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ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2562
เขตพื้นที่รับผิดชอบ หนองแขม ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา และบางแค

เรื่องเล่าในเล่ม
สถานการณ์ตลาดแรงงานในประเทศ
หน้า 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 5
จิตวิทยาธุรกิจ
หน้า 6
มุมสุขภาพ
หน้า 8
เส้นทางสูอ่ าชีพ
หน้า 9
กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง
หน้า 11
ตาแหน่งงานว่าง
หน้า 14

ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
SMART JOB CENTER @BANGKOK EMPLOYMENT OFFICE 7
เลขที่ 24/6 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า ถนนบรมราชชนนี
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.02-4223916-19 โทรสาร 02-4223915
Homepage : www.doe.go.th/ar7 E-mail : ar7@doe.go.th

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2562 หน้า 1

พุทธศาสนสุภาษิต

ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน
ยินดีเท่าที่ได้ พอใจเท่าที่มี
เป็นความสุข
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จ านวน 23 ราย แจ้ ง ความต้ อ งการแรงงาน (ต าแหน่ ง งานว่ า ง) จ านวน 833 อั ต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 253 คน และผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ
74.70 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 22.69 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จานวน 833 อัตรา เมื่อพิจารณาความต้องการแรงงาน
ในแต่ละประเภทพบว่า
ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 1 ตาแหน่งงานว่าง
จาแนกความต้องการแรงงานจากมากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษา
จานวน 244 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 29.29
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- ปวส./อนุปริญญา จานวน 167 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.05
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- ปวช.
จานวน 159 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.09
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- ประถมศึกษา
จานวน 141 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 16.93
- ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 122 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 14.64
ความต้องการแรงงานจาแนกตามช่วงอายุ
จาแนกความต้องการแรงงานจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
- อายุ 18-24 ปี
จานวน 327 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 39.26
- อายุ 25-29 ปี
จานวน 221 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.53
- อายุ 30-39 ปี
จานวน 150 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 18.01
- อายุ 40-49 ปี
จานวน 82 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 9.84
- อายุ 50-59 ปี
จานวน 29 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 3.48
- อายุ 15-17 ปี
จานวน 24 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 2.88
สาหรับในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีความต้องการแรงงาน

แผนภูมิที่ 2 ตาแหน่งงานว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามช่วงอายุ
327

