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Care & Share :                               3-4
- Timeline หลงัประกาศแจง้ปรบัลดขนาดพืน้ท่ี
จดัเก็บขอ้มลูบน KU Google Drive

- บนัทกึจากอธิการบดี : KU & HUAWEI digital  
transformation for society 

ข่าวและกิจกรรมของ มก. :       5-6
- ตัง้แต ่1 ก.ย. 65 นิสติและบคุลากร มก. ลงช่ือเขา้ใช้

สนามอินทรีฯ ดว้ยเกษตรเช็คอิน

- นิสติคณะอตุสาหกรรมเกษตร มก. ควา้ 3 รางวลั จาก

การประกวดบรรจภุณัฑไ์ทย ประจาํปี 2565 

ข่าวและกิจกรรมของ สบค. :                 7-8
- โรงนม มก. มอบนมสด จาํนวน 200 ถงุ ใหแ้ก่นิสติท่ี

อ่านหนงัสือสอบกลางภาค ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคาร สบค.

- ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารคอมพิวเตอรแ์ละบคุลากร

รว่มงานพิธีเปิดกีฬาเพ่ือสขุภาพของบคุลากรภายใน มก.

ประจาํปี 2565

- การใหบ้รกิารพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูบน Google Drive

- การยา้ยไฟลจ์าก Google Drive มา One Drive

แบบง่าย ๆ

KNOWLEDGE :                              9
- ระวงั 4 โรคอนัตรายท่ีมกัมาหลงั “นํา้ทว่ม”

เกษตรนวัตกรรม : 10
- เปิดใจ “ธนกฤต ขวญัแข” นิสติ มก. ทีม 3 ส

นาํเสนอ “นโยบาย 3 ส”

InfoGraphic :                               11
- สงูวยั กาย-ใจ สู!้ 5 ขอ้ดี “จา้งงานผูส้งูอาย”ุ

พระราชกรณียกิจ : 12
- ในหลวงโปรดเกลา้ฯ ใหห้น่วยราชการในพระองค์

ถวายความอาลยัควีนเอลซิาเบธท่ี 2

เทศกาลกินเจในปีนีต้รงกบัวนัท่ี 26 กนัยายน - 4 ตลุาคม พ.ศ. 2565

แตบ่างคนอาจกินเจลว่งหนา้ 1 วนั หรอืท่ีเรยีกวา่ "ลา้งทอ้ง"

คาํวา่ ”เจ” ในภาษาจีนทางพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน มีความหมาย

วา่ ”อโุบสถ” เดิมหมายความวา่ "การกินอาหารก่อนเท่ียงวนั" ตามแบบอยา่ง

ของชาวพทุธท่ีรกัษาอโุบสถศีล หรอืรกัษาศีล 8 ท่ีจะไมกิ่นอาหารหลงัเท่ียงวนั

ไปแลว้ แตส่าํหรบัพทุธนิกายมหายานนัน้ การรกัษาอโุบสถศลีจะรวมถึงการ

ไมกิ่นเนือ้สตัวด์ว้ย เราจงึนิยมเรยีกการไมกิ่นเนือ้สตัวร์วมไปกบัการกินเจ ใน

ปัจจบุนัผูท่ี้กินอาหารทัง้ 3 มือ้ แตไ่มกิ่นเนือ้สตัวก็์ยงัคงเรยีกวา่ "กินเจ" ดงันัน้

ความหมายของคนกินเจ ไมเ่พียงแตไ่มกิ่นเนือ้สตัว์ แตย่งัตอ้งดาํรงตนอยูใ่น

ศีลธรรมอนัดีงาม คือจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความบรสิทุธ์ิ สะอาด ทัง้กาย วาจา ใจ

