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สารสัมพันธ์ ซีเอ็น
“ผู้มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย

ก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก
แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ กลุ่มจิตรลดา เข้าเฝ้าฯ
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓

สารจากผู้บริหาร
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 กาลั ง
จะผ่ านไป การได้ง านโครงการใหม่
เ ข้ า ม า ยั ง อ ยู่ ใ น ภ า ว ะ ไ ม่ ดี นั ก
เช่นเดียวกับปี 2564 ที่ผ่านมาซึ่งได้
งานสาคัญช่ วงปลายปีคือ โครงการ
North Plot Forestias เข้า มาเสริ ม
ผลประกอบการในปีนี้ สาหรับในช่วงเวลา 3 เดือนเศษของปีนี้
เรามุ่งหวังได้งานเพิ่มเข้ามา เช่น งานภาครัฐ ได้แก่ งานทางหลวง
หรืองานอาคาร งานโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเอกชน และเรา
ต้ อ งเตรี ย มการตั้ ง แต่ ต อนนี้ เ พื่ อ ต่ อ ยอดงานกลุ่ ม ปิ โ ตรเคมี
ในปี 2566
ส่วนสถานการณ์ในโลกยังคงมีความผันผวนสูง แม้ราคา
น้ามันดิบ WTI จะลดลงมาใต่ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แต่ OPEC ก็มีแนวโน้มลดการผลิต และการดาเนินการนโยบาย
คว่าบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างจี นกับสหรัฐอเมริกาจะส่งผล
กระทบไปทั่วโลก เนื่องจากเศรษฐกิจและตลาดการเงินของจีน
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คุณพิเชฐ นิ่มพานิชย์
(ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ)

เชื่อมโยงเป็นส่วนสาคัญกับตลาดโลกซึ่งย่อมส่งผลต่อทิศทางของ
นักลงทุน
จากสถานการณ์ วิ ก ฤตของโรค COVID-19 ได้ เ ริ่ ม
คลี่คลายมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลดความรุนแรงของการ
ติดเชื้อ ทาให้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของการประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการลงทุน แต่การระบาดของโควิด -19 ยังอยู่กับ
เราไปอีก แม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ส่งผลกระทบรอบตัวเรา พนักงาน
และครอบครัว การระมัดระวังและการดูแลตัวเองเพื่อลดโอกาส
เสี่ยงก็ยังคงต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม
ปัญหาอีกด้านหนึ่งที่ทุกคน ทุกครอบครัวต้องเผชิญคือ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นภายใต้แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อ ทาให้เรา
ต้องวางแผนทางการเงิน บริหารรายจ่าย การชาระหนี้ และการ
เก็บออมอย่างเข้มงวด เพื่อที่เราจะผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไป
ด้วยกัน
แล้วพบกันใหม่ครับ
คุณพิเชฐ นิ่มพานิชย์
(ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
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สารสัมพันธ์ซีเอ็น

สวั ส ดี ค่ ะ เพื่ อ นๆ ชาว CN ทุ ก ท่ า น พบกั บ วารสาร
“สารสัมพันธ์ซีเอ็น” ฉบับเดือน กันยายน 2565 ช่วงกลางเดือน
ที่ผ่านมา คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการได้ขอ
อนุมัติปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ให้แก่
พนักงานประจารายเดือน จากเดิม ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,200.-

บาท/ครั้ง เป็น ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500.-บาท /ครั้ง โดยอยู่ใน
วงเงิ น เดิ ม คื อ ไม่ เ กิ น 12,000.-บาท/ ปี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
กรรมการผู้ จัดการแล้ ว ทั้งนี้ ขั้ นตอนการเบิกสวัสดิก ารฯ ยังคง
ปฏิบัติเหมือนเช่นเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ฉบับนี้เรามีข่าวสารอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ

บริ ษั ท ฯ ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น 5,000.-บาท
แก่ กต.ตร.สน.บางนา เพื่ อ กิ จ กรรม
เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล Bangna Run 2022
ซึ่ งได้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 28 สิ งหาคม
2565 ณ สวนหลวง ร.๙
โดยมีคุณธีรวัชร กล่อมห่าน ช่างเทคนิค
QS อาวุโส 5 เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วม
กิจกรรมในวันดังกล่าวฯ

Contract
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Short Title
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AMAZON BKK060

