
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด (แทปไลน์) 
กิจกรรม “แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อ และคลังน้ำ�มัน ครั้งที่ 14 ประจำ�ปี 2560” 
	 บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	จำ�กัด	จัดกิจกรรม	“แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อ	และ	คลังน้ำ�มัน	
ครั้งที่	14	ประจำ�ปี	2560	เมื่อวันศุกร์ที่	22	และเส�ร์ที่	23	ธันว�คม	2560	ณ	บ้�นป่�ริมเขื่อนรีสอร์ท	จ.นครน�ยก	
โดยได้รับเกียรติจ�ก	 คุณเษก	 เย็นใจ	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รด้�นปฎิบัติก�รเป็นประธ�นในพิธี	 พร้อมด้วย												
คณะผู้บริห�ร	พนักง�น	ผู้นำ�ชุมชน	และสม�ชิกชุมชนแนวท่อ	จ�ก	8	จังหวัด	ซึ่งในครั้งนี้มีกิจกรรมสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีระหว่�งบริษัทฯ	และชุมชนทั้งเก่�และใหม่ม�กม�ย	ไม่ว่�จะเป็นเกมสันทน�ก�รต่�งๆ,	นั่งเรือชมเขื่อน		
ขุนด่�นปร�ก�รชล,	ฟังก�รบรรย�ยหัวข้อ	“กินดี	มีสุข”	จ�กอ�จ�รย์ไกร	ม�ศพิมล	นักโภชน�ก�รบำ�บัดชื่อดัง
	 บรรย�ก�ศภ�ยในง�น	 รวมถึงกิจกรรมต่�งๆ	 เต็มไปด้วยคว�มสนุกสน�นและอบอุ่นอย่�งม�กท้�ยนี้								
ท�งบริษัทฯ	ขอขอบพระคุณ	ผู้นำ�ชุมชน	และสม�ชิกชุมชนแนวท่อ	ทุกท่�นที่ให้เกียรติเข้�ร่วมง�นในครั้งนี้

	 “สวัสดีครับ”	 สม�ชิกทุกท่�น	
จุลส�รชุมชนส�รสัมพันธ์	 ฉบับที่	 43	
ประจำ�เดือนมกร�คม	 –	 เมษ�ยน	 2561	
	 ช่ ว ง นี้ ส ภ �พอ �ก �ศบ้ � น
เร�ค่อนข้�งที่จะแปรปวน	 บ�งวันก็มี
ถึง	 3	 สภ�พอ�ก�ศ	 ร้อนบ้�ง	 หน�ว
บ้�ง	 หรือบ�งครั้งฝนก็ตก	 เริ่มไม่รู้ซะ
แล้วสิครับว่�ตอนนี้ เร�อยู่ในฤดูอะไร
กันแน่	 แต่ไม่ว่�สภ�พอ�ก�ศจะเป็น
อย่�งไร	 กระผมและทีมง�นทุกท่�นก็
พร้อมที่จะดูแลสม�ชิกชุมชนทุกท่�น
อยู่เสมอครับ	 และจุลส�รฯ	 ฉบับนี้ก็ยัง
มีเรื่องร�ว	 และกิจกรรมดีๆ	 ที่เร�ยังคง
มอบให้ทุกท่�นเช่นเคย		
	 สำ�หรับจุลส�รฉบับนี้ เ ร�มี 						
บทสัมภ�ษณ์จ�ก	“กลุ่มวิส�หกิจชุมชน”												
ต.	 คลองน�	 อ.เมือง	 จ.ฉะเชิงเทร�	
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอ�ชีพสม�ชิก
ในชุมชน	 “ปล�นิลแดดเดียว”	 ม�ฝ�ก
ทุกท่�น	 ซึ่งอ�จเป็นแนวท�งให้สม�ชิก
ชุมชนอื่นๆ	 นำ�ไปปรับใช้ได้ครับ	 และ
ยังมีส�ระดีๆ	 เกี่ยวกับสุขภ�พม�ฝ�กอีก
เช่นเคย	 รวมถึงร้�นอ�ห�รที่หล�ยท่�น
เห็นแล้วคงอย�กจะไปลิ้มลอง	 กับร้�น	
“คูเหล�	 ไก่รวน”	 จ.พระนครศรีอยุธย�	
เชื่อว่�เนื้อห�ส�ระที่นำ�ม�ฝ�กกันจะมี
ประโยชน์กับสม�ชิกทุกท่�นไม่ม�กก็
น้อยนะครับ	
	 สุดท้�ยที่ข�ดไม่ได้	 ในฉบับ
นี้ยังคงต่อเนื่องกับก�รแจกของร�งวัล
ให้กับสม�ชิกผู้ โชคดีอีกเช่นเคยครับ	
ใครที่ยังไม่ได้รับร�งวัล	 ก็อย่�ลืมร่วม
ตอบคำ�ถ�มกันเข้�ม�เยอะๆนะครับ......
ขอบพระคุณที่ติดต�มอ่�นกันม�ตลอด	
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้�

สวัสดีครับ	



 สวัสดีครับ..กลับม�พบกันอีกแล้วนะครับกับคอลัมน์	 “คุยกันฉันท์เพื่อน”	ในฉบับ
นี้ขอนำ�บทสัมภ�ษณ์จ�ก	 คุณประเวท	 แก่นตัน	 หัวกลุ่มวิส�หกิจชุมชน	 ต.	 คลองน�	 อ.	
เมือง	จ.	ฉะเชิงเทร�	และคุณสุเทพ	ปุยเปรม	ผู้ใหญ่บ้�นตำ�บลคลองน�	ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มร่วม
กับสม�ชิกกลุ่มวิส�หกิจชุมชน	ผลิต	“ปล�นิลแดดเดียว”	ฝ�กกันครับ

ชีพจรลงเท้า :	 อย�กทร�บว่�ก�รผลิตปล�นิลแดดเดียวเพื่อจำ�หน่�ยมีที่ม�ที่ไปอย่�งไรครับ
คุณประเวท :	 เหตุผลหลักคือเร�อย�กส่งเสริมอ�ชีพและสร้�งร�ยได้ให้กลุ่มแม่บ้�นตำ�บล
คลองน�	 โดยเริ่มช่วยกันคิดทั้งผม,	 ผู้ใหญ่สุเทพ	 และสม�ชิกกลุ่มวิส�หกิจชุมชน	 ซึ่งได้ลงคว�ม
เห็นกันว่�ปล�นิลแดดเดียวเป็นท�งเลือกหนึ่งที่ดี	เร�จะจัดจำ�หน่�ยเองโดยไม่ผ่�นพ่อค้�คนกล�ง
เพื่อให้สม�ชิกได้รับผลตอบแทนอย่�งสูงสุด	 โดยเร�เริ่มต้นจำ�หน่�ยปล�นิลแดดเดียวตั้งแต่ปล�ย
เดือนธันว�คม	2560	ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้�งดี	มีลูกค้�สั่งสินค้�เข้�ม�กม�ยไม่เพียงแค่คนใน
พื้นท่ี แต่ยังมีจ�กพื้นที่จังหวัดอื่นๆ	ด้วย	เช่น	จ.	มห�ส�รค�ม	จ.เชียงใหม่	ซึ่งร�ค�จำ�หน่�ยอยู่ที่
แพคละ	60	บ�ท
ชีพจรลงเท้า :	 สำ�หรับสูตรก�รทำ�ปล�แดดเดียวได้รับก�รถ่�ยทอดม�จ�กไหนครับ
คุณประเวท :	 สูตรก�รทำ�ปล�นิลแดดเดียวเร�ได้รับเกียรติจ�ก	 คุณบุญพ�	 จิตมั่น	 ซึ่งเป็น									
สม�ชิกแทปไลน์ส�ยใยชุมชนแนวท่อ	 และคลังน้ำ�มัน	 ม�ช่วยสอนวิธีก�รทำ�ปล�นิลแดดเดียวให้
ส่วนกระบวนก�รผลิตปล�แดดเดียวนั้น	รับรองได้ว่�สะอ�ด	และปลอดภัยอย่�งแน่นอนครับ
ชีพจรลงเท้า :	 สำ�หรับในอน�คตท�งกลุ่มวิส�หกิจชุมชน	จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
คุณประเวท :	 ในอน�คตท�งกลุ่มฯ	 ว�งแผนจะผลิตปล�ช่อนแดดเดียวครับ	 ซึ่งเร�เคย
ทดลองทำ�และชิมแล้วครับ	อร่อยไม่แพ้	ปล�นิลแดดเดียวเลย	
ชีพจรลงเท้า :	 มีอะไรอย�กจะฝ�กทิ้งท้�ยไหมครับ
ผู้ใหญ่สุเทพ :		 สำ�หรับท่�นใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของท�งกลุ่มฯ	ก็ส�ม�รถอุดหนุนได้นะครับ	
ร�ค�ไม่แพง	และอร่อยม�ก	อย�กให้ช่วยกันสนับสนุนสินค้�ชุมชนกันเยอะๆ	ครับ	
 ถือได้ว่�เป็นหนึ่งในอ�ชีพที่ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับสม�ชิกชุมชนเป็นอย่�ง
ดีเลยนะครับ	 ห�กสม�ชิกท่�นใดที่มีคว�มสนใจในผลิตภัณฑ์	 “ปล�นิลแดดเดียว”	 ของ				
กลุ่มวิส�หกิจชุมชน	 ต.	 คลองน�	 จ.	 ฉะเชิงเทร�	 แล้วละก็	 ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มได้ที่
ผู้ใหญ่สุเทพ	081-428-2963	หรือ	คุณประเวท	081-9833260	ครับ
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คุยกัน ปลาแดดเดียว ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ต. คลองนา อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา

โดย........ ชีพจรลงเท้า

ฉันท์เพื่อน

โดย ปิ่นโตสีฟ้า

SUNNY FISH

อร่อยริมทุ่งที่ร้าน “คูเหลาไก่รวน”
 จ�กตัวเมืองอยุธย�	 ถ้�ไปเที่ยวต่อที่ปร�ส�ทนครหลวง	 หรือ
หมู่บ้�นตีมีดอรัญญิก	ย่�น	อ.	นครหลวง	ขอแนะนำ�ให้แวะที่ร้�นคูเหล�										
ไก่รวน	อยู่ริมทุ่งน�บรรย�ก�ศดี	จะกินเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นก็เหม�ะ 
	 ไก่บ้�นรวนเป็นจ�นเด็ดจ�นหนึ่งของร้�นนี้	 ไก่บ้�นเนื้อแน่น
เหนียว	นำ�ม�ปรุงแบบรวนน้ำ�ปล�และรวนปล�ร้�	ถ้�รวนน้ำ�ปล�จะใส่
ตะไคร้และพริกขี้หนูสด	 รสช�ติเค็มนิดๆ	 หว�นน้ำ�กระดูกไก่	 ส่วนรวน
ปล�ร้�ก็จะมีเครื่องรวน	คือ	หอมแดง	กระเทียม	กระช�ย	และใบมะกรูด
เพิ่มเข้�ม�	รวนจนปล�ร้�หอมขึ้นจมูก	 เนื้อไก่นุ่ม	น้ ำ�ขลุกขลิก	 รสช�ติ
เข้มข้น	กินกับน้ ำ�จิ้มพริกกระเทียมโขลกผสมน้ำ�มะน�วจี๊ดจ๊�ดถึงใจ	อีก
หนึ่งจ�นที่อย�กแนะนำ�คือน้ ำ�พริกขี้ก�	 น้ ำ�พริกข้นคลั่กด้วยพริกที่ย่�ง
ไฟจนหอม	 โขลกรวมกับเนื้อปล�ดุกย่�ง	 กินกับผักต้มส�รพัดชนิดและ
ไข่ต้มย�งมะตูม	 อร่อยเข้�กันดี	 ผัดเผ็ดเนื้อเป็ดหน่อไม้ดองเป็นอีกเมนู
ที่ชวนให้ลิ้มลอง	 จ�นนี้มีดีที่แม่ครัวโขลกเครื่องแกงเองต�มสูตรปู่ย่�ต�
ย�ย	 กลิ่นหอมฉุย	 เวล�ปรุงเข�ก็ผัดจนแห้งรสเข้�เนื้อ	 เติมใบโหระพ�
ตบท้�ย	ให้ยิ่งหอมหวนชวนชิม

มุมอร่อย

	 พิกัด	 จ�กถนนส�ยเอเชียฝั่งข�เข้�กทม.	 เลี้ยวไปท�ง	
อ.นครหลวง	 เข้�สู่ถนนนครหลวง-ภ�ชี	 พอลงสะพ�นป่�สัก	 ให้ลอดใต้
สะพ�นแล้วซิดซ้�ย	 เลยสี่แยกไฟแดงไป	 2	 กิโลเมตร	 จะพบร้�นคูเหล�	
ไก่รวน	ท�งด้�นซ้�ยมือ
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เพื่อนสุขภาพ

	 1.	 บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำ�กัด	 (แทปไลน์)																			
จัดกิจกรรม	 “แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อ	 และคลังน้ ำ�มัน	
ครั้งที่	14	ประจำ�ปี	2560”	ณ	บ้�นป่�	ริมเขื่อนรีสอร์ท	จ.	นครน�ยก	
เมื่อวันศุกร์ที่	22	และ	วันเส�ร์ที่	23	ธันว�คม	2560
	 2.	 บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำ�กัด	 (แทปไลน์)																	
เปิดโครงก�ร	“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ต�มรอยพ่อ”	ณ	ชุมชน
ร่มเกล้�	 1	 เมื่อวันพุธที่	 27	 ธันว�คม	 2560	 ภ�ยในง�นมีก�รส�ธิต
ก�รปลูกพืชผักสวนครัว,	ก�รปลูกมะน�วนอกฤดูในรองซีเมนต์,	ก�ร
ทำ�ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์,	ก�รทำ�จุลินทรีย์สังเคร�ะห์แสง,	ก�รทำ�ส�รไล่
แมลงโดยไม่ใช้ส�รเคมีต่�งๆ	 ซึ่งได้รับคว�มสนในจ�กผู้นำ�ชุมชนฯ	
,ช�วบ้�นชุมชนร่มเกล้�	1	และช�วบ้�นชุมชนละแวกใกล้เคียง	รวมถึง
นักเรียนจ�กโรงเรียนวัดสังฆร�ช�	
	 3.	 บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำ�กัด	 (แทปไลน์)											
เดินท�งเข้�สวัสดีปีใหม่ประจำ�ปี	 2561	 พร้อมมอบของที่ระลึกแก่
หน่วยง�นร�ชก�ร	 ต.	 ล�ดสว�ย	 อ.	 ลำ�ลูกก�	 จ.	 ปทุมธ�นี	 และ													
เดินท�งเข้�เยี่ยมเยียนชุมชนรอบคลังน้ ำ�มันลำ�ลูกก�เนื่องในวัน				
ปีใหม่	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	มกร�คม	2561	
	 4.	 บริษัท	 ท่อส่งปิโตรเลียมไทย	 จำ�กัด	 (แทปไลน์)	
สนับสนุนของขวัญสำ�หรับกิจกรรมวันเด็ก	 ให้กับโรงเรียน	 ชุมชน	
และหน่วยง�นร�ชก�ร	 ในเขตพื้นที่รอบคลังน้ ำ�มัน	 และแนวท่อส่ง
น้ ำ�มัน 

สัญญ�ณที่	1	
	 ปวดท้องเป็นพักๆ	ลักษณะก�รปวดเป็นแบบมีช่วงปวด	
	 สลับช่วงห�ยปวด
สัญญ�ณที่	2	
	 มีอ�ก�รท้องผูกสลับท้องเสีย
สัญญ�ณที่	3	
	 ที่เกี่ยวเนื่องกันคืออุจจ�ระเป็นมูกปนเลือด
สัญญ�ณที่	4	
	 ขน�ดของอุจจ�ระเล็กลง
สัญญ�ณที่	5	
	 รู้สึกปวดถ่�ยอย�กเข้�ห้องน้ำ�อยู่ตลอดเวล�	แต่ถ่�ยแล้ว
	 ไม่ค่อยมีอะไรออกม�	มีอ�ก�รเหมือนถ่�ยไม่สุด

1 2

3 4



เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

ร�ยชื่อผู้โชคดีฉบับที่	42	/2561	
ที่ได้รับของร�งวัลจ�กแทปไลน์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
2/8	ม.11	ถ.ลำ�ลูกก�	ต.ล�ดสว�ย	อ.ลำ�ลูกก�	จ.ปทุมธ�นี	12150	โทรศัพท์	02-034-9199	www.thappline.co.th	

ชื่อ....................................น�มสกุล	........................................โทรศัพท์	.........................
ที่อยู่	...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำ�ตอบฉบับที่แล้ว
 คำ�ถ�ม	: คำ�ถ�มที่	1 โครงก�ร	“พลังวัยใส	ต้�นภัยย�เสพติด”	ประจำ�ปี	2560	จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่�ไหร่
  คำ�ถ�มที่	2 “ก�รจัดก�รแข่งขันเรือย�วประเพณีชิงถ้วยพระร�ชท�น”	แทปไลน์สนับสนุนน้ ำ�	จำ�นวนกี่แพ็ค
 คำ�ตอบ	: 1 โครงก�ร	“พลังวัยใส	ต้�นภัยย�เสพติด”	ประจำ�ปี	2560 จัดขึ้นเป็นครั้งที่	4
  2 “ก�รจัดก�รแข่งขันเรือย�วประเพณีชิงถ้วยพระร�ชท�น”	แทปไลน์สนับสนุนน้ ำ� จำ�นวน	400	แพ็ค

