตับอักเสบ ตับเสื่อมสภาพ ภาวะดีซาน ภาวะอัลบูมินต่ํา 
ภาวะตับแข็ง ภาวะไขมันพอกตับ ซึ่งนอกจากสาเหตุเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
ยังมีการด่ืมสุรา โรคอวน และโรคเบาหวาน ไดอีกดวย
 ตรวจการทํางานของตอมไทรอยด (Thyroid Function Test) 
เป นการตรวจการทํางานของต อมไทรอยด จากระดับฮอร  โมนในเลือด 
เช น TSH, Free T3, Free T4 ซึ่งการตรวจนี้ควรตรวจในรายที่สงสัย
อาการไทรอยดเปนพิษ ไทรอยดทํางานบกพรอง ซึ่งอาจสังเกตไดจากการมี
นํ้าหนักเพ่ิมหรือลดลงมากกวาปกติโดยไมทราบสาเหตุ 
 ตรวจการติดเช้ือและตรวจภูมิคุ มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี
ควรตรวจในบุคลลากรท่ีทํางานสัมผัสเลือดและสารคัดหล่ัง ถายังไมมีภูมิคุมกัน
โรคอาจพิจารณาฉีดวัคซีนปองกัน 
 ตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิคุ มกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
ควรตรวจในบุคลลากรท่ีทํางานดานประกอบอาหาร หรือตองพักอยูเปนหมูคณะ 
เนื่องจากไวรัสตับอักเสบชนิดเอติดตอทางนํ้าลาย และยังติดตอจากอุจจาระ
ปนเปอนดวย
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ตรวจสารบงช้ีมะเร็ง ไดแก การตรวจสารบงชี้มะเร็งทางเดินอาหาร 
(CEA) การตรวจสารบงชี้มะเร็งตับ (AFP) ในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี 
และตรวจสารบงช้ีมะเร็งต อมลูกหมาก (PSA) ในสุภาพบุรุษทุกช วงวัย
ซึ่งการตรวจสารบงช้ีมะเร็งเปนการตรวจคัดกรองเบื้องตนเทานั้น ในสุภาพสตรี
ควรตรวจคัดกรองหามะเร็งเต านม โดยการตรวจคลําเตานมดวยตนเอง
1 ครั้ง/เดือน และตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
พรอมอัลตราซาวนดเตานม ทุก 1-2 ป เม่ืออายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป อีกท้ัง
ควรตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกในผู หญิงต้ังแต อายุ 30 ปขึ้นไป
หรือหลังเร่ิมมีเพศสัมพันธครั้งแรกไมเกิน 3 ป ขึ้นอยู กับเวลาใดถึงกอน
และควรตรวจทุก ๆ 3 ป 
 ตรวจปสสาวะ (Urinalysis) เปนการตรวจเพ่ือชวยในการวินิจฉัยโรค
ในระบบทางเดินปสสาวะเบื้องตน รวมถึงโรคอื่น ๆ ที่อาจมีความเกี่ยวของ
กับระบบทางเดินปสสาวะ เช น โรคเบาหวาน โรคไตระยะท่ีมีโปรตีนรั่ว
ภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ภาวะนิ่ว เปนตน

ตรวจอุจจาระ (Stool Exam) ชวยในการวินิจฉัยโรคในระบบ
ทางเดินอาหารเบื้องตน เชน ภาวะการอักเสบติดเชื้อในลําไส พยาธิ รวมถึง
ตรวจหาภาวะเลือดปนในอุจจาระซ่ึงอาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหาร
หรือลําไส ริดสีดวงทวาร มะเร็งทางเดินอาหาร เปนตน

ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) เปนการตรวจ
ประเมินการทํางานของหัวใจในขณะพัก เพื่อดูความผิดปกติ เชน ภาวะหัวใจ
เตนผิดจังหวะ การนําไฟฟาที่ผิดปกติของกลามเน้ือหัวใจ หรือภาวะกลามเน้ือ
หัวใจขาดเลือด เปนตน

