
 “ปัันนำ��ใจ...แทปัไลน์ห่่วงใยชุุมชุน” “ปัันนำ��ใจ...แทปัไลน์ห่่วงใยชุุมชุน”
	 ในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของเช้่�อไวรัสโควิด-19	 ท่ี่�ม่ีความีรุนแรง	 บริษััที่	 ท่ี่อส่งปิิโตรเล่ียมี
ไที่ย	 จำำากัด	 (แที่ปิไลีน์)	 ม่ีความีห่่่่วงใยต่อสุขภาพของสมีาชิ่กชุ่มีช่นรอบคลัีงแลีะแนวท่ี่อส่งนำ�ามัีน	 จึำงได้		
จำัดกิจำกรรมี	 “ปิันนำ�าใจำ...แที่ปิไลีน์ห่่่วงใยชุ่มีช่น”	 เพ้�อสนับสนุนเจำลีลี้างมี้อแอลีกอฮอลี์แลีะแผ่่นพับ
ปิระช่าสัมีพันธ์์ความีร้้เบ้�องต้นในการป้ิองกันเช้่�อไวรัสโควิด-19	 ให้่่กับห่่น่วยงานราช่การแลีะผุ้่นำาชุ่มีช่น		
ในช่่วงเด้อนม่ีนาคมี-เมีษัายน	 2563	 เพ้�ออำานวยความีสะดวกให้่่กับปิระช่าช่นท่ี่�มีาใช้่บริการ	 ณ์	 สถานท่ี่�
ราช่การแลีะท่ี่�ที่ำาการชุ่มีช่น	 ไม่ีว่าจำะเกิดวิกฤตอย่างไร	 เราเช้่�อว่าถ้าทุี่กคนช่่วยกันป้ิองกัน	 ด้แลีตัวเอง			
สวมีห่่น้ากากอนามัีย	 ห่่มัี�นล้ีางม้ีอที่ำาความีสะอาด	 รักษัาระยะห่่่าที่างสังคมี	 พวกเราจำะต้องปิลีอดภัย
แน่นอนค่ะ	 ท่ี่�สำาคัญในการลีงพ้�นท่ี่�เพ้�อสนุบสนุนเจำลีล้ีางม้ีอแอลีกอฮอล์ีแลีะแผ่่นพับให้่่ความีร้้กับสมีาชิ่ก
ชุ่มีช่น	 สิ�งด่ๆ	 ท่ี่�ได้รับกลัีบมีาค้อ	 “ขอบคุณ์แที่ปิไลีน์ท่ี่�ไม่ีทิี่�งพวกเรา”	 ท่ี่�ท่ี่มีงานได้ฟัังแล้ีวห่่ายเห่่น้�อย	
ขอบคุณ์สำาห่่รับกำาลัีงใจำ	แลีะเราจำะส้้กับวิกฤตน่�ผ่่านไปิด้วยกัน

 สวััสดีีพี่ี�น้้องสมาชิิกชิุมชิน้ทุุก
ท่่านค่่ะ ช่่วงน้�สถานการณ์์เช่้�อไวรัสโค่วิด
-19 ในประเท่ศไท่ยมี้การระบาดอย่าง
ต่่อเน้�องในทุ่กพื้้�นท่้�  ส่งผลกระท่บไปทุ่ก
ภาค่ส่วน ในขณ์ะเด้ยวกันภาค่รัฐได้ออก
มีาต่รการเพื้้�อป้องกันไมี่ให้้เกิดการระบาด
อย่างรุนแรง และในฐานะท่้�เป็นพื้ลเมี้อง
ของประเท่ศไท่ย พื้วกเราจะต่้องพื้ร้อมี
ปฏิิบัต่ิต่ามีมีาต่รการรัฐท่้�ออกมีาอย่าง
เข้มีแข็ง  พื้ร้อมีใจใส่ห้น้ากากอนามีัย  
กินร้อน ช่้อนเรา เว้นระยะห้่างเวลา
พื้บปะสนท่นากัน และห้มีั�นล้างมี้อกัน
ด้วยนะค่ะ ช่่วยกันดูแลต่ัวเอง ร่วมีดูแล
สังค่มี เพื้้�อท้่�โรค่ระบาดห้ายไปเราจะได้
กลับมีาใช่้ช่้วิต่กันอย่างปรกต่ิค่่ะ 
 ส ำาห้ร ับช่ ุมีช่มีสารส ัมีพื้ ันธ์ ์ 
ฉบับน้�  ยามีวิกฤต่ิโรค่ระบาดท้่�เกิดข้�น 
แท่ปไลน์มี้ค่วามีห้่วงใยต่่อพื้้ �น้องชุ่มีช่น 
เรามีุ่งห้น้าจัดกิจกรรมี “ปันนำ�าใจ...แท่ป
ไลน์ห้่วงใยชุ่มีช่น” โดยการสนับสนุนเจล
ล ้ า ง มี ้ อ แอลกอฮอล ์ แ ล ะ แผ ่ นพื้ ั บ
ประช่าสัมีพื้ันธ์์ค่วามีรู ้เบ้ �องต่้นในการ
ป้องกันเช่้�อไวรัสโค่วิด-19 ให้้แก่ห้น่วย
งานราช่การและผู้นำาชุ่มีช่น และกิจกรรมี
อ้ �นอ้กมีากมีายในช่่วงเด้อนมีกราค่มี-
เมีษายนท่้�ผ่านมีา คุ่ยกันฉันท่์เพื้้�อน
ฉบับน้� มีิสเต่อร์ไปป์แมีนสุดห้ล่อจะมีา
แนะนำาวิธ์้ป้องกันสุขภาพื้ของผู้สูงวัยจาก
ไวรัสโค่วิด-19 พื้ร้อมีเร้�องราวๆ ด้ๆ ใน
เล่มีค่่ะ
 ดูแลรักษาสุขภาพื้ให้้แข็งแรง 
พื้ร้อมีใจอยู่บ้าน ห้ยุดเช่้�อ เพื้้�อช่าต่ิ แล้ว
เราจะผ่านวิกฤต่น้�ไปด้วยกัน ด้วยค่วามี
ปรารถนาด้จากท้่มีงานแท่ปไลน์
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“ครััวป้้าเล็็ก อาหารัพ้ื้�นบ้้าน”