“การกินเจ” ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ทา่น

หมายถึง การถือศีลอยา่งญวนและจีนท่ีจะไมกิ่นของสดของคาว แตจ่ะบรโิภค

อาหารประเภทผกั ซึง่ไมม่ีของสดของคาวผสม ซึง่มาจากรากศพัทค์าํภาษาจีน

ท่ีวา่ "เจีย๊ะฉ่าย" หมายถึง การกินอาหารผกั อาหารท่ีมาจากพืชผกัธรรมชาติ

ไมม่ีเนือ้สตัวป์ะปน และไมป่รุงดว้ยผกัฉนุ 5 ชนิด ไดแ้ก่ กระเทียม หวัหอม

หลกัเกียว กยุชา่ย ใบยาสบู และงดเวน้นํา้นมสด นมขน้ดว้ย เพราะถือวา่เป็น

ของสดของคาว

ประเพณีกินเจท่ีชาวจีนเรยีกกนัวา่ "เกา้อ๊วงเจ" หรอื "กิว้อ๊วงเจ" แปลวา่

"เจเดอืน 9" เริม่ตน้ในวนัขึน้ 1 คํา่ ถึง 9 คํา่ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วนั 9

คืน ตรงกบัเดือน 11 หรอืเดือนตลุาคม ของไทย (ตามปฏิทินสากล) โดยคาํวา่

"เกา้อ๊วง" หรอื "กิว้อ๊วง" แปลวา่ "พระราชา 9 องค"์ หรอืนพราชา หมายถงึผูเ้ป็น

ใหญ่ทัง้ 9 ซึง่เป็นท่ีมาของประเพณีกินผกักินเจ

จดุประสงคห์ลกัของการกินเจนัน้ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท

1. กินเพ่ือสขุภาพ เพราะอาหารเจเป็นอาหารชีวจิต เมื่อกินติดตอ่กนั จะ

ทาํใหร้า่งกายสมดลุ สามารถขบัพิษของเสยีตา่ง ๆ ออกจากรา่งกายได้ และ

ปรบัระบบตา่ง ๆ ในรา่งกายใหม้ีเสถียรภาพ

2. กินดว้ยจิตเมตตา เน่ืองจากทกุวนั อาหารท่ีเรากินนัน้ จะประกอบไป

ดว้ยเลอืดเนือ้ของสรรพสตัวช์นิดตา่ง ๆ ดงันัน้ผูท่ี้มจิีตใจดงีามจึงไมส่ามารถกิน

เนือ้ของสตัวเ์หลา่นัน้ได้

3. กินเพ่ือจะไดล้ะเวน้ซึง่เวรและกรรม ท่ีเราไดฆ้า่สตัวเ์พ่ือท่ีจะเอาเลอืด

เนือ้ของผูอ่ื้นใหม้าเป็นของเรานัน้ เป็นการสรา้งเวรสรา้งกรรม แมจ้ะไมไ่ดล้งมือ

ฆา่เองก็ตาม เพราะการซือ้ผูอ่ื้นเทา่กบัการจา้งฆา่ ถา้ไมม่ีคนกินก็ไมม่ีคนฆา่มา

ขาย ผูท่ี้เขา้ใจเรือ่งกฎแหง่กรรมจึงหยดุกิน หนัมากินเจแทน โดยไมเ่ห็นแก่

ความอรอ่ยในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพียงแคใ่หอ้าหารผา่นลิน้เทา่นัน้

ในช่วงเทศกาลกินเจ เราจะสงัเกตเห็นธงประจาํเทศกาล โดยมีพืน้ธง

เป็นสเีหลอืง ซึง่เป็นสท่ีีอนญุาตใหใ้ชก้บัคน 2 กลุม่เทา่นัน้ คือ กลุม่กษัตรยิ์

ราชวงศ์ และกลุม่อาจารยป์ราบผี ดงัจะเห็นจากยนัตส์เีหลอืงตามภาพยนตรจี์น

ดงันัน้ สเีหลอืงจงึเป็นสขีองพทุธศาสนา หรอืผูท้รงศีล บนธงจะเขียนตวัอกัษรสี

แดง อา่นวา่ "ไจ" หรอื "เจ" มีความหมายวา่ "ของไมม่ีคาว" เหตท่ีุใชส้แีดง เพราะ

ชาวจีนเช่ือวา่เป็นสมีงคล สรา้งความเจรญิใหแ้ก่ชีวิต

แหล่งข้อมูล https://hilight.kapook.com/view/29017
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แหล่งข้อมูล : https://info.ku.ac.th และ https://www.facebook.com/ocs.ku

https://info.ku.ac.th/
https://www.facebook.com/ocs.ku
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บนัทกึจากอธิการบด ี: KU & HUAWEI digital 
transformation for society 

