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สารจากบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๘ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๖๖ ประจำปีที่ ๑๗ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๒ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๖๖
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี ๒๕๖๒ ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ
ปีละ ๔ ครั้ง โดยช่วงที่ ๑ ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง ๓
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ ๒ ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี ๒๕๖๒



8 วิธีดูแลสุขภาพรับมือกับหน้าร้อน



15 วิธีคลายร้อนนับซัมเมอร์



อาหารคลายร้อน 7 อย่าง กินดับกระหาย



คาสอน / คติธรรมที่ดี
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ตลก /ขาขัน



พระอารามหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร
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ข่าวจากกองบรรณาธิการ
เนื่ อ งในโอกำสวำรดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ไ ทย ๒๕๖๒ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี ๒๕๖๒
ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๖๖ ปี ที่ ๑๗ ประจ ำเดื อ น
เมษำยน – มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๒ ทำงกองบรรณำธิ ก ำร ได้ รั บ ข้ อ แนะน ำจำกท่ำนผู้ มี
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระอารามหลวงในประเทศไทย
1. วัดพระพุทธบำทรำชวรมหำวิหำร
2. วัดรำชำธิวำสวรวิหำร
3. วัดนำงนอนวรวิหำร

(ชั้นเอก)
(ชั้นโท)
(ชั้นตรี )

 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก Website ต่ำงๆ

ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 065
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย
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เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “โรคติดเชื้อทางอากาศ” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๕๓

 ขอแสดงความยิ น ดี กั บท่ า นผู้ มี อุ ป การคุณ ที่ ถูก รางวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 065 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)
ท้ า ยสุ ด นี้ ข อให้ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ค าแนะน าต่ า งๆ แด่ ศู น ย์ CRC (http://www.crc.sciencetech.co.th/)
และ Newsletter ทั้ ง นี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารจะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด
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สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

เข้าสู่ฤดูร้อนอีกแล้ว หน้าร้อนทีไร เดี๋ยวปวดหัว เดี๋ยวปวดท้อง ท้องเสี ยบ้างล่ะ แล้ว เราจะมี
วิธีดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอย่างไรบ้าง? ไม่ตอ้ งมานัง่ คิดให้ปวดหัวแล้วนะคะ เพราะว่า
วันนี้ เรามี 8 วิธี ดูแลสุขภาพในฤดูร้อนมาฝากคุณ
1. ไม่ควรกินน้ าแข็งหรื อดื่มน้ าเย็นจัด ฤดูร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน
เพื่อป้ องกันความร้อนกระทบร่ างกายมากเกินไป เป็ นหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยให้
คุณเจ็บป่ วยน้อยลง
2. ควรดื่มน้ าเยอะ ๆ เพราะหน้าร้อนจะสูญเสี ยเหงื่อมาก และควรดื่มน้ าเปล่าที่สุกแล้ว
หรื อจะเสริ มปรุ งแต่งด้วยน้ าตาล เกลือแร่ หรื อสมุนไพรอื่น ๆ ก็สามารถรับประทานได้
3. ไม่ควรนอนให้ลมหรื อความเย็นโกรก ความร้อนจากแดดทาให้เสี ยเหงื่อ เสี ยพลัง
เมื่อนอน หลับตาก ลมในขณะเหงื่อออก จะทาให้อุณหภูมิร่างกายลดต่าลง ถ้าอุณหภูมิ
ภายนอกยังสูงอยู่ แล้วเหงื่อไม่สามารถระบายออกมาได้ จะมีความร้อนสะสมอยูข่ า้ งใน
ทาให้เวียนหัว รู ้สึกหนักหัว ไม่สดชื่นแจ่มใส หรื ออาจทาให้เป็ นไข้หวัดได้
4. การนอนพักผ่อน ควรนอนหลับให้เพียงพอ
4
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อาหารคลายร้ อน 7 อย่ าง กินดับกระหาย ปลุกความสดชื่นได้ อย่ างสุ ดแจ๋ ว!
1.นา้ มะพร้ าว
หน้าร้อนทั้งทีและมีทีท่าว่าอากาศร้อนๆ จะยังคงครองแชมป์ ตลอดเหนือทุกฤดูกาล
เมืองไทย น้ าผลไม้ที่ให้ความหอมสดชื่น อย่างน้ ามะพร้าวไม่หยิบมาพูดถึงคงไม่ได้
แน่นอน เนื่องจากน้ ามะพร้าวเป็ นดัง่ ยา ฤทธิ์เย็น กินแล้วจะช่วยดับกระหาย คลายร้อน
ช่วยลดอุณหภูมิภายในร่ างกาย หากคุณตัวร้อนขึ้นมาล่ะก็ เพียงดื่มน้ ามะพร้าวรับรอง
ความร้อนจะทุเลาลงได้อย่าง นอกจากนี้ ยังช่วยลดอาการปวดศีรษะลงได้อีกด้วย