 มุีมีอร่อย	โดยปิิ�นโตส่ฟ้ัา	ฉบับน่�จำะพาทุี่กท่ี่านไปิลีอง	
ลิี�มีชิ่มีรสกับอาห่่ารพ้�นบ้าน	รสช่าติเด็ดดวง	กับร้านครัวป้ิาเล็ีก	
ตั�งอย่้ริมีคลีองเกาะเร่ยน	จำ.อยุธ์ยา	บรรยากาศเง่ยบสงบเร่ยบ
ง่ายสไตล์ีพ้�นบ้าน	 เมีน้ท่ี่�ใครไปิก็ต้องลีองชิ่มี	 “ฉ่้ฉ่�ปิลีาสายย้”	
เน้�อปิลีาชิ่�นห่่นาราดด้วยนำ�าแกงฉ่้ฉ่�ส่สันช่วนให้่่ลิี�มีรส	 ราดด้วย
หั่่วกะทิี่สด	ไร้กลิี�นคาวปิลีา	ต่อด้วย	“ผั่ดโบราณ์กระด้กห่่ม้ีอ่อน”
เน้ �อห่่มี้ส่วนกระด้กอ่อนสับลีะเอ่ยดแต่ไมี่ที่ิ �งรสสัมีผ่ัสของ
กระด้กอ่อน	 ผั่ดกับเคร้�องแกงแลีะใบย่�ห่่ร่ารสช่าติเผ็่ดร้อนคลุีก
ข้าวสวยที่านแล้ีวเข้ากันลีงตัว	 เมีน้เด็ดอ่กห่่นึ�งเมีน้ท่ี่�ด้ง่ายแต่
ไม่ีใช่่ใครก็ได้ท่ี่�ที่ำาแล้ีวอร่อยถ้กปิาก	“ไข่เจ่ำยวกุ้ง”	ป้ิาเล็ีกบอกว่า	
เคล็ีดลัีบอย่้ท่ี่�ต้องที่อดในนำ�ามัีนเยอะๆ	ไฟัร้อนๆ	ตอกไข่แล้ีวต่ให้่่
ฟั้		จำากนั�นเที่ลีงในกระที่ะไข่จำะฟั้กรอบไมี่อมีนำ�ามีันเสิร์ฟัค้ ่
กับข้าวสวยร้อนๆ	แค่คิดภาพตามีก็ห่่ิวแลี้ว	 ยังมี่เมีน้พ้�นบ้าน
ที่่�ร้านครัวป้ิาเล็ีกอ่กห่่ลีายเมีน้	 ห่่ากท่ี่านใดม่ีโอกาสแวะไปิแถว	
ต.เกาะเร่ยน	อ.เม้ีอง	จำ.อยุธ์ยา	อย่าล้ีมีร้านครัวป้ิาเล็ีกนะคะ