เอกซเรยปอด (Chest X-Ray) เพื่อดูความผิดปกติในชองทรวงอก 
เชน ขนาดของหัวใจ วัณโรค โรคถุงลมโปงพองจากการสูบบุหรี่ รวมทั้ง
เปนการคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการสัมผัสสารเคมี ไอ ควัน 
ในสภาพแวดลอมการทํางาน เปนตน

ตรวจอัลตราซาวดชองทอง (Ultrasound Whole Abdomen) 
เปนการตรวจเพ่ือตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะสําคัญ ภายในชองทอง 
เชน ตับ ไต ตับออน มาม เสนเลือดใหญภายในชองทอง รวมถึงมดลูก
และรังไขในผูหญิงและตอมลูกหมากในผูชาย เปนตน

ตรวจวัดระดับสายตา (Visual Acuity) และการวัดความดันลูกตา
(Tonometry Test) เปนการตรวจวัดสายตาสั้น สายตายาว และคนหาความเส่ียง
ตอภาวะตอหิน ตรวจสุขภาพฟนและชองปาก ควรตรวจสุขภาพฟนและชองปาก 
โดยทันตแพทย 2 ครั้ง/ป 

ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) เปนการตรวจเพ่ือวินิจฉัย 
หรือประเมินความรุนแรงผู ที่มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้ง
ยังเป นการตรวจเพื่อวินิจฉัยผู ที่มีความเสี่ยงตอโรคระบบทางเดินหายใจ
จากการทํางาน ควรตรวจในคนที่ทํางานสัมผัสสารเคมีที่มีผลต อระบบ
ทางเดินหายใจ ฝุน ไอ ควัน ในสภาพแวดลอมการทํางาน

 ตรวจสมรรถภาพการไดยิน (Audiometry) เปนการตรวจ
เ พ่ือการเฝ าระวั งป ญหาการได ยินในพนักงานที่ทํ างานสัมผัสเสียงดั ง
ในสภาพแวดลอมการทํางาน
 ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Vision Test) เปนการตรวจ
ความสามารถในการแยกภาพ ในระยะไกล/ใกล ตรวจลานสายตา คัดกรอง
ภาวะตาบอดสี ตาเขซอนเรน การมองภาพสามมิติ ควรตรวจในคนที่ทํางาน
ขับยานพาหนะ งานตรวจคุณภาพสินคา เปนตน
 การตรวจตาง ๆ เหลานี้เหมาะกับกลุมคนวัยทํางานขึ้นไปจนถึงผูสูงอายุ
ทั้งชายและหญิง โดยอาจมีการตรวจบางอยางในผูสูงอายุวัย 55 ปขึ้นไป เชน
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกําลังกาย (EST) ซึ่งแพทยจะเปน
ผูใหคําแนะนําเปนกรณีไป เพื่อทดสอบการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย
โดยการเดินสายพาน ซึ่งชวยใหทราบวามีภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือดหรือไม  
นอกจากน้ีในผู สูงอายุควรเขารับการตรวจความหนาแนนของมวลกระดูก
ชวงกระดูกสันหลังสวนเอวและสะโพกเพ่ิม เพื่อเฝาระวังภาวะกระดูกพรุน 
 ทั้งนี้ การดูแลรักษาสุขภาพท่ีดี ตองทานอาหารท่ีมีประโยชนถูกหลัก
โภชนาการครบ 5 หมู  ดื่มนํ้าเปลาใหพอเพียง หลีกเล่ียงอาหารหวานจัด
และอาหารมันจัด พักผอนใหเพียงพอ ออกกําลังกายใหเหมาะสม ตามวัย 
สมํ่าเสมอ 3-5 วัน/สัปดาห (รวมเวลาอยางน อย 150 นาที/สัปดาห)
ควบคุมนํ้าหนักใหอยูในเกณฑปกติ (ดัชนีมวลกายท่ีปกติในคนเอเชีย อยูระหวาง 
18.5-22.9 กก./ตร.เมตร ไมสูบบุหรี่และไมใช สารเสพติด ไมควรซ้ือยา
รับประทานเอง เพราะยาบางตัวอาจจะกัดกระเพาะอาหาร บางตัวมีผลตอ
การทํางานของตับ ยาบางตัวมีผลตอไตทําใหไตวายได ทําจิตใจใหแจมใส 
ไมเครียด อยู ในสิ่งแวดลอมที่ดี ในสวนผู ประกอบการใหจัดสภาพแวดลอม
การทํางานใหเหมาะสม ลดการใชสารเคมีอันตราย จัดลักษณะการทํางาน
ใหถูกตองตามหลักการยศาสตร ดูแลสุขภาพพนักงาน สนับสนุนอาชีวอนามัยที่ดี 
เพื่อลดความเส่ียงการเกิดโรคและอุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน อีกท้ังผูที่มีโรค
ประจําตัวใหปรึกษาแพทยถึงอาหารท่ีเหมาะสมเฉพาะโรค การออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับโรคประจําตัว การทานยาตามที่แพทยสั่ง และมาพบแพทย
ตามนัด หรือหากมีอาการผิดปกติทางรางกายควรปรึกษาแพทยแตเนิ่น ๆ
ในครอบครัวที่มีผูสูงอายุ ใหคอยดูแลใสใจทานดวย 
 ขอใหทกุทานและครอบครัวมสีขุภาพสมบูรณ  แขง็แรง  ตลอดปหมูทองคะ