400

221
150

200

82

24

29

0

0

แผนภูมิที่ 3 ตาแหน่งงานว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามประเภทอาชีพ
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ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
5 ลาดับแรกที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด
- ประเภทอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย
จานวน 227 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 27.25
- ประเภทอาชีพอาชีพงานพื้นฐาน
จานวน 173 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 20.77
- ประเภทอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 113 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.57
- ประเภทเสมียนเจ้าหน้าที่
จานวน 112 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 13.45
- ประเภทผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จานวน 102 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 12.24
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ผู้ลงทะเบียนสมัครงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจานวน 253 คน แยกเป็นเพศชาย จานวน 97 คน
เพศหญิง จานวน 156 คน เมื่อพิจารณาผู้ลงทะเบียนสมัครงานในแต่ละประเภทพบว่า
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 4 เปรี ยบเทียบจานวนตาแหน่งงานว่างและผูส้ มัครงาน
จาแนกผู้ลงทะเบียนสมัครงานจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษา
จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57
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- ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.04
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- ประถมศึกษา จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60
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- ปวส/อนุปริญญา จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67
- ปวช.
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.12
ตาแหน่งงาน
เมื่อเปรียบเทียบความต้องการแรงงานกับผู้สมัครงาน พบว่า
ผูส้ มัครงาน
ความต้องการแรงงานมี ม ากกว่ า ผู ้ ส มั ค รงานทุ ก ระดั บ
การศึ ก ษา
แผนภูมิที่ 5 เปรี ยบเทียบจานวนตาแหน่ งงานว่างและผูส้ มัครงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามช่วงอายุ
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ตาแหน่งงาน
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แผนภูมิที่ 6 เปรี ยบเทียบตาแหน่งงานว่างและผูส้ มัครงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามประเภทอาชีพ
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 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามช่วงอายุ
จาแนกผู้ลงทะเบียนสมัครงานจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
- อายุ 30-39 ปี จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 56.13
- อายุ 40-49 ปี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20
- อายุ 50-59 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11
- อายุ 25-29 ปี จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16
- อายุ 18-24 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40
เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการแรงงาน พบว่านายจ้าง/
สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมากที่สุดในช่วงอายุ
18-24 ปี ส่วนผู้สมัครงานมากที่สุดในช่วงอายุ 30-39 ปี
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
5 ลาดับแรกทีผ่ ู้ลงทะเบียนสมัครงานมากที่สุด
- ประเภทอาชีพงานพื้นฐาน
จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09
- ประเภทอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย
จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50
- ประเภทอาชีพเสมียนเจ้าหน้าที่
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23
- ประเภทผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.28
- ประเภทอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงาน จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ
74.70 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 22.69 ของความต้องการแรงงาน พิจารณาการบรรจุงานเปรียบเทียบกับ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานตามช่วงอายุ และระดับการศึกษาพบว่า มีการบรรจุงานมากที่สุดในกลุ่มอายุ 30-39 ปี จานวน
117 คน คิดเป็นร้อยละ 61.91 และบรรจุงานตามระดับการศึกษาพบว่าระดับ มัธยมศึกษามีการบรรจุงานมากที่สุด
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 38.62 เมื่อพิจารณาในแต่ละประเภทของการบรรจุงานพบว่า
การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
แผนภูมิที่ 7 การบรรจุงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562
5 ลาดับแรกทีม่ ีการบรรจุงานมากที่สุด
จาแนกตามประเภทอาชีพ
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- ประเภทอาชีพงานพื้นฐาน
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จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46
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- ประเภทอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย
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จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34
- ประเภทอาชีพเสมียนเจ้าหน้าที่
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29
- ประเภทผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.05
- ประเภทอาชีพช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52
แผนภูมิที่ 8 การบรรจุงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามระดับการศึกษา
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การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา
จาแนกการบรรจุงานจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
- มัธยมศึกษา
จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 38.62
- ปริญญาตรีขึ้นไป จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93
- ประถมศึกษา จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.40
- ปวส/อนุปริญญา จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64
- ปวช.
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41

การบรรจุงานจาแนกตามช่วงอายุ
จาแนกการบรรจุงานจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
3.70%
0.53%
- อายุ 30-39 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 61.91
50-59 ปี 7 คน
18-24 ปี 1 คน
- อายุ 40-49 ปี จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.69
30.69%
3.17%
18-24 ปี
40-49 ปี 58 คน
25-29 ปี 6 คน
- อายุ 50-59 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70
25-29 ปี
- อายุ 25-29 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.17
30-39 ปี
- อายุ 18-24 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53
40-49 ปี
สาหรับช่วงอายุที่ไม่มีผู้ได้รับการบรรจุงาน ได้แก่ ช่วงอายุ
61.91%
50-59 ปี
30-39 ปี 117คน
15-17 ปี และ ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป
การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 3 ลาดับสูงสุดพบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต บรรจุงาน
มากที่สุด จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ ประเภทขายส่งและการขายปลีก จานวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.69 และประเภทกิจกรรมอุตสาหกรรมก่อสร้าง จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 9 ผูล้ งทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จาแนกตามช่วงอายุ
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ตูง้ าน Job Box
ขอเชิญใช้บริการค้นหาตาแหน่งงานว่าง
ผ่านตู้งาน Job Box ได้ที่
1. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
สาขาเพชรเกษม
2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเพชรเกษม 2
3. สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ชั้น 1
สาขาเพชรเกษม
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*

