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ปี แห่งน ักบุญยอแซฟ
(8 ธันวาคม 2020 – 8 ธันวาคม 2021)

นักบุญโยเซฟ
จากวิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี โยเซฟ ชาวคาทอลิกเรียกว่า นักบุญ
ยอแซฟ เกิดเมือ่ ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 และเสียชีวติ ใน
คริสต์ศตวรรษเดียวกัน ทีเ่ มืองนาซาเร็ธ ในประเทศอิสราเอลปั จจุบนั
นักบุญโยเซฟสืบสายมาจากตระกูลกษัตริยด์ าวิด คัมภีร์พนั ธสัญญา
ใหม่ระบุว่า เป็ นสามีของนางมารียซ์ ง่ึ เป็ นมารดาพระเยซู นักบุญโย
เซฟมิใช่บดิ าตามเชึอ้ สายของพระเยซู

สารว ัด

http://www.bangsaenchurch.org
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กล่าวกันว่าพ่อของนักบุญโยเซฟชื่อโยนาธาน พระวรสารในสารบบ
ไม่ได้ระบุวนั และสถานทีเ่ กิดและตายของโยเซฟ เท่าทีท่ ราบโยเซฟ
อยูท่ เ่ี มืองนาซาเรธ ในแค้วนกาลิล ี อยูท่ เ่ี บธเลเฮม ในแคว้นยูเดียเป็ นเวลาอีกสองปี และถูก
บังคับให้ลภ้ี ยั ไปอยู่อยี ปิ ต์อกี ระยะหนึ่ง แม้ว่า “พระวรสารสหทรรศน์” จะไม่ได้กล่าวถึงอายุของ
โยเซฟ แต่จากเอกสารอื่น ๆ โยเซฟเป็ นพ่อหม้ายลูกติดเมือ่ แต่งงานกับมารีย์ และมารียเ์ ป็ น
หม้ายเมือ่ พระเยซูออกเทศนาและเมือ่ พระเยซูทรงรับพระทรมาน ฉะนัน้ จึงสันนิษฐานว่าโย
เซฟเสียชีวติ ก่อนทีพ่ ระเยซูจะสิน้ พระชนม์
อาชีพของโยเซฟตามทีบ่ รรยายในพระวรสารภาษากรีกว่าเป็ นช่าง แต่ในศาสนาคริสต์
ถือกันว่าโยเซฟเป็ นผูท้ างานกับไม้หรือช่างไม้ แต่ในภาษาอังกฤษปั จจุบนั ใช้คา ช่างทา
เฟอร์นิเจอร์ ซึง่ เหมาะกับความหมายในภาษากรีกมากกว่า นอกเหนือจากนัน้ แล้ว พระวรสาร
ก็มไิ ด้กล่าวถึงโยเซฟ และไม่มบี ทพูด มิได้บอกสถานทีเ่ กิดและสถานทีเ่ สียชีวติ และเวลาต่าง
ทีเ่ กีย่ วกับโยเซฟก็แตกต่างกัน บางครัง้ ก็จะกล่าวว่าอายุมากกว่ามารีมาก และบางครัง้ ก็เพียง
ไม่กป่ี ี บางวรสารกล่าวว่า โยเซฟเป็ นพ่อหม้ายลูกติด เมือ่ แต่งงานกับมารียจ์ งึ มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์บทพูดทีค่ ่สู นทนาคิดเอาไว้ได้อย่างเเม่นยา ในพระวรสารกล่าวถึงโยเซฟเมือ่
พระเยซูไปเยรูซาเลมเมือ่ อายุสบิ สองปี แต่ไม่มอี ะไรทีก่ ล่าวถึงโยเซฟหลังจากนัน้ เอกสาร
เกีย่ วกับเวลาเสียชีวติ ไม่ชดั เจนแต่เมือ่ พระเยซูออกเทศนามารียก์ เ็ ป็ นหม้ายแล้ว

‘เวลาทีก่ าหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของ
พระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชือ่ ข่าวดีเถิด’