Update โครงการใหม่
Location
Business Unit
Rayong

Petrochemical & Special
Industrial

PM/Head of BU
CH/EP/WPK
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New Staff August ’2022
ชื่อ - สกุล : นายแสนศักดิ์ สิริเลิศวัจนโชค
หน่วยงาน : North Plot S1 (11819)
ตาแหน่ง : ช่างเขียนแบบ 4
เริ่มงาน : 01/08/2565
ชื่อ - สกุล : นายดลชา นิทรัพย์
หน่วยงาน : Structural Design
ตาแหน่ง : ผู้ประสานงานแบบจาลองสารสนเทศอาคาร 7
เริ่มงาน : 01/08/2565

ชื่อ - สกุล : นายโตมร มีแก้ว
หน่วยงาน : North Plot N2 (11817)
ตาแหน่ง : ซุปเปอร์ไวเซอร์งาน Bar Bender 5
เริ่มงาน : 10/08/2565
ชื่อ - สกุล : นายปิยะพงษ์ เสมียนกุล
หน่วยงาน : North Plot N1 (11816)
ตาแหน่ง : โฟร์แมนงานโครงสร้าง 4
เริ่มงาน : 15/08/2565

ชื่อ - สกุล : นายวีริศ ภัทรวงศ์ไพบูลย์
หน่วยงาน : Medical Hub (11802)
ตาแหน่ง : วิศวกรโยธา 5
เริ่มงาน : 08/08/2565

ชื่อ - สกุล : นายปรัชชรินทร์ วุฒิทรงสกุล
หน่วยงาน : Medical Hub (11802)
ตาแหน่ง : ช่างเขียนแบบ 4
เริ่มงาน : 15/08/2565

ชื่อ - สกุล : น.ส.นันทิชา ตะนัน
หน่วยงาน : TUM 3.2 Factory (11820)
ตาแหน่ง : ช่างเทคนิค QS อาวุโส 5
เริ่มงาน : 08/08/2565

ชื่อ - สกุล : นายกิจการ ศิริลาภ
หน่วยงาน : Medical Hub (11802)
ตาแหน่ง : ช่างเขียนแบบอาวุโส 5
เริ่มงาน : 15/08/2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : CNT

ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชร์ธิดาภรณ์ ขุนแก้ว
หน่วยงาน : Estimate Operation
ตาแหน่ง : วิศวกรประเมินราคา 5
เริ่มงาน : 15/08/2565

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพนักงาน
ขอแสดงความเสียใจต่อ คุณอลิส ยิ้มเย็น ผู้จัดการแผนกบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ต่อการจากไปของบิดา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565
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เมื อ งอากาศสะอาด 5 เมื อ งใหญ่ ใ นโลก
วันนี้ เราขอชวนมาดู 5 เมืองที่กาลังปรับตัวสู่การเป็ นเมือง
อากาศสะอาด เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ นของประชาชน
ว่าเมืองเจ๋งๆ ที่วา่ นั้ น เขาทา
1. ปารีส, ฝรัง่ เศสเมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศสอย่าง
ปารีส ได้ตดั สินใจแบนไม่ให้รถเข้าไปยังใจกลางเมืองและ
บริ เวณริ มแม่น้ าแซน รวมไปถึ งการทวงคื นถนนมาเป็ น
พื้ นที่สาหรับปลูกต้นไม้ เพื่อเอื้ อการสัญจรของคนเดินเท้า
และจักรยาน เช่นเดียวกับพื้ นที่บริเวณวิหาร Notre Dame
ที่ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างปรับปรุง ทางเมืองก็มีแนวคิดที่จะ
เพิ่มต้นไม้กว่า 30 เปอร์เซ็ นต์ เพิ่มสวนหย่อม เพิ่มทาง
เท้า รวมไปถึ ง เปลี่ ยนที่ จอดรถเป็ นทางเดิ นเชื่ อมแม่น้ า
และเนื่ องจากว่าในช่วงการระบาดของโควิด -19 ที่ ผ่าน
มา เมื่อการใช้ร ถยนต์ลดลง ทางเมืองก็ ได้พบข้อมูล ว่า
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ลดตาม
ไปด้วย จึงได้มีความพยายามที่จะรักษาอากาศสะอาดเอาไว้
ด้วยการสนับสนุ นการเดินทางแบบไม่ปล่อยมลพิษ โดยให้มี
เลนจักรยาน
2.โซล, เกาหลีใต้ ประเทศแห่งเทคโนโลยีอย่างเกาหลีใต้
ก็ ไ ม่ น้ อ ยหน้ า เพราะพวกเขามุ่ ง หน้ า สู่ ก ารเป็ นเมื อ ง
อากาศสะอาดด้วยความก้าวหน้าทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็ น
การใช้หนุ่ ยนต์เพื่อมาเฝ้ าดูคุณภาพอากาศรอบๆ โรงงาน
อุ ต สาหกรรม และยั ง มี ร ะบบตรวจคุ ณ ภาพอากาศ

ที่เปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแบบเรียลไทม์ นอกจากความ
ไฮเทคแล้ว ผูน้ าของเมืองก็ยงั ได้ประกาศแนวคิดการสร้าง
‘ป่ าทางลม’ หรือ ‘Wind Path Forests’ ด้วยการปลูกต้นไม้
ตลอดแนวแม่น้ าและถนน เพื่อสร้างช่องลมตรงสู่ใจกลาง
เมื อ ง ซึ่ ง ต้น ไม้ก็ยัง ช่ ว ยดู ด ซั บ มลพิ ษ และสร้า งอากาศ
สะอาดให้กบั ผูค้ นในเมือง นอกจากนี้ ยังมีการปรับสะพาน
รถเก่าเหนื อสถานี รถไฟหลัก ให้กลายเป็ นสวนสาธารณะ
ลอยฟ้ าในชื่อ ‘Seoullo 7017 Sky Garden’ ที่อดั แน่ นไป
ด้วยต้นไม้นานาพรรณหลากชนิ ด ซึ่งจะผลัดกันผลิดอกใน
แต่ละฤดูกาล รวมไปถึงมีไฟส่องสว่างทัว่ บริเวณในยามคา่
คืน เพื่อเชิญชวนให้ผูค้ นได้ใช้เวลาอยูก่ บั ธรรมชาติ
3. นิวยอร์กซิตี้, สหรัฐอเมริกา แม้แ ต่ป่าคอนกรีตอย่าง
นิ วยอร์ ก ซิ ตี้ ก็ ต้ั ง ใจที่ จ ะ go green เช่ น เดี ย วกั น โด ย
นายกเทศมนตรี ข องเมืองได้ประกาศสนั บสนุ นเงิ นกว่า
49,000 ล้า นบาท เพื่ อ สนั บ สนุ นโปรเจ็ ก ต์ เ กี่ ย วกั บ
พลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมไปถึ งการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิ ตย์ แ ละลม ที่ จะส่ ง ไฟฟ้ าให้ กั บ บ้ า นกว่ า
430,000 หลังนี่ นับเป็ นโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
โดยรัฐที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา
โปรเจ็กต์นี้มีแผนเริ่มดาเนิ นการจริงในปี นี้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้ น
ได้จริงก็จะลดคาร์บอนได้กว่า 1.6 ล้านเมตริกตัน
4. โบโกตา, โคลอมเบี ย เมืองโบโกตาก็เ ป็ นอี ก เมือ ง
หนึ่ งที่ ป ริ ม าณมลพิ ษ ลดลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด กว่ า 80

เปอร์ เ ซ็ น ต์ ห ลั ง การล็ อ กดาวน์ ท าให้ท างเมื อ งตั้ ง ใจ
เปลี่ยนตัวเองเป็ นเมืองสะอาดแบบถาวร โดยเน้นไปที่การ
ควบคุมการเดินทางและขนส่ง ซึ่งคิดเป็ น 70 เปอร์เซ็นต์
ของมลพิษทางอากาศของเมือง โดยได้ควบคุ มมาตรฐาน
การปล่ อ ยมลพิ ษ ของรถบรรทุ ก และรถอื่ น ๆ ที่ ส ร้า ง
อากาศเสี ย สนั บสนุ นให้เปลี่ยนมาใช้รถพลังงานสะอาด
ปรับปรุ ง ทางเดิ น เท้าให้ส ว่า ง ปลอดภัย เดิ น ได้สะดวก
สาหรับทุ กวัย นายกเทศมนตรี ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ไว้ว่า “เราขอใช้ประโยชน์ จากการมีโรคระบาด ซึ่ง
ทาให้เราได้เร่งกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ด้วย
การดูแลระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้มลพิษและยัง่ ยืน”
5. อักกรา, กานา เมืองแรกในทวีป แอฟริกาที่เ ข า้ ร่ว ม
แคมเปญ ‘Breathe Life’ ของ 4 องค์กรด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมระดับโลก ที่กระตุน้ ให้เมืองแก้ไขปั ญหามลพิษ
ทางอากาศ รวมไปถึ งการเป็ นเมืองต้นแบบของ Urban
Health Initiative ขององค์ ก ารอนามั ย โลก ซึ่ ง ได้ช่ ว ย
สนั บสนุ นให้ประชาชนเปลี่ ย นการใช้เตาฟื นมาเป็ นเตา
ไฟฟ้ าหรือเตาแก๊ส เพื่อปกป้ องไม่ให้แม่และเด็กต้องเผชิญ
กับ ควัน ไฟในบ้า นตลอดเวลา นอกจากนี้ ยัง มี ก ารให้
ความรูเ้ กี่ยวกับผลเสียของการเผาขยะ ซึ่งก็จะช่วยให้ผูค้ น
ไม่ตอ้ งเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ที่มา: 1Bluesky

คำถำมประจำเดือนกันยำยน
1. สวนสาธารณะลอย Seoullo 7017 Sky Garden อยู่ประเทศอะไร
2. Green office ช่วยอะไรบ้ าง

New email: jiranya@cn-thai.co.th
เฉลยคำตอบของเดือนสิงหำคม
1. กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบผลิตภัณฑ์ท่มี ีต่อสิ่งแวดล้ อมครอบคลุม
ตลอดทั้ง วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ต้งั แต่ กระบวนการผลิต การสกัดหรือ การได้ มาซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การใช้ การนากลับมาใช้ ใหม่ และการจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์หลังจากการ
ใช้ งาน
2. อนุ รักษ์ป่าไม้ / รั กษาแหล่ งน้า / พิทกั ษ์สายพันธุ์สัตว์ท่สี าคัญในวัฏจักร / ลดการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล
ผูไ้ ด้รบั เงินรำงวัล 300 บำท
1. เปรมใจ คงศาลา (STRUC. DES) 2. สังวาลย์ บัวหอม (STRUC. DES)
**สำหรับคนที่ได้รำงวัลไปแล้ว รอ 6 เดือนค่อยตอบมำใหม่นะจ๊ะ**
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Progress Picture To July 2022

PTTLNG Tank

PTTLNG Admin Building

INTEQC Truck Scale Area

TUI Helix Factory

Medical Hub

INTEQC Food Wheat Snack

Courtyard by Marriott

TUM 3.2 Factory

Highway11 Den Chai

Ban Phaeo Interchange

Bang Yai Spur Line

North Plot Mixed-Use, Forestia Project

North Plot N1

North Plot N2

North Plot N3

North Plot S1

Forest Pavilion Hardscape

Highway 3191 Map Ta Phut

Khon Kaen Airport Extension

Krabi Airport Extension
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มุมนี้อ่านแล้วชอบเลยนามาฝาก
“เสียงสะท้อน...จากชีวิต”
ท่ า มกลางขุ น เขาที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น เสี ย งสะท้ อ นได้ ดังนั้น ถ้า อยากได้รับสิ่ งที่ดีๆ อยากให้ใครๆ ดีต่อ เราก็
เกิดขึ้นอย่างน่ าพิศวง เสียงสะท้อนเหล่านั้ นกาลังจะบอก ต้องทาดีกับเขาก่อน แล้วสิ่งดีๆ เหล่านั้นจะย้อนกลับมาหา
เราในที่สุด
อะไรกับเรา ลองฟังดูสิ.!
จากนั้ น เด็ ก น้ อ ยจึ ง หั น ไปทางหน้ า ผาภู เ ขาสู ง แล้ ว
ตะโกน... "ผมชื่นชมในตัวคุณ" เสียงนั้นตอบกลับมาว่า.....
"ผมชื่นชมในตัวคุณ!!"
พ่อตะโกนต่อไปอีกว่า... "คุณยอดเยี่ยมมาก” และเสียงนั้นก็
ตอบกลับมาว่า... "คุณยอดเยี่ยมมาก!!" สร้างความฉงนให้กับ
เจ้าหนูยิ่งนัก
พ่อหันมองลูกชาย...ก่อนอธิบายว่า..."คนทั่วไป เรียกเสียงนี้ว่า
'เสียงสะท้อน' แต่จริงๆ แล้ว มันคือ 'ชีวิต'... ชีวิต...มักจะคืน
“กาลครั้งหนึ่งพ่อได้พาลูกชายมาเดินเที่ยวเล่นในป่า ให้ในสิ่งที่เราให้ออกไป ชีวิต...เป็นกระจกสะท้อนการกระทา
พอถึงบริเวณที่เป็นหุบเขา และทันใดนั้นเอง เท้าเด็กน้อยได้ ของเรา.... ถ้าลูกอยากได้รับความรักมากขึ้น...จงหยิบยื่น
สะดุดกับหินก้อนโต และเจ็บแปลบ จึงร้องเสียงหลง "โอ๊ย!!" ความรักออกไปมากขึ้น!
แล้วก็ต้องประหลาดใจ เมื่อได้ยินเสียงตอบกลับมาจากภูเขา
ถ้าลูกอยากได้รับความเมตตา กรุณามากขึ้น...จงให้
ว่า... "โอ๊ย!!" ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เจ้าหนูจึงตะโกน ความกรุณามากขึ้น ถ้าลูกอยากได้ความเข้าใจ และความนับ
ถาม "เจ้าเป็นใคร" แต่ค าตอบที่ได้รับกลับมาคือ... "เจ้าเป็น ถือ...ลูกจงให้ความเข้าใจและนับถือ ถ้าลูกอยากให้คนอดทน
ใคร!!"
และให้เกียรติลูก...ลูกจงอดทน และให้เกียรติคนอื่น กฎเหล่านี้
ด้วยเหตุนี้ ความโกรธของเจ้าหนู ก็แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ แล้ว ใช้ได้กับชีวิตทุกด้านของเราเลยลูกเอ๋ย...
ตะโกนสุดเสียงกลับไปอีกว่า "เจ้าคนขี้ขลาด" และเสียงนั้นก็

