
แทปไลน์์แทปไลน์์ร่่วมใจ  สู้้ �ภั ัยโควิด-19ร่่วมใจ  สู้้ �ภั ัยโควิด-19
	 ในช่่วงหลายเดืือนท่ี่�ผ่่านมาม่ประช่าช่นจำำานวนมากไดื้รับผ่ลกระที่บจำากการแพร่ระบาดืของเชื่�อ
ไวรัสโควิดื	19	รวมถึึงสมาชิ่กชุ่มช่นแนวท่ี่อของเราเช่่นกัน	ซึึ่�งที่างบริษััที่ฯ	ได้ืเล็งเห็นถึึงปัญหาท่ี่�เกิดืขึ�น	จำึงม่	
นโยบายจำัดืตั้ั�งโครงการเพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการช่่วยเหลือผ่้้ไดื้รับผ่ลกระที่บที่ั�งภาครัฐ	ภาคเอกช่น	รวมถึึง
สมาชิ่กชุ่มช่นแนวท่ี่อฯ	ซึึ่�งเป็นเสมือนสมาชิ่กในครอบครัวแที่ปไลน์ของเราด้ืวย	
	 หนึ�งในโครงการท่ี่�ที่างแที่ปไลน์ได้ืให้การสนับสนุนเพื�อร่วมต่ั้อส้้กับการแพร่ระบาดืของเชื่�อไวรัส					
โควิดื-19	 คือโครงการ	 “แทปไลน์์ร่่วมใจ สู้้�ภััยโควิด-19”	 โดืยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลเพื�อ			
จำัดืซึ่ื�ออุปกรณ์ที่างการแพที่ย์และความจำำาเป็นดื้านสาธารณประโยช่น์อื�นๆ	 ซึ่ึ�งขณะนั�นม่ความสำาคัญและ	
ความต้ั้องการเป็นอย่างมากในการป้องกันการแพร่ระบาดืของเชื่�อไวรัส	 โควิดื-19	 โดืยแที่ปไลน์สนับสนุน				
งบประมาณให้กับโรงพยาบาลของรัฐ	จำำานวน	3	โรงพยาบาล	ใน	3	จัำงหวัดื	ได้ืแก่	โรงพยาบาลจุำฬาลงกรณ์
สภากาช่าดืไที่ย	จำ.กรุงเที่พมหานคร	โรงพยาบาลธรรมศาสตั้ร์เฉลิมพระเก่ยรติั้	จำ.ปทุี่มธาน่	และโรงพยาบาล
เสาไห้	เฉลิมพระเก่ยรติั้	จำ.สระบุร่	ด้ืวยงบประมาณ	1.2	ล้านบาที่
	 นายชุ่มช่นิตั้ร	จิำตั้ต์ั้หมั�น	กรรมการผ้้่จัำดืการ	บริษััที่	ท่ี่อส่งปิโตั้รเล่ยมไที่ย	จำำากัดื	กล่าวว่า	“ในช่่วง
วิกฤตั้ของประเที่ศไที่ย	 สำาหรับสถึานการณ์การแพร่ระบาดืของเชื่�อไวรัสโควิดื-19	 ในขณะน่�เป็นท่ี่�ที่ราบกันด่ื
ว่าทีุ่กคนตั้่างเผ่ช่ิญกับความยากลำาบาก	 โรงพยาบาลทีุ่กแห่งตั้่างก็ม่ภารกิจำที่่�ค่อนข้างหนักในการให้ความ
ช่่วยเหลือรักษัาและดื้แลผ่้้ตั้ิดืเช่ื�อ	 แที่ปไลน์ในฐานะเป็นส่วนหนึ�งในความสำาคัญดื้านพลังงานของประเที่ศ							
ม่ความห่วงใยต่ั้อสังคมและประเที่ศช่าติั้	จึำงม่นโยบายในการสนับสนุนงบประมาณเพื�อช่่วยเหลือในการจัำดืซืึ่�อ
อุปกรณ์ที่างการแพที่ย์	 รวมถึึงความจำำาเป็นอื�นๆ	 ของโรงพยาบาล	 เพื�อร่วมต่ั้อส้้กับการแพร่ระบาดืของเชื่�อ
ไวรัสโควิดื-19	 ท่ี่�พวกเราทุี่กคนกำาลังเผ่ชิ่ญอย่้	 แที่ปไลน์พร้อมเค่ยงข้างและสนับสนุนการปฏิิบัติั้งานของ
บุคลากรที่างการแพที่ย์	และเชื่�อว่าในยามท่ี่�บ้านเมืองเกิดืวิกฤตั้	คนไที่ยจำะไม่ทิี่�งกัน”
	 แม้ว่าในขณะน่�สถึานการณ์การแพร่ระบาดืของเชื่�อไวรัสในประเที่ศไที่ยจำะด่ืขึ�น	 แต่ั้เราก็ยังไม่ควร
นิ�งนอนใจำนะคะ	ยังคงต้ั้องรักษัาความสะอาดืและปลอดืภัยอย่้เสมอ	รวมถึึงรักษัาระยะห่างในสังคมกันอย่าง
เช่่นเคย	 ไม่ว่าสถึานการณ์ในวันข้างหน้าจำะเป็นเช่่นไร	 แทปไลน์์จะยัังคงอยั่�เคียังข้้างสัังคมไทยัและ
สัมาชิิกชุิมชิน์ตลอดไป