	 การเดินที่าง:	 จำากถนนสายเอเช่่ยเลียร้านบิ�กบะห่่ม่ี�จำะเจำอป้ิาย	
ที่างเล่ี�ยงเม้ีองสุพรรณ์บุร่ซ้้ายม้ีอ	ก่อนถึงสะพานข้ามีแม่ีนำ�าเจ้ำาพระยาจำะม่ี
ป้ิายเล่ี�ยวขวาไปิวัดพนัญเชิ่งให้่่ไปิตามีป้ิายวัดพนัญเชิ่ง	ขับไปิจำะเจำอวัดช่่าง
ที่องที่างซ้้ายให่่้เลี่�ยวซ้้ายเข้าซ้อยเลี็กๆ	มี่ปิ้ายช่้�อร้าน	“ครัวปิ้าเลี็ก”	
ร้านจำะอย่้ที่างซ้้าย
	 ร้านเปิิดตั�งแต่	10.00-22.00	น.	โที่รศัพท์ี่	087-410-9020

“ผู้้�สู้งอายุุ” ป้้องกัันตััวเอง

จากั “ไวรััสูโควิด-19” ได�อยุ่างไรั?
	 สวัสด่ครับทุี่กท่ี่าน	 สถานการณ์์ของเช้่�อไวรัส	 COVID-19		
ยังคงเป็ินเร้�องท่ี่�น่ากังวลีอย่้ครับ	ไม่ีว่าจำะเป็ินเด็กเล็ีก	วัยที่ำางาน	ห่่ร้อ
ผ่้้ส้งวัยก็เปิ็นบุคคลีที่่�อย้่ในความีเส่�ยงกันที่ั�งนั�นนะครับ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งผุ้่ส้งวัยท่ี่�ม่ีอายุมีากกว่า	80	ปีิขึ�นไปิ	เป็ินกลุ่ีมีเส่�ยงต่อการติด
เช้่�อ	COVID-19	มีากท่ี่�สุดเม้ี�อเท่ี่ยบกับกลุ่ีมีเส่�ยงอ้�นๆ	
	 จำากยอดผ้้่เส่ยช่่วิตจำาก	 COVID-19	 ในปิระเที่ศจ่ำนท่ี่�เก้อบ	
15%	เป็ินคนช่ราท่ี่�อายุมีากกว่า	80	ปีิขึ�นไปิ	ในขณ์ะท่ี่�ยอดผ้้่เส่ยช่่วิตท่ี่�
อายุน้อยกว่า	 50	 ปีิน้อยกว่า	 1%	 เท่ี่านั�น	 จึำงที่ำาให้่่เราที่ราบว่าผ้้่ส้ง	
อายุเปิ็นกลีุ่มีเส่�ยงแลีะเส่�ยงมี่อาการรุนแรงถึงช่่วิตได้มีากกว่าวัยอ้�น	
แมี้ว่ายังไมี่มี่ห่่ลีักฐานออกมีาระบุอย่างแน่ช่ัดว่าที่ำาไมีผ่้้ส้งอายุถึงมี่
ความีเส่�ยงมีากกว่าวัยอ้�นๆ	 แต่ผ่้้เช่่�ยวช่าญที่างการแพที่ย์ระบุว่า			
ผ่้้ส้งอายุท่ี่�ม่ีอายุมีากกว่า	 60	 ปีิจำะม่ีความีเส่�ยงท่ี่�จำะติดเช้่�อไวรัสแลีะ				
ม่ีอาการรุนแรงถึงขั�นเส่ยช่่วิตได้	 ยิ�งผ้้่ส้งอายุท่ี่�ม่ีโรคปิระจำำาตัว	 เช่่น	
โรคหั่่วใจำ	เบาห่่วาน	ปิอด	ตับ	ไต	ยิ�งเส่�ยงมีากยิ�งขึ�น	โดยผ้้่เช่่�ยวช่าญ
ให้่่ข้อสังเกตว่าอาจำมีาจำากระบบภ้มิีคุ้มีกันโรคท่ี่�ตำ�าลีงตามีวัยนั�นเอง
	 เราจำะม่ีวิธ่์ด้แลีผ้้่ส้งอายุไม่ีให้่่ติดเช้่�อในช่่วงน่�ได้อย่างไร	 ลีอง
ปิฏิิบัติตามีคำาแนะนำาจำากห่่น่วยงานปิ้องกันโรคติดต่อในสห่่รัฐ	
อเมีริกา	 (Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention	 ห่่ร้อ	
CDC)	แลีะองค์การอนามัียโลีก	(World	Health	Organization	ห่่ร้อ	
WHO)	เพ้�อปิกป้ิองสุขภาพของผ้้่ส้งวัยในบ้านของคุณ์กันครับ
	 1.ให้่่ผ้้่ส้งอายุล้ีางม้ีอ	 ห่่ร้อล้ีางม้ีอให้่่ผ้้่ส้งอายุด้วยสบ่้นาน	
20	 วินาที่่	 ห่่ากไมี่สะดวกลี้างมี้อด้วยสบ้่สามีารถใช่้เจำลีลี้างมี้อห่่ร้อ	
แอลีกอฮอล์ีได้
	 2.ห่่ลี่กเลี่�ยงการสัมีผ่ัสมี้อกับผ่้้ส้งอายุแลีะไมี่ให่่้ผ่้้ส้งอายุไปิ	
สัมีผั่สม้ีอ	แลีะร่างกายของคนอ้�น
	 3.ไม่ีพา	ห่่ร้อปิล่ีอยให้่่ผ้้่ส้งอายุไปิรวมีกลุ่ีมีกิจำกรรมี	ห่่ร้อไปิ
ท่ี่�สาธ์ารณ์ะท่ี่�ม่ีคนอย่้รวมีกันเยอะๆ

