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           สวัสดีท�านผู�อ�านทุกท�านค�ะ พบกับ “From the Air for the Air” ฉบับแรกของป� 2557 ป�นี้เราก็ยังไม�พลาด

ที่จะนำเรื่องราวข�าวสารมานำเสนอให�ผู�อ�านได�ทราบกัน ฉบับนี้เราขอหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับการบริการด�านสุขภาพ

ของไทย ที่หลายคนมองว�าประเทศไทยน�าเติบโตก�าวไปเป�นศูนย�กลางการให�บริการด�านสุขภาพ หรือ Medical Hub 

ของเอเชียได�ไม�ยาก โดยฉบับนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาที่หลายท�านอาจจะยังไม�ทราบว�าประเทศไทยมีการรักษา

รูปแบบนี้ “From the Air for the Air”  จึงถือโอกาสสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญในการรักษาด�วยออกซิเจนแรงดันสูง 

(Hyperbaric Oxygen Therapy) ซึ่งท�านผู�อ�านสามารถติดตามเรื่องราวนี้ได�ในคอลัมน� Keep In Touch นอกจากนั้น

เรายังได�รวมรวบข�อมูลเกี่ยวกับระบบก�าซทางการแพทย�ถูกนำเสนอไว�ในคอลัมน� Market Update พร�อมทั้งอัพเดท

เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน กับคอลัมน� What’s App. และ Sub-Zero Quenching 

ในคอลัมน� Push forward นอกจากนี้เราขอพาท�านไปคลายร�อนบนเกาะตาชัย ในคอลัมน� Feel Free และอีกหลากหลาย

เรื่องราวที่น�าสนใจอีกมากมายใน “From the Air for the Air ” 
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                       สงวน วิบูลกาญจนกุล    สรรพัชญ ภาษีผล      สมนึก สุขถิ่นไทย          
                       กัณณพนต� รังษีธรรม    วรภัทร� ระหว�างบ�าน       

บรรณาธิการ           :  พนัชกร มาศมัณฑนะ
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                                ภูริดา ยอดดี
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ระบบก�าซทางการแพทย� และบริการครบวงจรเกี่ยวกับก�าซ
ทางการแพทย�ของบีไอจี
       ก�าซออกซิเจนทางการแพทย� เป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญในการบริบาลผู�ป�วย 
บีไอจีได�เริ่มให�บริการก�าซออกซิเจนทางการแพทย�แก�โรงพยาบาลมาเป�นระยะ
เวลากว�า 25 ป� โดยได�รับการถ�ายทอดมาตรฐานการให�บริการระดับโลกจาก
บริษัทแม� Air Products and Chemicals ซึ่งนับเป�นผู�ให�บริการก�าซฮีเลียม
เพื่อใช�ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร�างภาพด�วยสนามแม�เหล็กไฟฟ�า (MRI) 
รายใหญ�ที่สุดในโลก

       เพราะเราเข�าใจถึงความท�าทายของการเป�นผู�ให�บริการทางการแพทย�ที่ดี 
บีไอจี จึงพร�อมให�บริการก�าซออกซิเจน และก�าซพิเศษทางการแพทย�อื่นๆ 
ที่มีคุณภาพความบริสุทธิ์สูง ตลอดจนบริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวก
ให�บุคคลากรทางการแพทย�สามารถทุ�มเทเวลาในการรักษาผู�ป�วยได�อย�างเต็มที่

       บีไอจี มีโรงแยกอากาศทั้งหมด 4 โรงในจังหวัดระยอง และชลบุรี ป�จจุบัน
มีกำลังการผลิตก�าซเหลวรวมสูงสุดในประเทศไทย ทั้งยังมีโรงบรรจุก�าซใน
คอมเพล็กซ�ก�าซอุตสาหกรรมบีไอจีเอง ตลอดจนมีเครือข�ายโรงบรรจุตาม
ภูมิภาคต�างๆ มากกว�า 20 โรงทั่วประเทศ

       ผลิตภัณฑ� และบริการทางการแพทย�ครบวงจรของบีไอจีประกอบด�วย 
ก�าซออกซิเจน ไนโตรเจน และก�าซพิเศษต�างๆ เพื่อใช�ในวงการแพทย� บริการ
ด�านวิศวกรรม กล�าวคือ บริการให�คำปรึกษาออกแบบ และเดินระบบท�อก�าซ
ทางการแพทย� (Medical Piping System) ตลอดจนระบบการให�บริการ
ครบวงจรที่เสริมสร�างความเชื่อมั่นในการส�งมอบ (Reliabilty)

ผลิตภัณฑ�ก�าซทางการแพทย�
       ผลิตภัณฑ�ก�าซทางการแพทย�ของบีไอจี ครอบคลุมตั้งแต�ก�าซออกซิเจน
เหลวทางการแพทย�ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศมาตรฐานโลกด�วยเทคโนโลยีจาก 
Air Products สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริการจัดส�งทางรถบรรทุกก�าซเพื่อไปเติม
ที ่ถ ังเก็บที ่ โรงพยาบาล ตลอดจนผลิตภัณฑ�ก�าซแบ�งบรรจุชนิดต�างๆ 
(Packaged Gases) อาทิ ก�าซออกซิเจนท�อขนาดต�างๆ ก�าซไนโตรเจน สำหรับ
การเก็บรักษา stem cell และการใช�งานกับเครื่องมือแพทย� ก�าซฮีเลียมเหลว
สำหรับใช�ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร�างภาพด�วยสนามแม�เหล็กไฟฟ�า (MRI) 
ก�าซไนตรัสออกไซด� เพื่อใช�เป�นก�าซในการดมยาสลบสำหรับวิสัญญีแพทย� 
ก�าซอาร�กอนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งควบคู�ไปกับก�าซฮีเลียม ก�าซคาร�บอนได
ออกไซด�สำหรับใช�ในกระบวนการรักษาแบบ Carboxy Therapy และก�าซพิเศษ
หรือก�าซผสมตามความต�องการพิเศษของแพทย�อื่นๆ เป�นต�น

       เพราะก�าซทางการแพทย�ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง
กับการรักษาผู�ป�วยมีความสำคัญต�อทุกชีวิต บีไอจีจึงได�พัฒนาระบบ
การให�บริการต�างๆ อย�างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ในวงการแพทย�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นสูงสุดในการ
ให�บริการทางการแพทย�

บริการด�านวิศวกรรม : การบริการออกแบบ และเดินระบบท�อ
ก�าซทางการแพทย� (Medical Piping System)
       บีไอจีพร�อมให�บริการติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลว ชุดแปลงสถานะ 
ชุดควบคุมแรงดัน ชุดระบบสำรอง และท�อบรรจุก�าซพิเศษอื่นๆ รวมถึง
ระบบ Central Pipeline ชุด Manifold และชุด Outlet Boxes นอกจากนี้ 
ยังให�บริการออกแบบระบบ และให�คำแนะนำการจัดทำฐานราก และระบบ
รองรับอื่นๆ ครบวงจร

ระบบการให�บริการครบวงจรที่เสริมสร�างความเชื่อมั่น
ในการส�งมอบ(Reliabilty)
       การบริหารจัดการการขนส�งก�าซ ที่มีประสิทธิภาพได�มาตรฐานโลก 
บีไอจี มีเครือข�ายการให�บริการก�าซเหลวทางรถบรรทุกก�าซเพื่อไปเติม
ที่ถังเก็บที่ โรงงานลูกค�าที ่มีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนรถจัดส�งก�าซ
มากกว�า 70 คัน และพนักงานที่ ได�รับการอบรมมาตรฐานการจัดส�ง
อย�างปลอดภัยมากกว�า 100 คน รวมถึงเจ�าหน�าที่ฝ�ายบริการซ�อมบำรุง
สถานี ซึ่งพร�อมเข�าถึงสถานที่เพื่อให�บริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม�มีวันหยุด ทำให�ป�จจุบัน บีไอจี ได�รับความไว�วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ
ต�างๆ ทั่วประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชนในการเป�นผู� ให�บริการก�าซทาง
การแพทย�
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       ระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจวัดระดับก�าซเหลว (BIG Telemetry) 
ใช�เพื่อการตรวจสอบระดับก�าซออกซิเจนเหลวคงเหลือของโรงพยาบาล
ต�างๆ ทั่วประเทศ ช�วยให�ทราบถึงอัตราการใช�งานก�าซที ่เปลี ่ยนไปใน
แต�ละช�วงเวลา ทำให�สามารถประเมินระดับก�าซเหลวในถังที ่เหลืออยู � 
และจัดการกับระบบการจัดส�งก�าซได�อย�างแม�นยำทำให�โรงพยาบาลสามารถ
วางใจในกำหนดการส�งก�าซตามแผนที่วางไว� จึงสามารถมั่นใจได�ในความ
ต�อเนื่องของการใช�งาน

       เทคโนโลยีที่ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส�ง ได�แก� ระบบ GPS 
ที่ช�วยในการตรวจสอบตำแหน�งของรถบรรจุก�าซ ช�วยในการติดต�อประสาน
งานการเข�าเติมก�าซในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังสามารถค�นหาระยะทางเพื่อ
ไปถึงที่หมายได�รวดเร็วที่สุด ตลอดจนระบบ Barcode บนท�อบรรจุก�าซบีไอจี 
เพื่อช�วยตรวจสอบความถูกต�องของชนิดของก�าซ ป�องกันความผิดพลาด
ในการจัดส�ง

       ถังสำรองก�าซเหลวที่ ใหญ�ที่สุดในประเทศไทย ภายในคอมเพล็กซ�
ก�าซอุตสาหกรรม บีไอจี มีถังสำรอง (Storage Tanks) ก�าซออกซิเจน
ที่ ใหญ�ที่สุดในประเทศไทยที่สามารถใช�สำรองการจ�ายก�าซให�กับลูกค�า
ได�อย�างเพียงพอตามความต�องการ โรงพยาบาล จึงมั่นใจ และวางใจถึง
ความต�อเนื่องในการบริการจัดส�งก�าซของบีไอจีที่ช�วยสนับสนุนการบริการ
ผู�ป�วยได�อย�างสูงสุด

       บริการ Mobile Unit หรือรูปแบบการให�บริการก�าซเคลื่อนที่ตาม
ความต�องการของลูกค�าทุกที่ทุกเวลา ซึ่งมีความคล�องตัวในการเข�าพื้นที่
เล็กๆ และมีปริมาณสำรองก�าซออกซิเจนสูง เหมาะสำหรับการเตรียมการ
รับมือกับความต�องการบริการทางการแพทย�ในสถานการณ�ฉุกเฉินต�างๆ

คุณภาพผลิตภัณฑ� และบริการที่ได�มาตรฐานทางการแพทย�
       ผลิตภัณฑ�ก�าซ และบริการต�างๆ ของบีไอจี ผ�านการรับรอง และมาตรฐาน
ทางการแพทย�ทุกประเภทตามความต�องการของโรงพยาบาลชั้นนำ เช�น 
มอก.540-2545 และ ISO 9001:2008 มาตรฐานของอุปกรณ� ASME 
การออกแบบ และการประเมินความปลอดภัย NFPA-99

มาตรฐานด�านความปลอดภัย (Safety)
       เช�นเดียวกับบริษัทแม� Air Products ซึ่งเป�นผู�นำด�านความปลอดภัย
ในตลาดก�าซอุตสาหกรรมระดับโลก บีไอจียินดีแบ�งป�นความรู�ด�าน
กระบวนการเคลื่อนย�าย และจัดเก็บก�าซทางการแพทย�อย�างปลอดภัย
ให�แก�ลูกค�า ในรูปแบบการจัดอบรมด�านความปลอดภัยเมื ่อลูกค�า
ต�องการทีมผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคของเราพร�อมให�คำแนะนำแก�ลูกค�า
ด�านการพัฒนาระบบการจัดการด�านความปลอดภัยให�สอดคล�องกับ
ข�อกำหนด และมาตรฐานทางการแพทย� ตลอดจนการใช�ก�าซทาง
การแพทย�ได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก�าซออกซิเจนเหลว กับเวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง 
(Hyperbaric Oxygen Therapy)
       ด�วยงบประมาณที่จำกัดในการบริหารจัดการทางการแพทย� 
ตลอดจนสภาวะการแข�งขันที่มากขึ้น นำไปสู�ความท�าทายของบุคลากร
ทางการแพทย�ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
โดยไม�กระทบต�อคุณภาพการดูแล และรักษาผู�ป�วย บุคลากรทางการแพทย�
จึงจำเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องมั่นใจว�าปริมาณก�าซออกซิเจนทางการแพทย�
ที่มีคุณภาพได�มาตรฐานเพียงพอต�อการรักษาในเวลาที่ต�องการ

       ด�วยเล็งเห็นถึงความท�าทายดังกล�าวในวงการแพทย� โดยเฉพาะ
อย�างยิ ่ง ความต�องการออกซิเจนจากเวชศาสตร�แขนงใหม�ๆ อาทิ
เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง หรือการรักษาด�วยออกซิเจน
ความดันสูง (Hyperbaric OxygenTherapy) ที่จำเป�นจะต�องมีปริมาณ
ก�าซออกซิเจนสำรอง เพื่อการใช�งานในปริมาณสูงอยู�ตลอดเวลา บีไอจี 
และ Air Products จึงมุ�งพัฒนาระบบก�าซออกซิเจนเหลว และบริการ
ครบวงจรที่พร�อมรองรับความต�องการของศูนย�เวชศาสตร�ความดัน
บรรยากาศสูง และศูนย�การรักษาแผลหายยากต�างๆ ทั่วโลก เพื่อให�
บุคลากรทางการแพทย�วางใจได� ในการส�งมอบที ่ต �อเนื ่อง และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวกสบายในการบริหารซึ่งนำไปสู�การ
ยกระดับมาตรฐานการบริบาลผู�ป�วยให�มีคุณภาพสูงสุด
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ระบบก�าซทางการแพทย� และบริการครบวงจรเกี่ยวกับก�าซ
ทางการแพทย�ของบีไอจี
       ก�าซออกซิเจนทางการแพทย� เป�นหนึ่งในป�จจัยสำคัญในการบริบาลผู�ป�วย 
บีไอจีได�เริ่มให�บริการก�าซออกซิเจนทางการแพทย�แก�โรงพยาบาลมาเป�นระยะ
เวลากว�า 25 ป� โดยได�รับการถ�ายทอดมาตรฐานการให�บริการระดับโลกจาก
บริษัทแม� Air Products and Chemicals ซึ่งนับเป�นผู�ให�บริการก�าซฮีเลียม
เพื่อใช�ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร�างภาพด�วยสนามแม�เหล็กไฟฟ�า (MRI) 
รายใหญ�ที่สุดในโลก

       เพราะเราเข�าใจถึงความท�าทายของการเป�นผู�ให�บริการทางการแพทย�ที่ดี 
บีไอจี จึงพร�อมให�บริการก�าซออกซิเจน และก�าซพิเศษทางการแพทย�อื่นๆ 
ที่มีคุณภาพความบริสุทธิ์สูง ตลอดจนบริการครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวก
ให�บุคคลากรทางการแพทย�สามารถทุ�มเทเวลาในการรักษาผู�ป�วยได�อย�างเต็มที่

       บีไอจี มีโรงแยกอากาศทั้งหมด 4 โรงในจังหวัดระยอง และชลบุรี ป�จจุบัน
มีกำลังการผลิตก�าซเหลวรวมสูงสุดในประเทศไทย ทั้งยังมีโรงบรรจุก�าซใน
คอมเพล็กซ�ก�าซอุตสาหกรรมบีไอจีเอง ตลอดจนมีเครือข�ายโรงบรรจุตาม
ภูมิภาคต�างๆ มากกว�า 20 โรงทั่วประเทศ

       ผลิตภัณฑ� และบริการทางการแพทย�ครบวงจรของบีไอจีประกอบด�วย 
ก�าซออกซิเจน ไนโตรเจน และก�าซพิเศษต�างๆ เพื่อใช�ในวงการแพทย� บริการ
ด�านวิศวกรรม กล�าวคือ บริการให�คำปรึกษาออกแบบ และเดินระบบท�อก�าซ
ทางการแพทย� (Medical Piping System) ตลอดจนระบบการให�บริการ
ครบวงจรที่เสริมสร�างความเชื่อมั่นในการส�งมอบ (Reliabilty)

ผลิตภัณฑ�ก�าซทางการแพทย�
       ผลิตภัณฑ�ก�าซทางการแพทย�ของบีไอจี ครอบคลุมตั้งแต�ก�าซออกซิเจน
เหลวทางการแพทย�ที่ผลิตจากโรงแยกอากาศมาตรฐานโลกด�วยเทคโนโลยีจาก 
Air Products สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริการจัดส�งทางรถบรรทุกก�าซเพื่อไปเติม
ที ่ถ ังเก็บที ่ โรงพยาบาล ตลอดจนผลิตภัณฑ�ก�าซแบ�งบรรจุชนิดต�างๆ 
(Packaged Gases) อาทิ ก�าซออกซิเจนท�อขนาดต�างๆ ก�าซไนโตรเจน สำหรับ
การเก็บรักษา stem cell และการใช�งานกับเครื่องมือแพทย� ก�าซฮีเลียมเหลว
สำหรับใช�ในการวินิจฉัยโดยเครื่องสร�างภาพด�วยสนามแม�เหล็กไฟฟ�า (MRI) 
ก�าซไนตรัสออกไซด� เพื่อใช�เป�นก�าซในการดมยาสลบสำหรับวิสัญญีแพทย� 
ก�าซอาร�กอนสำหรับการรักษาโรคมะเร็งควบคู�ไปกับก�าซฮีเลียม ก�าซคาร�บอนได
ออกไซด�สำหรับใช�ในกระบวนการรักษาแบบ Carboxy Therapy และก�าซพิเศษ
หรือก�าซผสมตามความต�องการพิเศษของแพทย�อื่นๆ เป�นต�น

       เพราะก�าซทางการแพทย�ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ�ต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง
กับการรักษาผู�ป�วยมีความสำคัญต�อทุกชีวิต บีไอจีจึงได�พัฒนาระบบ
การให�บริการต�างๆ อย�างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า
ในวงการแพทย�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นสูงสุดในการ
ให�บริการทางการแพทย�

บริการด�านวิศวกรรม : การบริการออกแบบ และเดินระบบท�อ
ก�าซทางการแพทย� (Medical Piping System)
       บีไอจีพร�อมให�บริการติดตั้งถังบรรจุออกซิเจนเหลว ชุดแปลงสถานะ 
ชุดควบคุมแรงดัน ชุดระบบสำรอง และท�อบรรจุก�าซพิเศษอื่นๆ รวมถึง
ระบบ Central Pipeline ชุด Manifold และชุด Outlet Boxes นอกจากนี้ 
ยังให�บริการออกแบบระบบ และให�คำแนะนำการจัดทำฐานราก และระบบ
รองรับอื่นๆ ครบวงจร

ระบบการให�บริการครบวงจรที่เสริมสร�างความเชื่อมั่น
ในการส�งมอบ(Reliabilty)
       การบริหารจัดการการขนส�งก�าซ ที่มีประสิทธิภาพได�มาตรฐานโลก 
บีไอจี มีเครือข�ายการให�บริการก�าซเหลวทางรถบรรทุกก�าซเพื่อไปเติม
ที่ถังเก็บที่ โรงงานลูกค�าที ่มีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนรถจัดส�งก�าซ
มากกว�า 70 คัน และพนักงานที่ ได�รับการอบรมมาตรฐานการจัดส�ง
อย�างปลอดภัยมากกว�า 100 คน รวมถึงเจ�าหน�าที่ฝ�ายบริการซ�อมบำรุง
สถานี ซึ่งพร�อมเข�าถึงสถานที่เพื่อให�บริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม�มีวันหยุด ทำให�ป�จจุบัน บีไอจี ได�รับความไว�วางใจจากโรงพยาบาลชั้นนำ
ต�างๆ ทั่วประเทศทั้งภาครัฐ และเอกชนในการเป�นผู� ให�บริการก�าซทาง
การแพทย�
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       ระบบอัตโนมัติเพื่อการตรวจวัดระดับก�าซเหลว (BIG Telemetry) 
ใช�เพื่อการตรวจสอบระดับก�าซออกซิเจนเหลวคงเหลือของโรงพยาบาล
ต�างๆ ทั่วประเทศ ช�วยให�ทราบถึงอัตราการใช�งานก�าซที ่เปลี ่ยนไปใน
แต�ละช�วงเวลา ทำให�สามารถประเมินระดับก�าซเหลวในถังที ่เหลืออยู � 
และจัดการกับระบบการจัดส�งก�าซได�อย�างแม�นยำทำให�โรงพยาบาลสามารถ
วางใจในกำหนดการส�งก�าซตามแผนที่วางไว� จึงสามารถมั่นใจได�ในความ
ต�อเนื่องของการใช�งาน