เมือ่ พระเยซูเจ้าทรงดาเนินอยูท่ ช่ี ายฝัง่ ทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทรงรูจ้ กั สานุศษิ ย์ทงั้ สี่
คนอยูแ่ ล้ว และทรงเรียกพวกเขาเหล่านัน้ ให้ตดิ ตามพระองค์ เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงรูจ้ กั
พวกเราเป็ นอย่างดี ทรงทราบถึงความอ่อนแอของเรา ทรงเห็นถึงพระพรพิเศษในตัวเรา และ
ทรงรูถ้ งึ ขีดความสามารถของเรา ในพระองค์แม้วา่ เราจะขาดสิง่ ใดพระองค์กเ็ ติบเต็มให้เรา
เป็ นเราเองทีม่ คี วามพร้อมหรือไม่ในการตอบรับเสียงเรียกของพระองค์ เราพร้อมทีจ่ ะ
“ละแหไว้แล้วตามพระองค์ไป” ในการปฏิบตั พิ นั ธกิจร่วมกับพระองค์ได้หรือไม่ ซึง่ เรียกร้อง
การเสียสละน้าใจตนเอง และความสุขส่วนตัว เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ยเราทุกคนอยูท่ กุ วัน
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ั
ปฏิทน
ิ สปดาห์
หน้า

วันจันทร์ท่ี 25 ม.ค. 21
วันอังคารที่ 26 ม.ค.21
วันพุธที่ 27 ม.ค.21
วันพฤหัสบดีท่ี 28 ม.ค.21
วันอาทิตย์ท่ี 31 ม.ค.21

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก
ระลึกถึง น.ทิโมธี และทิตสั พระสังฆราช
ระลึกถึง น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี
ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
สัปดาห์ท่ี 4 เทศกาลธรรมดา
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นายโจ ไบเดน ประกอบพิ ธีสาบานตนรับตาแหน่ งประธานาธิ บดีสหรัฐฯ คนที่ 46
อย่างเป็ นทางการ วัน ที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2021

เรือ
่ งน่ารูข
้ องคริสตชน

สัญลักษณ์ ในคริสต์ศิลป์
หมวด 8 สิ่ งประดิ ษฐ์ ( Artifacts )
เสื้อเกราะ (Armor) เป็ นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและรักเกียรติของพวกอัศวิน
จึงใช้เป็ นเครือ่ งของเหล่านักบุญนักรบ ทีโ่ ดดเด่นเป็ นพิเศษ ได้แก่ นักบุญจอร์จและอัครเทว
ทูตไมเคิลซึง่ มักสวมเสือ้ เกราะ
นอกจากนี้เสือ้ เกราะยังเป็ นสัญลักษณ์ของความศรัทธาใน
ศาสนาคริสต์ซง่ึ ช่วยป้ องกันความชัวร้
่ ายได้
ดังทีน่ ักบุญปอลกล่าวไว้ในจดหมายทีม่ ไี ปถึง
เมืองเอเฟอัสว่า “จงสวมเสือ้ เกราะแห่งพระเจ้า เพื่อจักต่อต้านเล่หก์ ลของพญามารได้ เอา
ความชอบธรรมเป็ นแผ่นเกราะปกป้ องหน้าอก เอาศรัทธาเป็ นโล่ เอาความรอดเป็ นหมวก
เหล็ก และกุมพระแสงดาบแห่งพระจิตเจ้า ซึง่ ก็คอื พระวจนะของพระเจ้า”

นายโจ (โจเซฟ) ไบเดน กล่าวคาสาบานตนเป็ นผูน้ าสหรัฐฯ คนที่ 46 ต่อหน้านายจอห์น โรเบิรต์ ส
ประธานศาลสูงสุดของสหรัฐฯ โดยมีนางจิลล์ ไบเดน ภริยายืนอยู่เคียงข้าง

ข้อคิดสะกิดใจ
ไม้ท่อน
ไม้ท่อนหนึ่ง ซึง่ ถือไว้ ในมือท่าน
หากมองสิง่ ทีด่ อ้ ยค่า กว่าทีเ่ ป็ น
แต่หากเปรียบ เทียบเท่า ไม้ยาวกว่า
ทุกข์หรือสุข ด้วยตัณหา นาพาใจ