	 4.ที่ำาความีสะอาดข้าวของเคร้�องใช่้ที่่�ผ่้้ส้งอายุสัมีผ่ัสบ่อยๆ	
ทุี่กวัน	(อาจำจำะวันลีะมีากกว่า	1	ครั�ง)
	 5.ห่่ล่ีกเล่ี�ยงไม่ีให้่่ผ้้่ส้งอายุใช้่บริการขนส่งสาธ์ารณ์ะ	 	
	 6.งดกิจำกรรมีการเดินที่างร่วมีกับคนกลุ่ีมีให่่ญ่	 	 	
	 7.ห่่ล่ีกเล่ี�ยงการพบปิะกับคนอ้�นๆ	ห่่ร้อญาติต่างท่ี่�กำาลัีงป่ิวย
	 8.ห่่ากจำำาเปิ็นต้องออกไปิข้างนอกให่่้เลี้อกไปิที่่�ที่่�มี่คนน้อย		
เช่่น	เล้ีอกไปิซ้้เปิอร์มีาร์เก็ตเล็ีกมีากกว่าไปิห้่่างสรรพสินค้าขนาดให่่ญ่	
เพ้�อห่่ล่ีกเล่ี�ยงการพบปิะกับคนจำำานวนมีากให้่่ได้มีากท่ี่�สุด
	 9.ห่่ากมี่โรคปิระจำำาตัวที่่�ต้องไปิพบแพที่ย์ที่่�โรงพยาบาลีเปิ็น
ปิระจำำา	 ลีองสอบถามีแพที่ย์ปิระจำำาตัวด้ว่าม่ีความีจำำาเป็ินต้องไปิห่่ร้อ	
ไม่ี	สามีารถพ้ดคุยปิรึกษัาผ่่านวิด่โอคอลีได้ห่่ร้อไม่ี	ห่่ร้อแม้ีกระทัี่�งการ
สั�งจ่ำายยาออนไลีน์โดยส่งยามีาให้่่ท่ี่�บ้าน	 ห่่ร้อให้่่ผ้้่ป่ิวยรับยาได้เองท่ี่�	
ร้านขายยาใกล้ีบ้าน	 เพ้�อห่่ล่ีกเล่ี�ยงการเดินที่างไปิโรงพยาบาลี	 รวมี		
ถึงสอบถามีแพที่ย์ด้วยว่าสามีารถซ้้�อยามีาเก็บตุนไว้โดยไมี่ต้องออก	
ไปิซ้้�อยาบ่อยๆ	เห่่ม้ีอนเดิมีได้ห่่ร้อไม่ี
	 10.ระมีัดระวังในการปิลี่อยให่่้ผ่้้ส้งอายุอย้่คนเด่ยวเพราะ	
อาจำส่งผ่ลีต่อสุขภาพจิำตได้	 คนในครอบครัวต้องด้แลีเอาใจำใส่	 พ้ดคุย	
ห่่ร้อห่่ากอย่้ห่่่างไกลีจำากผ้้่ส้งอายุท่ี่�เป็ินญาติผ้้่ให่่ญ่ควรโที่รห่่า	ห่่ร้อ
วิด่โอคอลีถามีสารทุี่กข์สุกดิบบ้าง
	 11.ให้่่ผ้้่ส้งอายุที่ำากิจำกรรมีท่ี่�เคยที่ำาแม้ีว่าจำะอย่้คนเด่ยว	 เช่่น	
ห่่ากเคยที่ำาอาห่่าร	 รดนำ�าต้นไม้ีห่่น้าบ้าน	 ห่่ร้อที่ำากายบริห่่ารเบาๆ	 ก็
ควรที่ำาต่อไปิ
	 12.ห่่ากม่ีอาการผิ่ดปิกติในร่างกาย	 เช่่น	 ม่ีไข้	นำ�าม้ีกไห่่ลี	 ไอ	
จำามี	 เจ็ำบคอ	 ห่่ายใจำเห่่น้�อยห่่อบ	 ควรร่บติดต่อล้ีกห่่ลีานทัี่นท่ี่	 โดย			
ล้ีกห่่ลีานอาจำตั�งเบอร์โที่รด่วน	 แล้ีวโที่รเข้าเบอร์ล้ีกห่่ลีานทัี่นท่ี่เอาไว้
ในกรณ่์ฉุกเฉิน