2.เฉาก๊วย

5. ควรเลือกทานอาหารอ่อนๆ ตอนเช้า เช่น ข้าวต้ม เพราะในช่วงเช้ายังไม่ควรทานอาหารที่หนัก ๆ
แค่ทานผักผลไม้เยอะ ๆ และหลีกเลี่ยงอาหารทอดๆ มัน ๆ แห้ง ๆ
6. ควรดูแลสุขภาพของเด็กๆ โดยเฉพาะเรื่ องเสื้ อผ้า อาหาร ที่อยูอ่ าศัย และการดาเนินชีวติ
7. สาหรับหญิงตั้งครรภ์ สิ่ งที่ควรปฏิบตั ิในหน้าร้อน คือ ต้องสวมเสื้ อผ้าที่มิดชิด เพื่อป้ องกัน
การกระทบกับความเย็น อาหารที่กินต้องสะอาด ไม่ควรนอนบนสื่ อที่เย็น และห่มผ้า
คลุมกายเสมอ ระวังอย่าให้เป็ นไข้หวัด ห้ามอาบน้ าร้อนจัด หรื อเย็นจัด
8. บุคคล 3 ประเภทที่ตอ้ งระวังให้มาก คือ คนสูงอายุ ผูท้ ี่มีระบบย่อยอาหารที่ไม่ดี
คนที่มีมา้ มพร่ อง ผูท้ ี่มีลกั ษณะสามอย่างที่กล่าวมานั้น เมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดด
หรื อถ้าดื่มน้ าเย็นมากเกินไป และเกิดความชื้นสะสมในร่ างกาย อาจทาให้เกิดอาการ
ท้องเสี ย ติดเชื้อราง่าย ขี้หนาว ปวดหัว ตัวร้อน เป็ นต้น

นับเป็ นสุดยอดเมนูของหวานที่ได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียว สาหรับเฉาก๊วย
ที่ราดด้วยน้ าแข็งตามด้วยน้ าเชื่อมใสๆ ให้อรรถรสที่เย็นหวานอร่ อยชื่นใจนั้น
มาพร้อมสรรพคุณช่วยคลายร้อน แก้ร้อนใน ดับกระหาย และแก้โรคหวัดได้เป็ นอย่างดี
นับเป็ นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็วา่ ได้ค่ะ แต่เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
อย่าพยายามเติมน้ าตาลมากไปจะดีที่สุด

3.แตงโม
แตงโมเป็ นผลไม้ประจาหน้าร้อนที่ช่วยดับกระหาย คลายร้อนไปโดยปริ ยาย แม้ไม่แช่
เย็นก็ยงั สร้างความสดชื่นได้ แล้วถ้ายิง่ กินแบบเย็นๆ จะดับร้อนได้ดีเพียงไหนกันนะ
สาหรับแตงโมนั้นมีน้ าเป็ นส่วนประกอบ 95% จึงทาให้ร่างกายรู ้สึกชุ่มฉ่ าตามไม่นอ้ ย
ใครอยาก กินผลไม้คลายร้อน บอกเลยไม่มีแตงโมติดบ้านไม่ได้แล้วเด็ดขาด
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4.ฟักเขียว
ฟักเขียวเป็ นผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์เป็ นยาเย็น รับประทานไปแล้วจะช่วยแก้ร้อนใน แก้ไอ ทาให้ชุ่มคอ
แก้อาการคอแห้งและช่วยขับเสมหะที่เกิดจากหวัดร้อนได้เป็ นอย่างดี หากสาวๆ ไม่สะดวกที่จะ
นามาทาเป็ นเมนูประเภทแกงรับประทานจะนาฟักมาต้มแล้วเอาแต่น้ ามาดื่มก็ได้เช่นกัน
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5.ข้ าวแช่
เรี ยกว่าเป็ นเมนูระดับชาววังกันเลยก็วา่ ได้ สาหรับข้าวแช่น้ นั ในปัจจุบนั ค่อนข้างหารับประทานได้
ไม่ง่ายเหมือนก่อนแล้ว แต่หากคุณมีโอกาสได้ทาน แนะนาเลยค่ะเพราะข้าวลอยน้ าดอกไม้อบควัน
เทียนหอมเย็นๆ หากได้รับประทานคู่กบั เครื่ องเคียงต่างๆ ไม่วา่ จะลูกกะปิ ทอด พริ กหยวกยัดไส้
หรื อแม้แต่เมนูปลาหวาน เมนูน้ ีจะยิง่ ช่วยเพิ่มความสดชื่นและหอมอร่ อย ช่วยดับบรรยากาศร้อนๆ
ให้หายไป ทาให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากทีเดียว

6.แคนตาลูป
อีกหนึ่งผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ าไม่นอ้ ยเช่นกัน เพียงหัน่ แคนตาลูปแล้วนาไปแช่ตเู ้ ย็นก่อน
มารับประทาน หรื ออาจจะนาเนื้อมาปั่ นเป็ นน้ าแคนตาลูปก็ได้ เพียงเท่านี้กจ็ ะได้น้ าแคนตาลูปปั่ น
หอมๆ หวานเย็นชื่นใจ คลายร้อนได้ดีแล้ว

7.นา้ เก๊กฮวย
น้ าเก๊กฮวย นับว่าเป็ นเครื่ องดื่มที่มีสรรพคุณแก้ร้อนใน ช่วยดับกระหายได้ดี ดื่มแล้วจะปลุกคืน
ความสดชื่นได้เป็ นอย่างมาก ทั้งยังช่วยลดอาการครั่นเนื้อครั่วตัวอันเนื่องจากอากาศร้อนได้อีกด้วย
อากาศร้อนอบอ้าวชวนให้เกิดอาการร้อนตลอดวัน แถมยังรู ้สึกกระหายบ่อยๆ แบบนี้ ไม่มองหา
อาหารคลายร้อนเหล่านี้มารับประทานกันบ้างคงไม่ได้แล้วจริ งไหมคะ เพราะนอกจากจะช่วยคลาย
ร้อนแล้ว ยังมีสรรพคุณที่ดีต่อการบารุ งสุขภาพร่ างกายอีกด้วยนัน่ เอง

เกร็ ด ควำมรู้ ที่ ม ำจำกปฏิ ทิ น ปี ๒๕๕๓ ที่ น ำมำให้ ท่ ำ นได้ อ่ ำ น เป็ น เรื่ อ ง
“ โรคติดเชื้อทำงอำกำศ ” รู้หรือไม่ว่ำ เนื่องจำกโรคติดเชื้อทำงอำกำศ มีสำเหตุมำจำก
เชื้ อ ไวรั ส รำ หรื อ แบคที เ รี ย ที่ ผ่ ำ นมำไม่ เ พี ย งแต่ ค ร่ ำ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ไ ปหลำยล้ ำ นคน
แต่ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หำทำงเศรษฐกิ จ ทั่ ว โลก อย่ ำ งไรก็ ดี ในส่ ว นของกำรป้ อ งกั น
นอกจำกต้องปฏิบัติตำมข้อแนะนำของ กระทรวงสำธำรณะสุข เช่น กินร้อน ช้อนกลำง
ล้ำงมือ แล้ว เชื้อพวกนี้เมื่อไอหรือจำมออกมำจะเป็น Droplet หรือเป็น Aerosol
ดั ง นั้ น หำกเป็ น ห้ อ งที่ มี ก ระแสลมเคลื่ อ นไหว เช่ น ห้ อ งปรั บ อำกำศ เชื้ อ ก็ จ ะ
ล่ อ ง ล อ ย ท ำ ใ ห้ มี โ อ ก ำ ส ติ ด เ ชื้ อ สู ง จึ ง ค ว ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ค ำ แ น ะ น ำ ดั ง นี้
ควรหลี ก เลี่ ย งห้ อ งปรั บ อำกำศ ช่ ว งที่ มี ก ำรระบำด เพรำะอำกำศถ่ ำ ยเทไม่ ดี
ส ำหรับ เล่ ม นี้เรำคัดเลื อกมำเพียง 5 เดือน เดือนอื่นๆ กรณีท่ำน สนใจโปรดติดต่อ
บริษัทฯ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่ำนเพิ่มเติม
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เดือนมกราคม :
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ; New Influenza H1N1 2009
สาเหตุ
: เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ ชนิด A สำยพันธุ์ H1N1
การติดต่อ : แพร่โดยกำรไอหรือจำมรดกัน และ ติดจำกมือหรือสิ่งของที่มี
เชื้อปนเปื้อนอยู่ เข้ำสู่ร่ำงกำยทำงจมูกและตำ
ระยะฟักตัว : ภำยใน 1 สัปดำห์ อำกำรคล้ำยไข้หวัดใหญ่ แต่รุนแรงและ
รวดเร็วกว่ำ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อย ไอ มีน้ำมูก เสมหะ
ปอดบวม คลื่นไส้ อำเจียน
การป้องกัน : ตำมข้อแนะนำจำกกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรล้ำงมือ
กินร้อน ช้อนกลำง ร่วมกับกำรป้องกันทำงอำกำศ เช่น ใส่
หน้ำกำก หลีกเลี่ยงห้องแอร์ หรือ สถำนที่ผู้คนแออัด
กำรระบำยอำกำศไม่ดี