ที่มา : https://www.doe.go.th
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ภาวะซึมเศร้า กับความเครียดสั่งสมในที่ทางาน
ชีวิตในวัยทางานล้วนมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความเครียด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
ในองค์กร ความขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลให้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาญใจ และอาจกระทบต่อการทางานได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุ ขภาพจิตและด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บางส่วนเชื่อว่าการทางานอาจเป็นสาเหตุของภาวะซึมเศร้าได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายก็ให้ความเห็นว่า ภาวะซึมเศร้า
จากที่ทางานนั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยตรงแต่อย่างใด
สาเหตุของภาวะซึมเศร้าจากการทางาน
ปัจจัยและเหตุการณ์ต่อไปนี้ อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าในที่ทางานได้
- มีแนวคิดไม่ตรงกับบริษัท แต่ฝืนทางานต่อไปแม้จะไม่ชื่นชอบหลักการทางานขององค์กร
- ทางานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่มี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะเครียดและความกดดัน
- ขาดสมดุลในการใช้ชีวิตและการทางาน ทางานหลายชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพักเพื่อทากิจกรรม
ผ่อนคลายอื่นๆ เช่น สังสรรค์กับเพื่อน ทางานอดิเรกที่ตนเองชอบ หรือออกกาลังกาย เป็นต้น
- ได้รับคาแนะนาในการทางานที่ไม่ชัดเจน และไม่รู้ว่าเจ้านายหรือบริษัทคาดหวังอะไร ซึ่งอาจทาให้รู้สึก
ไม่มั่นใจว่างานที่ทาอยู่นั้นมีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่
- ได้รับมอบหมายให้ทางานมากเกินไป งานมากจนต้องทางานล่วงเวลาบ่อย ส่งผลกระทบต่อเวลาพักผ่อน
- โดนกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้า
- มีความไม่สบายใจส่วนบุคคล ต้องติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่ไม่เป็นมิตร หรือบุคคล
ที่มีทัศนคติ ลักษณะนิสัย และการทางานที่แตกต่างกัน
- เป็นคนโลกส่วนตัวสูง อาจรู้สึกอึดอัดหากทางานในทีพ่ นักงานทุกคนทุกแผนกต้องทางานในห้องเดียวกัน
- เป็นคนชอบเข้าสังคม อาจรู้สึกไม่สะดวกสบายเมื่อต้องทางานในสภาพแวดล้อมที่พนักงานไม่ค่อยมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
- ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการขั้นพื้นฐาน
- อยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก แม้ว่ารู้สึกอยากออกจากงาน แต่ด้วยภาระต่างๆ หรือเหตุผลบางประการ
ก็ทาให้ไม่สามารถลาออกจากงานได้
- แผนการทางานไม่ดี มีการสื่อสารผิดพลาด ส่งงานล่าช้ากว่ากาหนด หรือทางานเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
- ไม่มีกาลังใจในการทางาน ผู้นาองค์กรโยนความผิดให้แก่พนักงาน จากัดงบประมาณการขึ้นเงินเดือน หรือมี
การให้รางวัลแก่ผู้ที่ทางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
- สภาพแวดล้ อมในที่ทางานไม่ดี ฝุายจัดการละเลยการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในองค์กรที่อาจมีผ ลต่อ
พนักงานได้ เช่น ช่วงเวลาพักของพนักงานน้อยเกินไป การเพิกเฉยต่อความปลอดภัยในองค์กร เป็นต้น
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อาการที่อาจเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าจากการทางาน ได้แก่
- ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
- ทักษะการแก้ไขปัญหาลดลง
- ทางานแบบผัดวันประกันพรุ่ง
- ยอมแพ้ต่อชีวิต ไม่ต่อสู้ดิ้นรน ไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ดีขึ้น
- เก็บตัว ไม่เข้าสังคม
- เชื่องช้าลง
- รู้สึกผิดหวัง สะเทือนใจง่าย
- ไม่มีความภูมิใจหรือเห็นคุณค่าในตัวเองต่า
การดูแลสุขภาพกายใจให้พ้นจากภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง
แนวทางต่าง ๆ ต่อไปนี้ อาจช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายจากปัญหาภาวะซึมเศร้าจากการทางานได้
- ออกกาลังกาย ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนดอร์ฟิน (Endorphins) ซึง่ ส่งผลดีในระยะยาว
- นอนหลับในระยะเวลาที่เหมาะสม
- ฝึกเป็นคนคิดบวก ผู้ที่มีอาการซึมเศร้ามักมีความคิดด้านลบตลอดเวลา ดังนั้น ควรปรับชีวิตให้คิดในแง่ดีเมื่อ
รู้สึกแย่กับตนเอง และแม้ว่าการฝึกเป็นคนคิดบวกอาจต้องใช้เวลา แต่การปรับชีวิตให้คิดแต่สิ่งที่ดีจะช่วย
ขจัดความคิดในแง่ลบหรือการ มองโลกในแง่ร้ายออกไปได้ในที่สุด
- สร้างกิจวัตรประจาวัน อารมณ์เครียดหรือซึมเศร้าอาจทาให้การทางานและการทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
ประจาวันแย่ลง ซึ่งการกาหนดกิจวัตรในแต่ละวันจะช่วยให้มีสติและพัฒนาอารมณ์ให้ดีขึ้นได้
- กาหนดเปูาหมาย ผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้ามักรู้สึกท้อแท้กับชีวิตและรู้สึกแย่ต่อตัวเอง ดังนั้น การกาหนด
เปูาหมายเชิงบวกในแต่ละวันจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเมื่อทาตามเปูาหมายจนสาเร็จลุล่วง
- พัฒนาความรับผิดชอบ ภาวะซึมเศร้าอาจทาให้ความรับผิดชอบต่อการทางานและภาระหน้าที่ต่างๆ ลดลง
การฝึกตนเองให้ เป็นคนมีความรับ ผิดชอบจึงจะช่ว ยเสริมสร้างรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ดีและอาจช่ว ย
ปูองกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในอนาคตได้
- ทาอะไรใหม่ๆ หลายคนมักจะรู้สึกหดหู่และอ่อนไหวง่ายเมื่ออยู่ในภาวะซึมเศร้า จึงควรออกไปหากิจกรรม
ใหม่ๆ ทาเพื่อเปิดหูเปิดตา เพื่อดึงความสนใจจากอารมณ์ด้านลบไม่ให้มีอาการแย่ลง
- สร้างปฏิสัมพันธ์และออกไปพบปะผู้คน กาลังใจที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อน และครอบครัวทาให้รู้สึกดีและ
สบายใจขึน้ นอกจากนี้การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนยังช่วยทาให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้
- ช่ ว ยเหลื อผู้ อื่ น การเป็ น อาสาสมั ค รหรื อ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมอาจช่ ว ยฟื้ น ฟู ส ภาพอารมณ์
ให้กลับมาเป็นปกติได้ โดยช่วยให้เห็นคุณค่าในตนเองจากการช่วยเหลือผู้อื่น
- ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ สถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างอาจเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก
ดังนั้น ควรทาความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เป็น โดยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สามารถแก้ไขได้แทน
- ปรึ กษาแพทย์ก่อนเสมอ หากเกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหา
แนวทางรักษาอาการอย่างเหมาะสมต่อไป