ไม้ท่อนนัน้ จะสัน้ -ยาว เรารูเ้ ห็น
ก็จะเห็น ว่าไม้เรา ยาวกว่าใคร
จะเห็นว่า ไม้เรานัน้ สัน้ เหลือหลาย
อยูก่ บั สิง่ ทีเ่ ป็ นไป ใช่ใฝ่ เป็ น

นายไบเดน กล่าวคาสาบานตนต่อพระคัมภีรไ์ บเบิล ทีอ่ ยู่ค่กู บั ครอบครัวของเขามาตัง้ แต่ปี 1893
และเป็ นเล่มเดียวกับทีเ่ ขาใช้สาบานตนรับตาแหน่งสมาชิกวุฒสิ ภาของรัฐเดลาแวร์
ช่วงเช้าก่อนเข้าพิธสี าบานตนรับตาแหน่ง นายไบเดน และภริยาได้ร่วมพิธมี สิ ซาทีโ่ บสถ์เซนต์แมทธิว อัครสาวก
ในกรุงวอชิงตัน ดีซี นายไบเดน เป็ นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 2 ทีเ่ ป็ นคาทอลิกต่อจากนายจอห์น เอฟ เคนเนดี
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วันพฤหัสบดีท่ี 28 ม.ค.21
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ั ันธ์
ประชาสมพ

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี
ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อาทิตย์ชวนคิด

พระเจ้ายิ่งใหญ่
คาสอนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของพระเยซูเจ้า และต้องถือว่าเป็ นแก่นคาสอนของ
คริสต์ศาสนามากทีส่ ดุ ประการหนึ่งคือ “ความสุภาพถ่อมตน” ใครๆ ก็มกั แสวงหาทีท่ ่ี
มีเกียรติ การนังที
่ ด่ ๆี ในงานเลีย้ ง หรือการทีไ่ ด้รบั การยกย่องสรรเสริญ แต่คาสอน
ของพระเยซูเจ้านัน้ ช่างแตกต่างๆ อย่างแท้จริง“ทุกคนทีถ่ ่อมตนลงจะได้รบั การยก
ย่องให้สงู ขึน้ ”พระองค์สอนหนทางแห่ความสุภาพถ่อมตน อันทีจ่ ริงพระองค์เองคือ
ต้นแบบ “สละความเป็ นพระเจ้าถ่อมองค์ลงมารับสภาพมนุษย์ดุจเรา” นี่คอื ต้นแบบ
ของชีวติ คริสตชน และดูเหมือนว่า เกียรติยศแท้จริงมีแต่ในพระเจ้าเท่านัน้ และใครที่
มีชวี ติ พระเจ้าในตนย่อมเรียนรูว้ า่ พระเจ้ายิง่ ใหญ่ทส่ี ดุ และหนทางแห่งความสุภาพ
ถ่อมตนแท้จริงคือ การยอมรับความจริง ความจริงนัน้ คือ “พระเจ้ายิง่ ใหญ่” นันเอง
่
วัดแม่พระเมืองลูร ์ด บางแสน

เลขที่ 167 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
วันอาทิตย ์ พิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. และ ภาษาไทย 10.30 น.
วันศุกร ์ต ้นเดือน วันเสาร ์ นพวารแม่พระนิ จจานุ เคราะห ์ และพิธบ
ี ูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30
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เม็ ดทรายใต้พระแท่น
สดด. 25:4-5,6-7,8-9
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า โปรดให้ขา้ พเจ้ารูจ้ กั ทางของพระองค์
โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ขา้ พเจ้า
โปรดทรงนาข้าพเจ้าด้วยความจริงของพระองค์และทรงสอนข้าพเจ้า
เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผูท้ รงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น
ข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดทัง้ วัน
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา
และความรักมันคงที
่
ท่ รงมีตลอดมา
ขออย่าทรงระลึกถึงบาปและความผิดทีข่ า้ พเจ้าทาไว้ในวัยเยาว์
โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมันคงของพระองค์
่
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงความดีและทรงเทีย่ งธรรม
พระองค์จงึ ทรงสอนทางให้คนบาป
ทรงนาผูถ้ ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุตธิ รรม
ทรงสอนคนยากจนให้รทู้ างของพระองค์
..ขอให้พน่ี ้องสวด สวดนะ ไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆ ทุกวัน ตลอดสัปดาห์....ไม่รวู้ ่าขอมากไปหรือเปล่า.