เมื่อวนัพธุท่ี14 กนัยายน พ.ศ. 2565 ผมไดร้บัเชิญมาลงนาม MOU ระหวา่ง KU กบั Huawei (Thailand)
โดยผูบ้รหิารระดบัสงูหลายทา่นจาก Huawei ไดม้าท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือรว่มกนัพฒันาดา้น 5G และ
digital ในดา้น agriculture, smart university , factory และ health care ท่ีผมเองไดข้อใหเ้ริม่

ดาํเนินการในหลากหลายมิติทัง้นีอ้าจารยจ์ากคณะวศิวกรรมศาสตรไ์ดเ้สนอผลงานท่ีไดด้าํเนินการ ดา้น Al และ
digital platform ของอาจารยข์องมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในคณะตา่งๆ ทัง้เกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และ

วิทยาศาสตรไ์ดแ้สดงผลงานการวิจยัและการใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ ท่ีผมไดช้มความรู้ ความสามารถ ดา้น 5G และ

digital อยา่งทั่วถงึ เช่น การใชด้ิจิทลัในการพฒันาพยากรณก์ารเกษตร นํา้ ชลประทาน การใช้ drone ในการเกษตร
Digital medical Digital CCTV แบบบรูณาการ

ผมไดข้อความรว่มมือ กบั Huawei ในการพฒันาดา้น smart learning, smart university, smart
agriculture และช่วยสนบัสนนุ smart medical science และ smart hospital ของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยรว่มมือกบัโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยัดา้นการแพทยใ์นประเทศจีน และยงัหารอืกนั

ในแนวทางพฒันา ดา้น AR VR MR เพ่ือการสง่เสรมิ agriprenuer และ market place ในโครงการ

KUniverse
ขอบคณุผูบ้รหิาร และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีรว่มกนัพฒันาความรว่มมือกบั

Huawei บรษัิทระดบัโลกและผมเองดใีจมากท่ีมีผูบ้รหิาร Huawei ระดบัสงูท่ีเป็นศษิยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และไดร้บัคาํชมจากผูบ้รหิารวา่มีทาํงานอยา่งมีประสทิธิภาพ ขอขอบคณุ KU digital
team ครบั

แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
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แหลง่ขอ้มลู : https://siamrath.co.th/n/368375?fbclid=IwAR2SLhC38I07KpE77U_cSxfiLrBdlyrnv_la6bL-HoVfzj3UzOrtmAgd6Uc

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป สาํนกัการกีฬา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอความรว่มมือ นิสติ

และบคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนเขา้ใชง้านสนามอินทรจีนัทรสถิตย์ ดว้ยการสแกนคิวอารโ์คด้ตรงท่ี

หนา้ทางเขา้สนาม โดย

- นิสติ ใชแ้อพพลเิคชั่น NISIT KU ในการสแกน

- บคุลากร ใชแ้อพพลเิคชั่น KU LIFE ในการสแกน

- สว่นนิสติเก่า ใหส้แกนคิวอารโ์คด้ท่ีดา้นหนา้สนามเพ่ือลงช่ือเขา้ใชง้านดว้ยเชน่กนั

ตัง้แต่ 1 ก.ย. 65 นิสิตและบุคลากร มก. 

ลงชื่อเข้าใช้สนามอนิทรีฯ ด้วยเกษตรเช็คอนิ

https://siamrath.co.th/n/368375?fbclid=IwAR2SLhC38I07KpE77U_cSxfiLrBdlyrnv_la6bL-HoVfzj3UzOrtmAgd6Uc
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

ขอเชิญชวนทกุสว่นงานภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รว่มใชต้ราสญัลกัษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ เพ่ือใชป้ระกอบในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ และประชาสมัพนัธ์ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ปี แหง่การ

สถาปนามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ สามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ https://www.ku.ac.th/th/kulogo

ขอเชิญชวนทุกส่วนงานภายใน มก. 

ร่วมใช้ตราสัญลักษณ ์80 ปี มก.