เดือน กุมภาพันธ์ : ไข้หวัดนก ; Bird Flu
สาเหตุ
: เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สำยพันธุ์ H5N1
การติดต่อ : แพร่ระบำดระหว่ำงนกน้ำอพยพ สู่สัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้โดยเฉพำะใน
โรงเรือนเปิด ผ่ำนทำงเยื่อบุของทำงเดินอำหำรและทำงเดินหำยใจ
และติดต่อมำยังคน ทำงกำรสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตำย
ระยะฟักตัว : เฉลี่ย 3-5 วัน สูงสุดไม่เกิน 7 วัน อำกำรเริ่มจำกไข้สูง หนำวสั่น ปวด
ศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้งๆ
อำจมีตำแดง
การป้องกัน : ประชำชนทุกคนควรช่วยกันเฝ้ำระวังกำรระบำดในสัตว์ปีก
ที่เลี้ยงตำมบ้ำน และดูแลป้องกันไม่ให้เด็กไปสัมผัสกับสัตว์ที่ป่วย
กรณีพบสัตว์ปีกตำยผิดปกติ ควรแจ้งเจ้ำหน้ำที่
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เดือน เมษายน :
ไข้เลือดออกอีโบล่า ; Ebola Hemorrhagic Fever

เดือน มีนาคม :
ไข้หวัดมรณะ ; SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

สาเหตุ
: เชื้อไวรัสอีโบลำ (Ebola Virus)
การติดต่อ : เชื่อว่ำลิงเป็นแหล่งโรค โดยลิงได้รับเชื้อมำก่อน แล้วแพร่สู่คน
ระยะฟักตัว : ประมำณ 2-21 วัน อำกำรพบไข้สูงทันทีทันใด อ่อนเพลีย
ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ตำมด้วยอำเจียน ท้องเสีย มีผื่นตำม
ผิวหนัง ตับและไตวำย ในช่วงท้ำยๆ จะมีเลือดออกทั่วไปตำมอวัยวะ
ภำยใน ปำกและจมูก จัดเป็นโรคติดต่อที่มีควำมรุนแรงมำกที่สุด
โรคหนึ่ง มีอัตรำป่วยตำยสูงถึง 50-90%
คือ ไอแน่นหน้ำอก หำยใจหอบ และเร็ว
การป้องกัน : มำตรกำรที่ควรนำมำใช้คือ เข้มงวดกำรนำเข้ำลิงจำกพื้นที่ก่อโรค
เมื่อพบผู้ป่วย ต้องจัดแยกห้องรักษำและใช้มำตรกำรป้องกัน
กำรติดเชื้อเข้มงวด

สาเหตุ
: เชื้อโคโรนำไวรัส (Corona Virus)
การติดต่อ : แพร่โดยกำรไอหรือจำมรดกัน และติดจำกมือหรือสิ่งของที่มีเชื้อ
ปนเปื้อนอยู่ เข้ำสู่ร่ำงกำย ทำงจมูกและตำ
ระยะฟักตัว : ประมำณ 2-7 วัน อำกำรพบไข้สูง 38 องศำ มีอำกำรทำงระบบหำยใจ
คือ ไอแน่นหน้ำอก หำยใจหอบ และเร็ว
การป้องกัน : ตำมข้อแนะนำจำกกระทรวงสำธำรณสุข เช่น กำรล้ำงมือ กินร้อน
ช้อนกลำง ร่วมกับกำรป้องกันทำงอำกำศ เช่น ใส่หน้ำกำก หลีกเลี่ยง
ห้องแอร์ หรือสถำนที่ผู้คนแออัด กำรระบำยอำกำศไม่ดี
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คาสอน / คติธรรมที่ดี