พ่อศักดิ ์
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นิทาน ความคิด คติสอนใจ

จงคิดเชิงบวก
ครัง้ หนึ่งมีกบตัวเล็กๆ ฝูงหนึ่งได้มาร่วมกันจัดการแข่งขันเพือ่ ปี นขึน้ ไปบนยอดเสา
ไฟฟ้ า กลุม่ ชนชาวกบมากมายมารอชมและเชียร์การแข่งขันครัง้ นี้
การแข่งขันเริม่ ต้นขึน้ พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า ไม่มกี บตัวใดจะเชื่อว่าเจ้ากบตัว
เล็กๆ เหล่านัน้ จะปี นขึน้ ไปจนถึงยอดเสาได้หรอก มีเสียงพูดลอยๆ มาให้ได้ยนิ เป็ นต้นว่า
"เขาไม่มที างจะขึน้ ไปถึงยอดได้หรอก มันยากลาบากขนาดนัน้ " หรือ
"เขาไม่มโี อกาสจะประสบความสาเร็จหรอกเสามันสูงขนาดนัน้ "
เจ้ากบตัวน้อย ๆ เหล่านัน้ ก็เริม่ ร่วงหล่นลงมาทีละตัว ๆ
กบบางตัวส่งเสียงร้องตะโกนว่า
"มันยากเกินไป ไม่มใี ครทาได้หรอก"
กบน้อยส่วนใหญ่จงึ เริม่ เหนื่อยและยอมแพ้ แต่มกี บตัวหนึ่งซึง่ ยังคงปี นอย่างมุง่ มัน่
สูงขึน้ และสูงขึน้ เจ้าตัวนี้ไม่มที างยอมแพ้ และ เมือ่ สิน้ สุดการแข่งขัน กบตัวอืน่ ๆ ต่าง
ยอมแพ้หมด ยกเว้นกบตัวน้อย ๆ ตัวนัน้
ด้วยความพยายามสุดกาลัง มันสามารถปี นขึน้ สูย่ อดเสาได้ กบ
ทุก ๆ ตัวอยากรูจ้ งั ว่า เจ้ากบตัวเล็ก ๆ ตัวนี้มพี ลังในการปี นขึน้ ไปสู่
ยอดเสาอันเป็ นเป้ าหมายจนประสบความสาเร็จได้อย่างไร ?
เรื่องกลับกลายเป็ นว่า แท้จริงแล้ว เจ้ากบตัวผูช้ นะนัน้ หูหนวก!
เมื่อเวลาจะทางานใด ๆ ให้ประสบความสาเร็จ บ่อยครัง้ เราอาจต้องเป็ นเหมือนกบ
ตัวนัน้ นันคื
่ อ ต้อง ทาตัวเป็ นคนหูหนวกเสียบ้าง จงพยายามคิดเชิงบวก ความฝั น
ทัง้ หลายทีเ่ รามี เราสามารถทาให้มนั เป็ นจริงได้ดว้ ยความพยายามอย่างสุดกาลัง และ
ด้วยการให้กาลังใจตนเองอยูเ่ สมอ อย่าคิดมากเวลาทีม่ คี นคอยบันทอนก
่
าลังใจ จงบอก
กับตัวเองอยูเ่ สมอว่า "ฉันทาได้" "ฉันจะทาให้สาเร็จ" เป็ นต้น

กลับสู่โต๊ะทางานแบบชีวิตวิ ถีใหม่ให้ Safe and Chic

นับตัง้ แต่เกิดการระบาดของเชือ้ โควิด-19 (COVID-19) ทาให้สงั คมเกิดการเปลีย่ นแปลงมากมาย ทุกคนทุกช่วง

วัยมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการใช้ชวี ติ การปรับเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมรอบตัวให้สอดรับกับชีวติ ภาคบังคับทีเ่ กิดขึน้ และ
นันคื
่ อสิง่ ทีถ่ ูกนิยามว่า ชีวติ วิถใี หม่ วิถที ค่ี านึงถึงการสร้างสุขอนามัยทัง้ ส่วนตัวและส่วนรวม วิถที เ่ี กิดการเรียนรูว้ ่าการ
มีภูมคิ มุ้ กันทัง้ ทางร่างกายและจิตใจคือสิง่ ทีจ่ าเป็ น และแน่นอนว่าชีวติ ต้องดาเนินต่อไป หลายคนหมดเวลา work
from home ถึงคราวต้องกลับสูโ่ หมดการทางานเต็มรูปแบบ ไหนๆ จะต้องเริม่ ต้นก้าวเข้าสูว่ ถิ กี ารดาเนินชีวติ ที่
เปลีย่ นแปลงกันแล้ว ก็ตอ้ งเตรียมตัวให้เป๊ ะเพื่อเตรียมสร้างผลงานสุดปั ง เรียกว่าเป็ นชีวติ วิถใี หม่ท่ี safe และ chic ใน
เวลาเดียวกัน เริม่ ต้นด้วยการเตรียมสิง่ ของจาเป็ นทีต่ อ้ งมีตดิ กระเป๋ ากันก่อน
นอกจากของใช้สว่ นตัวทีพ่ กพาอยู่เป็ นประจา ควรเตรียมหน้ากากอนามัยสารองใส่
ในถุงซิปล็อค เผื่อว่าหน้ากากทีส่ วมใส่ออกจากบ้านหล่นลงพืน้ หรือเปรอะเปื้ อนจะได้
ไม่ตอ้ งกระวนกระวายซือ้ ใหม่ให้เสียเงิน อีกชิน้ ทีต่ อ้ งอยู่ค่กู นั คือแอลกอฮอล์ลา้ งมือ
ซึง่ ทุกวันนี้ตามท้องตลาดก็มใี ห้เลือกสรรได้ตามความชอบ แต่ถา้ ต้องไปในที่
สาธารณะทีม่ คี นจานวนมาก แอลกอฮอล์แบบบีบหรือเท อาจเหมาะสมกว่าแบบ
สเปรย์เพื่อลดการฟุ้งกระจายโดนเพื่อนร่วมทาง ต่อมาคือการเตรียมตัวของผูท้ ใ่ี ช้
บริการขนส่งมวลชนประเภทต่างๆ ด้วยมาตรการทีภ่ าครัฐได้ขอความร่วมมือ
จากผูใ้ ห้บริการ ทัง้ บนรถประจาทาง หรือสถานีรถไฟฟ้ าทุกเส้นทุกสาย จึงมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ลา้ งมืออยู่เป็ น
ระยะ แต่เพื่อลดการสัมผัส การใช้แอลกอฮอล์สว่ นตัวน่าจะเป็ นทางเลือกทีด่ กี ว่า และเพื่อหลีกเลีย่ งความแออัดของผูค้ น
การออกจากบ้านเช้าขึน้ อีกนิด หรือกลับบ้านเร็วขึน้ อีกหน่อย จะช่วยให้การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลสามารถทาได้
จริง ทัง้ นี้องค์กรธุรกิจอาจต้องกาหนดกรอบเวลาการทางานให้สอดรับกับชีวติ วิถใี หม่ของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากสุขภาพร่างกายจะปลอดภัยแล้ว สุขภาพจิตและสุขภาพใจก็ตอ้ งมันคงเช่
่
นกัน เชื่อว่ามีหลายคนทีป่ ฏิบตั ติ น
อย่างเคร่งครัดเพื่อจะหลีกให้พน้ จากโรคร้าย บางคนถึงขัน้ เคร่งเครียดจนหวาดระแวง จิตใจขาดความมันคง
่ และใน
ทีส่ ดุ ก็ขาดความสุขในการดาเนินชีวติ ปั ญหานี้แก้ได้โดยเริม่ ต้นทีต่ วั เราเอง หากมันใจว่