ตอบกลับมาว่า "เจ้าคนขี้ขลาด!!"
เสียงสะท้อนให้แง่คิดกับเราถึงหลักง่ายๆ ที่ใช้ได้กับ
เด็ ก น้ อ ยตาโต...มองหน้ า พ่ อ ที่ เ ดิ น เข้ า มาหา แล้ ว ถามว่ า ทุกเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะในยามที่อะไรๆ ไม่ได้อย่างใจ
"พ่อครับ...เกิดอะไรขึ้น"
หรือเมื่อใครๆ ก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวัง หากเรานึกโกรธหรือ
ผู้เป็นพ่อ ยิ้มบางๆ ก่อนตอบ "ลูกรัก...ฟังให้ดีนะลูกรัก"
โทษผู้อื่น นั่นย่อมแสดงว่าเราได้กลายเป็นเด็กน้อยเจ้าอารมณ์
ที่ทะเลาะกับเสียงสะท้อนของตัวเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างใน
ชีวิตเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากตัวเราทั้งสิ้น
เรียบเรียง: ทิวสน ชลนรา

Main Idea :
"สิ่งที่ลูกพูดออกไปไม่ว่าดีหรือร้ายมันจะย้อนกลับมา
หาลู ก เสมอ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต ของเราก็ เ ช่ น กั น ทั้ ง
ความคิด คาพูด การกระทาที่เราได้ทาไปแล้วจะย้อนกลับ
มาหาเราเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่วันใด ก็วันหนึ่ง..."

“ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในชี วิ ต ของเรา ทั้ ง ความคิ ด
คาพูดและการกระทาที่เราได้ทาไป จะย้อนกลับมาหา
เราเสมอ ไม่ ท างใดก็ ท างหนึ่ ง ถ้ า อยากได้ รั บ สิ่ ง ที่ ดี
อยากให้ใครดีต่อเรา เราก็ต้องทาดีกับเขาก่อนและสิ่ง
ดีๆ เหล่านั้น จะย้อนกลับมาหาเราในที่สุด”
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เตือน! ปชช.ระวังเฝ้าระวัง "ไข้เลือดออก" ระบาด