โดย นางสาวสมพิศ นาคสุข

แหลงขอมูลอางอิง :
แพทยหญิงสุภาวดี เจียรกุล  สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย, 

แพทยหญิงชีวรัตน ปราสาร แพทยอาชีวเวชศาสตรและเวชศาสตรสิ่งแวดลอม 
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

https://www.cigna.co.th,  https://www.bumrungrad.com,   
https://www.honestdocs.co.th

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการตรวจสุขภาพที่จําเปน
และเหมาะสมสําหรับประชาชน. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุรี: สํานักงาน

กิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ
ทําอยางไรไมเปนโรคตับอักเสบ วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สศอ. ปที่ 9 

ฉบับที่ 33 ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556.



11

MMOOVVEEMMEENNTT

11

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป นประธานกล าวเป ดสัมมนา Quality 
and Safety Management for Packaging Industry
ภายใตโครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ และบรรยายหัวขอ “Packaging Trend 2019” 
และการแลกเปล่ียนข อคิดเห็นระหว างภาครัฐและภาค
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่ อ ให  ส ามารถ เพิ่ มศั กยภาพในการผลิ ตและ โอกาส
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม วันที่ 18 กุมภาพันธ  2562 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนแรกป 2562” วันที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เข าร วมงาน กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ  กับผู สื่อข าวสายเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “MOI SPORT DAY 2019” โดยมี นายพสุ โลหารชุน 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 
ณ สนามกีฬาแบดมินตัน บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) บางซื่อ 
กรุงเทพฯ 

นายอดิทัต วะสีนนท รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานกลาวเปดงานสัมมนารับฟงขอคิดเห็นและเผยแพรผลการศึกษา 
“โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังสํานักงานท่ีปรึกษาดานอุตสาหกรรม
ในตางประเทศ (สทอ.) ระยะท่ี 1” และรวมเสวนาในเรื่อง “ปกธงอุตสาหกรรม
จีน-ไทย พิชิตชัยในยุค 4.0” วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด



ประกาศเจตนารมณ “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน” ประกาศเจตนารมณ “เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน” 
และกิจกรรม “รวมพลัง สศอ. โปรงใส ไรทุจริต”และกิจกรรม “รวมพลัง สศอ. โปรงใส ไรทุจริต”