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกบั น.ส.วชัราภรณ์ สดุใจ น.ส.พิชญาภา ทองมิตรา นายภทัรชยั

ลายนาคขด น.ส.ภาวินี พิงไทย น.ส.จิรชัญา รชัเวทย์ และน.ส.อรณิชา กาํเหนิดแขก นิสติชัน้ปีท่ี 4 ภาควิชาเทคโนโลยี

การบรรจแุละวสัดุ คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดร้บัรางวลัชมเชย รวม 3 รางวลั จากการ

ประกวดบรรจภุณัฑไ์ทย ประจาํปี 2565 (ThaiStar Packaging Award 2022) ภายใตห้วัขอ้ “วิถีใหม่ ท่ียั่งยืน”

(Sustainability for Next Normal) ซึง่มีทัง้นกัเรยีน นิสตินกัศกึษา ประชาชน และผูป้ระกอบการภาคเอกชนจาก

ทั่วประเทศ สง่ผลงานเขา้รว่มประกวดทกุประเภท รวม 279 ผลงาน โดยไดป้ระกาศผลการตดัสนิเมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม

พ.ศ. 2565 จดัโดย กองพฒันาอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU
https://www.ku.ac.th/th/kulogo?fbclid=IwAR1zHpPboZem5FmAb_744rKABLKD5kFUBDGv28N2PdqbxtsN45CtClgK4Wo
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku 
แหลง่ภาพ : https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html

ผู้อาํนวยการสาํนักบริการคอมพวิเตอรแ์ละบุคลากร

ร่วมงานพธีิเปิดกฬีาเพือ่สุขภาพของบุคลากรภายใน มก.

ประจาํปี 2565

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 26 สงิหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อนนัต์ ผลเพ่ิม ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ ประธานสมีว่ง นางสาวจิตธนา โตนดดง รกัษาการแทนหวัหนา้สาํนกังานเลขานกุาร นางสาวสมใจ บรรเทา

กลุ หวัหนา้ฝ่ายบรกิารสารสนเทศ นายพงศกร แสงวงศกร นางสรุนิทร์ บวัทอง ผูเ้ชิญธงสมีว่ง และบคุลากรสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ ไดเ้ขา้รว่มในขบวนพาเหรดเพ่ือเขา้สูส่นามแขง่ขนั ในพิธีเปิดกีฬาเพ่ีอสขุภาพของบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประจาํปี 2565 โดย ผศ.รชัด ชมภนิูช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสติและพฒันาอยา่งยั่งยืน

เป็นประธานกลา่วเปิด ณ สนามกีฬาอินทรจีนัทรสถิตย์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

โรงนม มก. มอบนมสด จาํนวน 200 ถุง ใหแ้ก่นิสิต

ทีอ่่านหนังสือสอบกลางภาค ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร สบค.

เมื่อวนัองัคารท่ี 16 สงิหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. โรงนมมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นาํนมสด จาํนวน

200 ถงุ มาแจกนิสติท่ีมาอา่นหนงัสอืเพ่ือสอบกลางภาค ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://www.tam.ocs.ku.ac.th/archive/index.html
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

การใหบ้ริการพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูลบน Google Drive
ตามท่ีบรษัิท Google ไดป้รบัเปลีย่นนโยบายการใหบ้รกิารนัน้ มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้าน

ปรบัลดพืน้ท่ีการใชง้านเมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และไดป้ระกาศแจง้การใหบ้รกิารพืน้ท่ีเก็บขอ้มลูบน Google
Drive โดยปรบัลดการใหบ้รกิารพืน้ท่ี เพ่ือใหก้ารใชง้านเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง พรอ้มคาํแนะนาํการโอนยา้ย เมื่อวนัท่ี 5

กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (https://bit.ly/kgg-dday1) จากนัน้ไดป้ระกาศ TimeLine การปรบัลดพืน้ท่ี เมือ่วนัท่ี 18
สงิหาคม พ.ศ. 2565 (https://bit.ly/kgg-timeline)

เพ่ือใหก้ารใชบ้รกิารเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไ์ดข้ยายเวลาสาํหรบัการโอนยา้ยขอ้มลูถงึ

วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2565 หากพน้กาํหนดดงักลา่ว บญัชี KU Google ท่ีใชง้านเกินโควตา้จะถกูระงบัการใชง้าน