เตือน! ประชาชนเฝ้าระวัง "ไข้เลือดออก" หลังหลายพืน้ ทีพ่ บจานวน ทาให้สามารถวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกได้เร็วมากขึน้
ผูป้ ว่ ยมากขึน้ แนะกาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายทัง้ ในบ้านและชุมชน สังเกต
อาการใกล้ชดิ กรณีมไี ข้สงู ปวดศีรษะกล้ามเนือ้ และมีจดุ เลือดออกตามลาตัวต้อง
รีบพบแพทย์ เนือ่ งจากขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วงฤดูฝนซึง่ สภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการแพร่
พันธุข์ องยุงลาย ทาให้หลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศพบผูป้ ว่ ยโรค "ไข้เลือดออก" ซึง่ มี
ยุงลายเป็นพาหะจานวนมากขึน้ จึงขอเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังและร่วมกัน
กาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชน
สาหรับ ลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้สงู เฉียบพลัน
และสูงลอยประมาณ 2-7 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามตัว หน้าแดง
อาจมีจดุ แดงเล็กๆ ขึน้ ตามลาตัว แขน ขา คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง และเบือ่
อาหาร ส่วนใหญ่ไม่ไอ ไม่มนี ้ามูก ต่อมาไข้จะลดลง ในระยะนีต้ อ้ งระมัดระวัง
เป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดภาวะช็อคและเสียชีวติ ได้ ขอให้ประชาชนสังเกตอาการ
ป่วยของคนในครอบครัว หากมีไข้สงู ลอยเกิน 2 วัน และเช็ดตัวหรือกินยาลดไข้
แล้วไข้ไม่ลดลง ขอให้คดิ ว่าอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไม่ควรซือ้ ยาลดไข้ใน
กลุม่ แอสไพรินและไอบูโพรเฟนมารับประทาน ให้รบี พาผูป้ ว่ ยไปพบแพทย์หรือ
สถานบริการสาธารณสุขทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ น เพือ่ ให้ได้รบั การวินจิ ฉัย ประเมินอาการ
และการดูแลรักษาทีถ่ กู ต้องรวดเร็ว จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวติ ได้ ซึง่ ปัจจุบนั มี
การใช้ชดุ ตรวจโรคไข้เลือดออกชนิดรวดเร็ว (Dengue Rapid Diagnosis Test)

เอาไม่อยู่ แฮกเกอร์ เปลี่ยนเป้าหมาย มุ่งโจมตีออนไลน์ผ่านมือถือ
มื อ ถื อ อาจไม่ ป ลอดภั ย อี ก ต่ อ ไป เมื่ อ แฮกเกอร์
เปลี่ ย นเป้ า หมายโจมตี จ ากอี เ มลพุ่ ง ตรงมาที่ บ ริ ก ารออนไลน์
บนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระ
บาดของ Covid-19
สมาร์ทโฟนถูกใช้เ ป็นสื่อกลางการในการเข้าถึงบริการ
จาเป็นอย่างการทาธุรกิจกรรรมออนไลน์ โอนเงินผ่าน Mobile
banking ช้อปปิ้งออนไลน์ รวมถึงแอปพลิเคชั่นอันตราย โรมมิ่ง
ไปจนถึงความนิยมของบิทคอยด์และคริปโตเคอร์เรนซี่ที่เ ติบโต
ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา

วิธีการป้องกันขั้นพื้นฐาน
– อย่าคลิกลิงก์ที่ส่งผ่าน SMS
– อย่าหลงเชื่อถือแอปของบุคคลที่สามและ mobileconfig
– ติดตั้งแพตช์ล่าสุด
– รีบูตเครื่องทุกวัน

Answer

ประกาศผู้ตอบคาถามถูก

บทีน่ รางวั
1 (เงิลนรางวั
= 500 บาท)
ลาดับทีล่ าดั
1 (เงิ
= 500ล บาท)
2 (เงิ
บทีน่ รางวั
2 (เงิลนรางวั
= 300ล บาท)
= 300 บาท)
1.ต้องการให้ประชาชนใช้สารกัญชาในการรักษาโรค ลาดับทีล่ าดั
ลาดับ 1 : คุณฐิติวัชร์ ศิริเจริญลาภ
2. คนทีม่ คี วามมัน่ ใจมากเกินไปคิดว่าตัวเองเก่ง

เฉลยคาตอบเดือน ส.ค. 2565

PTTLNG Admin Building (11780)
ฉลาดเหนือกว่าใคร
3. ความรักของแม่ทมี่ ตี อ่ ลูกเป็นรักแท้ทไี่ ม่มสี นิ้ สุด , ลาดับ 2 : คุณยุพดา ชนะชัย
แผนก M & E ( 71 - Main )
แสดงออกถึงความรักกับคนทีร่ กั ตอนทีย่ งั มีโอกาส

Question! คาถามประจาเดือน ก.ย. 2565
1. การเบิกเงิน OPD ต้องแสดงหลักฐานอะไรบ้างและ
ต้องเบิกภายในกี่วัน
2. โครงการที่เปิดใหม่อยู่ในจังหวัดอะไร
3. แนวคิดหลักของเสียงสะท้อนคืออะไร(ตอบสั้นๆ)
( หมดเขตส่งคาตอบ )
ภายในวันที่ 23 ก.ย. 65 ก่อน 17.00 น.
Email: auttapna@cn-thai.co.th