ข้้อมูลจาก https://www.sanook.com/health/21147/



ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์ 3              โทรฉุุกเฉิุน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01

เพื้้�อนสุุขภาพื้
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ยาเสื่่ �อมสื่ภาพยาเสื่่ �อมสื่ภาพ
รู้้�ได้�อย่างไรู้รู้้ �ได้�อย่างไรู้  

	 ยาจะมีีคุุณภาพดีีจนถึึงวัันหมีดีอายุทีี่�ระบุุไว้ัได้ี	 หากอย่�		
ภายใต้้การจัดีเก็บุทีี่�เหมีาะสมีต้ามีทีี่�แนะนำาโดียบุริษััที่ผู้่้ผู้ลิิต้	 แต้�
หากมีีการจัดีเก็บุยาทีี่�ไมี�เหมีาะสมี	 ยาอาจเส่�อมีสภาพแลิะมีี     
คุุณภาพลิดีลิงต้ำ�ากวั�ามีาต้รฐานก�อนวัันหมีดีอายุทีี่�ระบุุไว้ั	 ดัีงนั�น
การสังเกต้ลิักษัณะที่างกายภาพของยาร�วัมีดี้วัยจึงเป็็นสิ�งที่ี�	
สำาคัุญ	 เพราะหากยามีีลัิกษัณะเป็ลีิ�ยนไป็จากเดิีมีก็อาจอนุมีาน	
ไดี้วั�าคุุณภาพของยาน�าจะเป็ลิี�ยนแป็ลิงแลิะผู้่้บุริโภคุไมี�คุวัรใช้้ยา
นั�นต้�อไป็	

 การเส่�อมีสภาพของยาเกิดีขึ�นได้ีใน	3	ลัิกษัณะ	คุ่อ
	 1.การเส้�อมีสภาพที่างเคม่ี	 ได้แก่	 การลีดลีงของปิริมีาณ์	
ตัวยาสำาคัญแลีะการเพิ�มีขึ�นของสารสลีายตัว
	 2.การเส้�อมีสภาพที่างกายภาพ	ได้แก่	ความีผิ่ดปิกติของส่	
กลิี�น	รสช่าติ	ความีใส	ห่่ร้อการเกิดตะกอน
	 3.การเส้�อมีสภาพที่างจุำลีช่่ววิที่ยา	 ได้แก่	 การปินเป้ิ�อน	
ของเช้่�อแบคท่ี่เร่ยเกินระดับปิลีอดภัย

	 วิัธีีสังเกต้ยาเส่�อมีคุุณภาพ
 ยาเม็็ด :	ยาจำะแตกร่วน	ส่เปิล่ี�ยนไปิ	ม่ีจุำดด่าง	ขึ�นรา
 ยาเม็็ดเคลืือบน้ำำ�าตาลื :	 เม็ีดยาอาจำเยิ�มีเห่่น่ยวม่ีกลิี�นห้่่น
ห่่ร้อกลิี�นผิ่ดไปิจำากเดิมี
 ยาแคปซููลื : สังเกตว่าแคปิซ้้ลีจำะบวมีพอง	 ห่่ร้อจัำบกัน	
ผ่งยาในแคปิซ้้ลีเปิล่ี�ยนส่	เช่่น	ยาเตตราซั้ยคลิีนท่ี่�เส่ยแล้ีว	ผ่งยาจำะ	
เปิล่ี�ยนจำากส่เห่่ล้ีองเป็ินส่นำ�าตาลี	ซึ้�งเป็ินอันตรายต่อไตมีาก
 ยาน้ำำ�าแขวน้ำตะกอน้ำ : เช่่น	ยาลีดกรด	คาลีาไมีน์ที่าแก้คัน	
ห่่ากเส้�อมีสภาพตะกอนจำะจัำบกันเป็ินก้อน	 เกาะติดกันแน่นเขย่า	
แล้ีวไม่ีกระจำายตัวดังเดิมี	ม่ีความีเข้มีข้น	กลิี�น	ส่	ห่่ร้อรสเปิล่ี�ยนไปิ