    ข่าวดี... เชิญตอบคำาถามและส่งมา
ร่วมสนุก จับรางวัล (กติกา : จับฉลากราย
ช่ือผู้โชคดีท่ีส่งคำาตอบเข้าร่วมลุ้นรางวัลของขวัญ
เทสโก้โลตัส มูลค่า 500 บาท 6 รางวัล) 
หมายเหตุ ทางเราจะจัดส่งบัตรของขวัญ
ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
หากไม่ได้รับโปรดแจ้ง คุณณัฐกฤช  ฤกษ์ดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและ
กิจการสัมพันธ์ มือถือ 063-265-4664 
แผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 โปรดส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/กันยายน - ธันวาคม 2560

คำ�ถ�มฉบับนี้:	
คำ�ถ�มที่	1.	กิจกรรม	“แทปไลน์ส�ยใยสัมพันธ์ชุมชน
แนวท่อ	 และคลังน้ำ�มัน	 ครั้งที่	 14/2561	 จัดขึ้นเมื่อ	
วันที่เท่�ไหร่?  
คำ�ถ�มที่	2. “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ต�มรอย
พ่อ”	จัดขึ้นที่ใด?	
ตอบ		1	........................................................													
							2	.......................................................

 เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

 1. จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
 2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
 3. ไม่ยอมรับ
 4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
 5. ไม่มารับตามกำาหนด
 6. เลิกกิจการ
 7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
 8. อื่นๆ

ลงชื่อ...........................................................

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุมชนสารสัมพันธ์
ผู้ให้บริการขนส่งน้ําทางท่อ และคลังน้ํามันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย

วิธีทำ�คว�มสะอ�ดที่นอน	ให้สะอ�ดไร้ฝุ่นและเชื้อโรค

1.	คุณขำ�	จันทร์เทศ
				จ.	ฉะเชิงเทร�
2.	คุณโกวิทย์	ถนอมทรัพย์
				จ.	ฉะเชิงเทร�
3.	เด็กหญิงวิรด�	นิ่มทอง
				จ.	พระนครศรีอยุธย�
4.	คุณณรงค์	เครือคช
				จ.	พระนครศรีอยุธย�
5.	คุณสยมภู	จวบสุข
				จ.	สระบุรี
6.	น�ว�โทธีรวัชร์	ก�บบัว
				จ.	ปทุมธ�นี

วิธีทำ�คว�มสะอ�ดที่นอน
	 ก�รนำ�เอ�ที่นอนไปต�ก	 วิธีนี้เป็นวิธีที่เร�นำ�เอ�แสงแดดม�ใช้ให้เป็นประโยชน์ม�ย�วน�น	 โดยแสงแดดจะกำ�จัดคว�มชื้นพร้อมกำ�จัดเชื้อโรคบ�งส่วน
ออกไปจ�กที่นอนของเร�	 ไม่ว่�เร�นั้นจะยกหรือเปิดหน้�ต่�งให้แสงแดดเข้�ม�ในห้อง	 ก็ส�ม�รถช่วยในก�รฆ่�เชื้อโรคได้บ�งส่วนเท่�นั้น	 จ�กนั้นก็จะเป็นก�ร
กำ�จัดฝุ่นในที่นอน	 โดยคนสมัยก่อนนั้นจะใช้วิธีก�รเอ�ไม้ม�ทุบเพื่อให้ฝุ่นออกไปจ�กที่นอน	 แต่ผลพิสูจน์ม�แล้วว่�ฝุ่นที่ออกไปจ�กที่นอนเร�นั้นมีเพียง	 30%	
เท่�นั้นที่ถูกกำ�จัดออกไป	 ด้วยเหตุนี้คุณควรที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกไปจ�กที่นอน	 จึงจะส�ม�รถกำ�จังฝุ่นได้ดีที่สุด	 หรือวิธีต่อไปที่ง่�ยเช่นกันก็คือ	 ก�รนำ�เอ�
ผ้�ปูที่นอนพร้อมกับปลอกหมอนไปซัก	 จ�กนั้นก็นำ�เอ�ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิว	 ไม่ว่�จะผลิตม�จ�กมะน�วหรือมะกรูดเอ�ม�เช็ดให้ทั่วที่นอน	 นอกจ�กจะ					
ฆ่�เชื้อโรคได้แล้ว	ก็ยังไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พของคุณอีกด้วย	จ�กนั้นก็นำ�ที่นอนไปผึ่งแดดหรือลมให้แห้ง	ก็ส�ม�รถนำ�เอ�ผ้�ปูที่ได้รับก�รซักและต�กเรียบร้อย
ม�ปูกลับเหมือนเดิม	เพียงเท่�นี้คุณก็ได้ที่นอนที่ปร�ศจ�กเชื้อโรคและคว�มชื้นกลับม�นอนอย่�งสบ�ยใจ