ที่มา : www.pobpad.com
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ฆาตกรเงียบ ที่ชื่อ “ความดันโลหิต”
“ความดันโลหิตสูง” คือ ภาวะที่เลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดโดยที่มีแรงดันสูงกว่าปกติ มักพบได้มากในกลุ่ม
ผู้สูงอายุแม้ในช่วงวัยกลางคนจะมีค่าความดันโลหิตปกติก็ตาม เกิดจากพฤติกรรมที่สะสมมาตั้งแต่เด็ก รวมถึงเมื่อ
คนเรามีอายุมากขึ้นหลังจาก 40 ปีขึ้นไป หลอดเลือดจะยิ่งแข็งขึ้น มีความยืดหยุ่นน้อยลง ทาให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นตาม”
โรคที่พ่วงตามมาจากความดันโลหิตสูง
1. ภาวะสมองขาดเลือด (Stroke) จะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดแดงในสมองเกิดการอุดตัน เมื่อขาดเลือดจะทาให้
ขาดทั้งออกซิเจนและสารอาหารที่เลือดนามา เนื้อเยื่อสมองจะตาย ซึ่งจะทาให้ผู้เป็นมีอาการสูญเสียการทางานของ
อวัย วะที่ถูกควบคุมด้ว ยสมองสวนนั้ น ภาวะสมองขาดเลื อดยัง อาจเกิดจากการที่ความดันเลื อดสู ง มากจนทาให้
หลอดเลือดในสมองแตก
2. ตาบอด หรือการมองเห็นลดลงกว่าปกติ จะเกิดขึ้นเมื่ อหลอดเลือดเล็กๆ ในส่วนหลังของลูกตาเกิดตีบ
แคบ แตก หรืออุดตัน ทาให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของตาที่อยู่รอบๆ
3. หัวใจวาย จะเกิดเมื่อหลอดเลือดแดงของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการอุดตัน ทาให้บางส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจ
เกิดการขาดสารอาหารและตายไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานของหัวใจลดลง
4. หัวใจล้มเหลว เป็นผลมาจากการที่หัวใจทางานหนักมากเกินไปเป็นเวลานานเพื่อที่จะพยายามสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอ หัวใจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คล้ายหนั งยางที่ใช้งานมากเกินไป และค่อยๆ
เสียความยืดหยุ่น ในที่สุดหัวใจจะมีขนาดโตขึ้น
5. ไตวาย เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือ ดเล็กๆ ในไตเกิดอุดตัน ทาให้ไตหดตัวเล็กลงและรูปร่างเปลี่ยนไป ไตจะไม่
สามารถทาหน้าที่ขจัดของเสียออกจากร่างกายได้อีกต่อไป เมื่อความรุนแรงของภาวะไตวายเพิ่มขึ้น ของเสียที่เป็นพิษ
ต่อร่างกายก็จะสะสมเพิ่มขึ้นด้วย
ความดันโลหิตสูง ป้องกันได้ง่าย ๆ
1.ลดอาหารเค็ม ทานอาหารที่มีไฟเบอร์กากใยที่มีประโยชน์ช่วยการขับถ่ายแทน
2.เลี่ยงการดื่มสุรา
3.เลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือไม่สูดกลิ่นควันบุหรี่มือ 2
4.พักผ่อนให้เพียงพอ
5.ควบคุมน้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี
6.ออกกาลังกายสม่าเสมอ อย่างต่อเนื่องที่ความหนักปานกลาง ไม่หักโหมจนเกินไป
การออกกาลังกายในกลุ่มผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูง เน้นการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอ ให้กาหนดการ
ออกกาลั งกายแบบประเมินจากความรู้สึ กเหนื่อย และความสามารถของร่างกาย ในส่ ว นของการออกกาลังกาย
แบบแรงต้าน ควรเน้นการหายใจขณะออกแรงที่ถูกต้อง (ออกแรงขณะหายใจออก) และควรใช้ น้าหนักที่เบาแต่เพิ่ม
จานวนครั้งมากๆ
ที่มา : www.thaihealth.or.th
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กุ้งกระเบื้อง