 ยาน้ำำ�าเชืื่�อม็ :	เช่่น	ยาแก้ไอ	ห่่ากยาห่่มีดอายุจำะม่ีลัีกษัณ์ะ	
ขุ่นม่ีตะกอน	 ผ่งตัวยาลีะลีายไม่ีห่่มีด	 ส่เปิล่ี�ยน	 ม่ีกลิี�นบ้ดเปิร่�ยว	
ห่่ร้อรสเปิร่�ยว
 ยาข้�ผ้ึ้�งแลืะคร้ีม็ :	 ถ้าพบว่าเน้�อยาแข็งห่่ร้ออ่อนกว่าเดิมี	
เน้�อไม่ีเร่ยบ	เน้�อยาแห้่่งแข็ง	ห่่ร้อส่ของยาเปิล่ี�ยนไปิ

 “ก่อน้ำรัีบปรีะทาน้ำยาก็อย่าลืืม็สัังเกตกัน้ำด้วยน้ำะคะ ว่า
ยาม้็ลัืกษณะเปล้ื�ยน้ำไปหรืีอไม่็ ถ้้าดูแล้ืวม้็ลัืกษณะตาม็ด้าน้ำบน้ำ 
แน้ำะน้ำำาให้ท้�งไปเลืยค่ะ เพืื่�อความ็ปลือดภััยใน้ำสุัขภัาพื่ร่ีางกาย 
ของทุกท่าน้ำน้ำะคะ”

ข้อม้ีลีจำาก	:	http://www.siphhospital.com

(Expired Medicine)(Expired Medicine)

	 1.บริษััที่	 ท่ี่อส่งปิิโตรเล่ียมีไที่ย	 จำำากัด	 จัำดโครงการส่ง
เสริมีแลีะพัฒนาคุณ์ภาพช่่วิตผ้้่พิการ	ปีิท่ี่�	3	ปิระจำำาปีิ	2563	เพ้�อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐ	 แลีะพระราช่บัญญัติส่งเสริมีแลีะ
พัฒนาคุณ์ภาพช่่วิตผ้้่พิการ	พ.ศ.	 2550	 โดยบริษััที่ฯ	 ให้่่การช่่วย
เห่่ลี้อผ่้้พิการที่่�พักอาศัยอย้่บริเวณ์รอบคลีังนำ�ามีันแลีะแนวที่่อ
นำ�ามัีน	 ตามีมีาตรา	 35	 ในปีิน่�จำำานวน	 2	 ท่ี่าน	 โดยเดินที่างเข้า
เย่�ยมีเย่ยนแลีะมีอบเงินสนับสนุน	 เม้ี�อวันอังคารท่ี่�	 4	 กุมีภาพันธ์์	
2563	
	 2.บริษััที่	ท่ี่อส่งปิิโตรเล่ียมีไที่ย	จำำากัด	มีอบเช็่คสนับสนุน
การติดตั�งม่ีานบังแดดในอาคาร	 ณ์	 สถาน่ตำารวจำภ้ธ์รค้คต	 เพ้�อ
เปิ็นการอำานวยความีสะดวกในการให่่้บริการแก่ปิระช่าช่นที่่�เดิน
ที่างมีาใช้่บริการ	เม้ี�อวันท่ี่�	13	ม่ีนาคมี	2563
	 3.บริษััที่	 ที่่อส่งปิิโตรเลี่ยมีไที่ย	 จำำากัด	 มีอบเจำลี
แอลีกอฮอลี์แลีะแผ่่นพับปิระช่าสัมีพันธ์์วิธ์่การปิ้องการการแพร่
ระบาดของเช้่�อไวรัส	COVID-19	ให้่่แก่ห่่น่วยงานราช่การท้ี่องถิ�น	
แลีะชุ่มีช่น	โดยเริ�มีดำาเนินการตั�งแต่เด้อนม่ีนาคมี-เมีษัายน	2563
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เกร็์ดเกร็์ดความิร้์�...

รัายุช่ื่�อผู้้�โชื่คดีทีี่�ร่ัวมสูนุกัรัายุช่ื่�อผู้้�โชื่คดีทีี่�ร่ัวมสูนุกั
ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์ฉบัับัท่ี่�แล้้ว

รายชื่่�อผู้้�โชื่คดีีฉบัับัที่ี� 49 /2563 รายชื่่�อผู้้�โชื่คดีีฉบัับัที่ี� 49 /2563 
ที่ี�ไดี�รับัของรางวััลจากแที่ปไลน์์ที่ี�ไดี�รับัของรางวััลจากแที่ปไลน์์

บริิษััท ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย จำำ�กััด
2/8 ม.11 ถ.ลำาล้กกา ต.ลาดีสวัาย อ.ลำาล้กกา จ.ปทุี่มธานี์ 12150 โที่รศััพท์ี่ 02-034-9199 www.thappline.co.th 