       เทคโนโลยีที่ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส�ง ได�แก� ระบบ GPS 
ที่ช�วยในการตรวจสอบตำแหน�งของรถบรรจุก�าซ ช�วยในการติดต�อประสาน
งานการเข�าเติมก�าซในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งยังสามารถค�นหาระยะทางเพื่อ
ไปถึงที่หมายได�รวดเร็วที่สุด ตลอดจนระบบ Barcode บนท�อบรรจุก�าซบีไอจี 
เพื่อช�วยตรวจสอบความถูกต�องของชนิดของก�าซ ป�องกันความผิดพลาด
ในการจัดส�ง

       ถังสำรองก�าซเหลวที่ ใหญ�ที่สุดในประเทศไทย ภายในคอมเพล็กซ�
ก�าซอุตสาหกรรม บีไอจี มีถังสำรอง (Storage Tanks) ก�าซออกซิเจน
ที่ ใหญ�ที่สุดในประเทศไทยที่สามารถใช�สำรองการจ�ายก�าซให�กับลูกค�า
ได�อย�างเพียงพอตามความต�องการ โรงพยาบาล จึงมั่นใจ และวางใจถึง
ความต�อเนื่องในการบริการจัดส�งก�าซของบีไอจีที่ช�วยสนับสนุนการบริการ
ผู�ป�วยได�อย�างสูงสุด

       บริการ Mobile Unit หรือรูปแบบการให�บริการก�าซเคลื่อนที่ตาม
ความต�องการของลูกค�าทุกที่ทุกเวลา ซึ่งมีความคล�องตัวในการเข�าพื้นที่
เล็กๆ และมีปริมาณสำรองก�าซออกซิเจนสูง เหมาะสำหรับการเตรียมการ
รับมือกับความต�องการบริการทางการแพทย�ในสถานการณ�ฉุกเฉินต�างๆ

คุณภาพผลิตภัณฑ� และบริการที่ได�มาตรฐานทางการแพทย�
       ผลิตภัณฑ�ก�าซ และบริการต�างๆ ของบีไอจี ผ�านการรับรอง และมาตรฐาน
ทางการแพทย�ทุกประเภทตามความต�องการของโรงพยาบาลชั้นนำ เช�น 
มอก.540-2545 และ ISO 9001:2008 มาตรฐานของอุปกรณ� ASME 
การออกแบบ และการประเมินความปลอดภัย NFPA-99

มาตรฐานด�านความปลอดภัย (Safety)
       เช�นเดียวกับบริษัทแม� Air Products ซึ่งเป�นผู�นำด�านความปลอดภัย
ในตลาดก�าซอุตสาหกรรมระดับโลก บีไอจียินดีแบ�งป�นความรู�ด�าน
กระบวนการเคลื่อนย�าย และจัดเก็บก�าซทางการแพทย�อย�างปลอดภัย
ให�แก�ลูกค�า ในรูปแบบการจัดอบรมด�านความปลอดภัยเมื ่อลูกค�า
ต�องการทีมผู�เชี่ยวชาญด�านเทคนิคของเราพร�อมให�คำแนะนำแก�ลูกค�า
ด�านการพัฒนาระบบการจัดการด�านความปลอดภัยให�สอดคล�องกับ
ข�อกำหนด และมาตรฐานทางการแพทย� ตลอดจนการใช�ก�าซทาง
การแพทย�ได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก�าซออกซิเจนเหลว กับเวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง 
(Hyperbaric Oxygen Therapy)
       ด�วยงบประมาณที่จำกัดในการบริหารจัดการทางการแพทย� 
ตลอดจนสภาวะการแข�งขันที่มากขึ้น นำไปสู�ความท�าทายของบุคลากร
ทางการแพทย�ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร
โดยไม�กระทบต�อคุณภาพการดูแล และรักษาผู�ป�วย บุคลากรทางการแพทย�
จึงจำเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องมั่นใจว�าปริมาณก�าซออกซิเจนทางการแพทย�
ที่มีคุณภาพได�มาตรฐานเพียงพอต�อการรักษาในเวลาที่ต�องการ

       ด�วยเล็งเห็นถึงความท�าทายดังกล�าวในวงการแพทย� โดยเฉพาะ
อย�างยิ ่ง ความต�องการออกซิเจนจากเวชศาสตร�แขนงใหม�ๆ อาทิ
เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง หรือการรักษาด�วยออกซิเจน
ความดันสูง (Hyperbaric OxygenTherapy) ที่จำเป�นจะต�องมีปริมาณ
ก�าซออกซิเจนสำรอง เพื่อการใช�งานในปริมาณสูงอยู�ตลอดเวลา บีไอจี 
และ Air Products จึงมุ�งพัฒนาระบบก�าซออกซิเจนเหลว และบริการ
ครบวงจรที่พร�อมรองรับความต�องการของศูนย�เวชศาสตร�ความดัน
บรรยากาศสูง และศูนย�การรักษาแผลหายยากต�างๆ ทั่วโลก เพื่อให�
บุคลากรทางการแพทย�วางใจได� ในการส�งมอบที ่ต �อเนื ่อง และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนความสะดวกสบายในการบริหารซึ่งนำไปสู�การ
ยกระดับมาตรฐานการบริบาลผู�ป�วยให�มีคุณภาพสูงสุด
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        เชื่อว�าหลายท�านคงทราบถึงเป�าหมายของไทยในการเป�นศูนย�กลางบริการด�านสุขภาพนานาชาติ 

หรือ ASEAN Medical Hub แต�ยังมีหลายท�านที่มองภาพความพร�อมธุรกิจเฮลธ�แคร� ในเมืองไทยว�า

จะรับมือกับกองทุนต�างชาติที่เรียกกันว�า “โซเรนเวฟ ฟ�นด�” ที่มีอยู�กว�า 10 กองทุน โดยเฉพาะการก�อ

กำเนิดของ Ihh Health Care ซึ่งเป�นกองทุนขนาดใหญ�ของรัฐบาลมาเลเซีย ที่มุ�งลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล

ได�เข�าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย�แบบสองตลาด ทั ้งในตลาดหลักทรัพย�กัวลาลัมเปอร�

ของมาเลเซีย และสิงคโปร� ได�หรือไม�
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       การขับเคลื่อนธุรกิจเฮลธ�แคร�ไทยสู�การเป�น ASEAN Medical Hub ต�องวางยุทธศาสตร�ใหม� ยกระดับให�รวมกับการดูแลสุขภาพ

องค�รวม ทั้งในเชิงป�องกัน การรักษา และการฟื�นฟูหลังเจ็บป�วย ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งที่เป�นองค�ประกอบสำคัญที่จะดึงดูดให�ผู�ป�วย

ในต�างประเทศเข�ามารักษาในไทย ได�แก� คุณภาพ เพราะประเทศไทยมีระบบมาตรฐานการแพทย�ที่เข�มแข็ง มีโรงพยาบาลในประเทศที่ได�รับ

การรับรองมาตรฐาน JCIA (Joint Commission international Accreddittation USA) ซึ่งเป�นมาตรฐานสากลของโรงพยาบาล

โดยเฉพาะ เป�นที่รู�จัก และยอมรับของทั่วโลกถึง 28 แห�ง มากที่สุดในเอเชีย รวมถึงราคาค�ารักษาของไทย เมื่อเทียบกับต�างประเทศถือว�า

ค�ารักษาของไทยเราถูกกว�ามาก ส�งผลให�ชาวต�างชาติเข�ามารักษาในไทยมีจำนวนมาก ประเทศไทยจึงมีโอกาสทางการตลาดอยู�มาก 

มีความได�เปรียบเชิงการแข�งขัน เราควรใช�ความโดดเด�นด�านความเป�นไทย และเน�นการบริการที่มีคุณภาพ ได�มาตราฐาน รวมถึงการหา

นวัตกรรมทางการแพทย�ใหม�ๆ  เข�ามาปรับใช� เพื่อยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย�ของไทย ทั้งหมดนี้จะช�วยเป�นตัวขับเคลื่อนให�ประเทศไทย

กลายเป�นศูนย�กลางการบริการด�านสุขภาพนานาชาติ หรือ ASEAN Medical Hub อย�างแท�จริง 
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       ป�จจุบันประชากรมีการเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วทำให�ความต�องการใช�น้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับปริมาณ
แหล�งน้ำในโลกที่มีปริมาณเท�าเดิม ประกอบกับประชากรบนโลกมีการปล�อยสารปนเป��อนลงในแหล�งน้ำ ทำให�แหล�งน้ำสะอาดมีปริมาณลดน�อยลง 
ดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำให�สะอาดเพื่อใช�ในการอุปโภค และบริโภคจึงเป�นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำให�สะอาดมีหลากหลาย 
โดยกระบวนการบำบัดน้ำด�วยโอโซนเป�นหนึ่งในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากโอโซนสามารถกำจัดเชื้อโรค กำจัดสี ลดกลิ่น กำจัด
สารพิษ และสารตกตะกอนได� โดยสารปนเป��อนดังกล�าวจะอยู�ในรูปสารอินทรีย� อนินทรีย� และจุลินทรีย� อีกทั้งโอโซนสามารถตัดสายโมเลกุล
ที่ยาวของสารอินทรีย�ไปสู�โมเลกุลที่เล็กลงสามารถย�อยสลายได�ง�ายด�วยจุลินทรีย� (Biodegradable)

       โอโซนจึงเป�นตัวออกซิไดซ�ที่ดีที่สุดรองจากฟลูออรีน โดยโอโซนเป�นโมเลกุลที่ทำปฏิกิริยาเร็วกว�าออกซิเจนถึง 1,000 เท�า มีความว�องไว
ในการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว�าคลอรีนประมาณ 3,000 เท�า  อีกทั้งสารคลอรีน และฟลูออรีนจัดเป�นสารพิษร�ายแรง ซึ่งการใช�โอโซนในกระบวนการ
บำบัดน้ำนั้นไม�จำเป�นต�องมีกระบวนการกำจัดสารเคมีตกค�าง เนื่องจากโอโซนสามารถย�อยสลายตัวในน้ำกลายเป�นออกซิเจนได� ทำให�โอโซน
เป�นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการกำจัดสารปนเป��อนในน้ำ เพี่อลดปริมาณการใช�สารเคมี และคลอรีน ซึ่งเป�นการช�วยลดโอกาสการเกิด
สารก�อมะเร็งไตรฮาโลมีเทน (THMs) ด�วยเช�นกัน นอกจากนี้โอโซนยังสามารถใช�ในกระบวนการบำบัดน้ำแทนคลอรีนไดออกไซด� (ClO2), 
โพแทสเซียมเฟอร�แมงกาเนต (KMnO4), รังสียูวี (UV), ไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด� (H2O2), ออกซิเจน (O2) หรือทดแทนกระบวนการการเติม
อากาศ (Aeration) ได�อีกด�วย
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Workings of ozone generation

          การใช�โอโซนในกระบวนการบำบัดน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค และบริโภคมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเนเธอร�แลนด�ในป� 1893 ต�อมามีการใช�
กันในยุโรป และอเมริกา จนป�จจุบันได�นำกระบวนการบำบัดน้ำด�วยโอโซนไปใช�กันอย�างแพร�หลาย โดยการประปาของรัฐมิลวอกี (Milwaukee 
water works) รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกาได�นำโอโซนไปประยุกต� ใช�ในขั้นตอนแรกของบำบัดน้ำเพื่อบำบัดกลิ่น และรสของน้ำ
ลดปริมาณการใช�คลอรีนในระบบบำบัดน้ำ รวมถึงใช�สามารถใช�ในการฆ�าเชื้อโรคได�อีกด�วย

          ส�วนโรงงานบำบัดน้ำของฮิงะชิมุระยะมะ (Higashimurayama) เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น ได�ประยุกต�ใช�โอโซนในขั้นตอนสุดท�าย
ของการบำบัดน้ำ รวมถึงในประเทศจีนมีการติดตั้งระบบโอโซนเพื่อการบำบัดกลิ่น และรสในหลายพื้นที่ เนื่องจากแหล�งน้ำในประเทศจีน
มีสิ่งปนเป��อนเป�นจำนวนมาก เป�นต�น

       ป�จจุบันประเทศไทยได�มีการดำเนินการติดตั้งระบบโอโซนในกระบวนการผลิตน้ำประปาในบางพื้นที่ 

ตามนโยบายของการประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ในโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน 

เพื่อลดการใช�ปริมาณสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำประปา ทำให�น้ำประปาที่ผ�านการบำบัดด�วยเทคโนโลยี

โอโซนมีคุณภาพดีกว�าการใช�คลอรีนบำบัด ทั้งช�วยยกระดับคุณภาพน้ำประปาให�ดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพ
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       ป�จจุบันประชากรมีการเจริญเติบโตอย�างรวดเร็วทำให�ความต�องการใช�น้ำเพื่ออุปโภค และบริโภคมีปริมาณมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับปริมาณ
แหล�งน้ำในโลกที่มีปริมาณเท�าเดิม ประกอบกับประชากรบนโลกมีการปล�อยสารปนเป��อนลงในแหล�งน้ำ ทำให�แหล�งน้ำสะอาดมีปริมาณลดน�อยลง 
ดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำให�สะอาดเพื่อใช�ในการอุปโภค และบริโภคจึงเป�นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำให�สะอาดมีหลากหลาย 
โดยกระบวนการบำบัดน้ำด�วยโอโซนเป�นหนึ่งในกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากโอโซนสามารถกำจัดเชื้อโรค กำจัดสี ลดกลิ่น กำจัด
สารพิษ และสารตกตะกอนได� โดยสารปนเป��อนดังกล�าวจะอยู�ในรูปสารอินทรีย� อนินทรีย� และจุลินทรีย� อีกทั้งโอโซนสามารถตัดสายโมเลกุล
ที่ยาวของสารอินทรีย�ไปสู�โมเลกุลที่เล็กลงสามารถย�อยสลายได�ง�ายด�วยจุลินทรีย� (Biodegradable)

       โอโซนจึงเป�นตัวออกซิไดซ�ที่ดีที่สุดรองจากฟลูออรีน โดยโอโซนเป�นโมเลกุลที่ทำปฏิกิริยาเร็วกว�าออกซิเจนถึง 1,000 เท�า มีความว�องไว
ในการเกิดปฏิกิริยาเร็วกว�าคลอรีนประมาณ 3,000 เท�า  อีกทั้งสารคลอรีน และฟลูออรีนจัดเป�นสารพิษร�ายแรง ซึ่งการใช�โอโซนในกระบวนการ
บำบัดน้ำนั้นไม�จำเป�นต�องมีกระบวนการกำจัดสารเคมีตกค�าง เนื่องจากโอโซนสามารถย�อยสลายตัวในน้ำกลายเป�นออกซิเจนได� ทำให�โอโซน
เป�นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการกำจัดสารปนเป��อนในน้ำ เพี่อลดปริมาณการใช�สารเคมี และคลอรีน ซึ่งเป�นการช�วยลดโอกาสการเกิด
สารก�อมะเร็งไตรฮาโลมีเทน (THMs) ด�วยเช�นกัน นอกจากนี้โอโซนยังสามารถใช�ในกระบวนการบำบัดน้ำแทนคลอรีนไดออกไซด� (ClO2), 
โพแทสเซียมเฟอร�แมงกาเนต (KMnO4), รังสียูวี (UV), ไฮโดรเจนเปอร�ออกไซด� (H2O2), ออกซิเจน (O2) หรือทดแทนกระบวนการการเติม
อากาศ (Aeration) ได�อีกด�วย

OZONE
IN GLOBAL WATER TREATMENT

What’s App.
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Workings of ozone generation

          การใช�โอโซนในกระบวนการบำบัดน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค และบริโภคมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเนเธอร�แลนด�ในป� 1893 ต�อมามีการใช�
กันในยุโรป และอเมริกา จนป�จจุบันได�นำกระบวนการบำบัดน้ำด�วยโอโซนไปใช�กันอย�างแพร�หลาย โดยการประปาของรัฐมิลวอกี (Milwaukee 
water works) รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกาได�นำโอโซนไปประยุกต� ใช�ในขั้นตอนแรกของบำบัดน้ำเพื่อบำบัดกลิ่น และรสของน้ำ
ลดปริมาณการใช�คลอรีนในระบบบำบัดน้ำ รวมถึงใช�สามารถใช�ในการฆ�าเชื้อโรคได�อีกด�วย

          ส�วนโรงงานบำบัดน้ำของฮิงะชิมุระยะมะ (Higashimurayama) เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น ได�ประยุกต�ใช�โอโซนในขั้นตอนสุดท�าย
ของการบำบัดน้ำ รวมถึงในประเทศจีนมีการติดตั้งระบบโอโซนเพื่อการบำบัดกลิ่น และรสในหลายพื้นที่ เนื่องจากแหล�งน้ำในประเทศจีน
มีสิ่งปนเป��อนเป�นจำนวนมาก เป�นต�น

       ป�จจุบันประเทศไทยได�มีการดำเนินการติดตั้งระบบโอโซนในกระบวนการผลิตน้ำประปาในบางพื้นที่ 

ตามนโยบายของการประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ในโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน 

เพื่อลดการใช�ปริมาณสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำประปา ทำให�น้ำประปาที่ผ�านการบำบัดด�วยเทคโนโลยี

โอโซนมีคุณภาพดีกว�าการใช�คลอรีนบำบัด ทั้งช�วยยกระดับคุณภาพน้ำประปาให�ดียิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพ
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         เมื่อเอ�ยชื่อถึง “ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�” หลายคนอาจจะมองว�าเป�นก�าซอันตราย เป�นก�าซพิษที่ก�อให�เกิดมลภาวะ
ในบรรยากาศของเมืองใหญ�ๆ  ทั่วไป  เพราะหากว�าคนเราสูดดมเข�าไปจะมีอันตรายต�อสมอง และระบบประสาท และหากได�รับ
ก�าซพิษนี้ในปริมาณสูงจะทำให�เสียชีวิตได� แต�ในทางตรงกันข�าม ประโยชน�ของก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�ก็มีมากเช�นกัน 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�ใช�เป�นวัตถุดิบในกระบวนการแยกธาตุเกิดจากสินแร�ที่ประกอบด�วย 
เหล็ก โค-บอลท� และทองแดง นอกจากนี้ยังใช�ในการผลิตโลหะผสมบางชนิด จึงขอนำเสนอคุณประโยชน�ของก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�
มาเล�าสู�กันฟ�ง

     ปลาทูน�า นิยมรับประทานกันดิบๆ รู�จักกันดีในชื่อว�า “ซาซิมิ” (Sashimi) คุณสมบัติ
ที่สำคัญคือความสดของเนื้อปลาทูน�า ซึ่งเป�นหัวใจสำคัญของอาหารญี่ปุ�น คือวัตถุดิบ
ต�องสดเท�านั้น จึงจะอร�อยได�รสชาดตามธรรมชาติ และคุณลักษณะหนึ่งที่ใช�บ�งบอก
ความสดของเนื้อทูน�าก็คือ สีแดงสด ซึ่งแตกต�างจากปลาทั่วไปที่มักจะมีเนื้อสีขาว 
และเนื่องจากปลาทูน�าเป�นปลาที่มีความไวต�ออุณหภูมิมาก หากวางทิ้งไว�จากเนื้อสีแดง
สวยเผลอแป�บเดียว จะเปลี่ยนสีเป�นน้ำตาลคล้ำได�เลย เราจึงใช�ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� 
(CO) เข�ามาช�วยในการรักษาสีแดงสดให�กับเนื ้อปลาทูน�า โดยเรียกวิธีการนี ้ว�า 
"Carbon Monoxide Treated Tuna“