 สัวััสัดี....สู้มาชิิกชิุมชิน์
ทุกท่าน์ค่ะ แทปไลน์์ชิุมชิน์สู้าร่  
สัู้ ม พัั น์ ธ์์ ฉ บัั บั เ ดื อ น์ กั น์ ย ายน์ -
ธั์น์วาคม 2563 กลับัมาพับักัน์อีก
ครั่�งด�วยสู้าร่ะดีๆเต็็มเป่�ยมที�ทีม
งาน์ตั็� ง ใจสู้ร่ร่หามาฝากกัน์ค่ะ   
เป็น์ที�ทร่าบักัน์ดีว่าสู้ถาน์การ่ณ์์การ่
แพัร่่ร่ะบัาดของเชืิ�อไวรั่สู้โควิด-19 
ใน์ช่ิวงหลายเดือน์ที� ผ่่าน์มาคงมี
หลายท่าน์ที� ได� รั่บัผ่ลกร่ะทบัอย่้        
ไม่น์�อย และถึงแม�สู้ถาน์การ่ณ์์ ณ์ 
เวลาน์ี�จะดีขึ�น์บั�างต็ามลำาดับั แต็่  
ก็ไม่อยากให�ทุกท่าน์ชิะล่าใจกัน์ไป
น์ะคะ ร่ักษาสูุ้ขภัาพั กิน์ร่�อน์          
ชิ�อน์เร่า และเว�น์ร่ะยะห่างทาง
สัู้งคมกัน์ไว�เสู้มอ
 สู้ำาหรั่บัเรื่�องร่าวกิจกร่ร่ม
ดีๆใน์เล่ม ต็ิดต็ามกิจกร่ร่มเพัื�อ        
แบ่ังปัน์สู่้้สัู้งคมใน์ชิ่วงสู้ถาน์การ่ณ์์
โควิด-19 บัทสู้ัมภัาษณ์์ความร่้�สู้ึก
ของ ผ้่� น์ำาและสู้มา ชิิก ชุิมชิน์ กับั
กิจกร่ร่มด�าน์สัู้งคมของแทปไลน์์ที�
สู่้งมอบัให�กับัสู้มาชิิกชุิมชิน์ของเร่า
 อี ก ไ ม่ กี� เ ดื อน์ ก็ จะหมด             
ป่ 2563 แล�วน์ะคะ ป่น์ี �อาจมี         
เร่ื�องร่าวต็่างๆเกิดขึ�น์มากมาย 
ขอให�ทุกท่าน์ผ่่าน์พั�น์ไปด�วยกำาลังใจ
ที�มีต่็อกัน์ แล�วพับักัน์ใหม่ฉบัับัหน์�า 

สัวััสัดีค�ะ
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คุุยกัันคุุยกั ัน

โดย .. มิิสเตอร์์ไปป์แมิน

ท่ี่�มาภาพ : Facebook Treasure House

ฉัันท์์เพื่่�อน

Treasure House
	 มุมอร่อยฉบับน่�ปิ�นโตั้ส่ฟ้้าขอ
แนะนำาร้านน้องใหม่บรรยากาศร่มรื�น	
ย่านลำาล้กกาท่ี่�เป็นทัี่�งร้านอาหารและ
คาเฟ่้	 เทร่ชิเชิอร์่ เฮ้�าส์ู้ (Treasure 