เดือนพฤษภาคม : หัดเยอรมัน ; Rubella
สาเหตุ
: เชื้อไวรัส Rubella
การติดต่อ : หัดเยอรมันติดต่อได้ทำงระบบทำงเดินหำยใจ โดยเชื้อจะออกมำกับ
กำรไอ จำม ของผู้ป่วย สำหรับทำรกที่ติดเชื้อตั้งแต่ครรภ์ และคลอด
ออกมำมีควำมพิกำร เชื้อจะอยู่ในลำคอ และขับถ่ำยออกมำทำงปัสสวะ
ได้นำนถึง 1 ปี จึงนับเป็นแหล่งแพร่โรคที่สำคัญ
ระยะฟักตัว : ประมำณ 14-21 วัน อำกำรในเด็กโต พบต่อมน้ำเหลืองที่หลังหูท้ำย
ทอยและหลังลำคอ โตและเจ็บ ปวดหัว ไข้ต่ำ ประมำณ 1-5 วัน
โดยวันที่ 3 จะพบผื่นสีชมพูจำงๆ กระจำยห่ำงๆ แบบ Macular
เริ่มที่หน้ำแล้วลำมไปทั่วตัวภำยใน 24 ชม. เห็นชัดที่แขน ขำ
และหำยไปใน 1-2 วัน หำกเป็นในหญิงมีครรภ์ จะทำให้ทำรก
คลอดออกมำมีควำมพิกำรได้ 25-40%
การป้องกัน : ฉีดวัคซีนป้องกัน ยกเว้นขณะตั้งครรภ์ และหลีกเลี่ยงผู้คนแออัด
อำกำศถ่ำยเทไม่ดี

เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เมื่อเจ้ามา มือเปล่า แล้วเจ้าจะเอาอะไร
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา
เครดิต : พุทธทำสภิกขุ
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พระอารามหลวงในประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร (ชั้นเอก)
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบำท จังหวัด
สระบุรี ตำมพระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำกล่ำวว่ำ มีพระภิกษุไทยคณะหนึ่ง เดินทำงไปยัง
ลังกำทวีป เพื่อนมัสกำรรอยพระพุทธบำท พระสงฆ์ลงั กำกล่ำวว่ำ ประเทศไทยก็มีรอยพระ
พุทธบำทอยู่แล้วที่เขำสุวรรณบรรพต จึงได้นำควำมกรำบทูลสมเด็จพระเจ้ำทรงธรรมให้ทรง
ทรำบ และได้สืบหำจนพบรอยพระพุทธบำท เพื่อเป็นทีส่ ักกำรบูชำ เป็นศูนย์รวมแห่งพลัง
ศรัทธำอันยิ่งใหญ่ พระพุทธบำทสระบุรีเป็นพระอำรำมหลวง ที่พระมหำกษัตริย์แทบทุก
พระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จไปนมัสกำรตลอดมำ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำจนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ รัชกำลสมเด็จพระเจ้ำทรงธรรม ปรำกฏว่ำมีพระภิกษุสงฆ์ชำว
ไทยคณะหนึง่ เดินทำงไปยังลังกำทวีป ด้วยหวังจะสักกำรบูชำพระพุทธบำท ณ เขำสุมนกูฏ
กำรไปครำวนั้นเป็นเวลำที่พระสงฆ์ชำวลังกำทวีปกำลังสอบประวัติและที่ตั้งแห่งรอยพระพุทธ
บำททัง้ ปวงตำมทีป่ รำกฏอยู่ในตำนำนว่ำมีทั้งสิน้ 5 แห่ง ภำยหลังสืบได้ควำมว่ำภูเขำที่ชื่อว่ำ
สุวรรณบรรพต มีอยู่ในสยำมประเทศจึงได้นำควำมดังกล่ำวสอบถำมพระภิกษุสงฆ์ไทย

2. วัดราชาธิวาสวรวิหาร (ชั้นโท)
วัดราชาธิวาสวรวิหาร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นโท ชนิดรำชวรวิหำร สังกัด
คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำย ผูกพัทธสีมำเมื่อ พ.ศ. 2310 (กองพุทธสถำน) ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำเจ้ำพระยำฝั่งพระนคร ห่ำงจำกสนำมหลวงสองกิโลเมตรเศษไปทำงเหนือ
ใกล้ท่ำวำสุกรี สำมเสน มีเนื้อที่ตั้งวัด 34 ไร่ 2 งำน 63 ตำรำงวำ โดยมีพระธรรมกวี
(ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) ดำรงตำแหน่งเจ้ำอำวำสตั้งแต่ พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
วัดรำชำธิวำสรำชวรวิหำร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรรำชเจ้ำมหำสุรสิงหนำท
ทรงสถำปนำจำก “วัดสมอรำย” ได้รับกำรปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 1
ถึงรัชกำลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกำลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระรำชทำนนำม
ใหม่ว่ำ “วัดรำชำธิวำสวิหำร” มีควำมหมำยว่ำ “วัดอันเป็นที่ประทับของพระรำชำ”
เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกำย
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ขาขัน