ช่ื่�อ....................................น์ามสกุล ........................................โที่รศััพท์ี่ .........................
ทีี่�อย้� ....................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 เฉลยคำาตอบฉบับท่ี่�แล�ว
 คำำ�ถ�ม :	บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	ดำ�เนิินิธุุริกัิจำกั้�วส่่่ปิีที�เท่�ไหริ่:	บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	ดำ�เนิินิธุุริกัิจำกั้�วส่่่ปิีที�เท่�ไหริ่
 คำำ�ตอบ : ปีีท่ี่� 30  
 คำำ�ถ�ม :	บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	จำัดกัิจำกัริริม	“แทปิไลีนิ์ปิันินิำ��ใจำเยี�ยมผู้่้ส่่งวัยแลีะผู้่้พิิกั�ริ”	กัี�ชุุมชุนิ:	บริิษััท	ท่อส่่งปิิโตริเลีียมไทย	จำำ�กััด	จำัดกัิจำกัริริม	“แทปิไลีนิ์ปิันินิำ��ใจำเยี�ยมผู้่้ส่่งวัยแลีะผู้่้พิิกั�ริ”	กัี�ชุุมชุนิ
 คำำ�ตอบ : 5 ชุุมชุน

คำาถ้าม็ฉบับน้้ำ�: 
1.แที่ปิไลีน์มีอบเจำลีแอลีกอฮอลีลี์ให่่้ห่่น่วยงาน
ราช่การท้ี่องถิ�นในช่่วงเด้อนใด
2.	ยาเม็ีดท่ี่�เส้�อมีคุณ์ภาพจำะม่ีลัีกษัณ์ะใด
ตอบ 1 ......................................          
 2 .....................................

 เหตุุขััดข้ัองท่ี่�นำำ�จ่่�ยผู้้้รัับไม่่ได้

 1. จ่่าหน้้าซองไม่่ชััดเจ่น้
 2. ไม่่มี่เลขทีี่�บ้้าน้ตาม่จ่่าหน้้า
 3. ไม่่ยอม่รัับ้
 4. ไม่่มี่ผู้้้รัับ้ตาม่จ่่าหน้้า
 5. ไม่่ม่ารัับ้ตาม่กำำาหน้ด
 6. เลิกำกิำจ่กำารั
 7. ย้ายไม่่ที่รัาบ้ทีี่�อย่้ใหม่่
 8. อ่�น้ๆ

ลงช่ั�อ...........................................................

ตามมาตรฐาน ISO 9001, มอก. 18001 และ OHSAS 18001          4 ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์
ผู้้�ให้�บริการขนส่งน้�าทางท่อ และคลังน้�ามันด้�วยระบบคุณภาพัและการจััด้การอาชีุวอนามัย

ข้้อมูลจาก : https://younghappy.com/calcium/

    ข่ั�วด่... เชิิญตุอบคำำ�ถ�ม่และส่่งม่�
ร่ัวม่ส่นุำก จั่บรั�งวัล (กำติกำา : จั่บ้ฉลากำรัาย
ช่ั�อผู้้้โชัคดีทีี่�ส่่งคำาตอบ้เข้าร่ัวม่ล้้น้รัางวัลของขวัญ
เที่ส่โก้ำโลตัส่ ม้่ลค่า 500 บ้าที่ 6 รัางวัล) 
หม่�ยเหตุุ ที่างเรัาจ่ะจั่ดส่่งบ้ัตรัของขวัญ
ให้ที่างไปรัษณีีย์ตาม่ที่ี�อย้่ที่ี�ที่่าน้ได้รัะบ้้ไว้
หากำไม่่ได้รัับ้โปรัดแจ่้ง ค้ณีน้ัน้ที่์น้ภััส่ วิน้ิจ่ส่าน้ัน้ที่์ ผู้้้จ่ัดกำารัแผู้น้กำส่่�อส่ารัองค์กำรัและ
กิำจ่กำารัสั่ม่พััน้ธ์์ ม่่อถ่ือ 081-409-0229 
แผู้น้กำส่่�อส่ารัองค์กำรัและกิำจ่กำารัสั่ม่พััน้ธ์์
บริัษััที่ ท่ี่อส่่งปิิโตุรัเล่ยม่ไที่ย จ่ำ�กัด
2/8 ม่.11 ถื.ลำาล้กำกำา ต.ลาดส่วาย อ.ลำาล้กำกำา จ่.ปท้ี่ม่ธ์านี้ 12150
 โปรัดส่่งภัายใน้วัน้ทีี่� 20 กำรักำฎาคม่ 2563 ส่าม่ารัถืส่่งคำาตอบ้ร่ัวม่ส่น้้กำได้ท่ี่าน้ละ 1 ใบ้เท่ี่านั้�น้
 ขอส่งวน้สิ่ที่ธิ์�เฉพัาะช้ัม่ชัน้ทีี่�อาศััยอย่้ใน้เขตแน้วท่ี่อส่่งน้ำ�ามั่น้ และคลังน้ำ�ามั่น้เท่ี่านั้�น้
 เฉลยคำาตอบ้ และปรัะกำาศัช่ั�อผู้้้โชัคดีใน้ช้ัม่ชัน้ส่ารัสั่ม่พััน้ธ์์ ฉบั้บ้ทีี่� 51 / กัำน้ยายน้-ธั์น้วาคม่ 2563