ทกุทา่นสามารถติดตามขา่วสารจากสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามช่องทางตา่ง ๆ

ดงันี ้

- เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/ocs.ku
- นิสติรหสั 55 เป็นตน้ไปจึงจะมีสทิธ์ิใชง้าน ku office 365 (...@live.ku.th)
- นิสติเก่าไดโ้ควตา้ 2GB
- คูม่ือการโอนยา้ย https://bit.ly/kgg-dday1

การย้ายไฟลจ์าก Google Drive มา One Drive
แบบงา่ย ๆ

แนะนาํวิธียา้ยไฟลจ์าก Google Drive มา OneDrive
แบบง่าย ๆ ซึง่นิสติและอาจารย์ มีพืน้ท่ีคนละ 1TB โดยทกุทา่น
สามารถยา้ยไฟลไ์ดง้่าย ๆ ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. Login ท่ี App.mover.io ดว้ยอีเมล Microsoft
2. เลอืก Account ตน้ทาง และ ปลายทาง (Login

อีกรอบ ถา้มีคนละอีเมล หรอืมีหลายอีเมล)

3. กด Copy แลว้ ปิดหนา้จอ หรอื ปิดคอมเลยก็ได ้ไวค้อ่ย
กลบัมาดอีูกที

ทกุทา่นสามารถดวูิดีโอวิธียา้ย (เวลาประมาณ 3:15 นาที)  

ไดท่ี้เว็บไซต ์       

https://www.youtube.com/watch?v=9ZmLatf-
0NE

หรอืดบูทความรายละเอียด และขอ้จาํกดัไดท่ี้เว็บไซต ์

http://bit.ly/MoveToOneDrive

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://bit.ly/kgg-dday1
https://bit.ly/kgg-timeline
https://www.facebook.com/ocs.ku
https://bit.ly/kgg-dday1?fbclid=IwAR3IrY8XqdA7xhZ166BIJPjq292aF7jfOEkKNNhuPmQWguxbQOWGvxZl5Js
https://www.youtube.com/watch?v=9ZmLatf-0NE
https://bit.ly/MoveToOneDrive?fbclid=IwAR2qNPm6jH9z7NhM3ObTkm6khUJuPjijLrjWCPv8CGm7lOOExs-pOp0cqCM
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แหลง่ภาพและขอ้มลู : https://www.sanook.com/health/35409

ระวัง 4 โรคอันตรายทีมั่กมาหลัง “นํา้ทว่ม”

1. โรคตาแดง มีอาการท่ีสาํคญัคือ มีตาแดง ระคายเคืองตา นํา้ตาไหล กลวัแสง มีขีต้า และหนงัตาบวม

วิธีป้องกัน คือ การลา้งตาดว้ยนํา้สะอาด ไมค่วรขยีต้า และแยกผูป่้วยตาแดงออกจากผูอ่ื้น

2. โรคไข้เลือดออก มอีาการท่ีสาํคญัคอื มีไขส้งูลอย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตวั หนา้แดง มจีดุเลอืดออก

ตามผิวหนงั และมีเลอืดออกตามไรฟัน

วิธีป้องกัน คือ การกาํจดัลกูนํา้ แหลง่เพาะพนัธุย์งุลาย ระวงัอยา่ใหย้งุกดั ทายากนัยงุ และนอนในมุง้

3. โรคไข้ฉ่ีหนู มีอาการท่ีสาํคญัคือ มีไขส้งูฉบัพลนั ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลา้มเนือ้มาก โดยเฉพาะบรเิวณนอ่ง

และโคนขา หรอืปวดหลงั อาจมีอาการตาแดง มจีดุเลอืดออกตามผิวหนงั ไอมีเลอืดปน ตวัเหลอืง ตาเหลอืง

ปัสสาวะนอ้ย ซมึ และสบัสน

วิธีป้องกัน หลกีเลีย่งการลยุนํา้ ลยุโคลนเป็นเวลานาน หากมีบาดแผล ควรสวมชดุปอ้งกนั เช่น ถงุมอืยาง