วัตถุดิบ
1. กุ้งสดปอกเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดาออก 200 กรัม
2. แผ่นแปูงเปาะเปี๊ยะ
4 แผ่น
3. ต้นหอมซอย
1 ช้อนโต๊ะ
4. ขิงสับ
1/2 ช้อนชา
5. เกลือปุนหยาบ
1 หยิบมือ
6. น้าตาลทราย
1/2 ช้อนชา
7. พริกไทยปุน
1/4 ช้อนชา
8. แปูงข้าวโพด
2 ช้อนชา
9. น้ามันงา
2 ช้อนชา
10. น้ามันพืชสาหรับทอด
11. ซอสสาหรับจิ้ม เช่น บ๊วยเจี่ย มายองเนสผสมซอสพริก

วิธีทา
1. สับกุ้งให้ละเอียด นาเข้าตู้เย็นให้เย็นจัดก่อน แล้วใส่เกลือปุน น้าตาลทราย พริกไทยปุน น้ามันงา
ลงบนกุ้ง ฟาดจนกุ้งเหนียวเด้ง ใส่แปูงข้าวโพด ใส่ขิง ต้นหอม คลุกเคล้าให้เข้ากัน
2. วางแผ่นแปูงเปาะเปี๊ยะบนภาชนะเรียบ ตักส่วนผสมข้อที่ 1 ใส่ลงบนแปูง เกลี่ยให้ทั่ว
ปิดด้วยแผ่นแปูงอีกแผ่น ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มให้ทั่วแผ่นแปูง
3. ตั้งกระทะใส่น้ามันพืชพอร้อน ใส่กุ้งกระเบื้องลงทอดจนสุกเหลือง ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน้ามัน
หั่นชิ้น จัดเสิร์ฟ พร้อมซอสสาหรับจิ้มตามชอบ

ที่มา : www.maeban.co.th
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โคมไฟ
จากแผ่นซีดี
อุปกรณ์
1. สวิทซ์ไฟ สาหรับเปิดปิด
2. อุปกรณ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว
3. แผ่นไม้อัด
4. แผ่นซีดี
5. สายไฟ
6. กาวร้อน
7. อุปกรณ์สาหรับเจาะไม้และแผ่นซีดี