	 แคลีเซ่้ยมี	(CALCIUM)	ค้อแร่ธ์าตุช่นิดห่่นึ�งท่ี่�ม่ีความีสำาคัญต่อร่างกายพบได้ในกระด้กแลีะฟััน	โดยปิกติแล้ีวเม้ี�อร่างกายม่ีอายุ
มีากขึ�นจำะสามีารถด้ดซึ้มีแคลีเซ่้ยมีได้น้อยลีง	 ส่งผ่ลีให้่่มีวลีกระด้กลีดลีง	แลีะเกิดโรคท่ี่�เก่�ยวข้องกับกระด้กได้	 คำาแนะนำาส่วนให่่ญ่จึำงให้่่
บริโภคแคลีเซ่้ยมีเพิ�มีมีากขึ�นเพ้�อช่่วยเสริมีแคลีเซ่้ยมีในส่วนท่ี่�ขาดห่่ายไปิ	 แต่จำากผ่ลีวิจัำยของมีห่่าวิที่ยาลัียอุปิซ้อลีา	 ปิระเที่ศสว่เดน	
ใช้่เวลีาศึกษัากว่า	20	ปีิ	ในผ้้่ห่่ญิง	60,000	คน	พบว่าผ้้่ห่่ญิงวัยที่อง	17	%	ท่ี่�บริโภคแคลีเซ่้ยมีเกินกว่า	1,400	มิีลีลิีกรัมีต่อวัน	เส่ยช่่วิต
จำากโรคหั่่วใจำแลีะห่่ลีอดเล้ีอด	 รวมีถึงโรคหั่่วใจำวาย	 ซึ้�งเป็ินผ่ลีมีาจำากการบริโภคแคลีเซ่้ยมีเกินกว่าปิริมีาณ์ท่ี่�ควรจำะได้รับในแต่ลีะวัน			
ที่ำาให้่่แคลีเซ่้ยมีในเล้ีอดเพิ�มีส้งขึ�นจำนร่างกายที่ำางานผิ่ดปิกติ	 ซึ้�งปิริมีาณ์แคลีเซ่้ยมีท่ี่�แนะนำาสำาห่่รับผ้้่ท่ี่�อายุมีากกว่า	 51	 ปีิ	 ค้อ	 1,000	
มิีลีลิีกรัมีต่อวัน	 จึำงควรบริโภคอาห่่ารให้่่ห่่ลีากห่่ลีาย	 ทัี่�งนมี	 ผั่กใบเข่ยว	 ถั�ว	 แลีะปิลีาตัวเล็ีก	 ก็ได้รับปิริมีาณ์แคลีเซ่้ยมีท่ี่�เพ่ยงพอ											
ในแต่ลีะวันแล้ีว	ไม่ีจำำาเป็ินต้องรับปิระที่านอาห่่ารเสริมีแต่อย่างใด 

เล่ิอกรับุป็ระที่านอาหารอย�างเหมีาะสมีในป็ริมีาณทีี่�พอดีี	ก็ช้�วัยให้สุขภาพทีี่�ดีีอย่�กับุเราไป็ได้ีนานๆ	แล้ิวัคุ�ะ

รัะวัง! อันตรัายจากการับ้ริัโภค ‘แคล็เซีียม’ มากเกินไป้

1.คุณว้ภัาส้ัร้ี เปรีม็จ้ิตต์  จิ.พื่รีะน้ำครีศร้ีอยุธยา

2.คุณดวงฤทัย ชื่าต้ม็น้ำตร้ี  จิ.สัรีะบุร้ี

3.คุณปรีะเทือง ไวยศ้ลืา  จิ.พื่รีะน้ำครีศร้ีอยุธยา

4.คุณโพื่ธ้�เกษม็ คงชุ่ื่ม็  จิ.กรุีงเทพื่ฯ

5.คุณสุัธารัีตน์้ำ รัีตน้ำปิณฑะ  จิ.กรุีงเทพื่ฯ

6.คุณพื่ยงค์ สัวัสัด้  จิ.กรุีงเทพื่ฯ