และรองเทา้บทู

4. โรคอุจจาระร่วง อหิวาตกโรค มีอาการท่ีสาํคญัคอื ถ่ายอจุจาระเหลว หรอืถา่ยเป็นนํา้ หรอืมีมกูเลอืด

ปวดทอ้ง คลืน่ไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตวั เบ่ืออาหาร ตวัเหลอืง และตาเหลอืง

วิธีป้องกัน รบัประทานอาหารปรุงสกุ ดื่มนํา้สะอาด ลา้งมือก่อนรบัประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งนํา้ทกุ

ครัง้

นอกจากนี ้ ทางกรมควบคมุโรคยงัเสรมิอีกวา่ วิธีปอ้งกนัโรคและภยัสขุภาพในชว่งนํา้ทว่ม ดงันี ้

1. ไมทิ่ง้ขยะทกุชนิด หรอืขบัถ่ายของเสยีลงนํา้ทว่มขงั ใหทิ้ง้ขยะ หรอืสิง่ปฏิกลูลงในถงุพลาสติก และตอ้ง

มดัปากถงุใหแ้นน่แลว้เก็บไวใ้นท่ีแหง้

2. ไมป่ลอ่ยใหเ้ด็กเลก็ลงเลน่นํา้โดยลาํพงั เพราะอาจจมนํา้และชว่ยเหลอืไมท่นั หรอืถกูสตัวม์ีพิษท่ีหนีนํา้มา

กดัตอ่ยได้

3. หากนํา้ทว่มขงักระเด็นเขา้ตาหรอืมีฝุ่ นละอองเขา้ไปในตา ใหใ้ชน้ ํา้สะอาดลา้งหนา้และดวงตาใหส้ะอาด

4. กินอาหารท่ีปรุงสกุ รอ้น สะอาด เพ่ือปอ้งกนัโรคติดตอ่ทางอาหารและนํา้

5. หากจาํเป็นตอ้งเดนิลยุนํา้เป็นเวลานาน ควรใสร่องเทา้บทูทกุครัง้ เพ่ือปอ้งกนัโรคท่ีมกัเกิดตามมากบันํา้

ทว่ม รบีทาํความสะอาดรา่งกายดว้ยนํา้สะอาด และเช็ดใหแ้หง้ทนัที

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้สายดว่นกรมควบคมุโรค โทร.1422

https://www.sanook.com/health/35409/
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แหล่งข้อมูล : https://www.facebook.com/PublicRelations.KU

https://www.facebook.com/PublicRelations.KU/


แหล่งข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th

11

https://www.thaihealth.or.th/5-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87/
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แหล่งภาพและข้อมูล https://www.royaloffice.th/category

ในหลวงโปรดเกล้าฯ หน่วยราชการในพระองค์

ถวายความอาลยัควนีเอลซิาเบธที่ 2

เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 19 กนัยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. ท่ีบรเิวณประตมูณีนพรตัน์ พระบรมมหาราชวงั พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มใหห้นว่ยราชการในพระองค์ ทาํพิธีถวายความอาลยัหนา้พระบรมฉายา

ลกัษณใ์นการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลซิาเบธท่ี 2 แหง่สหราชอาณาจกัร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

โปรดกระหมอ่มให้ พลอากาศตรี สพิุชยั สนุทรบรุะ รองเลขาธิการพระราชวงั เป็นประธานเชิญแจกนัดอกไมข้องพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั และคณุหญิงจนัทนี ธนรกัษ์ ผูช้่วยราชเลขานกุารในพระองคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เชิญแจกนัดอกไมข้อง

สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี และทา่นผูห้ญิงบตุรี วีระไวทยะ รองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานวุงศ์ เชิญแจกกนั

ดอกไมข้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา เจา้ฟา้มหาจกัรสีรินิธร มหาวชิราลงกรณวรราชภกัดี สริิ

กิจการณีิพีรยพฒัน รฐัสมีาคณุากรปิยชาติ สยามบรมราชกมุารี ไปในพิธีถวายความอาลยัหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ พรอ้มดว้ย

ขา้ราชบรพิารหนว่ยราชการในพระองค์ รว่มวางดอกไมถ้วายความอาลยั

https://www.royaloffice.th/category/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/
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