3. วัดนางนองวรวิหาร (ชั้นตรี)
วัดนางนองวรวิหาร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหำร ตั้งอยู่เลขที่

36 ถนนวุฒำกำศ เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร
วัดนำงนองวรวิหำร เป็นวัดเก่ำแก่แห่งนี้ไม่ปรำกฏหลักฐำนของกำรสร้ำง แต่สันนิษฐำน
ว่ำมีมำตั้งแต่กรุงศรีอยุธยำ ประมำณสมัยพระเจ้ำเสือ (ขุนหลวงสรศักดิ์)
รำวปี (พ.ศ. 2245 - 2252)
ในสมัยรัชกำลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2375 ได้โปรดให้ทำเป็น
งำนใหญ่ รื้อของเก่ำ และปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอำรำมดังปรำกฏงำนศิลปกรรมแบบ
พระรำชนิยมในพระองค์ที่พระอุโบสถและพระวิหำรคู่ และเพรำะในแขวงบำงนำงนอง
เดิมเป็นนิวำสถำนของสมเด็จพระศรีสุลำลัยหรือเจ้ำจอมมำรดำเรียม พระรำชชนนี
พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งต่อมำตระกูลของสมเด็จพระศรีสุลำลัย
ย้ำยข้ำมฟำกไปอยู่บริเวณวัดหนัง จึงทรงบูรณะวัดนำงนอง เนื่องในสมเด็จพระรำช
มำรดำที่ว่ำศิลปแบบพระรำชนิยมในพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
เป็นศิลปกรรมที่เลียนแบบศิลปะจีน กำรบูรณปฏิสังขรณ์ใช้เวลำหลำยปีจึงแล้วเสร็จ
ได้สถำปนำเป็นพระอำรำมหลวง พระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรดให้
ประกอบพิธีผูก พัทธสีมำพระอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2384
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล
23

การส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รากาลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในงำนบริ ก ำรในหลำยด้ ำ น
เพื ่ อ ให้ ง ำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง 1 ในด้ ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ ่ ม
บุ ค ลำกรหลำยอั ต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำก
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงาน
1. ผู้บริหารงานขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
ดั งนั้ น หำกท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ จะกรุ ณ ำสละเวลำในกำรแนะนำผู้ที่ ท่ ำ นพึ งพอใจ หรือ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ ำ 3-5% ต่อจำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับ
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำรแก่ง
กระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำง
น้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา
ส่งผ่านมายัง คุณณภัทร สะมะโน กองบรรณาธิการ
โดย โทร.0-2285-4101 หรือ 0-2285-4915-6 ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856 หรือ
E-mail : news.sciencetech@gmail.com
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บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย
ของเชื้อออกมานอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่ำย
และไม่ได้จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 400 เครื่อง โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ
 Calibration for pH meter
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก pH meter ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สาหรับบริการ Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 065
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ทีถ่ ูกรำงวัล Newsletter ใน ฉบับที่ 065 นะคะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562
- ไม่มผี ู้ใดถูกรำงวัล

หมายเลข 56

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 1 มีนาคม 2562
1. BioNet-Asia Co., Ltd. (Branch 1) คุณรัตนำ มีเผ่ำพันธ์
2. ภำคบริกำรโลหิตแห่งชำติที่ 7 (อุบล) คุณสุปรำณี อำรมณ์สวะ

หมายเลข 65
065
165

คุณภาพ คู่ คุณธรรม
ซายน์เทคมั่นย้า
สินค้าพร้อมบริการ

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 มีนาคม 2562
หมายเลข 64
1. กำรประปำส่วนภูมภิ ำค เขต 8 (สำขำที่ 00154) คุณวลัยกรณ์ ชัชรัตน์
164
2. บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด คุณศรียุดำ ตำสี
264

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัล ใน ฉบับที่ 066
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ
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