วิธีทา
1. ถอดส่วนประกอบหลอดไฟออกเพื่อจะได้แยกเอาสวิทซ์กับหลอดไฟไว้ นามากะระยะ
ว่าสวิทซ์กับหลอดไฟจะอยู่ตาแหน่งไหน
2. ตัดแผ่นไม้อัดเป็นรูปวงกลมขนาดเท่าแผ่นซีดี จานวน 18 แผ่น
3. ทาด้วยกาวร้อนที่แผ่นไม้อัดที่ตัดออกมา แล้วใช้สกรูอัดให้แน่น ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง
4. ใช้สว่านเจาะช่องตรงกลางไม้ให้ใส่หลอดไฟได้ เจาะช่องให้สายไฟ กับสวิทซ์ไฟใส่ได้
แล้ววางหลอดไฟ สวิทซ์ไฟกับสายไฟ ลงไปในช่องที่เจาะไว้
5. เจาะรูตรงกลางแผ่นซีดี ให้กว้างพอที่จะใส่หลอดไฟได้
6. นาแผ่นซีดีสองแผ่น มาจับคู่ประกบกัน โดยหันด้านที่มันวาวออกทั้งสองด้าน แล้วใช้กาว
ร้อนทาทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วเจาะรู 3 รู ไว้สาหรับใส่น็อตยาว เป็นเสาขา 3 ขา ชั้นแรกใส่
แผ่นเดียว จากนั้นค่อยใส่วงแหวนรองเพื่อให้เป็นชั้นๆ มีช่องว่าง ให้แสงกระจายออก
จนถึงชั้นสุดท้าย ใช้แผ่นซีดี 4 แผ่นทากาวประกบกันปิดเป็นฝาข้างบน เวลาจะเปลี่ยน
หลอดไฟข้างในให้ไขน็อตออก แล้วหยิบหลอดไฟมาเปลี่ยนได้เลยค่ะ

ที่มา : http://lampcd.blogspot.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่ า นไปชมภาพกิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ กั บ คอลั ม น์ “กิ จ กรรมผ่ า นเลนส์ ก ล้ อ ง” เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้ าหน้ าที่สานัก งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้ออกเยี่ยมนายจ้าง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 1 แห่ง คือ

1. บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จากัด (โรงพยาบาลเพชรเกษม 2)





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ กิจกรรมโรงพยาบาล
มีจานวนลูกจ้าง ประมาณ 300 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 675 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- ( พยาบาล 10 อัตรา / พนักงานบัญชี 1 อัตรา )
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้ดาเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงาน
กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
และโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมจัดหางานพิเศษสาหรับนักเรียน นักศึกษา
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้ดาเนินการโครงการนัดพบแรงงาน
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

.
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ได้ดาเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
1. ณ ตลาดเทพเจริญ 9 ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

2. บริษัท พาร์คเพิร์ท จากัด ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ได้ดาเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

3. บริษัท พาร์คเพิร์ท จากัด ซอยเพชรเกษม 48 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจาเดือนมีนาคม 2562 หน้า 14

ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
1. บริษัท เอ็ม.เค.อินเตอร์สเตท
จากัด
81 ถนนบางแวก 104 / 9
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ฯ 10160
โทรศัพท์ 02-8650742-3
2. บริษัท บี-สมาร์ท พลัส จากัด
44 ถนนบางบอน 5 (สายเดิม)
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-8149485

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

ผลิตน้ายาล้างจาน - เสมียน
- ปรับผ้านุ่ม - ผู้ช่วยพนักงานขาย

ซื้อมาขายไป
เฟอร์นิเจอร์

- พนักงานขับรถส่งของ
- พนักงานขาย

จานวน เพศ อายุ
1
1

1
1

3. บริษัท จุฬาวิศวกรรม จากัด
10 ซอย 9 ถนนบางบอน 3
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-8064802

ผลิตและจาหน่าย - พนักงานขาย
อุปกรณ์ประปา - พนักงานฝุายผลิต
- วิศวกรโยธา

1
1
2

4. ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นทอง
24/6 หมู่ที่ 8
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 089-124448

