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วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด
และ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด

วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ผูบริหารและพนักงาน บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด
และ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด



      คอมแพ็คทูเดย์ฉบับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม นี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด

ทุกสายพันธ์ทั้งในสำนักงานและโรงงานทั้งสองแห่งของบริษัทมาเรียนให้ทราบค่ะ

       ดังนั้นขอให้ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์คอมแพ็คและเรามั่นใจจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีและปลอดภัยค่ะ

ให้สมกับสโลแกนใหม่ที่ว่า “เชื่อมั่นในคุณภาพ เชื่อมั่นในคอมแพ็ค”

       โดยทางบริษัทคอมแพ็ค กรุ๊ป ได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรมาโดยตลอด โดยมี

การพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทั้งในสำนักงานกรุงเทพฯ โรงงานสมุทรสาครและโรงงานเพชรบุรี รวมถึง

มีการจัดให้พนักงาน Work from home ด้วย ส่วนผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัทต้องทำการตรวจ Rapid Antigen Test ทุกคน 

 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

    จรัสศรี  โรจนสกุล 
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        ตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิค-19 มีการกระจายทั่วทุกภูมิภาค ทางคอมแพ็ค กรุ๊ป ได้มีมาตราการ

การป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรมาโดยตลอด โดยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื่อไว้รัสโควิด - 19 

(Covid - 19) ทั้งในสำนักงานกรุงเทพฯ โรงงานสมุทรสารครและโรงงานท่ีเพชรบุรี รวมถึง
การปรับระบบการทำงานในลักษณะ Work from Home และจัดสรรให้มีพื้นที่การทำงาน

ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร เป็นต้น

คอมแพ็คฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในมาตราการการป้องกันเชื้อไวร้สโควิคทุกสายพันธ์ 
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        ทางบริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับ สำหรับ

ผู้ที่จะเข้ามาติดต่อที่โรงงานต้องมีการตรวจ Rapid Antigen Test ก่อนจึงจะสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้ 

       นอกจากนี้รถส่งสินค้าจะทำการฆ่าเชื้อทุกครั้งที่กลับจากส่งสินค้าและพนักงานส่งสินค้าจะได้รับ

การตรวจหาเชื้อตามมาตราการการป้องกันที่บริษัทได้กำหนดไว้ 

คอมแพ็คฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในมาตราการการป้องกันเชื้อไวร้สโควิคทุกสายพันธ์ 



Isolation
Home 

ขั้นตอนการปฎิบัติตัวเมื่อรู้ว่าเริ่มติดโควิด 

“ผู้ป่วยสีเขียว” กักตัวที่บ้าน

เมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการได้เข้าสู่ระบบ Home Isolation แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอุปกรณ์และดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้

 > แจกเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด ยาฟ้าทะลายโจร ส่งอาหาร 3 มื้อ

 > วิดีโอคอล หรือโทร.ติดต่อ เพื่อติดตามอาการ วันละ 2 ครั้ง

 > ส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างรอเตียง พร้อมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อประคับประคองอาการระหว่างรอ
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3. กักตัวที่บ้าน เมื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation

ใครที่ตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen test kit แล้วผลเป็นบวก ให้หาจุดบริการเพื่อเข้ารับการตรวจแบบ 

RT-PCR อีกครั้ง เพื่อนำผลการตรวจมาแสดง แต่หากเป็นการตรวจ Antigen test kit ในจุดตรวจ 

แล้วให้ผลเป็นบวก ให้รายงานเป็น Probable case (กลุ่มสงสัยว่าจะป่วย) และหากเคสดังกล่าวได้รับ

การตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ให้รายงานผู้ป่วยยืนยันเป็น confirmed case ต่อไป

หากได้รับผลตรวจยืนยันด้วยการทดสอบแบบ RT-PCR แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ที่เบอร์ 1330 แล้วกด 14 เพื่อทำการลงทะเบียน และเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่

2. ติดต่อ 1330 กด 14

1. ตรวจ RT-PCR แล้วมีผลเป็น “บวก” Detected/Positive



Isolation
Home 

ขั้นตอนการปฎิบัติตัวเมื่อรู้ว่าเริ่มติดโควิด 

“ผู้ป่วยสีเขียว” กักตัวที่บ้าน
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1. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)

2. มีอายุไม่เกิน 60 ปี

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. อยู่คนเดียว หรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน

5. ไม่มีภาวะอ้วน

6. ไม่มีโรคร่วม เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ% หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และเบาหวานที่

   คุมไม่ได้ เป็นต้น

7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

1. ห้ามออกจากที่พักและ ห้ามคนเยี่ยมที่บ้าน

2. ห้ามเข้าใกล้ทุกคน หรือต้องเว้นระยะห่างทุกคน 2 เมตร

3. แยกห้องพัก แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นมากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้

   อากาศถ่ายเท

4. ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน

5. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว

6. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งที่จำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ

7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นและแยกขยะ

1. อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ

   > เจลล้างมือ

   > แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

   > หน้ากากอนามัย

   > ถุงสำหรับขยะติดเชื้อ

   > ทิสชูแห้ง ทิสชูเปียก

   > น้ำยาฟอกขาวสำหรับทำความสะอาด

2. ยารักษาโรคที่กินเป็นประจำ

ใครสามารถเข้าระบบ Home Isolation

ปฏิบัติอย่างไร ขณะอยู่ระบบ Home Isolation

สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ที่บ้าน
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New Model อันเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ใน Catalog และ Drawing ผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

07

PJ-1394M

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-1394M HONDA CITY HEV RS 1.5 (HYBRID) »‚2021-On F
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เตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ NANO

กันยายน 2564 นี้ เป็นต้นไป
พร้อมจำหน่ายทั่วประเทศ

กันยายน 2564 นี้ เป็นต้นไป
พร้อมจำหน่ายทั่วประเทศ
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Premium Copper-free Ceramic

High Coefficient of Friction

Excellent Brake Rotor Care with Minimum Brake Dust

Brake Dynamometer passed from in-house Lab and USA

Advanced manufacturing technology from Europe

Special Designed Friction Material

ส่วนผสมผ้าเบรกแบบเซรามิกที่ไม่มีส่วนผสมของทองแดง ที่ผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

เพื่อรองรับมาตรญานสูตรผ้าเบรกในปี 2025

สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูง เพื่อตอบสนองการเบรกที่ดีกว่าระยะเบรกสั้น มั้นใจ

ถนอมจานเบรกสูงสุด เพื่อให้ฝุ่นเบรกน้อยที่สุดโดยยังคงประสิทธิภาพการเบรกที่ยอดเยี่ยม

ผ่านการพัฒนาและทดสอบโดยเครื่อง Brake Dynamoneterตามมาตรฐานสากล ทั้งในห้องปฏิบัติการของ 

Compact Brake และ ใน USA

กระบวนการผลิตทันสมัยที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากประเทศอิตาลีและเยอรมัน




