
 สวัสดีปีหมูทอง 2562 
ทุกท่านครับ กระผมและทีมงาน
ชุมชนสารสัมพันธ์ “ขออวยพรให้
ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การ
งาน เจริญรุ่งเรือง มีแต่รอยยิ้มและ
เสียงหัวเราะตลอดปี 2562 ครับ”
 แม้ปีเก่าจะผ่านพ้นไป แต่
ผมและทีมงานชุมชนสารสัมพันธ์
ยังไม่ทิ้งสมาชิกชุมชนไปไหนยังคง
อยู่มอบความสุขผ่านตัวหนังสือให้
ทุกท่านอยู่เสมอ ในฉบับนี้ทุกท่าน
ยังคงได้รับข่าวสาร และความรู้ที่
มีประโยชน์ต่อทุกท่านอีกเช่นเคย 
โดยฉบับนี้เราได้นำาข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรมาให้ทราบเกี่ยวกับ 
“BCM (Business Continuity Man-
agement) หรือ ระบบการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล ISO22301:2012” 
ครับ
 ขอขอบพระคุณสมาชิก
ชุมชนทุกท่าน ที่ยังคงอยู่เคียงข้าง
และคอยสนับสนุนบริษัทฯ ของเรา
ตลอดมา 

 ขอบพระคุณครับ

 บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด (แทปไลน์) จัดกิจกรรม “แทปไลน์สายใยสัมพันธ์
ชุมชนแนวท่อ และคลังน้ำ�มัน ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2561” ณ คลังน้ำ�มันลำาลูกกา และจังหวัด
ระยอง โดยคุณสุนทร เชื้อสุข กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำาชุมชน และสมาชิกชุมชนแนวท่อ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 
และวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

“แทปไลน์สายใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อ และคลังน้ำ มัน 
ครั้งที่ 15 ประจำ ปี 2561” 
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คุยกัน

โดย........ ชีพจรลงเท้า

ฉันท์เพื่อน

  

โดย ปิ่นโตสีฟ้า
มุมอร่อย

เครดิต : https://www.ryoiireview.com/review/food-jood-sakad-load-bkk/

BCM (Business Continuity Management) 

หรือ ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

	 สวัสดีสมาชิกชุมชนแทปไลน์ทุกท่าน
ฉบับนี้ชีพจรลงเท้าขออนุญาตนำาข่าวสาร
เกี่ยวกับองค์กรมาแจ้งให้ทราบว่าแทปไลน์
ได้ทำาระบบ	“BCM (Business Continuity 
Management)	หรือ	ระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล	
ISO22301:2012”

ทำาไมแทปไลน์ถึงมีนโยบาย
ในการทำาระบบ	BCM???

	 สร้างความเชื่อมั่น	 :	 เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมทั้งชุมชน	 มั่นใจใน
ศักยภาพของแทปไลน์	
ต่อการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง	 แม้จะเกิด
เหตุการณ์วิกฤต	ตลอด
จนรักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร

 รั บผิ ดชอบต่อสั งคมและสิ่ ง
แวดล้อม	 :	 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อสังคม

และรักษาสิ่ งแวดล้อม	
โดยมีมาตรการตอบ
สนองต่อเหตุการณ์

ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นและ
ให้เกิดผลกระทบน้อย

ที่สุด

โดย..แผนกบริหารความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ร้านจุดสกัดลาว
 ร้านอาหารอีสาน พร้อมบรรยากาศริมน้ำ�สุดคลาสสิค 
เป็นร้านลับ ร้านอร่อย แค่การเดินทางไปร้านค่อนข้างซับซ้อน 
แต่ภายใต้ความซับซ้อนนี่แหละค่ะ ได้ถูกซ่อนความอร่อยเอาไว้     
เริ่มต้นกันที่ “ตำาถาดทะเล” ประกอบไปด้วยเครื่องเคียงหลาก
หลาย รสชาติดี หอมกลิ่นปลาร้านัวๆ ต่อด้วยเมนูกุ้งเต้น (สุก) 
รสชาติแซ่บถูกใจ อร่อยน่าทานไม่แพ้กุ้งเต้นดิบเลยนะคะ และ
เมนูเด็ดที่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาด ลาบเป็ด ที่เนื้อเป็ดสับกำาลัง
พอดี ไม่ละเอียดมาก ทำาให้สัมผัสถึงเนื้อเป็ดได้ชัดเจน รสชาติ
เปรี้ยวนำา ตามด้วยรสเค็ม และเผ็ด หอมกลิ่นข้าวคั่วอย่างชัดเจน 
ใครแวะมาต้องสั่ง ห้ามพลาดอย่งเด็ดขาด

	 การเดินทาง	 : เข้าซอย
รามคำาแหง 118 ตรงมาเรื่อยๆ เจอเขต
สะพานสูงเลี้ยวซ้ายซอยด้านข้าง 7-11 
ตรงมาประมาน 1 กม. จะเจอกับคู่ขนาน
ให้เลี้ยวขวา ตรงไปอีก 500 เมตร เลี้ยว
เข้ากาญจนาภิเษก 12 เข้ามาประมาณ 
300 เมตรก็จะเจอร้าน



ชุมชนสารสัมพันธ์ 3              โทรฉุกเฉิน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01

เพื่อนสุขภาพ
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“โบทูลิซึ่ม” โรคอาหารเป็นพิษอันตรายถึงชีวิต!

 โรคอาหารเป็นพิษ “โบทูลิซึ่ม” มีสาเหตุมาจากการ
บริโภคหน่อไม้ปี๊บที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง ทำาให้ไม่
สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ “คลอสตริเดียม โบทูลินัม” ที่สร้างสาร
พิษ “โบทูลินัมทอกซิน” ซึ่งมีฤทธิ์ทำาลายระบบประสาท ปนเปื้อน
อยู่ในหน่อไม้ปี๊บ เชื้อตัวนี้จะไม่ทำาให้กระป๋องหรือปี๊บที่บรรจุอยู่
บวม อาหารไม่มีกลิ่นบูดหรือเปรี้ยว จึงทำาให้ผู้บริโภคไม่สามารถ
สังเกตการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ได้

เคล็ดลับสำ�หรับผู้บริโภคอย่�งไร ให้ไกล “โบทูลิซึ่ม”

 1. เลือกบริโภคหน่อไม้ปี๊บแบบปรับกรด โดยสังเกตฉลาก 
ต้องระบุชื่อสถานที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ
และมีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ในกรอบเครื่องหมาย อย. และมี
สติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรด
 2. ภาชนะบรรจุ ต้องเป็นปี๊บใหม่ไม่มีรอยบัดกรีฝา ตัวปี๊บ
ไม่มีรอยบุบ บวม รั่ว และไม่ควรซื้อหน่อไม้ที่มีก้นปี๊บดำาจากการ
เผาไหม้โดยตรงกับเปลวไฟ เพราะจะทำาให้เกิดการปนเปื้อนของ
โลหะหนักจากภาชนะบรรจุ
 3. วิธีการปรุงหน่อไม้ปี๊บให้อร่อย ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ปี๊บ
ปรับกรดหรือแบบธรรมดา ก่อนบริโภคทุกครั้ง ให้ต้มในน้ำ�เดือด
นาน 20-30 นาที แล้วเทน้ำ�ทิ้งเพื่อความปลอดภัย เพราะสาร
พิษโบทูลินัมไม่ทนต่อความร้อนและยังช่วยลดความเปรี้ยวของ     
หน่อไม้ปี๊บปรับกรด ทำาให้หน่อไม้ปี๊บปรับกรดได้รสชาติที่ถูกปาก
 หากได้รับเชื้อตัวนี้เข้าไปในร่างกาย	 จะมีอาการเริ่ม
ตั้งแต่	คลื่นไส้	อาเจียน	เวียนศีรษะ	หน้ามืด	หายใจขัด	ปาก
แห้ง	 คอแห้ง	 ม่านตาขยาย	 ตามองเห็นภาพซ้อน	 กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงจนถึงขั้นระบบการหายใจล้มเหลว	 และอาจทำาให้
เสียชีวิต	ดังนั้นหากต้องทานหน่อไม้ปี๊บ	ควรเลือกให้ดีนะคะ

 1.บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด จัดกิจกรรม 
“แทปไลน์ปันน้ำ�ใจ สู่ชุมชนรอบคลังน้ำ�มันสระบุรี” ประจำา
ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยพา  
สมาชิกชุมชนแนวท่อและรอบคลังน้ำ�มันสระบุรี เข้าเยี่ยมชม
คลังน้ำ�มันสระบุรี หลังจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อสักการะหลวงพ่อโต ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหารศึกษา, ดูงาน
โครงการเกษตรต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณ
ชาวนาไทย (นาเฮียใช้), หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  (บ้านควาย) 
และพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 2.บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด จัดกิจกรรม       
“ทอดกฐินแทปไลน์สามัคคี ประจำาปี ๒๕๖๑” ณ วัดบ้านเลน
สระกระจับ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา    
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยทำาบุญ
และถวายผ้ากฐิน ร่วมกับผู้นำาชุมชน สมาชิกชุมชนบ้านโพ และ
ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
 3.บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำากัด (แทปไลน์) 
จัดกิจกรรม “แทปไลน์สายใยสัมพันธ์ชุมชนแนวท่อ และ
คลังน้ำ�มัน” ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2561 ณ คลังน้ำ�มันลำาลูกกา 
และจังหวัดระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 
พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
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 1.โปร่งฟ้า สมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่มีรสหวานปะแล่ม เมื่อกินเข้าไปจะทำาปฏิกิริยากับต่อมรับรส เมื่อสูบบุหรี่หลังจากเคี้ยว            
ใบโปร่งฟ้าไปแล้ว รสชาติของบุหรี่จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ผู้สูบบางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และในที่สุดก็จะทำาให้ไม่อยากสูบ
บุหรี่ไปเอง ซึ่งหากคุณตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ สามารถนำาใบโปร่งฟ้าสด 1-2 ใบ มาเคี้ยวทุกครั้งที่รู้สึกอยากสูบบุหรี่
 2.กานพลู สมุนไพรที่มีน้ำ�มันหอมระเหยเป็นของตัวเอง ซึ่งน้ำ�มันหอมระเหยตัวนี้จะช่วยทำาให้ประสาทสงบ มีฟีโนลิก ที่ช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ บรรเทาอาการไอ และยังช่วยระงับกลิ่นปากไปด้วยในตัว เมื่อนำาดอกกานพลูแห้งมาอมจะช่วยลดความอยากบุหรี่ได้
 3.หญ้าดอกขาว สามารถลดการสูบบุหรี่ลงได้มากกว่ากลุ่มยาควบคุมการสูบบุหรี่ซะอีก นอกจากนี้หญ้าดอกขาวยังมีสารต้าน
อนุมูลอิสระค่อนข้างสูง ช่วยลดคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่คั่งค้างในปอดลงอย่างชัดเจน ปัจจุบันหญ้าดอกขาวได้ถูกบรรจุในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ปี 2555 และหาซื้อหญ้าดอกขาวในรูปแบบชงดื่มได้แล้ว

เกร็ดความรู้...

รายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุก
ชุมชนสารสัมพันธ์ฉบับที่แล้ว

รายชื่อผู้โชคดีฉบับที่ 45 /2561 
ที่ได้รับของรางวัลจากแทปไลน์

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
2/8 ม.11 ถ.ลำาลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

ชื่อ....................................นามสกุล ........................................โทรศัพท์ .........................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

 เฉลยคำ�ตอบฉบับที่แล้ว
 คำาถาม : คำ�ถ�มที่ 1. บริษัทฯ “มอบทุนก�รศึกษ�แทปไลน์ ประจำ�ปี 2561” ทั้งสิ้นจำ�นวนกี่ทุน?  
    คำ�ถ�มที่ 2. พิธีเปิดโครงก�ร “ ชุมชนเด็กดี รักษ์ดนตรีไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่เท่�ไหร?่
 คำาตอบ : 1. 185 ทุน
    2. วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

    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 7 มิถุนายน 2562 สามารถส่งคำาตอบร่วมสนุกได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตแนวท่อส่งนำ้ามัน และคลังนำ้ามันเท่านั้น

 เฉลยคำาตอบ และประกาศชื่อผู้โชคดีในชุมชนสารสัมพันธ์ ฉบับที่ 47 / พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

คำาถามฉบับนี้: 
คำาถามที่ 1.ระบบ “BCM (Business Continuity 
Management) จัดทำาขึ้นเพื่ออะไร
คำาถามที่ 2.กิจกรรม “ทอดกฐินแทปไลน์สามัคคี 
ประจำาปี 2561” จัดขึ้นที่จังหวัดใด
ตอบ  1 ........................................................             
        2 .......................................................

 เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

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

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

ตามมาตรฐาน ISO 9001 14001:2015, มอก. 18001, BCMS 700403 และ OHSAS 18001 4 ชุมชนสารสัมพันธ์
ผู้ให้บริการขนส่งน้ําทางท่อ และคลังน้ํามันด้วยระบบคุณภาพและการจัดการอาชีวอนามัย

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

1. คุณทองอยู่  มีผล จ. ปทุมธานี

2. คุณขนิษฐา  เจริญสุข จ. ชลบุรี

3. คุณพยงค์  สวัสดี จ. กรุงเทพมหานคร

4. คุณโพธิ์เกษม  คงชุ่ม จ. กรุงเทพมหานคร

5. คุณบงกช  ยศสุนทร จ. ฉะเชิงเทรา

6. คุณวิรัช  ชำานาญชล จ. ชลบุรี

พืชสมุนไพรที่ทำาให้ลดความอยากสูบหรี่ลงได้