     ตามปกติสีของกล�ามเนื้อ (Muscle Pigment) ซึ่งก็คือ Myoglobin จะทำหน�าที่
ช�วยลำเลียงก�าซออกซิเจน (O2) ไปยังกล�ามเนื้อที่ใช�ทำงานของปลาในช�วงที่ปลายังมี
ชีวิตอยู� แต�เมื่อเนื้อปลาถูกตัด Myoglobin จะดูดซึม O2 และทำปฏิกิริยากันได� 
Oxymyoglobin ซึ่งจะมีสีแดงสด แต�เมื่อผิวเนื้อทูน�าสัมผัสกับ O2 อย�างต�อเนื่อง 
เป�นเวลานาน สีแดงของเนื้อทูน�าจะค�อยๆ เปลี่ยนเป�นสีน้ำตาลคล้ำ เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น และการเปลี่ยนแปลงของ Oxymyoglobin กลายเป�นรงควัตถุสีน้ำตาล 

หรือ Metmyoglobin นั่นเอง

     ดังนั้นหน�าที่ของก�าซ CO คือ จะเข�าไปทำปฏิกิริยากับรงควัตถุของกล�ามเนื้อทำให�เกิด 
Carboxymyoglobin ซึ่งมีโครงสร�างที่ซับซ�อน และ Carboxymyoglobin นี้เอง ที่ทำให�
สีแดงสดในเนื้อปลาอยู�ได�นานมากยิ่งขึ้น

     ป�จจุบันยังไม�มีรายงานยืนยันว�า การรับประทานเนื้อปลาทูน�าที่ผ�านกระบวนการ 
Treat ด�วยก�าซ CO จะก�อให�เกิดผลกระทบใดบ�างต�อสุขภาพ อย�างไรก็ตาม ผู�บริโภค
อย�างเรา ก็ไม�ควรสังเกตความสดของเนื้อทูน�าจากสีแดงสดเพียงอย�างเดียว แต�ควร
พิจารณาจากลักษณะอื่นๆ ประกอบเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีด�วย

        ลวด และท�อทองแดงถูกนำมาใช�กันอย�างแพร�หลายในหลากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ เช�นลวดนำไฟฟ�า ท�อนำก�าซในอุตสาหกรรมต�างๆ รวมไป
ถึงการนำมาทำเป�นขดลวดทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ทุกท�านคุ�นเคย
และใช�กันเป�นประจำในช�วงหน�าร�อนเช�นนี้ แต�จะมีใครรู�บ�างไหมว�าในการผลิต
ท�อทองแดงนั้น ต�องใช�ก�าซอุตสาหกรรมเช�นกัน โดยเริ่มต�นจากการหลอม
ทองแดงจนเป�นของเหลว ซึ่งในน้ำทองแดงจะมีปริมาณออกซิเจน (O2) อยู�สูง
ทำให�เกิดออกไซด�ของทองแดง (copper oxide) และมีผลให�ผิวของทองแดง
ไม�เรียบ เปราะ และแตกหักได�ง�ายทำให�ได�ชิ้นงานทองแดงที่ไม�ได�คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว� จึงเป�นที่มาในกระบวนการผลิตที่ผู�ประกอบการต�างๆ
นิยมใช�ก�าซ CO เพื่อดึง O2 ออกจากน้ำทองแดง โดย CO จะถูกฉีดบนน้ำทองแดง
ที่ไหลผ�านท�อไปยัง Mold ที่ใช�ในการขึ้นรูปด�วยอัตราการไหลที่ 4 ลิตรต�อนาที 
CO จะทำปฏิกิริยาและดึง O2 ออกจากน้ำทองแดง  โดยปริมาณ O2 ในน้ำทองแดง
ที่ไม�เกิน 40 ppm จึงจะทำให�คุณภาพของลวด และท�อทองแดงที่ได�เป�นไปตาม
มาตรฐาน

และนี่เป�นตัวอย�างคุณสมบัติที่น�าสนใจของก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� 
หากว�าลูกค�าท�านใดสนใจ  ต�องการทราบข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ�ก�าซคาร�บอนมอนนอกไซด� ท�านสามารถติดต�อได�ที่ตัวแทน
ขายผลิตภัณฑ� Packaged Gases ของบีไอจี หรือ 
Packaged Gases i-CARE  โทร. 02-6858555
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Packaged Gases i-CARE  

Carbon Monoxide (CO)

คาร�บอนมอนอกไซด�  (Carbon Monoxide)  มีสูตรทางเคมี "CO" 
เป�นก�าซที่ไม�มีสี ไม�มีกลิ่น ไม�มีรส แต�มีความเป�นพิษอย�างร�ายแรง โมเลกุลประกอบ
ไปด�วยคาร�บอนหนึ่งอะตอม และออกซิเจนหนึ่งอะตอมเชื่อมกันด�วยพันธะโควาเลนต�
มีจุดเดือด -191.5 oC และจุดหลอมเหลว -205 oC ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�เกิด
จากการเผาไหม�ของสารจำพวกถ�านหิน น้ำมัน ก�าซหุงต�ม และการเผาไหม�ในสถานที่
ที่มีออกซิเจนปริมาณน�อย

CO Treated Tuna

CO in Copper tube

Myoglobin + O2                Oxymyoglobin 

Oxymyoglobin + O2               Metmyoglobin
Oxymyoglobin + CO                  Carboxymyoglobin + O2

สีธรรมชาติของเนื้อปลา                          สีของเนื้อปลาที่ Treat ด�วย CO

Attention Please
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บีไอจี รับรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล�อม และความปลอดภัยดีเยี่ยม

บีไอจี ร�วมสนับสนุนงานประชุมทางวิชาการ 
Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู�สู�ความเป�นเลิศ

นาย ชัยวัฒน� นิยมการ (ที่สองจากซ�าย) ผู�อำนวยการอาวุโสฝ�ายการจัดการ
พาณิชยกิจ ร�วมด�วย นาย กัณณพนต� รังษีธรรม (ที่หนึ่งจากซ�าย) 
ผู�จัดการส�วนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต� บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส 
จำกัด หรือ บีไอจี (BIG) ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
เป�นตัวแทนส�งมอบก�าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให� บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลีตี้ส� 
จำกัด ซึ่งเป�นบริษัทรับบริหาร และบำบัดน้ำประปาให�กับการประปาส�วนภูมิภาค 
เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน 
ลดการใช�ปริมาณสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำประปา ทำให�น้ำประปา
ที่ผ�านการบำบัดด�วยเทคโนโลยีโอโซนมีคุณภาพดีกว�าการใช�คลอรีนบำบัด 
ช�วยยกระดับคุณภาพน้ำประปาให�ดียิ่งขึ้น โดยมี นาย นิพนธ� บุญเดชานันทน� 
(คนที่สามจากซ�าย) กรรมการผู�จัดการ และนาย กฤษฎา มหาสันทนะ 
(คนที่สี่จากซ�าย) รองกรรมการผู�จัดการ (สายปฏิบัติการ) 
บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลีตี้ส� จำกัด เป�นผู�รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2557 บีไอจี (BIG) ผู�ผลิต และจัดจำหน�ายก�าซทางการแพทย� ร�วมสนับสนุน
งานประชุมทางวิชาการ Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู�สู�ความเป�นเลิศ ณ ห�องคลองไผ� 
หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ กรมแพทย�ทหารเรือ ภายในงานเป�นการประชุม
ทางวิชาการถึงผลของออกซิเจนความดันบรรยากาศสูงที่มีต�อร�างกาย (Mechanical 
and phamacologic Effect of HBO) และแนวทางการนำ HBO มาใช�บำบัดรักษาโรค 
(Indication and Potential off label users in HBO) โดย บีไอจี ร�วมออกบูทประชาสัมพันธ� 
แนะนำผลิตภัณฑ� และงานบริการก�าซทางการแพทย�แก�ผู�เข�าร�วมงาน ซึ่งได�รับความสนใจ
เป�นอย�างมาก

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ บีไอจี (BIG)  รับรางวัลธรรมภิบาล
สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) ประจำป� 2556 จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ บีไอจี โรงงาน 1 และ 2 ได�รับ
การประเมิณในระดับดีเยี่ยม โดยมีนายพงษ�ศักดิ์ เอกเดชาพงศ� รองผู�อำนวยการ
ฝ�ายปฏิบัติการสู�ความเป�นเลิศเพื่อธุรกิจแก�สอุตสาหกรรมทางท�อ ตัวแทนจาก 
BIG โรงงาน 1 และนายจอห�น แมคเดวิด รองกรรมการผู�จัดการ ตัวแทนจาก 
BIG โรงงาน 2 เข�ารับรางวัลจากนายพีระวัฒน� รุ�งเรืองศรี รองผู�ว�าการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ�ที่ผ�านมา

บีไอจี สนับสนุนก�าซออกซิเจนบริสุทธิ์ 
เพื่อโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน



         เมื่อเอ�ยชื่อถึง “ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�” หลายคนอาจจะมองว�าเป�นก�าซอันตราย เป�นก�าซพิษที่ก�อให�เกิดมลภาวะ
ในบรรยากาศของเมืองใหญ�ๆ  ทั่วไป  เพราะหากว�าคนเราสูดดมเข�าไปจะมีอันตรายต�อสมอง และระบบประสาท และหากได�รับ
ก�าซพิษนี้ในปริมาณสูงจะทำให�เสียชีวิตได� แต�ในทางตรงกันข�าม ประโยชน�ของก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�ก็มีมากเช�นกัน 
โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�ใช�เป�นวัตถุดิบในกระบวนการแยกธาตุเกิดจากสินแร�ที่ประกอบด�วย 
เหล็ก โค-บอลท� และทองแดง นอกจากนี้ยังใช�ในการผลิตโลหะผสมบางชนิด จึงขอนำเสนอคุณประโยชน�ของก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�
มาเล�าสู�กันฟ�ง

     ปลาทูน�า นิยมรับประทานกันดิบๆ รู�จักกันดีในชื่อว�า “ซาซิมิ” (Sashimi) คุณสมบัติ
ที่สำคัญคือความสดของเนื้อปลาทูน�า ซึ่งเป�นหัวใจสำคัญของอาหารญี่ปุ�น คือวัตถุดิบ
ต�องสดเท�านั้น จึงจะอร�อยได�รสชาดตามธรรมชาติ และคุณลักษณะหนึ่งที่ใช�บ�งบอก
ความสดของเนื้อทูน�าก็คือ สีแดงสด ซึ่งแตกต�างจากปลาทั่วไปที่มักจะมีเนื้อสีขาว 
และเนื่องจากปลาทูน�าเป�นปลาที่มีความไวต�ออุณหภูมิมาก หากวางทิ้งไว�จากเนื้อสีแดง
สวยเผลอแป�บเดียว จะเปลี่ยนสีเป�นน้ำตาลคล้ำได�เลย เราจึงใช�ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� 
(CO) เข�ามาช�วยในการรักษาสีแดงสดให�กับเนื ้อปลาทูน�า โดยเรียกวิธีการนี ้ว�า 
"Carbon Monoxide Treated Tuna“

     ตามปกติสีของกล�ามเนื้อ (Muscle Pigment) ซึ่งก็คือ Myoglobin จะทำหน�าที่
ช�วยลำเลียงก�าซออกซิเจน (O2) ไปยังกล�ามเนื้อที่ใช�ทำงานของปลาในช�วงที่ปลายังมี
ชีวิตอยู� แต�เมื่อเนื้อปลาถูกตัด Myoglobin จะดูดซึม O2 และทำปฏิกิริยากันได� 
Oxymyoglobin ซึ่งจะมีสีแดงสด แต�เมื่อผิวเนื้อทูน�าสัมผัสกับ O2 อย�างต�อเนื่อง 
เป�นเวลานาน สีแดงของเนื้อทูน�าจะค�อยๆ เปลี่ยนเป�นสีน้ำตาลคล้ำ เนื่องจากเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชั่น และการเปลี่ยนแปลงของ Oxymyoglobin กลายเป�นรงควัตถุสีน้ำตาล 

หรือ Metmyoglobin นั่นเอง

     ดังนั้นหน�าที่ของก�าซ CO คือ จะเข�าไปทำปฏิกิริยากับรงควัตถุของกล�ามเนื้อทำให�เกิด 
Carboxymyoglobin ซึ่งมีโครงสร�างที่ซับซ�อน และ Carboxymyoglobin นี้เอง ที่ทำให�
สีแดงสดในเนื้อปลาอยู�ได�นานมากยิ่งขึ้น

     ป�จจุบันยังไม�มีรายงานยืนยันว�า การรับประทานเนื้อปลาทูน�าที่ผ�านกระบวนการ 
Treat ด�วยก�าซ CO จะก�อให�เกิดผลกระทบใดบ�างต�อสุขภาพ อย�างไรก็ตาม ผู�บริโภค
อย�างเรา ก็ไม�ควรสังเกตความสดของเนื้อทูน�าจากสีแดงสดเพียงอย�างเดียว แต�ควร
พิจารณาจากลักษณะอื่นๆ ประกอบเพื่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีด�วย

        ลวด และท�อทองแดงถูกนำมาใช�กันอย�างแพร�หลายในหลากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ เช�นลวดนำไฟฟ�า ท�อนำก�าซในอุตสาหกรรมต�างๆ รวมไป
ถึงการนำมาทำเป�นขดลวดทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศที่ทุกท�านคุ�นเคย
และใช�กันเป�นประจำในช�วงหน�าร�อนเช�นนี้ แต�จะมีใครรู�บ�างไหมว�าในการผลิต
ท�อทองแดงนั้น ต�องใช�ก�าซอุตสาหกรรมเช�นกัน โดยเริ่มต�นจากการหลอม
ทองแดงจนเป�นของเหลว ซึ่งในน้ำทองแดงจะมีปริมาณออกซิเจน (O2) อยู�สูง
ทำให�เกิดออกไซด�ของทองแดง (copper oxide) และมีผลให�ผิวของทองแดง
ไม�เรียบ เปราะ และแตกหักได�ง�ายทำให�ได�ชิ้นงานทองแดงที่ไม�ได�คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว� จึงเป�นที่มาในกระบวนการผลิตที่ผู�ประกอบการต�างๆ
นิยมใช�ก�าซ CO เพื่อดึง O2 ออกจากน้ำทองแดง โดย CO จะถูกฉีดบนน้ำทองแดง
ที่ไหลผ�านท�อไปยัง Mold ที่ใช�ในการขึ้นรูปด�วยอัตราการไหลที่ 4 ลิตรต�อนาที 
CO จะทำปฏิกิริยาและดึง O2 ออกจากน้ำทองแดง  โดยปริมาณ O2 ในน้ำทองแดง
ที่ไม�เกิน 40 ppm จึงจะทำให�คุณภาพของลวด และท�อทองแดงที่ได�เป�นไปตาม
มาตรฐาน

และนี่เป�นตัวอย�างคุณสมบัติที่น�าสนใจของก�าซคาร�บอนมอนอกไซด� 
หากว�าลูกค�าท�านใดสนใจ  ต�องการทราบข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ�ก�าซคาร�บอนมอนนอกไซด� ท�านสามารถติดต�อได�ที่ตัวแทน
ขายผลิตภัณฑ� Packaged Gases ของบีไอจี หรือ 
Packaged Gases i-CARE  โทร. 02-6858555
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Packaged Gases i-CARE  

Carbon Monoxide (CO)

คาร�บอนมอนอกไซด�  (Carbon Monoxide)  มีสูตรทางเคมี "CO" 
เป�นก�าซที่ไม�มีสี ไม�มีกลิ่น ไม�มีรส แต�มีความเป�นพิษอย�างร�ายแรง โมเลกุลประกอบ
ไปด�วยคาร�บอนหนึ่งอะตอม และออกซิเจนหนึ่งอะตอมเชื่อมกันด�วยพันธะโควาเลนต�
มีจุดเดือด -191.5 oC และจุดหลอมเหลว -205 oC ก�าซคาร�บอนมอนอกไซด�เกิด
จากการเผาไหม�ของสารจำพวกถ�านหิน น้ำมัน ก�าซหุงต�ม และการเผาไหม�ในสถานที่
ที่มีออกซิเจนปริมาณน�อย

CO Treated Tuna

CO in Copper tube

Myoglobin + O2                Oxymyoglobin 

Oxymyoglobin + O2               Metmyoglobin
Oxymyoglobin + CO                  Carboxymyoglobin + O2

สีธรรมชาติของเนื้อปลา                          สีของเนื้อปลาที่ Treat ด�วย CO

Attention Please
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บีไอจี รับรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล�อม และความปลอดภัยดีเยี่ยม

บีไอจี ร�วมสนับสนุนงานประชุมทางวิชาการ 
Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู�สู�ความเป�นเลิศ

นาย ชัยวัฒน� นิยมการ (ที่สองจากซ�าย) ผู�อำนวยการอาวุโสฝ�ายการจัดการ
พาณิชยกิจ ร�วมด�วย นาย กัณณพนต� รังษีธรรม (ที่หนึ่งจากซ�าย) 
ผู�จัดการส�วนพัฒนาเทคโนโลยีเชิงประยุกต� บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส 
จำกัด หรือ บีไอจี (BIG) ผู�นำนวัตกรรมก�าซอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
เป�นตัวแทนส�งมอบก�าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให� บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลีตี้ส� 
จำกัด ซึ่งเป�นบริษัทรับบริหาร และบำบัดน้ำประปาให�กับการประปาส�วนภูมิภาค 
เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน 
ลดการใช�ปริมาณสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำประปา ทำให�น้ำประปา
ที่ผ�านการบำบัดด�วยเทคโนโลยีโอโซนมีคุณภาพดีกว�าการใช�คลอรีนบำบัด 
ช�วยยกระดับคุณภาพน้ำประปาให�ดียิ่งขึ้น โดยมี นาย นิพนธ� บุญเดชานันทน� 
(คนที่สามจากซ�าย) กรรมการผู�จัดการ และนาย กฤษฎา มหาสันทนะ 
(คนที่สี่จากซ�าย) รองกรรมการผู�จัดการ (สายปฏิบัติการ) 
บริษัท ยูนิเวอร�แซล ยูทีลีตี้ส� จำกัด เป�นผู�รับมอบ เมื่อเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2557 บีไอจี (BIG) ผู�ผลิต และจัดจำหน�ายก�าซทางการแพทย� ร�วมสนับสนุน
งานประชุมทางวิชาการ Hyperbaric Oxygen Therapy ความรู�สู�ความเป�นเลิศ ณ ห�องคลองไผ� 
หอประชุม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ กรมแพทย�ทหารเรือ ภายในงานเป�นการประชุม
ทางวิชาการถึงผลของออกซิเจนความดันบรรยากาศสูงที่มีต�อร�างกาย (Mechanical 
and phamacologic Effect of HBO) และแนวทางการนำ HBO มาใช�บำบัดรักษาโรค 
(Indication and Potential off label users in HBO) โดย บีไอจี ร�วมออกบูทประชาสัมพันธ� 
แนะนำผลิตภัณฑ� และงานบริการก�าซทางการแพทย�แก�ผู�เข�าร�วมงาน ซึ่งได�รับความสนใจ
เป�นอย�างมาก

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก�ส หรือ บีไอจี (BIG)  รับรางวัลธรรมภิบาล
สิ่งแวดล�อม และความปลอดภัย (ธงขาวดาวเขียว) ประจำป� 2556 จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้ บีไอจี โรงงาน 1 และ 2 ได�รับ
การประเมิณในระดับดีเยี่ยม โดยมีนายพงษ�ศักดิ์ เอกเดชาพงศ� รองผู�อำนวยการ
ฝ�ายปฏิบัติการสู�ความเป�นเลิศเพื่อธุรกิจแก�สอุตสาหกรรมทางท�อ ตัวแทนจาก 
BIG โรงงาน 1 และนายจอห�น แมคเดวิด รองกรรมการผู�จัดการ ตัวแทนจาก 
BIG โรงงาน 2 เข�ารับรางวัลจากนายพีระวัฒน� รุ�งเรืองศรี รองผู�ว�าการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง เมื่อเดือนกุมภาพันธ�ที่ผ�านมา