่ าได้ปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาต่างๆ
อย่างครบถ้วนแล้ว ก็วางใจได้ว่าตนเองย่อมปลอดภัย การผูกตาผูกใจไว้กบั การปฏิบตั ติ นของคนอื่นนอกจากจะไม่เกิด
ประโยชน์แล้ว อาจทาให้สขุ ภาพจิตแย่ลง สิง่ ทีค่ วรทาคือเข้าไปให้คาแนะนาอย่างละมุนละม่อมด้วยความห่วงใยจากใจ
จริง เมื่อถึงปลายทางทีโ่ ต๊ะทางาน อย่าลืมทาความสะอาดโต๊ะทางานและอุปกรณ์สานักงานบนโต๊ะทุกชิน้ วัสดุทท่ี าจาก
ไม้หรือพลาสติกแนะนาให้ใช้ผา้ สะอาดชุบน้าสบู่เช็ดถู หากเป็ นพืน้ ผิวโลหะสามารถใช้แอลกอฮอล์ 70% เช็ดได้ และสิง่
ทีจ่ ะลืมทาความสะอาดไม่ได้เลยคือ เมาส์และคียบ์ อร์ด ซึง่ อาจกลายเป็ นแหล่งสะสมเชือ้ โรคโดยไม่รตู้ วั เนื่องจากไม่มี
ใครนึกถึงการล้างมือ ก่อนทางาน ซึง่ ต่างจากการล้างมือก่อนกินอาหารทีจ่ ะระมัดระวังมากกว่า ดังนัน้ เมื่อมือไปจับ
สิง่ ของแล้วมาใช้งานเมาส์และคียบ์ อร์ด สิง่ ทีใ่ กล้ตวั นี้จงึ สะสมเชือ้ โรคไว้มากมาย หลังจากขจัดเจ้าเชือ้ โรคออกไป
หมดแล้ว การหาต้นไม้เล็กๆ ทีม่ คี ุณสมบัตชิ ่วยฟอกอากาศมาวางบนโต๊ะทางานสักต้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี มี
ความ chic and cool ช่วยลดความตึงเครีย หลังจากเสร็จสิน้ ภารกิจในแต่ละวัน ชีวติ วิถใี หม่ในบ้านก็เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ ง
คานึงถึง เพราะตลอดวันทัง้ ผิวกาย เสือ้ ผ้า กระเป๋ า และรองเท้า มีการสัมผัสฝุ่ นละอองทีม่ องไม่เห็น เมื่อกลับถึงบ้านจึง
ควรรีบอาบน้าทาความสะอาดร่างกายและสระผมทุกวัน แยกเสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่แล้วให้อยูห่ ่างจากพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของบ้าน
โดยเฉพาะบ้านทีม่ เี ด็กและ คนชราต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษ กระเป๋ าและของใช้สว่ นตัวควรใช้ผา้ ชุบน้าสบู่เช็ดพืน้ ผิว
ภายนอกทุกครัง้ ทีใ่ ช้งานเสร็จแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ รองเท้าทีใ่ ส่ในแต่ละวันคือแหล่งสะสมเชือ้ โรคชัน้ ดี จึงควรทา
ความสะอาดทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน วิถชี วี ติ แบบใหม่ทก่ี ล่าวมาข้างต้นอาจฟั งดูยุ่งยาก แต่กเ็ ป็ นเสมือนการเริม่ ต้นใหม่
ของทุกคน เพราะวิถชี วี ติ แบบใหม่จะช่วยสร้างสุขอนามัยทีด่ ี และสร้างภูมคิ มุ้ กันร่างกายจิตใจ ช่วยให้เกิดการอยู่
ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย มีความสุขร่วมกันบนมาตรฐานใหม่ของการใช้ชวี ติ ยุค 2020
ทีม่ า https://www.csloxinfo.com/new-normal-safe-and-chic/