ร้านก๋วยเตีย๋ วเรือ - พนักงานเสริฟ์

2

5. นางสาวนันดา ตรียากิจ
88 ซอยฉิมพลี 14/2
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-4485576

บ้านพักส่วนบุคคล - แม่บ้าน

1

ญ
ญ

ป.6
ม.3

12,000 บ./ด
10,000 บ./ด

18-40 ปวช.ขึ้นไป 12,000 บ./ด
22-40 ป.ตรี ขึน้ ไป 15,000 บ./ด
22-40 ป.ตรี ขึน้ ไป 15,000 บ./ด

ช/ญ 20-25 ไม่จากัดวุฒิ

ญ

ค่าจ้าง

20-40 ม.3 ขึ้นไป 9,500 บ./ด
20-40 ม.3 ขึ้นไป 12,000 บ./ด

ช 25-35
ช/ญ 25-30

ช
ช
ช

วุฒิ

20-48

ไม่จากัด

400 บ./ว

12,000 บ./ด
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สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

6. บริษัท แอท-ยีนส์ จากัด
8 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซ. 37
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-0731411

วิเคราะห์ทาง
การแพทย์

- เจ้าหน้าที่บัญชี
- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ทั่วไป
- พนักงานขาย
- นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์

7. ห้างหุ้นส่วนจากัดพี.อาร์.
เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป 2005
14 หมู่ที่ 8 ซอยกระทุ่มล้ม 10
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-8891031

ผลิตหลังคาเมทัลซีล - โฟร์แมน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

3
3

ช/ญ 20-30 ปวส.ขึ้นไป 12,000 บ./ด
ช/ญ 20-40 ปวส.ขึ้นไป 12,000 บ./ด

4
5

ช/ญ 25-40 ป.ตรีขึ้นไป 15,000 บ./ด
ช/ญ 25-40 ป.ตรีขึ้นไป 15,000 บ./ด

1

ช

30-45 ปวส.ขึ้นไป 12,000 บ./ด

8. บริษัท ไดเจริญ จากัด
26 ซอยบางแวก 94
ถนนบางแวก
แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-0723559

จาหน่ายอะไหล่ - พนักงานคลังสินค้า
ไฟฟูารถยนต์ - พนักงานขาย
- ธุรการบัญชี
- พนักงานบรรจุสินค้า

2
2
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ญ
ช

9. บริษัท พี แอนด์ดับบลิว
บิสซิเนส กรุ๊ป จากัด
390 ซอยเพชรเกษม 63 แยก 1
ถนนเพชรเกษม
แขวงหลักสอง เขตบางแค
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 089-7437779

จาหน่ายอะไหล่
รถยนต์

1

ช/ญ 20-40 ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 บ./ด

1

ช/ญ 20-40 ป.ตรี ขึ้นไป 15,000 บ./ด

10. บริษัท อี.แอนด์.วี จากัด
15 ถนนบางบอน 5 (สายเดิม)
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-4293333

ผลิตและจาหน่าย - พนักงานเย็บผ้า
สินค้า
- พนักงานขับรถยนต์
ตกแต่งภายใน

10
5

ช/ญ 18-40
ช 20-35

- เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ลูกค้า
- เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อ

22-32
22-32
22-30
22-34

ปวช.ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป

ไม่จากัด
ไม่จากัด

11,000 บ./ด
11,000 บ./ด
12,500 บ./ด
11,500 บ./ด

310 บ./ว
310 บ./ว
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สถานประกอบการ
11. บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์)
จากัด
12/11 หมู่ 18
ถนนตลิ่งชัน- บางบัวทอง
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 02-8852500

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

ติดตั้งและจาหน่าย - ช่างเทคนิคฟิลม์
ฟิลม์กรองแสง กรองแสง
- ช่างขัดเคลือบสีรถยนต์
- เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- พนักงานขาย

จานวน เพศ อายุ
10
10
4
5

ช

22-55

วุฒิ

ค่าจ้าง

ไม่จากัด

310 บ./ว

ช 22-55 ไม่จากัด 310 บ./ว
ช 22-55 ไม่จากัด 310 บ./ว
ช/ญ 22-55 ป.ตรีขึ้นไป 15,000 บ./ด

สามารถดูตาแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/ar7