บีไอจี สนับสนุนก�าซออกซิเจนบริสุทธิ์ 
เพื่อโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำประปาด�วยเทคโนโลยีโอโซน
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ศูนย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูงเกิดขึ้นได�อย�างไร
ทางโรงพยาบาลฯ เริ่มจัดหาเครื่อง Monoplace Hyperbaric Chamber ประเภทตอนเดียวเครื่องแรกในป� พ.ศ. 2545  ต�อมา
ในป� พ.ศ. 2550 ได�จัดหาเพิ่มเติมเครื่องที่สอง ซึ่งมีขนาดใหญ�กว�าเดิมเพื่อให�บริการต�อจำนวนผู�ป�วยที่เพิ่มมากขึ้นให�เพียงพอ 
และในป� พ.ศ. 2555 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี รพ.ได�ดำเนินการก�อสร�างอาคารศูนย�เวชศาสตร�
ความดันสูง และติดตั้งระบบห�องปรับความดันบรรยากาศสูง เพื่อขยายขีดความสามารถในการให�บริการกับผู�ป�วย ซึ่งเป�นเครื่องประเภท 
2 ตอน 1 ระบบ Multiplace Hyperbaric Chamber 2 Compartments ของบริษัท HAUX สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี มูลค�า 
70 ล�านบาท นับว�าเป�นเครื่องที่ ใหญ�ที่สุดที่มีใช�งานอยู�ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย�  โดยเริ่มเป�ดให�บริการผู�ป�วยใน และนอกตั้งแต�
วันที่ 4 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2556

โรค หรืออาการของผู�ป�วยที่ ใช�การรักษาด�วยเทคโนโลยีนี้
สำหรับผู�ป�วยที่มีข�อบ�งชี้ของคณะกรรมการแพทย�เวชศาสตร�ใต�น้ำสากล (UHMS) ระบุให�เข�ารับการรักษามี 14 โรค ได�แก� 
    1. โรคลดความดันบรรยากาศ หรือโรคน้ำหนีบ (Decompression Sickness)
    2. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดแดง (Arterial Air or Gas Embolism)
    3. การติดเชื้อของเนื้อเยื่อจากแบคทีเรียที่ไม�ใช�ออกซิเจน (Clostridial Gas Gangrene)
    4. การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเนื่องจากถูกบดขยี้ (Crush Injury : Compartment Syndrome, Acute Traumatic Ischemia)
    5. สภาวะการเป�นพิษจากก�าซคาร�บอนมอนนอกไซด�/การสำลักควันไฟ (CO Poisoning/Smoke Inhalation)
    6. โรคแผลหายยาก (Problem Wound) ได�แก� แผลเบาหวาน แผลกดทับ แผลเนื่องจากการไหลเวียนของหลอดเลือดดำ 
        หรือหลอดเลือดแดงไม�ดี
    7. การเสียเลือดจำนวนมากในผู�ป�วยกลุ�มเลือดหายาก (Exceptional Blood Loss)
    8. การติดเชื้อ และมีการตายของเนื้อเยื่อ (Necrotizing Soft Tissue infection)
    9. การติดเชื้อเรื้อรังของเยื่อหุ�มกระดูก (Refractory Osteomyelitis)

    10. การปลูกถ�ายผิวหนัง และกล�ามเนื้อในผู�ป�วยที่เนื้อเยื่อ
          เชื่อมติดยาก (Compromised Skin Graft or Flap)
    11. การได�รับบาดเจ็บจากรังสี (Radiation Injury) 
          ได�แก� ฟ�นผุเนื่องจากได�รับรังสี (Radiation Caries), 
          กระดูก และเนื้อเยื่อตายเนื่องจากได�รับรังสี 
          (Osteoradionecrosis / ORN), เนื้อเยื่อตาย
         เนื่องจากได�รับรังสี (Soft Tissue Radionecrosis 
         / STRN), กระเพาะป�สสาวะอักเสบเนื่องจากได�รับ
         รังสี (Radiation Cystitis), ลำไส�ใหญ�ส�วนปลาย
         อักเสบเนื่องจากได�รับรังสี (Radiation)
    12. แผลไหม�จากความร�อน (Thermal Burn)
    13. โรคฝ�ในสมอง (Intracranial Abscess)
    14. หูดับเฉียบพลัน (Idiopathic Sudden 
          Sensorineural Healing Loss)

 หัวหน�าศูนย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง 
 รพ.สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ กรมแพทย�ทหารเรือ

          เพื่อเตรียมความพร�อมสู�การเป�นศูนย�กลางการให�บริการด�านสุขภาพ  “Keep in Touch“ ขอนำ
ท�านผู�อ�านทำความรู�จักกับความก�าวหน�าในการรักษาผู�ป�วยด�วยออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen 
Therapy-HBOT) ของศูนย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง ซึ่งเป�นหน�วยงานของกรมแพทย�ทหารเรือ 
ที่ให�บริการทั้งกับทหาร และประชาชนทั่วไป โดยเราได�เกียรติจาก น.อ. พรชัย แย�มกลิ่น หัวหน�าศูนย�เวชศาสตร�
ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ช�วยให�ข�อมูลความรู�ของการรักษา
ผู�ป�วยด�วยเทคโนโลยีนี้
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“ การรักษาพยาบาลผู�ป�วยด�วยออกซิเจนความดันสูง ”  
(Hyperbaric Oxygen Therapy-HBO)
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หลักการรักษาผู�ป�วยเป�นอย�างไร 
และต�องมีอุปกรณ� หรือเครื่องช�วยอะไรบ�าง
นำผู�ป�วยที่มีข�อบ�งชี้เข�ารักษาในห�องปรับความดันบรรยากาศสูง เพื่อ
หวังผลให�ผู�ป�วยได�รับออกซิเจนภายใต�ความดันบรรยากาศสูง ซึ่งจะส�ง
ผลให�อาการ, โรค, เนื้อเยื้อของแผลต�างๆ มีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยง
ได�มากกว�าการสูดดมออกซิเจนในภาวะบรรยากาศปกติ โดยเพิ่มความ
กดของอากาศ หรือออกซิเจนให�ได�ระดับที่ต�องการ และอาศัยการละลาย
ของออกซิเจนในน้ำเลือด (Plasma) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให�เนื้อเยื่อได�รับ
ปริมาณออกซิเจนมากขึ้น และจะทำให�การทำงานของเซลล�ดีขึ้นด�วยทางศูนย�ฯ มีการแบ�งประเภทผู�ป�วย และวิธีการรักษา

อย�างไรบ�าง
เรามีการแบ�งกลุ�มผู�ป�วยออกเป�น 2 กลุ�มใหญ�ๆ คือ
1. กลุ�มผู�ป�วยฉุกเฉิน เช�น DIVING ACCIDENT /AGE /DCS I,II 
/CO POISONING/ GAS GANGRENE /NECROTIZING FASCIITIS
/SEVERE BLOOD LOSS ซึ่งถือว�าเป�นกลุ�มที่ฉุกเฉินเร�งด�วน ต�องรีบ
ให�การรักษาทันที (ศูนย�ฯ เป�ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง)
2. กลุ�มผู�ป�วยโรคอื่นๆ ตามข�อบ�งชี้ของ UHMS  นอกเหนือจากข�อ1

ศูนย�เป�ดให�บริการรักษาวันละ 1-2 Dive ซึ่งการรักษาใน HBC สามารถ
รับได�ครั้งละ 10 ราย นอกจากนั้นศูนย�ฯ ยังมี Monoplace HBC 
รวม 2 เครื่อง
 
ผลดีที่เห็นได�อย�างชัดเจนของการใช�ออกซิเจนความดันสูง
ช�วยรักษามีอะไรบ�าง
สำหรับผู�ป�วย DIVING ACCIDENT ที่ไม�ใช� Late Case จะ Recovery 
ทันทีหลังการรักษา ส�วนผู�ป�วย Case อื่นๆ ตามข�อบ�งชี้จะมีอาการดีขึ้น 
เช�น แผลเบาหวาน แผลเรื้อรัง ช�วยให�อาการบวมของแขนขา หรือแผลผ�าตัด 
ยุบบวมลงอย�างชัดเจน หรือแม�กระทั่งผู�ป�วยสำลักควันไฟ จะมีอาการ
ทุเลาลงอย�างมาก
 
ช�วยอธิบายขั้นตอนในการรักษาด�วยออกซิเจนความดันสูง
เป�นอย�างไร และต�องใช�เวลาเท�าไร
หลังจากแพทย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง ตรวจดูอาการ 
อาการแสดงลักษณะของแผล ว�าตรงตามข�อบ�งชี้การรักษาด�วย HBOT 
ก็จะแจ�งให�ผู�ป�วย หรือญาติรับทราบแผนการรักษา และเตรียมผู�ป�วย
เปลี ่ยนเสื ้อผ�าก�อนเข�า HBC (Hyperbaric Chamber) ซึ ่งห�าม
นำสิ่งของต�างๆ เข�าไปภายในห�องปรับฯ เช�น ไฟแช็ค หรือห�ามผู�ป�วย
แต�งหน�าด�วยเครื่องสำอางที่มีแอลกอฮอล�เป�นส�วนประกอบ ในการรักษา
ตามตาราง HBOT 1 DIVE ที่ความลึก 45 ฟุต ใช�เวลาประมาณ 1.50 
– 2.00 ชั่วโมง หากเป�นผู�ป�วย DIVING ACCIDENT การรักษาครั้งหนึ่ง
ประมาน 1-5 ชั่วโมง ใช�ตารางการรักษา TT5, TT6 ที่ความลึก 60 ฟุต

ความรู�สึกของผู�ป�วยขณะที่อยู� ในห�องปรับความดันบรรยากาศสูง 
และภายหลังออกจากห�องปรับความดัน(Chamber) เป�นอย�าไร 
และมีข�อระมัดระวังอะไรบ�าง
ขณะเข�ารักษาช�วงเริ ่ม หรือขณะเริ ่มดำลง (เพิ่มความดันบรรยากาศ
เข�าไปในห�องปรับฯ) จะมีเสียงดัง และอากาศภายในห�องปรับฯ จะเริ่มร�อนขึ้น 
และอาจรู�สึกปวดในหู 2 ข�าง สามารถแก�ไขโดยผู�ป�วยต�องเพิ่มแรงดัน 
โดยใช�นิ้วบีบจมูกพร�อมกับป�ดปาก แล�วเป�าลมออกเบาๆ จะรู�สึกว�ามีเสียง
ลมออกทางหู ก็จะรู�สึกดีขึ้น หากเป�าไม�ออก และรู�สึกปวดมากขึ้นต�องรีบ
บอกพยาบาลที่ดูแลในห�องปรับฯ เพื่อหยุดการดำลง  โดยปกติก�อนการดำลง
แพทย�เวชศาสตร�ใต�น้ำจะตรวจดูเยื่อบุแก�วหู 2 ข�าง  เพื่อเทียบเคียงกับ
หลังออกจากห�องปรับฯ เมื่อใกล�เสร็จสิ้นการรักษาฯ ความดันภายใน
ห�องปรับฯลดลง อุณหภูมิจะลดลงด�วย และมีหมอกควัน ส�วนข�อควรระวัง
ในการเข�าห�องปรับฯ คือ ต�องไม�เป�นหวัด / โพรงจมูกอักเสบ / ไซนัสอักเสบ 
ไม�มีไข� ไม�กลัวที่แคบ และไม�แพ�ออกซิเจน ฯลฯ

การรักษาด�วยวิธีการนี้มีข�อจำกัด หรือข�อห�ามสำหรับผู�ป�วย
เฉพาะทางหรือไม�
ผู�ป�วยที่จะเข�ารักษาในห�องปรับฯ ต�องไม�มีเลือด หรือลมรั่วในช�องเยื่อหุ�มปอด 
หากมีต�องให�ศัลยแพทย�ทำการเจาะช�องระบายลม/เลือดเสียก�อน หรือผู�ป�วย
ที่รับประทานยารักษาโรคมะเร็ง จำเป�นต�องหยุดยานั้นๆ ก�อนมาเข�าห�องปรับ
อย�างน�อย 5-7 วัน เพื่อลดความเป�นพิษของยา และต�องปฏิบัติตามที่เจ�าหน�าที่
ห�องปรับฯ แนะนำอย�างเคร�งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู�อื่น
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เพราะใช�ตารางการรักษาพิเศษ US NAVY TREATMENT TABLE 5,6 ซึ่งต�องรักษาประมาณ 5 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 12,000 บาท) เฉลี่ยค�ารักษารวม
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MONOPLACE ค�าใช�จ�ายครั้งละ 1,650 บาท และ MULTIPLACE ครั้งละ 1,250 บาท เป�นการรักษาร�วมกับการรักษาทางศัลยกรรม หรือสาขาอื่นๆ 
HBOT จะช�วยให�แผลต�างๆ มีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได�ดีขึ้น จึงทำให�แผลหายได�เร็วขึ้น ยุบบวมเร็วขึ้น ลดการติดเชื้อ ย�อมส�งผลให�ผู�ป�วย
นอนโรงพยาบาลน�อยวันลง ลดค�าใช�จ�ายต�างๆ ตามไปด�วยเช�นกัน

       นอกจากบริการการรักษาพยาบาลผู�ป�วยด�วยออกซิเจนความดันสูง (HBOT) ของศูนย�ฯ แล�ว น.อ. พรชัย แย�มกลิ่น  
ยังอธิบายเพิ่มเติมด�วยว�าศูนย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พร�อมส�งเสริมเผยแพร�การรักษา
ด�วยเทคนิคนี้ โดยการจัดอบรมสัมมนาให�ความรู�ความเข�าใจกับโรงพยาบาล หรือหน�วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย�างต�อเนื่อง 
เพื่อให�ได�ประโยชน�สูงสุดกับกระบวนการรักษาผู�ป�วยด�วยห�องปรับความดันบรรยากาศสูงของเมืองไทย… 



Keep in Touch
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หลักการรักษาผู�ป�วยเป�นอย�างไร 
และต�องมีอุปกรณ� หรือเครื่องช�วยอะไรบ�าง
นำผู�ป�วยที่มีข�อบ�งชี้เข�ารักษาในห�องปรับความดันบรรยากาศสูง เพื่อ
หวังผลให�ผู�ป�วยได�รับออกซิเจนภายใต�ความดันบรรยากาศสูง ซึ่งจะส�ง
ผลให�อาการ, โรค, เนื้อเยื้อของแผลต�างๆ มีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยง
ได�มากกว�าการสูดดมออกซิเจนในภาวะบรรยากาศปกติ โดยเพิ่มความ
กดของอากาศ หรือออกซิเจนให�ได�ระดับที่ต�องการ และอาศัยการละลาย
ของออกซิเจนในน้ำเลือด (Plasma) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให�เนื้อเยื่อได�รับ
ปริมาณออกซิเจนมากขึ้น และจะทำให�การทำงานของเซลล�ดีขึ้นด�วยทางศูนย�ฯ มีการแบ�งประเภทผู�ป�วย และวิธีการรักษา

อย�างไรบ�าง
เรามีการแบ�งกลุ�มผู�ป�วยออกเป�น 2 กลุ�มใหญ�ๆ คือ
1. กลุ�มผู�ป�วยฉุกเฉิน เช�น DIVING ACCIDENT /AGE /DCS I,II 
/CO POISONING/ GAS GANGRENE /NECROTIZING FASCIITIS
/SEVERE BLOOD LOSS ซึ่งถือว�าเป�นกลุ�มที่ฉุกเฉินเร�งด�วน ต�องรีบ
ให�การรักษาทันที (ศูนย�ฯ เป�ดบริการตลอด 24 ชั่วโมง)
2. กลุ�มผู�ป�วยโรคอื่นๆ ตามข�อบ�งชี้ของ UHMS  นอกเหนือจากข�อ1

ศูนย�เป�ดให�บริการรักษาวันละ 1-2 Dive ซึ่งการรักษาใน HBC สามารถ
รับได�ครั้งละ 10 ราย นอกจากนั้นศูนย�ฯ ยังมี Monoplace HBC 
รวม 2 เครื่อง
 
ผลดีที่เห็นได�อย�างชัดเจนของการใช�ออกซิเจนความดันสูง
ช�วยรักษามีอะไรบ�าง
สำหรับผู�ป�วย DIVING ACCIDENT ที่ไม�ใช� Late Case จะ Recovery 
ทันทีหลังการรักษา ส�วนผู�ป�วย Case อื่นๆ ตามข�อบ�งชี้จะมีอาการดีขึ้น 
เช�น แผลเบาหวาน แผลเรื้อรัง ช�วยให�อาการบวมของแขนขา หรือแผลผ�าตัด 
ยุบบวมลงอย�างชัดเจน หรือแม�กระทั่งผู�ป�วยสำลักควันไฟ จะมีอาการ
ทุเลาลงอย�างมาก
 
ช�วยอธิบายขั้นตอนในการรักษาด�วยออกซิเจนความดันสูง
เป�นอย�างไร และต�องใช�เวลาเท�าไร
หลังจากแพทย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง ตรวจดูอาการ 
อาการแสดงลักษณะของแผล ว�าตรงตามข�อบ�งชี้การรักษาด�วย HBOT 
ก็จะแจ�งให�ผู�ป�วย หรือญาติรับทราบแผนการรักษา และเตรียมผู�ป�วย
เปลี ่ยนเสื ้อผ�าก�อนเข�า HBC (Hyperbaric Chamber) ซึ ่งห�าม
นำสิ่งของต�างๆ เข�าไปภายในห�องปรับฯ เช�น ไฟแช็ค หรือห�ามผู�ป�วย
แต�งหน�าด�วยเครื่องสำอางที่มีแอลกอฮอล�เป�นส�วนประกอบ ในการรักษา
ตามตาราง HBOT 1 DIVE ที่ความลึก 45 ฟุต ใช�เวลาประมาณ 1.50 
– 2.00 ชั่วโมง หากเป�นผู�ป�วย DIVING ACCIDENT การรักษาครั้งหนึ่ง
ประมาน 1-5 ชั่วโมง ใช�ตารางการรักษา TT5, TT6 ที่ความลึก 60 ฟุต

ความรู�สึกของผู�ป�วยขณะที่อยู� ในห�องปรับความดันบรรยากาศสูง 
และภายหลังออกจากห�องปรับความดัน(Chamber) เป�นอย�าไร 
และมีข�อระมัดระวังอะไรบ�าง
ขณะเข�ารักษาช�วงเริ ่ม หรือขณะเริ ่มดำลง (เพิ่มความดันบรรยากาศ
เข�าไปในห�องปรับฯ) จะมีเสียงดัง และอากาศภายในห�องปรับฯ จะเริ่มร�อนขึ้น 
และอาจรู�สึกปวดในหู 2 ข�าง สามารถแก�ไขโดยผู�ป�วยต�องเพิ่มแรงดัน 
โดยใช�นิ้วบีบจมูกพร�อมกับป�ดปาก แล�วเป�าลมออกเบาๆ จะรู�สึกว�ามีเสียง
ลมออกทางหู ก็จะรู�สึกดีขึ้น หากเป�าไม�ออก และรู�สึกปวดมากขึ้นต�องรีบ
บอกพยาบาลที่ดูแลในห�องปรับฯ เพื่อหยุดการดำลง  โดยปกติก�อนการดำลง
แพทย�เวชศาสตร�ใต�น้ำจะตรวจดูเยื่อบุแก�วหู 2 ข�าง  เพื่อเทียบเคียงกับ
หลังออกจากห�องปรับฯ เมื่อใกล�เสร็จสิ้นการรักษาฯ ความดันภายใน
ห�องปรับฯลดลง อุณหภูมิจะลดลงด�วย และมีหมอกควัน ส�วนข�อควรระวัง
ในการเข�าห�องปรับฯ คือ ต�องไม�เป�นหวัด / โพรงจมูกอักเสบ / ไซนัสอักเสบ 
ไม�มีไข� ไม�กลัวที่แคบ และไม�แพ�ออกซิเจน ฯลฯ

การรักษาด�วยวิธีการนี้มีข�อจำกัด หรือข�อห�ามสำหรับผู�ป�วย
เฉพาะทางหรือไม�
ผู�ป�วยที่จะเข�ารักษาในห�องปรับฯ ต�องไม�มีเลือด หรือลมรั่วในช�องเยื่อหุ�มปอด 
หากมีต�องให�ศัลยแพทย�ทำการเจาะช�องระบายลม/เลือดเสียก�อน หรือผู�ป�วย
ที่รับประทานยารักษาโรคมะเร็ง จำเป�นต�องหยุดยานั้นๆ ก�อนมาเข�าห�องปรับ
อย�างน�อย 5-7 วัน เพื่อลดความเป�นพิษของยา และต�องปฏิบัติตามที่เจ�าหน�าที่
ห�องปรับฯ แนะนำอย�างเคร�งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และผู�อื่น
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ค�าใช�จ�ายในการรักษาด�วยเทคโนโลยีนี้เป�นอย�างไร
กลุ�ม DIVING ACCIDENT/CO POISONING เป�นกลุ�มที่จำเป�นต�องนำผู�ป�วยเข�ารับการรักษาใน HBC จึงจะปลอดภัย และทุเลาได�ดี แต�จะมีค�าใช�จ�ายสูง
เพราะใช�ตารางการรักษาพิเศษ US NAVY TREATMENT TABLE 5,6 ซึ่งต�องรักษาประมาณ 5 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 12,000 บาท) เฉลี่ยค�ารักษารวม
ประมาณ 60,000 บาท ในผู�ป�วยคนไทย หากเป�นผู�ป�วยชาวต�างชาติค�ารักษาจะสูงกว�านี้ กลุ�มผู�ป�วยอื่นตามข�อบ�งชี้ของ UHMS หากการรักษาด�วย 
MONOPLACE ค�าใช�จ�ายครั้งละ 1,650 บาท และ MULTIPLACE ครั้งละ 1,250 บาท เป�นการรักษาร�วมกับการรักษาทางศัลยกรรม หรือสาขาอื่นๆ 
HBOT จะช�วยให�แผลต�างๆ มีปริมาณออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได�ดีขึ้น จึงทำให�แผลหายได�เร็วขึ้น ยุบบวมเร็วขึ้น ลดการติดเชื้อ ย�อมส�งผลให�ผู�ป�วย
นอนโรงพยาบาลน�อยวันลง ลดค�าใช�จ�ายต�างๆ ตามไปด�วยเช�นกัน

       นอกจากบริการการรักษาพยาบาลผู�ป�วยด�วยออกซิเจนความดันสูง (HBOT) ของศูนย�ฯ แล�ว น.อ. พรชัย แย�มกลิ่น  
ยังอธิบายเพิ่มเติมด�วยว�าศูนย�เวชศาสตร�ความดันบรรยากาศสูง รพ.สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พร�อมส�งเสริมเผยแพร�การรักษา
ด�วยเทคนิคนี้ โดยการจัดอบรมสัมมนาให�ความรู�ความเข�าใจกับโรงพยาบาล หรือหน�วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนอย�างต�อเนื่อง 
เพื่อให�ได�ประโยชน�สูงสุดกับกระบวนการรักษาผู�ป�วยด�วยห�องปรับความดันบรรยากาศสูงของเมืองไทย… 



       ในกระบวนการผลิตเหล็ก หรือโลหะวัสดุ หลายๆ ท�านอาจเคยได�ยินการชุบแข็งกันมาบ�างแล�ว
การชุบแข็ง คือกระบวนการชุบโลหะวัสดุด�วยความร�อน เพื ่อใช�ความร�อนเปลี ่ยนโครงสร�าง 
และปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะวัสดุให�มีคุณสมบัติดีขึ้น หรือมีความเหมาะสมกับการนำไปใช�งาน
ในประเภทต�างๆ ขณะเดียวกันการชุบแข็งยังมีอีกประเภทที่แตกต�างจากกระบวนการที่กล�าวมา 

คือกระบวนการชุบแข็งแบบเย็น (Sub-Zero Quenching หรือ Cryogenic treatment) 
        กระบวนการชุบแข็งแบบเย็น คือการชุบต�อจากการชุบแข็ง โดยใช�อุณหภูมิต่ำมากถึงขั้นติดลบ กล�าวคือ
การนำตัวโลหะวัสดุมาลดอุณภูมิจากอุณหภูมิห�องจนกระทั่งอยู�ที่ประมาณ –190 องศาเซลเซียส แล�วจึงปล�อยให�วัสดุ
มีอุณภูมิเพิ่มกลับมาที่อุณหภูมิห�อง ซึ่งโลหะวัสดุแต�ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัว เทคนิค และวิธีลดอุณหภูมิก็จะ
แตกต�างกันออกไปตามประเภท
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Push Forward

การชุบแข็งแบบเย็น

Quenching
Sub-Zero        ซึ่งกระบวนการชุบแข็งแบบเย็นนี้เป�นการปรับปรุงโครงสร�างของโลหะวัสดุ

ที่ผ�านการชุบแข็งมาแล�วโดยเปลี่ยน  Astenite ที่คงค�างในเนื้อโลหะวัสดุให�เป�น 
Martinsite เพื ่อเพิ ่มโครงสร�างที ่มีประสิทธิภาพให�แก�โลหะวัสดุมากขึ ้น 
อาจจะไม�ได�ถึงขั้นเปลี่ยนโลหะวัสดุจากเกรด B เป�นเกรด A แต�สามารถช�วยดึง
ประสิทธิภาพของโลหะวัสดุเหล�านั้นออกมาได�อย�างเต็มที่ 

       กระบวนการชุบแข็งแบบเย็น Sub-Zero Quenching มีอยู� 3 ขั้นตอน
(1) ใช�ไนรโตรเจนเหลวเป�าลงไปเพื่อลดอุณหภูมิของโลหะจากอุณหภูมิห�อง
ลงไปประมาณ -190 องศาเซลเซียส โดยอัตราในการลดอุณหภูมินี้จะค�อยๆ 
ลดลงอย�างช�าเฉลี่ย 0.3-0.5 องศาเซลเซียสต�อ 1 นาที 
(2) หลังจากนั้นจะควบคุมอุณหภูมิที่ประมาณ – 190 องศาเซลเซียส ไปอีก 
24-72 ชั่วโมง 
(3) ค�อยๆ เพิ่มอุณหภูมิกลับมาที่อุณหภูมิห�องเช�นเดิม 

(ในกระบวนการลดอุณหภูมิ (1), (2), (3) กรรมวิธีจะแตกต�างกันออกไป
ตามชนิดของโลหะวัสดุ)

      การชุบแข็งแบบเย็น Sub-Zero Quenching 
นี ้จะช�วยเพิ ่มความทนทาน และอายุการใช�งาน
ของโลหะวัสดุ เพิ่มความเหนียว ลดความเค�น และ
ความเครียดของโลหะวัสดุ สามารถทนกับอุณหภูมิ
ได�สูงขึ้น อีกทั้งการชุบแข็งแบบเย็น Sub-Zero 
Quenching นี้เป�นกระบวนการเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
เพราะไม�มีการปล�อยของเสียออกสู�ภายนอกอีกด�วย 
     วัสดุที่สามารถใช�ในกระบวนการชุบแข็งแบบเย็น
คือ วัสดุโลหะ, ทองแดง หรืออลูมิเนียม เช�น หัวไม�กอล�ฟ,
ฟิวเครื่องเสียง, มีด, หัวขุด เป�นต�น
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Safety First

จากการใช�ก�าซอุตสาหกรรมอย�างผิดวิธี
         สมาคม CGA ของอังกฤษ (BCGA) ได�แจ�งเตือนให�ประชาชน และสื ่อมวลชนทราบถึงอันตรายของการใช�ก�าซอุตสาหกรรม 
และก�าซทางการแพทย�เพื่อความบันเทิงอย�างผิดวิธี เนื่องจากการเผยแพร�ทางกิจกรรมต�างๆ บนสื่อ ที่แสดงถึงการใช�ก�าซเพื่อความบันเทิง
อย�างผิดวิธี โดย BCGA ได�รวบรวมรายละเอียดดังนี้ ผู�ผลิตก�าซ และ BCGA พยายามให�คำแนะนำที่ถูกต�องแก�ผู�บริโภค โดยแจ�งวิธีใช�งาน
ก�าซอย�างปลอดภัย และตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

Helium / Balloon Gas (ก�าซลูกโป�ง)
ฮีเลี่ยมเป�นก�าซเฉื่อย และเบามาก ไม�จัดเป�นก�าซพิษ แต�สามารถแทนที่ออกซิเจน
ทำให�ขาดอากาศ และเสียชีวิตได� การสูดดมฮีเลี่ยมปริมาณเพียงเล็กน�อย 
สามารถทำให�หมดสติ และเสียชีวิตได� กลุ�มเยาวชน และประชาชนควรตระหนัก
ถึงอันตราย และอ�านข�อความเตือนที่อยู�บนท�อบรรจุก�าซทุกท�อ 
พยายามใช�ก�าซจากผู�ผลิตที่ได�มาตรฐาน ซึ่งมีเอกสาร
ด�านความปลอดภัยกำกับอยู�

ซัลเฟอร� เฮกซาฟลูออไรด� (SF6)
SF6 จัดเป�นก�าซเฉื่อยที่ไม�มีพิษ เช�นเดียวกับฮีเลี่ยม แต�น้ำหนักมากกว�า เมื่อสูดดมทำให�เกิดเสียงพูดที่ทุ�มต่ำมาก SF6 อันตรายสูงกว�า
ฮีเลี่ยม เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว�า จึงทำให�เกิดการระบายออกจากปอดได�ยากกว�า และทำให�เกิดภาวะหมดสติ และเสียชีวิตได�

ไนตรัสออกไซด� (N20) หรือ ก�าซหัวเราะ
เมื่อสูดดมก�าซไนตรัสออกไซด� ทำให�เกิดอาการหลอนประสาท ซึ่งมีอาการเช�นเดียวกับผู�ใช�ยาผ�อนคลายประสาท ทำให�เกิดความรู�สึก
ผ�อนคลาย ซึ่งอาจเกิดอาการหัวเราะ ผู�ใช�ก�าซดังกล�าว จะเสพติดสารดังกล�าว และอาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ หรือก�ออาชญกรรม 
เช�นเดียวกับผู�สูดดมสารระเหยจำพวกกาว แม�เพียงการสูดดมครั้งแรก ก็สามารถส�งผลให�เกิดความผิดพลาด
ด�านการรับรู�และการตัดสินใจ และก�อผลให�เกิดอาการเสพติดในระยะต�อมา
ข�อควรระวัง – การสูดดมก�าซนี้อาจทำให�เกิดภาวะขาดอากาศหายใจเฉียบพลัน
N2O ยังใช�เป�นก�าซทางการแพทย�ซึ่งต�องดำเนินการโดยบุคคลากรทางการแพทย�เท�านั้น หากเป�นผู�อื่นนอกเหนือจากนี้ จัดเป�นความผิด
ทางกฎหมายของอังกฤษ นอกจากนั้นยังพบว�ามีการนำไนตรัสออกไซด� เพื่อเพิ่มความเร็วในเครื่องยนต�ของรถแข�งอีกด�วย

ของเหลวเย็นยิ่งยวด (Cryogenic Liquids)
การใช�ของแหลวเย็นยิ่งยวด นิยมใช�ในการสาธิตทางวิทยาศาตร�ตามโรงเรียน และงานนิทรรศการ อย�างไรก็ตาม ผู�ใช�จำเป�นต�องเข�าใจ
คุณสมบัติ และอันตรายเกี่ยวข�องกับความเย็นจัด แรงดันสูง และผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ซึ่งผู�ที่ทำงานเกี่ยวข�องต�องผ�านการฝ�กอบรม
และจัดเตรียม PPE อย�างเหมาะสม

อันตราย DANGER

ตารางกำหนดการจัดอบรมความปลอดภัย
เดือน 
กุมภาพันธ� 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน 
กรกฏาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
สถานที่ 

วันที่
17-19
17-19
21-23
19-21
16-18
21-23
18-20
15-17
20-22
17-19
15-17
BIG โรงงาน 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได�ที่ส�วนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล�อม
หมายเลขโทรศัพท� (038) 683-283-6 ต�อ 2601 ถึง 2605
หรือ 081-922-0981 โทรสาร (038) 684-440
E-mail : wilairat@bigth.com หรือ kanchans@bigth.com

การใช�ความเย็นจัดประกอบอาหารเรือสร�างหมอกควัน 
ตลอดจนทำความเย็นให�อาหาร และเครื่องดื่ม
เป�นที่น�าตกใจ เมื่อมีการนำน้ำแข็งแห�ง หรือไนโตรเจนเหลว เติมลงในเครื่องดื่ม
เพื่อให�เกิดควัน แต�หากคุณดื่มก�าซเหล�านี้ อาจทำให�เกิดอาการผิวหนังไหม� 
หรือเกิดความผิดปกติต�อระบบทางเดินอาหารได� ตั้งแต�ช�องปากจนถึงกระเพาะอาหาร 
และลำไส� นอกจากนี้ BCGA ยังกังวลถึงการนำไนโตรเจนไปประกอบอาหาร เช�น 
ทำไอศครีม ซึ่งต�องขอบคุณผู�ผลิตไนโตรเจนเหลว ที่มีการควบคุมไม�ให�ประชาชนสามารถซื้อไนโตรเจนเหลวได�ทั่วไป 
ในขณะที่ BCGA ยังคงเตือนให��เข�าใจถึงอุบัติเหตุจากแรงดันสูง เช�น ไนโตรเจนเหลว 
การใช�ขวดแก�วเก็บก�าซเหลวเย็นจัด และทำให�เกิดการระเบิดจนได�รับบาดเจ็บ เป�นต�น

น้ำแข็งแห�ง, Solid Carbon Dioxide (CO2)
การใช�น้ำแข็งแห�ง อาจก�อให�เกิด ภาวะขาดอากาศหายใจ หรือหนังไหม�จากความเย็นจัด ตัวอย�างเช�น รายการวิทยุคลื่นหนึ่ง พยายามจัด
การแข�งขัน โดยมีการใช�ก�อนน้ำแข็งแห�ง โดยขาดความเข�าใจ ในเรื่องอุณหภูมิเย็นจัดของน้ำแข็งแห�ง (-78 OC) กับน้ำแข็ง 
(0 OC) ซึ่งเมื่อจบการแข�งขันทำให�มีผู�บาดเจ็บจากการไหม�ระดับรุนแรง (ระดับ 3) หลายราย

การใช�สร�างหมอกควัน
BCGA แจ�งเตือนถึงอุปกรณ�ต�างๆ ที่โฆษณาว�าออกแบบสร�างหมอกควันในไนท�คลับ โดยใช�ก�าซไนโตรเจนเหลว หรือ CO2 เหลว 
ซึ่งก็อาจทำให�เกิดการไหม�เนื่องจากความเย็นจัด และภาวะขาดอากาศหายใจด�วยเช�นกัน 

ก�าซเฉื่อยในที่อับอากาศ
นอกจาก O2 และอากาศแล�ว ก�าซชนิดอื่นๆ จัดเป�นก�าซที่ขัดขวางการหายใจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการรั่วไหลใน
ที่ที่จำกัด อาจนำไปสู�การเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ก�าซอัดแรงดัน หรือก�าซเหลว สามารถสร�าง
ก�าซปริมาณมาก เมื่อเกิดการรั่วไหล ทำให�เกิดการแทนที่อากาศแม�ในห�องขนาดใหญ� โดยทั่วไปก�าซเฉี่อย
มักไม�มีสี กลิ่น รส ทำให�ผู�สูดดมไม�ทราบ และเมื่อได�รับก�าซเหล�านี้เข�าไป อาจทำให�เกิดอาการหมดสติ

การใช�ก�าซแรงดันขับเคลื่อนวัตถุ
หลายรายการทางโทรทัศน� แสดงให�เห็นถึงการใช�ก�าซอุตสาหกรรมอย�างผิดๆ เช�น การใช�ค�อนตีวาล�วจนขาดเพื่อให�ท�อก�าซพุ�งไป
ในอากาศ หรือมัดท�อก�าซติดกับอุปกรณ� / ยานพาหนะ เช�น รถเข็นสินค�า และเป�ดก�าซให�เกิดการขับเคลื่อนเพื่อความสนุกสนาน

ก�าซอุตสาหกรรมถูกนำมาใช�อย�างแพร�หลายในหลายอุตสาหกรรม แต�ป�จจุบัน
การใช�งานอย�างผิดวิธีจากผู�ที่ขาดความรู�ความเข�าใจ โดยเฉพาะกลุ�มวัยรุ�น 
อาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม�อยู� ในการคุ�มครองจากประกันภัยทุกชนิด 
เนื่องด�วยเป�นผลมาจากการกระทำที่เสี่ยงภัย สื่อมวลชนเองควรแสดงออก
ถึงจรรยาบรรณ และหยุดการเผยแพร�ภาพอย�างขาดความรับผิดชอบ
ต�อการใช�ก�าซอุตสาหกรรมอย�างผิดวิธี
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Safety First

จากการใช�ก�าซอุตสาหกรรมอย�างผิดวิธี
         สมาคม CGA ของอังกฤษ (BCGA) ได�แจ�งเตือนให�ประชาชน และสื ่อมวลชนทราบถึงอันตรายของการใช�ก�าซอุตสาหกรรม 
และก�าซทางการแพทย�เพื่อความบันเทิงอย�างผิดวิธี เนื่องจากการเผยแพร�ทางกิจกรรมต�างๆ บนสื่อ ที่แสดงถึงการใช�ก�าซเพื่อความบันเทิง
อย�างผิดวิธี โดย BCGA ได�รวบรวมรายละเอียดดังนี้ ผู�ผลิตก�าซ และ BCGA พยายามให�คำแนะนำที่ถูกต�องแก�ผู�บริโภค โดยแจ�งวิธีใช�งาน
ก�าซอย�างปลอดภัย และตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

Helium / Balloon Gas (ก�าซลูกโป�ง)
ฮีเลี่ยมเป�นก�าซเฉื่อย และเบามาก ไม�จัดเป�นก�าซพิษ แต�สามารถแทนที่ออกซิเจน
ทำให�ขาดอากาศ และเสียชีวิตได� การสูดดมฮีเลี่ยมปริมาณเพียงเล็กน�อย 
สามารถทำให�หมดสติ และเสียชีวิตได� กลุ�มเยาวชน และประชาชนควรตระหนัก
ถึงอันตราย และอ�านข�อความเตือนที่อยู�บนท�อบรรจุก�าซทุกท�อ 
พยายามใช�ก�าซจากผู�ผลิตที่ได�มาตรฐาน ซึ่งมีเอกสาร
ด�านความปลอดภัยกำกับอยู�

ซัลเฟอร� เฮกซาฟลูออไรด� (SF6)
SF6 จัดเป�นก�าซเฉื่อยที่ไม�มีพิษ เช�นเดียวกับฮีเลี่ยม แต�น้ำหนักมากกว�า เมื่อสูดดมทำให�เกิดเสียงพูดที่ทุ�มต่ำมาก SF6 อันตรายสูงกว�า
ฮีเลี่ยม เนื่องจากมีน้ำหนักมากกว�า จึงทำให�เกิดการระบายออกจากปอดได�ยากกว�า และทำให�เกิดภาวะหมดสติ และเสียชีวิตได�

ไนตรัสออกไซด� (N20) หรือ ก�าซหัวเราะ
เมื่อสูดดมก�าซไนตรัสออกไซด� ทำให�เกิดอาการหลอนประสาท ซึ่งมีอาการเช�นเดียวกับผู�ใช�ยาผ�อนคลายประสาท ทำให�เกิดความรู�สึก
ผ�อนคลาย ซึ่งอาจเกิดอาการหัวเราะ ผู�ใช�ก�าซดังกล�าว จะเสพติดสารดังกล�าว และอาจเกิดภาวะขาดอากาศหายใจ หรือก�ออาชญกรรม 
เช�นเดียวกับผู�สูดดมสารระเหยจำพวกกาว แม�เพียงการสูดดมครั้งแรก ก็สามารถส�งผลให�เกิดความผิดพลาด
ด�านการรับรู�และการตัดสินใจ และก�อผลให�เกิดอาการเสพติดในระยะต�อมา
ข�อควรระวัง – การสูดดมก�าซนี้อาจทำให�เกิดภาวะขาดอากาศหายใจเฉียบพลัน
N2O ยังใช�เป�นก�าซทางการแพทย�ซึ่งต�องดำเนินการโดยบุคคลากรทางการแพทย�เท�านั้น หากเป�นผู�อื่นนอกเหนือจากนี้ จัดเป�นความผิด
ทางกฎหมายของอังกฤษ นอกจากนั้นยังพบว�ามีการนำไนตรัสออกไซด� เพื่อเพิ่มความเร็วในเครื่องยนต�ของรถแข�งอีกด�วย

ของเหลวเย็นยิ่งยวด (Cryogenic Liquids)
การใช�ของแหลวเย็นยิ่งยวด นิยมใช�ในการสาธิตทางวิทยาศาตร�ตามโรงเรียน และงานนิทรรศการ อย�างไรก็ตาม ผู�ใช�จำเป�นต�องเข�าใจ
คุณสมบัติ และอันตรายเกี่ยวข�องกับความเย็นจัด แรงดันสูง และผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ซึ่งผู�ที่ทำงานเกี่ยวข�องต�องผ�านการฝ�กอบรม
และจัดเตรียม PPE อย�างเหมาะสม

อันตราย DANGER

ตารางกำหนดการจัดอบรมความปลอดภัย
เดือน 
กุมภาพันธ� 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม
มิถุนายน 
กรกฏาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
สถานที่ 

วันที่
17-19
17-19
21-23
19-21
16-18
21-23
18-20
15-17
20-22
17-19
15-17
BIG โรงงาน 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได�ที่ส�วนความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล�อม
หมายเลขโทรศัพท� (038) 683-283-6 ต�อ 2601 ถึง 2605
หรือ 081-922-0981 โทรสาร (038) 684-440
E-mail : wilairat@bigth.com หรือ kanchans@bigth.com

การใช�ความเย็นจัดประกอบอาหารเรือสร�างหมอกควัน 
ตลอดจนทำความเย็นให�อาหาร และเครื่องดื่ม
เป�นที่น�าตกใจ เมื่อมีการนำน้ำแข็งแห�ง หรือไนโตรเจนเหลว เติมลงในเครื่องดื่ม
เพื่อให�เกิดควัน แต�หากคุณดื่มก�าซเหล�านี้ อาจทำให�เกิดอาการผิวหนังไหม� 
หรือเกิดความผิดปกติต�อระบบทางเดินอาหารได� ตั้งแต�ช�องปากจนถึงกระเพาะอาหาร 
และลำไส� นอกจากนี้ BCGA ยังกังวลถึงการนำไนโตรเจนไปประกอบอาหาร เช�น 
ทำไอศครีม ซึ่งต�องขอบคุณผู�ผลิตไนโตรเจนเหลว ที่มีการควบคุมไม�ให�ประชาชนสามารถซื้อไนโตรเจนเหลวได�ทั่วไป 
ในขณะที่ BCGA ยังคงเตือนให��เข�าใจถึงอุบัติเหตุจากแรงดันสูง เช�น ไนโตรเจนเหลว 
การใช�ขวดแก�วเก็บก�าซเหลวเย็นจัด และทำให�เกิดการระเบิดจนได�รับบาดเจ็บ เป�นต�น

น้ำแข็งแห�ง, Solid Carbon Dioxide (CO2)
การใช�น้ำแข็งแห�ง อาจก�อให�เกิด ภาวะขาดอากาศหายใจ หรือหนังไหม�จากความเย็นจัด ตัวอย�างเช�น รายการวิทยุคลื่นหนึ่ง พยายามจัด
การแข�งขัน โดยมีการใช�ก�อนน้ำแข็งแห�ง โดยขาดความเข�าใจ ในเรื่องอุณหภูมิเย็นจัดของน้ำแข็งแห�ง (-78 OC) กับน้ำแข็ง 
(0 OC) ซึ่งเมื่อจบการแข�งขันทำให�มีผู�บาดเจ็บจากการไหม�ระดับรุนแรง (ระดับ 3) หลายราย

การใช�สร�างหมอกควัน
BCGA แจ�งเตือนถึงอุปกรณ�ต�างๆ ที่โฆษณาว�าออกแบบสร�างหมอกควันในไนท�คลับ โดยใช�ก�าซไนโตรเจนเหลว หรือ CO2 เหลว 
ซึ่งก็อาจทำให�เกิดการไหม�เนื่องจากความเย็นจัด และภาวะขาดอากาศหายใจด�วยเช�นกัน 

ก�าซเฉื่อยในที่อับอากาศ
นอกจาก O2 และอากาศแล�ว ก�าซชนิดอื่นๆ จัดเป�นก�าซที่ขัดขวางการหายใจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการรั่วไหลใน
ที่ที่จำกัด อาจนำไปสู�การเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ก�าซอัดแรงดัน หรือก�าซเหลว สามารถสร�าง
ก�าซปริมาณมาก เมื่อเกิดการรั่วไหล ทำให�เกิดการแทนที่อากาศแม�ในห�องขนาดใหญ� โดยทั่วไปก�าซเฉี่อย
มักไม�มีสี กลิ่น รส ทำให�ผู�สูดดมไม�ทราบ และเมื่อได�รับก�าซเหล�านี้เข�าไป อาจทำให�เกิดอาการหมดสติ

การใช�ก�าซแรงดันขับเคลื่อนวัตถุ
หลายรายการทางโทรทัศน� แสดงให�เห็นถึงการใช�ก�าซอุตสาหกรรมอย�างผิดๆ เช�น การใช�ค�อนตีวาล�วจนขาดเพื่อให�ท�อก�าซพุ�งไป
ในอากาศ หรือมัดท�อก�าซติดกับอุปกรณ� / ยานพาหนะ เช�น รถเข็นสินค�า และเป�ดก�าซให�เกิดการขับเคลื่อนเพื่อความสนุกสนาน

ก�าซอุตสาหกรรมถูกนำมาใช�อย�างแพร�หลายในหลายอุตสาหกรรม แต�ป�จจุบัน
การใช�งานอย�างผิดวิธีจากผู�ที่ขาดความรู�ความเข�าใจ โดยเฉพาะกลุ�มวัยรุ�น 
อาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม�อยู� ในการคุ�มครองจากประกันภัยทุกชนิด 
เนื่องด�วยเป�นผลมาจากการกระทำที่เสี่ยงภัย สื่อมวลชนเองควรแสดงออก
ถึงจรรยาบรรณ และหยุดการเผยแพร�ภาพอย�างขาดความรับผิดชอบ
ต�อการใช�ก�าซอุตสาหกรรมอย�างผิดวิธี
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Go Green

        ป�จจุบันผู�คนให�ความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design; EcoDesign or Green Design) 
หรือ Eco-Design เป�นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช�เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาสินค�า ป�องกันการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต 
เน�นการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) ตั้งแต�ขั้นตอนการวางแผน 
การออกแบบ การผลิต การบรรจุ การขนส�ง การนำไปใช� การซ�อมบำรุงขั้นตอนสุดท�าย คือการกำจัด และการนำกลับมาใช�ประโยชน�หลัง
หมดอายุการใช�งาน ซึ่งจะช�วยลดต�นทุนในแต�ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ� รวมทั้งลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมไปพร�อมๆ กัน อันนำไป
สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Development)

ec designo

หลักการพื้นฐานของการทำ Eco-Design
คือการประยุกต�หลักการของ 4Rs

ในทุกช�วงของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ�
ได�แก� การลด (Reduce) การใช�ซ้ำ

(Reuse) การนำกลับมาใช�ใหม� (Recycle)
และการซ�อมบำรุง (Repair)

ซึ่งมีความสัมพันธ�กันดังแสดงในรูป

การนำ Eco-Design มาประยุกต�ใช� จะคำนึงถึงกลไก 
(Eco-Design Strategy) ใน 7 ด�าน
1. ลดการใช�วัสดุที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม (Reduction of low-impact materials)
2. ลดปริมาณ และชนิดของวัสดุที่ใช� (Reduction of materials used)
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Optimization of production techniques)
4. ปรับปรุงระบบการขนส�งผลิตภัณฑ� (Optimization of distribution system)
5. ปรับปรุงขั้นตอนการใช�ผลิตภัณฑ� (Optimization of impact during use)
6. ปรับปรุงอายุผลิตภัณฑ� (Optimization of initial lifetime)
7. ปรับปรุงขั้นตอนการทิ้ง และทำลายผลิตภัณฑ� (Optimization of end-of-life) 
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      การจัดการสิ่งแวดล�อมที่มีประสิทธิภาพจะเป�นเครื่องมือ
สำคัญในการป�องกัน และแก�ไขป�ญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ซึ่งการจัดการ
สิ่งแวดล�อมที่ดีควรเน�นนโยบายเชิงรุก นโยบายดังกล�าว
จำเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องผสมผสานวิธีการ และทางเลือก
หลายรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีแนวคิดว�าการพัฒนาสิ่งแวดล�อม
จะต�องควบคู�ไปกับการพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม 
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Go Green

        ป�จจุบันผู�คนให�ความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design; EcoDesign or Green Design) 
หรือ Eco-Design เป�นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช�เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาสินค�า ป�องกันการสูญเสียที่เกิดจากการผลิต 
เน�นการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) ตั้งแต�ขั้นตอนการวางแผน 
การออกแบบ การผลิต การบรรจุ การขนส�ง การนำไปใช� การซ�อมบำรุงขั้นตอนสุดท�าย คือการกำจัด และการนำกลับมาใช�ประโยชน�หลัง
หมดอายุการใช�งาน ซึ่งจะช�วยลดต�นทุนในแต�ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ� รวมทั้งลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมไปพร�อมๆ กัน อันนำไป
สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Development)

ec designo

หลักการพื้นฐานของการทำ Eco-Design
คือการประยุกต�หลักการของ 4Rs

ในทุกช�วงของวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ�
ได�แก� การลด (Reduce) การใช�ซ้ำ

(Reuse) การนำกลับมาใช�ใหม� (Recycle)
และการซ�อมบำรุง (Repair)

ซึ่งมีความสัมพันธ�กันดังแสดงในรูป

การนำ Eco-Design มาประยุกต�ใช� จะคำนึงถึงกลไก 
(Eco-Design Strategy) ใน 7 ด�าน
1. ลดการใช�วัสดุที่มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม (Reduction of low-impact materials)
2. ลดปริมาณ และชนิดของวัสดุที่ใช� (Reduction of materials used)
3. ปรับปรุงกระบวนการผลิต (Optimization of production techniques)
4. ปรับปรุงระบบการขนส�งผลิตภัณฑ� (Optimization of distribution system)
5. ปรับปรุงขั้นตอนการใช�ผลิตภัณฑ� (Optimization of impact during use)
6. ปรับปรุงอายุผลิตภัณฑ� (Optimization of initial lifetime)
7. ปรับปรุงขั้นตอนการทิ้ง และทำลายผลิตภัณฑ� (Optimization of end-of-life) 
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      การจัดการสิ่งแวดล�อมที่มีประสิทธิภาพจะเป�นเครื่องมือ
สำคัญในการป�องกัน และแก�ไขป�ญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม ซึ่งการจัดการ
สิ่งแวดล�อมที่ดีควรเน�นนโยบายเชิงรุก นโยบายดังกล�าว
จำเป�นอย�างยิ่งที่จะต�องผสมผสานวิธีการ และทางเลือก
หลายรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีแนวคิดว�าการพัฒนาสิ่งแวดล�อม
จะต�องควบคู�ไปกับการพฒันาทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ซึ่งจะนำไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
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       ความสำเร็จ หมายถึง การทำได�เสร็จในสิ่งที่ต�องการ หรือหวังไว�ซึ่งการจะทำอะไรได�คงจะต�องมีองค�ประกอบบางประการที่ขึ้นอยู�กับสิ่งที่จะทำ
ว�ามีความยากมาก  หรือน�อย และอาจขึ้นกับสิ่งที่หวังไว�ว�ามีความเป�นไปได�มาก หรือน�อย อย�างไรก็ตาม การพัฒนาตนเองให�มีศักยภาพ และรู�จัก
ตั้งระดับของความคาดหวังย�อมทำให�มีโอกาสที่ทำให�ตนเองมีความสมหวังกับสิ่งที่ทำได� และข�อสำคัญคือถ�ารู�จักทำตนเองให�ทุกข�น�อยก็จะนำมาซึ่ง
ความสำเร็จที่มีความสุข  การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย�างสม่ำเสมอ เป�นสิ่งที่จำเป�น และขาดไม�ได� การปรับปรุงตน (Self-improvement), 
การบริหารตน (Self-management) และการปรับตน (Self-modification) คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให�เหมาะสม เพื่อสนองความต�องการ 
และเป�าหมายของตนเอง หรือเพื่อให�สอดคล�องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 

       หากท�านยังคิดไม�ออกว�าจะเริ่มต�นพัฒนาตนเอง หรือทีมงานอย�างไรในป�นี้ เรามี 5 คุณลักษณะของพนักงานในอนาคตที่องค�กรต�องการมาแบ�งป�น 
เพื่อเป�นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในอนาคต ลองมาดูกันว�าพนักงานที่องค�กรต�องการในอนาคตจะมีลักษณะอย�างไร

       5 คุณลักษณะสำหรับพนักงานในอนาคตที่นำมาฝากกันนี้เป�นเพียงส�วนหนึ่งที่สำคัญ 
และเป�นสิ่งที่องค�กรส�วนใหญ�อยากเห็นในตัวพนักงาน หวังว�า 5 คุณลักษณะที่กล�าวมานี้ 
จะเป�นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในอนาคต และยังสามารถ
มองเห็นความต�องการขององค�กรที่มีต�อพนักงานในอนาคตได�ไม�มากก็น�อย 

สำหรับพนักงานในอนาคต
คุณลักษณะ

1. ความเชี่ยวชาญ ชำนาญในงานที่ทำ  โดยทั่วไปความเชี่ยวชาญชำนาญจะมาจากการลงมือปฏิบัติ พบว�า
    กว�าที่คนเราจะเรียนรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่งได�อย�างเชี่ยวชาญนั้นต�องใช�เวลาถึง 10 ป� แต�ด�วยความสามารถ
    ของเทคโนโลยีที่ทำให�คนสามารถค�นหาข�อมูลได�อย�างรวดเร็ว ช�วยร�นระยะเวลาในการเรียนรู�ของคน
    ไปได�ถึง 50% เลยทีเดียว ดังนั้น ความคาดหวังของคนทำงานในอนาคตจึงไม�ได�อยู�ที่ความเชี่ยวชาญ 
    และชำนาญแค�เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต�องค�กรคาดหวังให�พนักงานมีความชำนาญในหลายๆ ด�านด�วยกัน 
    รวมไปถึงความชำนาญ และเชี่ยวชาญนั้นต�องมีการ Update อย�างสม่ำเสมอด�วยเช�นกัน
2. ความสามารถในการสังเคราะห�  ด�วยเทคโนโลยีที ่ช �วยเชื ่อมโลกเข�าด�วยกัน เราจะพบว�ามีข�อมูล 
    และข�าวสารที่มากมายให�สืบค�น คุณลักษณะที่สำคัญสำหรับพนักงานคือต�องมีความสามารถในการ
    สังเคราะห�ข�อมูลต�างๆ ที่มีอยู� รู�ว�าสามารถไปหาข�อมูลได�จากที่ไหน ใครคือแหล�งข�อมูลที่สำคัญ เมื่อได�
    ข�อมูลมาแล�ว ต�องสามารถแยกแยะข�อมูลที่มีอยู�ได�ว�าข�อมูลไหนเป�นข�อมูลที่สำคัญ และควรเก็บไว� ข�อมูล
    ไหนที่ ไม�สำคัญก็ทิ้งไป นอกจากนี้ยังต�องพิจารณาอีกด�วยว�าข�อมูลที่มีอยู�นั ้นมีเพียงพอที่จะนำมา
    วิเคราะห�ต�อได�หรือไม� 
3. ความคิดสร�างสรรค�  การสร�างสรรค�สิ่งใหม�ๆ หลุดออกไปจากกรอบความคิดแบบเดิมๆ การมองเห็น
    ความแตกต�างของสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู� และหาแนวทางที่จะทำให�มันแตกต�างไปจากเดิม 
4. การเคารพในความแตกต�าง  ในอดีตเราอาจจะพบปะทำงานกันอยู�ภายในกลุ�ม หรือแวดวงที่ไม�ค�อยมี
    ความแตกต�างกันมากนัก แต�ในป�จจุบันเราจะพบว�าภายในองค�กรเริ่มจะมีความแตกต�างหลากหลาย
    มากขึ้น ทั้งในเรื ่องของเชื ้อชาติ เผ�าพันธ� ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้นองค�กรจึงต�องการคนที่มี
    ความเคารพ ให�เกียรติ และยอมรับในความแตกต�างหลากหลายภายในองค�กร 
5. จริยธรรม  เป�นคุณลักษณะที่สำคัญที่ทุกๆ องค�กรอยากให�พนักงานมี ซึ่งถือว�าเป�นพื้นฐานของจิตใจ 
    บุคคลที่มีจริยธรรมย�อมมีวิถีทางในการดำเนินชีวิตอยู�ในทำนองคลองธรรม สังคมที่มีการอยู�ร�วมกัน
    บนพื้นฐานของจริยธรรมย�อมมีความสงบสุข เช�นเดียวกันกับในองค�กร หากพนักงานมีจริยธรรม
    ในการทำงานย�อมนำมาซึ่งความโปร�งใส ความสงบ ความสุขในการทำงาน
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       สำหรับในบ�านเราเริ่มเป�นที่สนใจจากการที่สื่อมวลชนได�นำเทคโนโลยี UAV 
มาใช�ถ�ายภาพมุมสูง ของการชุมนุมทางการเมืองบริเวณอนุสาวรีย�
ประชาธิปไตย และถูกแชร�ไปตามโซชียลเน็ตเวิร�คอย�างแพร�หลาย ซึ่งในอดีต
ประเทศไทยเริ่มจัดหามาใช�งานทางทหารตั้งแต�ป� พ.ศ.2531 โดยมีภารกิจ
ตรวจการณ� และถ�ายภาพ ป�จจุบันสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ 
(องค�การมหาชน) ร�วมกับบริษัทเอกชนดำเนินโครงการพัฒนาอากาศยาน
ไร�คนขับขึ้นลงทางดิ่งเพื่อใช�งานในกองทัพ ซึ่งเครื่องต�นแบบมีเพดานบินสูงสุด 
มากกว�า 600 เมตร รัศมีปฏิบัติการมากกว�า 50 กิโลเมตร เวลาบิน 3 ชั่วโมง 
บรรทุกน้ำหนักได� 20 กิโลกรัม และสามารถติดตั้งกล�องตรวจการณ�ในเวลา
กลางวัน และกลางคืนได�

       ในภาคเอกชนส�วนใหญ�เป�นการใช�เครื่องบินบังคับวิทยุใบพัด ทั้งแบบ 
4 ใบพัด และ 6 ใบพัดที่สามารถติดกล�อง และควบคุมกล�องได� มีระบบ GPS 
ควบคุมการบินอัตโนมัติ และบินลงจอดที่ตำแหน�งเดิมทันที เมื่อบินออกนอก
ระยะควบคุมกล�องยึดติดที่ตัวเครื่องบิน สามารถควบคุมด�วยรีโมทไร�สาย
มีระบบ GPS ที่คอยชดเชยไม�ให�กล�องเอียง ทำให�ถ�ายวีดีโอได�นิ่ง ไม�สั่นไหว 
และยังสามารถส�งภาพจากตัวเครื่องบินไปยังห�องควบคุมได�

       UAV ถือว�าเป�นเทคโนโลยีใหม�ที่เข�ามาช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายด�านการบิน
ได�เป�นอย�างดี เป�นที่น�าจับตามองว�า UAV จะถูกนำมาใช�ประโยชน�หลากหลาย
ด�านอย�างต�อเนื ่อง ที่สำคัญที่สุดถ�าเทคโนโลยีนี ้ถูกนำมาใช� ในด�านลบ
ถือว�าเป�นสิ่งที่เป�นภัยได�เช�นกัน ฉะนั้นหน�วยงานรัฐที่มีหน�าที่รับผิดชอบต�อง
พิจารณาแนวทางการออกกฎหมายสำหรับควบคุมอากาศยานไร�คนขับ 
เพื่อความปลอดภัย ไม�ถูกนำไปใช�งานในทางที่ผิดได�

ทำความรู�จักอากาศยานไร�คนขับ

UAV
New Trend

       ในอดีตอากาศยานไร�คนขับ หรือ UAV เป�นอากาศยานที่ควบคุมจาก
ระยะไกลมีขนาดใหญ�ใช�การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู� 2 ลักษณะ คือการ
ควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช�ระบบ
การบินด�วยตนเอง ซึ่งต�องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่มีระบบที่ซับซ�อน
มีการติดตั้งไว�ในอากาศยานเน�นการใช�งานในภารกิจของกองทัพ เช�น 
ภารกิจด�านข�าวกรอง การเฝ�าตรวจ การค�นหาเป�าหมาย และการลาด
ตระเวน แต�ป�จจุบันนี้มีทั้งขนาดใหญ� และแบบขนาดเล็กที่ออกแบบในลักษณะ
เครื่องบินวิทยุบังคับ รูปแบบการใช�งาน UAV ถูกประยุกต�ใช�ได�หลากหลาย
มากขึ้น โดยไม�ได�อยู�แต�เฉพาะทางทหารเท�านั้น เช�น ตรวจจับองค�ประกอบ
ในอากาศ ใช�ในการขนส�ง ใช�ในการโจมตีทางอากาศ ใช�ในการถ�ายภาพมุมสูง 
ดูสภาพจราจรช�วยเหลือภัยพิบัติต�างๆ ในพื้นที่เข�าถึงลำบาก หรือพื้นที่อันตราย  

       โดยทั่วไป UAV มีทั้งแบบที่สามารถตั้งโปรแกรมให�บินไปตามเส�นทาง
ที่กำหนดได�อัตโนมัติ หรือใช�วิธีบังคับจากภาคพื้น บางรุ�นบังคับได�ด�วย 
Smartphone หรือ Tablet ซึ่งรูปร�างหน�าตาของ UAV ก็มีหลากหลาย 
ขึ้นอยู�กับรูปแบบการใช�งาน และวัตถุประสงค�ในแต�ละประเทศ UAV ถูกนำมา
ใช�กับภาคพลเรือน และพาณิชย�อย�างแพร�หลาย เช�น สำนักข�าวซีเอ็นเอ็น
สามารถรายงานข�าวภัยพิบัติจากสถานที่จริงได�ในขณะที่การเดินทางปกติ
ไม�สามารถเข�าถึงได� หรือบริษัทบนโลกออนไลน�อย�าง Amazon ได�เริ ่ม
ทดลองส�งสินค�าด�วยโดรน หรือ UAV โดยสามารถจัดส�งสินค�าที่น้ำหนัก
ประมาณ 2.3 กิโลกรัมในรัศมี 16 ก.ม. จากคลังสินค�า ซึ่งกำลังขออนุมัติ
ด�านกฎหมายด�านการบินอยู�

       ภาพถ�ายทางอากาศมุมสูงซึ่งเป�นที่ตื่นตาจากกา
รรายงานของสือ่มวลชนในป�จจุบัน เริ่มเป�นที่สนใจของคนทั่วไปมากขึ้น 

โดยการถ�ายภาพดังกล�าวไม�ได�เป�นการถ�ายภาพจากเ
ฮลิคอปเตอร�เหมือนในสมัยก�อน แต�เป�นการถ�ายภาพจากอากาศยานไร�คนขับ 

หรือที่เริ่มเป�นที่รู�จักกันในชื่อ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) หรืออาจมีชื่อเรียกเป�นสามัญอีกชื่อหนึ่งว�า โดรน (Drone)



Just so you know
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       ความสำเร็จ หมายถึง การทำได�เสร็จในสิ่งที่ต�องการ หรือหวังไว�ซึ่งการจะทำอะไรได�คงจะต�องมีองค�ประกอบบางประการที่ขึ้นอยู�กับสิ่งที่จะทำ
ว�ามีความยากมาก  หรือน�อย และอาจขึ้นกับสิ่งที่หวังไว�ว�ามีความเป�นไปได�มาก หรือน�อย อย�างไรก็ตาม การพัฒนาตนเองให�มีศักยภาพ และรู�จัก
ตั้งระดับของความคาดหวังย�อมทำให�มีโอกาสที่ทำให�ตนเองมีความสมหวังกับสิ่งที่ทำได� และข�อสำคัญคือถ�ารู�จักทำตนเองให�ทุกข�น�อยก็จะนำมาซึ่ง
ความสำเร็จที่มีความสุข  การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย�างสม่ำเสมอ เป�นสิ่งที่จำเป�น และขาดไม�ได� การปรับปรุงตน (Self-improvement), 
การบริหารตน (Self-management) และการปรับตน (Self-modification) คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให�เหมาะสม เพื่อสนองความต�องการ 
และเป�าหมายของตนเอง หรือเพื่อให�สอดคล�องกับสิ่งที่สังคมคาดหวัง 

       หากท�านยังคิดไม�ออกว�าจะเริ่มต�นพัฒนาตนเอง หรือทีมงานอย�างไรในป�นี้ เรามี 5 คุณลักษณะของพนักงานในอนาคตที่องค�กรต�องการมาแบ�งป�น 
เพื่อเป�นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในอนาคต ลองมาดูกันว�าพนักงานที่องค�กรต�องการในอนาคตจะมีลักษณะอย�างไร

       5 คุณลักษณะสำหรับพนักงานในอนาคตที่นำมาฝากกันนี้เป�นเพียงส�วนหนึ่งที่สำคัญ 
และเป�นสิ่งที่องค�กรส�วนใหญ�อยากเห็นในตัวพนักงาน หวังว�า 5 คุณลักษณะที่กล�าวมานี้ 
จะเป�นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของตัวเองในอนาคต และยังสามารถ
มองเห็นความต�องการขององค�กรที่มีต�อพนักงานในอนาคตได�ไม�มากก็น�อย 

สำหรับพนักงานในอนาคต
คุณลักษณะ

1. ความเชี่ยวชาญ ชำนาญในงานที่ทำ  โดยทั่วไปความเชี่ยวชาญชำนาญจะมาจากการลงมือปฏิบัติ พบว�า
    กว�าที่คนเราจะเรียนรู�เรื่องใดเรื่องหนึ่งได�อย�างเชี่ยวชาญนั้นต�องใช�เวลาถึง 10 ป� แต�ด�วยความสามารถ
    ของเทคโนโลยีที่ทำให�คนสามารถค�นหาข�อมูลได�อย�างรวดเร็ว ช�วยร�นระยะเวลาในการเรียนรู�ของคน
    ไปได�ถึง 50% เลยทีเดียว ดังนั้น ความคาดหวังของคนทำงานในอนาคตจึงไม�ได�อยู�ที่ความเชี่ยวชาญ 
    และชำนาญแค�เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต�องค�กรคาดหวังให�พนักงานมีความชำนาญในหลายๆ ด�านด�วยกัน 
    รวมไปถึงความชำนาญ และเชี่ยวชาญนั้นต�องมีการ Update อย�างสม่ำเสมอด�วยเช�นกัน
2. ความสามารถในการสังเคราะห�  ด�วยเทคโนโลยีที ่ช �วยเชื ่อมโลกเข�าด�วยกัน เราจะพบว�ามีข�อมูล 
    และข�าวสารที่มากมายให�สืบค�น คุณลักษณะที่สำคัญสำหรับพนักงานคือต�องมีความสามารถในการ
    สังเคราะห�ข�อมูลต�างๆ ที่มีอยู� รู�ว�าสามารถไปหาข�อมูลได�จากที่ไหน ใครคือแหล�งข�อมูลที่สำคัญ เมื่อได�
    ข�อมูลมาแล�ว ต�องสามารถแยกแยะข�อมูลที่มีอยู�ได�ว�าข�อมูลไหนเป�นข�อมูลที่สำคัญ และควรเก็บไว� ข�อมูล
    ไหนที่ ไม�สำคัญก็ทิ้งไป นอกจากนี้ยังต�องพิจารณาอีกด�วยว�าข�อมูลที่มีอยู�นั ้นมีเพียงพอที่จะนำมา
    วิเคราะห�ต�อได�หรือไม� 
3. ความคิดสร�างสรรค�  การสร�างสรรค�สิ่งใหม�ๆ หลุดออกไปจากกรอบความคิดแบบเดิมๆ การมองเห็น
    ความแตกต�างของสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู� และหาแนวทางที่จะทำให�มันแตกต�างไปจากเดิม 
4. การเคารพในความแตกต�าง  ในอดีตเราอาจจะพบปะทำงานกันอยู�ภายในกลุ�ม หรือแวดวงที่ไม�ค�อยมี
    ความแตกต�างกันมากนัก แต�ในป�จจุบันเราจะพบว�าภายในองค�กรเริ่มจะมีความแตกต�างหลากหลาย
    มากขึ้น ทั้งในเรื ่องของเชื ้อชาติ เผ�าพันธ� ภาษา และวัฒนธรรม ดังนั้นองค�กรจึงต�องการคนที่มี
    ความเคารพ ให�เกียรติ และยอมรับในความแตกต�างหลากหลายภายในองค�กร 
5. จริยธรรม  เป�นคุณลักษณะที่สำคัญที่ทุกๆ องค�กรอยากให�พนักงานมี ซึ่งถือว�าเป�นพื้นฐานของจิตใจ 
    บุคคลที่มีจริยธรรมย�อมมีวิถีทางในการดำเนินชีวิตอยู�ในทำนองคลองธรรม สังคมที่มีการอยู�ร�วมกัน
    บนพื้นฐานของจริยธรรมย�อมมีความสงบสุข เช�นเดียวกันกับในองค�กร หากพนักงานมีจริยธรรม
    ในการทำงานย�อมนำมาซึ่งความโปร�งใส ความสงบ ความสุขในการทำงาน
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       สำหรับในบ�านเราเริ่มเป�นที่สนใจจากการที่สื่อมวลชนได�นำเทคโนโลยี UAV 
มาใช�ถ�ายภาพมุมสูง ของการชุมนุมทางการเมืองบริเวณอนุสาวรีย�
ประชาธิปไตย และถูกแชร�ไปตามโซชียลเน็ตเวิร�คอย�างแพร�หลาย ซึ่งในอดีต
ประเทศไทยเริ่มจัดหามาใช�งานทางทหารตั้งแต�ป� พ.ศ.2531 โดยมีภารกิจ
ตรวจการณ� และถ�ายภาพ ป�จจุบันสถาบันเทคโนโลยีป�องกันประเทศ 
(องค�การมหาชน) ร�วมกับบริษัทเอกชนดำเนินโครงการพัฒนาอากาศยาน
ไร�คนขับขึ้นลงทางดิ่งเพื่อใช�งานในกองทัพ ซึ่งเครื่องต�นแบบมีเพดานบินสูงสุด 
มากกว�า 600 เมตร รัศมีปฏิบัติการมากกว�า 50 กิโลเมตร เวลาบิน 3 ชั่วโมง 
บรรทุกน้ำหนักได� 20 กิโลกรัม และสามารถติดตั้งกล�องตรวจการณ�ในเวลา
กลางวัน และกลางคืนได�

       ในภาคเอกชนส�วนใหญ�เป�นการใช�เครื่องบินบังคับวิทยุใบพัด ทั้งแบบ 
4 ใบพัด และ 6 ใบพัดที่สามารถติดกล�อง และควบคุมกล�องได� มีระบบ GPS 
ควบคุมการบินอัตโนมัติ และบินลงจอดที่ตำแหน�งเดิมทันที เมื่อบินออกนอก
ระยะควบคุมกล�องยึดติดที่ตัวเครื่องบิน สามารถควบคุมด�วยรีโมทไร�สาย
มีระบบ GPS ที่คอยชดเชยไม�ให�กล�องเอียง ทำให�ถ�ายวีดีโอได�นิ่ง ไม�สั่นไหว 
และยังสามารถส�งภาพจากตัวเครื่องบินไปยังห�องควบคุมได�

       UAV ถือว�าเป�นเทคโนโลยีใหม�ที่เข�ามาช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายด�านการบิน
ได�เป�นอย�างดี เป�นที่น�าจับตามองว�า UAV จะถูกนำมาใช�ประโยชน�หลากหลาย
ด�านอย�างต�อเนื ่อง ที่สำคัญที่สุดถ�าเทคโนโลยีนี ้ถูกนำมาใช� ในด�านลบ
ถือว�าเป�นสิ่งที่เป�นภัยได�เช�นกัน ฉะนั้นหน�วยงานรัฐที่มีหน�าที่รับผิดชอบต�อง
พิจารณาแนวทางการออกกฎหมายสำหรับควบคุมอากาศยานไร�คนขับ 
เพื่อความปลอดภัย ไม�ถูกนำไปใช�งานในทางที่ผิดได�

ทำความรู�จักอากาศยานไร�คนขับ

UAV
New Trend

       ในอดีตอากาศยานไร�คนขับ หรือ UAV เป�นอากาศยานที่ควบคุมจาก
ระยะไกลมีขนาดใหญ�ใช�การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู� 2 ลักษณะ คือการ
ควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยใช�ระบบ
การบินด�วยตนเอง ซึ่งต�องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่มีระบบที่ซับซ�อน
มีการติดตั้งไว�ในอากาศยานเน�นการใช�งานในภารกิจของกองทัพ เช�น 
ภารกิจด�านข�าวกรอง การเฝ�าตรวจ การค�นหาเป�าหมาย และการลาด
ตระเวน แต�ป�จจุบันนี้มีทั้งขนาดใหญ� และแบบขนาดเล็กที่ออกแบบในลักษณะ
เครื่องบินวิทยุบังคับ รูปแบบการใช�งาน UAV ถูกประยุกต�ใช�ได�หลากหลาย
มากขึ้น โดยไม�ได�อยู�แต�เฉพาะทางทหารเท�านั้น เช�น ตรวจจับองค�ประกอบ
ในอากาศ ใช�ในการขนส�ง ใช�ในการโจมตีทางอากาศ ใช�ในการถ�ายภาพมุมสูง 
ดูสภาพจราจรช�วยเหลือภัยพิบัติต�างๆ ในพื้นที่เข�าถึงลำบาก หรือพื้นที่อันตราย  

       โดยทั่วไป UAV มีทั้งแบบที่สามารถตั้งโปรแกรมให�บินไปตามเส�นทาง
ที่กำหนดได�อัตโนมัติ หรือใช�วิธีบังคับจากภาคพื้น บางรุ�นบังคับได�ด�วย 
Smartphone หรือ Tablet ซึ่งรูปร�างหน�าตาของ UAV ก็มีหลากหลาย 
ขึ้นอยู�กับรูปแบบการใช�งาน และวัตถุประสงค�ในแต�ละประเทศ UAV ถูกนำมา
ใช�กับภาคพลเรือน และพาณิชย�อย�างแพร�หลาย เช�น สำนักข�าวซีเอ็นเอ็น
สามารถรายงานข�าวภัยพิบัติจากสถานที่จริงได�ในขณะที่การเดินทางปกติ
ไม�สามารถเข�าถึงได� หรือบริษัทบนโลกออนไลน�อย�าง Amazon ได�เริ ่ม
ทดลองส�งสินค�าด�วยโดรน หรือ UAV โดยสามารถจัดส�งสินค�าที่น้ำหนัก
ประมาณ 2.3 กิโลกรัมในรัศมี 16 ก.ม. จากคลังสินค�า ซึ่งกำลังขออนุมัติ
ด�านกฎหมายด�านการบินอยู�

       ภาพถ�ายทางอากาศมุมสูงซึ่งเป�นที่ตื่นตาจากกา
รรายงานของสือ่มวลชนในป�จจุบัน เริ่มเป�นที่สนใจของคนทั่วไปมากขึ้น 

โดยการถ�ายภาพดังกล�าวไม�ได�เป�นการถ�ายภาพจากเ
ฮลิคอปเตอร�เหมือนในสมัยก�อน แต�เป�นการถ�ายภาพจากอากาศยานไร�คนขับ 

หรือที่เริ่มเป�นที่รู�จักกันในชื่อ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) หรืออาจมีชื่อเรียกเป�นสามัญอีกชื่อหนึ่งว�า โดรน (Drone)
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       ทันทีที่ก�าวเท�าลงจากเรือสู�หาดทราย สัมผัสที่ฝ�าเท�าบ�งบอกถึงความนุ�นเนียนของทรายที่ขาวละเอียด
เหมือนแป�ง เสียงหนึบๆ ใต�ฝ�าเท�าพร�อมรอยยุบของทรายปรากฏไปตามรอยเท�าที่ย�างเดิน เมื่อมองออกไป
จากหาดทรายสู�ท�องทะเลกว�างใหญ� น้ำทะเลปรากฏสีไล�โทนจากสีเขียวมรกตอ�อนๆ ไปจนถึงสีครามเข�ม 
ตัดกับท�องฟ�าสดใส เป�นภาพที่นักเดินทางทกุคนต�างจับจ�องอย�างอิ่มเอมกับความงามที่ธรรมชาติได�สรรค�สร�าง
ไว�อย�างประณีตบรรจง

Feel Free 

'ตาชัย'
เกาะงาม น้ำใส หาดทรายขาว

       เกาะตาชัยแต�เดิมเป�นเกาะที่อยู�ระหว�างหมู�เกาะสุรินทร� และหมู�เกาะสิมิลัน ห�างไกลจากฝ��งอยู�พอสมควร แต�เกาะตาชัยก็ได�ถูกผนวก
เข�าเป�นส�วนหนึ่งของอุทยานแห�งชาติหมู�เกาะสิมิลันไปด�วย สมัยก�อนมักเป�นที่หลบลมพายุ หรือหยุดพักของเรือประมงรวมทั้งเป�นที่พักค�างคืน
ของบรรดานักดำน้ำลึก เมื ่อก�อนการเดินทางมาถึงเกาะตาชัยได�ต�องใช�เวลานาน แต�ในป�จจุบันเมื ่อเอกชนมีเรือสป�ดโบ�ทกันมากขึ ้น 
ทำให�เกิดธุรกิจท�องเที่ยวแบบวันเดย�ทริปทั้งจากทางหมู�เกาะสิมิลัน, หมู�เกาะสุรินทร� หรือแม�แต�เดินทางจากฝ��งด�านจังหวัดพังงา และภูเก็ต
กันมากขึ้น ด�วยกิตติศักดิ์ของความงามของหาดทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำทะเลที่ใสมากๆ ไม�แพ�หมู�เกาะสิมิลัน และหมู�เกาะสุรินทร�

          คล�อยบ�ายต�างคนต�างแยกย�ายหาความสุข
กันคนละแบบ บ�างก็ว�ายน้ำอาบแดด หรือเดินขึ้นโขดหิน
ที่ปลายหาดพร�อมเก็บภาพประทับใจบนหาดทรายขาว
ที่ทอดยาวตัดกับน้ำทะเลใส และท�องฟ�าสีครามไว�ใน
ความทรงจำที่ ได�มาสัมผัสธรรมชาติอันแสนบริสุทธ�

à¡ÒÐμÒªÑÂ 
    ¢Öé¹μÃ§¡ÑºÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμ ÔËÁÙ‹à¡ÒÐÊÔÁÔÅÑ¹ áÅÐà» �´ãËŒ
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä´Œä»ÂÅâ©Á¤ÇÒÁ§ÒÁä´ŒäÁ‹¹Ò¹ º¹à¡ÒÐ
ÁÕËŒÍ§¹éÓáÂ¡ªÒÂËÞÔ§à»š¹ÊÑ´Ê‹Ç¹ áμ‹ÂÑ§äÁ‹Í¹ØÞÒμãËŒ¾Ñ¡
¤ŒÒ§¤×¹ ª‹Ç§àÇÅÒ·Õèà¡ÒÐμÒªÑÂ§´§ÒÁ·ÕèÊØ´ ¤×Íà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á
– àÁÉÒÂ¹ ¨Ò¡¹Ñ é¹à¡ÒÐμÒªÑÂ¨Ð» �´ 6 à´×Í¹ à¾× èÍãËŒ
¸ÃÃÁªÒμ Ôä´Œ¿„œ¹¿Ù
 
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÁÒà¡ÒÐμÒªÑÂ 
     ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§ÁÒä´ŒÃÍº·ÔÈ ·Ñé§¨Ò¡·‹ÒàÃ×ÍÍÓàÀÍ
¤ØÃÐºØÃÕ ËÃ×Í·‹ÒàÃ×Í·ÑºÅÐÁØ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò ËÃ×Íà´Ô¹·Ò§ÁÒ
¨Ò¡·Ò§´ŒÒ¹ãμ Œ¢Í§à¡ÒÐÊØÃÔ¹·Ã � áÅÐ·Ò§´ŒÒ¹àË¹×Í¢Í§
ËÁÙ‹à¡ÒÐÊÔÁÔÅÑ¹¡çä Œ́·Ñé§ÊÔé¹ ·Ñé§¹Õé¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÊÒÁÒÃ¶«×éÍá¾ç¤à¡¨
áººàªŒÒä»àÂç¹¡ÅÑº (One Day Trip) ä´Œ·Õè ·‹ÒàÃ×Í¤ØÃÐºØÃÕ 
ÍÓàÀÍ¤ØÃÐºØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¾Ñ§§Ò ËÃ×Í·Õè·‹ÒàÃ×Í·ÑºÅÐÁØ ÍÓàÀÍ
·ŒÒÂàËÁ×Í§ Ñ̈§ËÇÑ́ ¾Ñ§§Ò 
     ·‹ÒàÃ×Í·ÑºÅÐÁØ ÍÂÙ‹Ë‹Ò§¨Ò¡ÍÓàÀÍàÁ×Í§ 70 ¡ÔâÅàÁμÃ 
μÒÁàÊŒ¹·Ò§ÊÒÂ¾Ñ§§Ò-μÐ¡ÑèÇ»†Ò à»š¹·‹ÒàÃ×Í·ÕèÍÂÙ‹ã¡ÅŒÍØ·ÂÒ¹
ËÁÙ‹à¡ÒÐÊÔÁÔÅÑ¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ «Ö è§¨Ò¡·‹ÒàÃ×Í·ÑºÅÐÁØãªŒàÇÅÒ
ã¹¡ÒÃà Ố¹·Ò§ä»à¡ÒÐμÒªÑÂ »ÃÐÁÒ³ 3-4 ªÑèÇâÁ§ ÊÍº¶ÒÁ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁä Œ́·Õè ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔËÁÙ‹à¡ÒÐÊÔÁÔÅÑ¹

25

          นอกจากจะนอนอาบแดดเล�นน้ำอย�างสุขอุราแล�ว เราสามารถ
เดินชมพรรณไม�บนเกาะได�อีกด�วย เนื่องจากจะมีพืชพรรณที่มีลักษณะ
เฉพาะถิ่นอยู� รวมถึงมีสิ่งมีชีวิตที่คอยรับแขกอยู�เนืองๆ นั่นคือปูไก� 
ปูน้ำจืดขนาดใหญ� อาศัยอยู�ตามธารน้ำ มีกระดองเป�นรูปไข� สีน้ำตาลปนเหลือง 
ด�านหน�าโค�งมน ตัวผู�มีก�ามใหญ�สีน้ำตาลปนส�ม และแข็งแรง ก�ามซ�าย
มีขนาดใหญ� ขาเดินสีส�ม เวลาร�องจะมีเสียงคล�ายไก� ชอบออกหากิน
ในช�วงกลางคืน 
         ในส�วนรอบๆ แนวหาดทรายนั้นยังเป�นจุดดำน้ำดูปะการัง ทอดตัว
ยาวขนานกับชายหาดที่สวยงามอีกแห�งหนึ่งของเมืองไทย แต�ในป�จจุบัน
แนวปะการังก็ได�รับผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมไปไม�น�อย เช�นเดียวกับที่อื่นๆ
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สุขภาพที่ดีจากการป��นจักรยาน
       การป��นจักรยานจัดอยู�ในอันดับ 3 ของการออกกำลังกายที่ได�
ประโยชน�สูงสุดรองจากการวิ่ง และการว�ายน้ำ ซึ่งประโยชน�ที่ได�กับ
ร�างกายเด�นๆ คือเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจ 
และไหลเวียนโลหิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ 
เพิ่มประสิทธิภาพของกล�ามเนื้อ ซึ่งได�ผลดีกับกล�ามเนื้อในส�วนล�าง
ของร�างกาย ประสิทธิภาพของระบบรักษาสมดุลของร�างกาย  และเพิ่ม
กระบวนการเผาผลาญไขมัน ปกติการป��นจักรยานสามารถเผาผลาญ
พลังงานได�ประมาณ 500 กิโลแคลอรีต�อ 45 นาที

เตรียมความพร�อม
       ควรแต�งกายให�เหมาะสมรัดกุม ใส�ชุดที่ให�ความรู�สึกทะมัดทะแมง 
อาจใส�เสื ้อยืดกับกางเกงขาสั ้นที ่ม ีขนาดพอดีตัว ส�วนรองเท�า
ควรสวมรองเท�าผ�าใบ หรือรองเท�ากีฬา เพราะสามารถป�องกัน
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได�ดี และที ่สำคัญควรอบอุ �น
ร�างกายเพื่อปรับสภาพร�างกายให�มีความพร�อม

สถานที่/กิจกรรมกลุ�ม
       การป��นจักรยานเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมควรเป�นสวนสาธารณะ 
เพราะมีพื้นที่กว�างขวาง และส�วนใหญ�จะมีช�องทางสำหรับจักรยาน
ไว�ให� แต�ถ�าบ�านอยู�ไกลจากสวนสาธารณะอาจเลือกป��นจักรยาน
ตามถนนในหมู�บ�านที ่มีรถไม�มาก หรือแม�แต�การป� �นจักรยาน
ตามเส�นทางที่มีทางจักรยานคู�กับทางเท�าข�างถนน รวมทั้งการป��น
แบบเป�นกลุ�มก�อน หรือชมรมที่นัดกันป��นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ในเส�นทางต�างๆ ซึ่งส�วนใหญ�เป�นเส�นทางที่มีต�นไม�ร�มรื่นอยู�ริมทาง
หรือเส�นทางสถานที่ท�องเทียว โดยต�องรักษากฎจราจร และเรียนรู�
เทคนิคของการป��นจักรยานเป�นกลุ�มด�วย เพื่อการป��นจักรยาน
ร�วมกันที่ได�ทั้งความสนุก และความปลอดภัย

       การป��นจักรยานกำลังเป�นที่นิยมเป�นอย�างมากโดยเฉพาะกลุ�มคนในสังคมเมือง ที่ต�องมีภาระกิจ
การงานที่รีบเร�ง โดยเฉพาะการป��นจักรยานเพื่อสุขภาพ มีการตั้งกลุ�มชมรมขึ้นมามากมาย และมี
รูปแบบการป��นที่มีกิจกรรมอื่นผสมผสานทั้งเพื่อความสนุกสนาน และเพื่อประโยชน�ต�อสังคม ฉะนั้นเพื่อ
ให�เกิดความเข�าใจรอบด�าน เรามาทำความรู�จักกับวิธีการป��นจักรยานที่สนุก ปลอดภัย และได�ประโยชน�
สูงสุดกัน

ป��นจักรยานเพื่อสุขภาพ
Be Strong

       การป��นจักรยานเป�นกีฬาที่ไม�หนัก หรือยากเกินไป ทั้งยังเป�น
กิจกรรมที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว จึงถือเป�นวิธีออกกำลังกาย
ที่เหมาะกับคนที่เพิ่งหัดออกกำลังกายเป�นอย�างมาก นอกจากจะช�วย
ให�เรามีร�างกายแข็งแรงแล�ว ยังช�วยสานความสัมพันธ�ในครอบครัว
ช�วยให�เราได�ใช�เวลาร�วมกัน มีการจัดเส�นทางการป��นให�มีความสนุก
มากขึ้น หรือการได�สุขใจกับกิจกรรมจิตอาสาที่พ�วงเข�ามาอีกด�วย  

»ÃÐàÀ·¨Ñ¡ÃÂÒ¹
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹àÊ×ÍËÁÍº (Road Bike)  น้ำหนักเบา แฮนด�จะโค�งลงเวลานั่งป��นจะต�องก�มตัวเพื่อให�ลู�ลม 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹àÊ×ÍÀÙà¢Ò (Mountain Bike)  ใช�ขึ้นเขา ทางขรุขระ แฮนด�ตรง มีโช�คกันสะเทือน และเกียร� 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹äÎºÃÔ´ (Hybrid Bike) เป�นลูกผสมระหว�างเสือหมอบกับเสือภูเขาบางครั้งเรียก CITY Bike หรือจักรยานเมือง
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹·ÑÇÃ �ÃÔè§ (Touring Bike) เพื่อการป��นเดินทางไกล  รูปร�างคล�ายเสือหมอบแต�สะดวกสบาย 
                                                   แข็งแรงสามารถโหลดสัมภาระได�ดี 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¿ �¡« �à¡ÕÂÃ � (Fixed Gear) มีเกียร�เดียวจึงไม�สามารถฟรีขาได�  ไม�มีเบรค สามารถขี่ถอยหลังได� 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¤ÃØÂà«ÍÃ � (Cruiser Bike) ใช�ขี่ตามชายหาด หรือทะเล เวลาเบรคใช�ระบบคัสเตอร�เบรคต�องป��นถอยหลัง
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¾Ñº (Folding Bike)  มีขนาดไม�ใหญ�นัก น้ำหนักเบา วงล�อจะมีขนาดเล็ก สามารถพับเก็บได� 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ºÕàÍçÁàÍç¡« � (BMX Bike) จักรยานบีเอ็มเอ็กซ� หรือจักรยานโมโตครอส จักรยานวิบาก 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÁ‹ºŒÒ¹ (Utility Bike) หรือจักรยานทั่วไป ลักษณะเด�น คือมีตะกร�าอยู�
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÒÁÑ¤¤Õ  (Tandem Bike) จักรยานที่ใช�ป��นสองคน ถ�าป��นสามคนขึ้นไปเรียก Family Tandem Bike

27

Lucky me 

“Lucky me” ป�ม�านี้ ยังคงมีการร�วมสนุก
ลับป�ญญาหลังจากได�อ�านสาระความรู�ใหม�ๆ

ที่เราได�ค�นหา รวมรวม นำเสนอ
ให�กับมิตรรักผู�อ�านทุกท�านเช�นเคย

Lucky me!Lucky me!

ส�งคำตอบพร�อม ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงานป�จจุบัน 
และที่อยู� มาที่ Corporate_communication@bigth.com  เพื่อลุ�นรับของที่ระลึกพิเศษ จำนวน  5  รางวัล
โอกาสต�อไปจะมีกิจกรรมอะไรร�วมสนุกอีก ติดตาม “Lucky me” ฉบับหน�านะคะ

คำถามร�วมสนุกฉบับนี้ 
ผู�ป�วยโรคที่ควรรักษาด�วยออกซิเจนความกดดันสูง

(Hyperbaric Oxygen Therpy) มีอะไรบ�าง? 

1.โรคน้ำหนีบ

2.การได�รับบาดเจ็บจากรังสี

3.โรคแผลหายยาก เช�น เบาหวาน แผลกดทับ

4.แผลไหม�จากความร�อน

5.ภาวะเป�นพิษจากก�าซคาร�บอนมอนนอกไซด�

6.โรงฟองก�าซอุดตัดในหลอดเลือดแดง

7.โรคผีในสมอง

8.ถูกทุกข�อ
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สุขภาพที่ดีจากการป��นจักรยาน
       การป��นจักรยานจัดอยู�ในอันดับ 3 ของการออกกำลังกายที่ได�
ประโยชน�สูงสุดรองจากการวิ่ง และการว�ายน้ำ ซึ่งประโยชน�ที่ได�กับ
ร�างกายเด�นๆ คือเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจ 
และไหลเวียนโลหิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหายใจ 
เพิ่มประสิทธิภาพของกล�ามเนื้อ ซึ่งได�ผลดีกับกล�ามเนื้อในส�วนล�าง
ของร�างกาย ประสิทธิภาพของระบบรักษาสมดุลของร�างกาย  และเพิ่ม
กระบวนการเผาผลาญไขมัน ปกติการป��นจักรยานสามารถเผาผลาญ
พลังงานได�ประมาณ 500 กิโลแคลอรีต�อ 45 นาที

เตรียมความพร�อม
       ควรแต�งกายให�เหมาะสมรัดกุม ใส�ชุดที่ให�ความรู�สึกทะมัดทะแมง 
อาจใส�เสื ้อยืดกับกางเกงขาสั ้นที ่ม ีขนาดพอดีตัว ส�วนรองเท�า
ควรสวมรองเท�าผ�าใบ หรือรองเท�ากีฬา เพราะสามารถป�องกัน
การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได�ดี และที ่สำคัญควรอบอุ �น
ร�างกายเพื่อปรับสภาพร�างกายให�มีความพร�อม

สถานที่/กิจกรรมกลุ�ม
       การป��นจักรยานเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมควรเป�นสวนสาธารณะ 
เพราะมีพื้นที่กว�างขวาง และส�วนใหญ�จะมีช�องทางสำหรับจักรยาน
ไว�ให� แต�ถ�าบ�านอยู�ไกลจากสวนสาธารณะอาจเลือกป��นจักรยาน
ตามถนนในหมู�บ�านที ่มีรถไม�มาก หรือแม�แต�การป� �นจักรยาน
ตามเส�นทางที่มีทางจักรยานคู�กับทางเท�าข�างถนน รวมทั้งการป��น
แบบเป�นกลุ�มก�อน หรือชมรมที่นัดกันป��นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
ในเส�นทางต�างๆ ซึ่งส�วนใหญ�เป�นเส�นทางที่มีต�นไม�ร�มรื่นอยู�ริมทาง
หรือเส�นทางสถานที่ท�องเทียว โดยต�องรักษากฎจราจร และเรียนรู�
เทคนิคของการป��นจักรยานเป�นกลุ�มด�วย เพื่อการป��นจักรยาน
ร�วมกันที่ได�ทั้งความสนุก และความปลอดภัย

       การป��นจักรยานกำลังเป�นที่นิยมเป�นอย�างมากโดยเฉพาะกลุ�มคนในสังคมเมือง ที่ต�องมีภาระกิจ
การงานที่รีบเร�ง โดยเฉพาะการป��นจักรยานเพื่อสุขภาพ มีการตั้งกลุ�มชมรมขึ้นมามากมาย และมี
รูปแบบการป��นที่มีกิจกรรมอื่นผสมผสานทั้งเพื่อความสนุกสนาน และเพื่อประโยชน�ต�อสังคม ฉะนั้นเพื่อ
ให�เกิดความเข�าใจรอบด�าน เรามาทำความรู�จักกับวิธีการป��นจักรยานที่สนุก ปลอดภัย และได�ประโยชน�
สูงสุดกัน

ป��นจักรยานเพื่อสุขภาพ
Be Strong

       การป��นจักรยานเป�นกีฬาที่ไม�หนัก หรือยากเกินไป ทั้งยังเป�น
กิจกรรมที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว จึงถือเป�นวิธีออกกำลังกาย
ที่เหมาะกับคนที่เพิ่งหัดออกกำลังกายเป�นอย�างมาก นอกจากจะช�วย
ให�เรามีร�างกายแข็งแรงแล�ว ยังช�วยสานความสัมพันธ�ในครอบครัว
ช�วยให�เราได�ใช�เวลาร�วมกัน มีการจัดเส�นทางการป��นให�มีความสนุก
มากขึ้น หรือการได�สุขใจกับกิจกรรมจิตอาสาที่พ�วงเข�ามาอีกด�วย  

»ÃÐàÀ·¨Ñ¡ÃÂÒ¹
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹àÊ×ÍËÁÍº (Road Bike)  น้ำหนักเบา แฮนด�จะโค�งลงเวลานั่งป��นจะต�องก�มตัวเพื่อให�ลู�ลม 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹àÊ×ÍÀÙà¢Ò (Mountain Bike)  ใช�ขึ้นเขา ทางขรุขระ แฮนด�ตรง มีโช�คกันสะเทือน และเกียร� 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹äÎºÃÔ´ (Hybrid Bike) เป�นลูกผสมระหว�างเสือหมอบกับเสือภูเขาบางครั้งเรียก CITY Bike หรือจักรยานเมือง
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹·ÑÇÃ �ÃÔè§ (Touring Bike) เพื่อการป��นเดินทางไกล  รูปร�างคล�ายเสือหมอบแต�สะดวกสบาย 
                                                   แข็งแรงสามารถโหลดสัมภาระได�ดี 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¿ �¡« �à¡ÕÂÃ � (Fixed Gear) มีเกียร�เดียวจึงไม�สามารถฟรีขาได�  ไม�มีเบรค สามารถขี่ถอยหลังได� 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¤ÃØÂà«ÍÃ � (Cruiser Bike) ใช�ขี่ตามชายหาด หรือทะเล เวลาเบรคใช�ระบบคัสเตอร�เบรคต�องป��นถอยหลัง
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¾Ñº (Folding Bike)  มีขนาดไม�ใหญ�นัก น้ำหนักเบา วงล�อจะมีขนาดเล็ก สามารถพับเก็บได� 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ºÕàÍçÁàÍç¡« � (BMX Bike) จักรยานบีเอ็มเอ็กซ� หรือจักรยานโมโตครอส จักรยานวิบาก 
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹áÁ‹ºŒÒ¹ (Utility Bike) หรือจักรยานทั่วไป ลักษณะเด�น คือมีตะกร�าอยู�
 ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÊÒÁÑ¤¤Õ  (Tandem Bike) จักรยานที่ใช�ป��นสองคน ถ�าป��นสามคนขึ้นไปเรียก Family Tandem Bike
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Lucky me 

“Lucky me” ป�ม�านี้ ยังคงมีการร�วมสนุก
ลับป�ญญาหลังจากได�อ�านสาระความรู�ใหม�ๆ

ที่เราได�ค�นหา รวมรวม นำเสนอ
ให�กับมิตรรักผู�อ�านทุกท�านเช�นเคย

Lucky me!Lucky me!

ส�งคำตอบพร�อม ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทำงานป�จจุบัน 
และที่อยู� มาที่ Corporate_communication@bigth.com  เพื่อลุ�นรับของที่ระลึกพิเศษ จำนวน  5  รางวัล
โอกาสต�อไปจะมีกิจกรรมอะไรร�วมสนุกอีก ติดตาม “Lucky me” ฉบับหน�านะคะ

คำถามร�วมสนุกฉบับนี้ 
ผู�ป�วยโรคที่ควรรักษาด�วยออกซิเจนความกดดันสูง

(Hyperbaric Oxygen Therpy) มีอะไรบ�าง? 

1.โรคน้ำหนีบ

2.การได�รับบาดเจ็บจากรังสี

3.โรคแผลหายยาก เช�น เบาหวาน แผลกดทับ

4.แผลไหม�จากความร�อน

5.ภาวะเป�นพิษจากก�าซคาร�บอนมอนนอกไซด�

6.โรงฟองก�าซอุดตัดในหลอดเลือดแดง

7.โรคผีในสมอง

8.ถูกทุกข�อ
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Medical Gases
Safe, Reliable Supply of High-Quality

Gases for Your Healthcare Facility

Bangkok Industrial Gas Co., Ltd.

183 Rajanakarn Bldg., 11th  South Sathorn Rd., Yannawa,

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
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