House) 
	 ร้านบรรยากาศสวนน่�เกิดืจำากความตัั้�งใจำและชื่�นช่อบใน
ธรรมช่าติั้ของเจ้ำาของร้าน	ม่ทัี่�งทุ่ี่งนา	ต้ั้นข้าวส่เข่ยว	และสระบัว	ให้
ความร้้สึกสดืชื่�น	 สบายตั้าแก่ผ้้่เข้ามาใช้่บริการ	 อ่กทัี่�งท่ี่�น่�ยังม่โซึ่น
กิจำกรรมและพื�นที่่�สำาหรับเดื็กๆดื้วยนะคะ	 ใครช่อบถึ่ายภาพกับ
ธรรมช่าติั้มาท่ี่�น่�รับรองไม่ผิ่ดืหวังค่ะ	 ม่หลายมุมให้เลือกถ่ึายกันอย่าง
จุำใจำ	สำาหรับเมน้	Signature	ของร้านน่�ท่ี่�ใครมาก็ต้ั้องลอง	ได้ืแก่	เมน้
เที่รช่เช่อร์สลัดื	ปลาทัี่บทิี่มตั้ะไคร้กรอบ	และปลาช่่อนแปดืขุมที่รัพย์	

	 สวัสด่ืครับพ่�น้องสมาชิ่กชุ่มช่นแนวท่ี่อฯ	 อันเป็นท่ี่�รัก	 สถึานการณ์การแพร่ระบาดืของเชื่�อไวรัสโควิดื-19	 เริ�มจำะคล่�คลายไปแล้วหลายๆ	
ท่ี่านเริ�มกลับไปที่ำางาน	 เริ�มที่ดืลองใช้่ช่่วิตั้แบบวิถ่ึช่่วิตั้ใหม่	 หรือ	 ท่ี่�เราเร่ยกกันว่า	 New	 Normal	 กัน	 แต่ั้ก็ยังม่คนอ่กจำำานวนหนึ�งท่ี่�ยังคงได้ืรับผ่ล	
กระที่บอย่างตั้่อเนื�อง	 แที่ปไลน์ของเรามองเห็นปัญหาตั้่างๆ	 เหล่าน่�มาตั้ั�งแตั้่สถึานการณ์ที่่�ค่อนข้างรุนแรงจำึงม่การจำัดืตั้ั�งโครงการ	 “ปันนำ�าใจำ								
แที่ปไลน์ห่วงใยชุ่มช่น”	เพื�อส่งมอบถุึงยังช่่พให้กับสมาชิ่กชุ่มช่นแนวท่ี่อฯ	ท่ี่�ได้ืรับผ่ลกระที่บ	และยังคงส่งมอบถุึงยังช่่พให้อย่างต่ั้อเนื�องจำนถึึงปัจำจุำบัน
โดืยในครั�งน่�เป็นการดืำาเนินโครงการเป็นครั�งท่ี่�	 3	 แที่ปไลน์เดิืนที่างไปมอบถุึงยังช่่พให้แก่สมาชิ่กชุ่มช่นแนวท่ี่อฯ	 และช่าวบ้านในละแวกใกล้เค่ยงใน
พื�นท่ี่�ตั้ำาบลคลองนา	จัำงหวัดืฉะเชิ่งเที่รา	เราจึำงขอนำาบที่สัมภาษัณ์ความร้้สึกของผ้้่นำาชุ่มช่นและสมาชิ่กชุ่นช่น	ท่ี่�ม่ต่ั้อโครงการน่�ครับ

	 สำาหรับคอกาแฟ้ก็ไม่ควรพลาดืนะคะ	 เพราะบาริสต้ั้าท่ี่�น่�
ด่ืกร่แช่มป์ประเที่ศไที่ยเลยค่ะ	 ม่ทัี่�ง	Black	 coconut	 coffee	Yuzu	
coffee	Matcha	Latte	Espresso	หรือใครไม่ช่อบดืื�มช่า	กาแฟ้	ท่ี่�น่�
ม่นำ�าผ่ลไม้ให้บริการ	 เอาเป็นว่าถึ้ามาที่่�น่�รับรองครบครันที่ั�งรสช่าตั้ิ
และบรรยากาศเลยค่ะ

เปิดืให้บริการทุี่กวัน	ตัั้�งแต่ั้เวลา	11:00-	21:00	น.
สำารองโต๊ั้ะเลยท่ี่�	088-952-2264
LineID:	treasure4664

 “ผมใน์ฐาน์ะผ้่น์ำาชุิมชิน์รู้่้สึักดีใจเป็น์อยั�างมากที�ทางแทปไลน์์
น์ำาถุุงยัังชิีพมามอบให้้กับสัมาชิิกชิุมชิน์แน์วัท�อฯ และชิาวับ้าน์ใน์       
ละแวักใกล้เคียังข้องตำาบลคลองน์าที�ได้รัู้บผลกรู้ะทบจากสัถุาน์การู้ณ์์
การู้แพรู้�รู้ะบาดข้องเช้ิ�อไวัรัู้สัโควิัด-19 ม่ลค�าข้องที�น์ำามามอบให้้เทียับ
ไม�ได้กับน์ำ�าใจที�ยิั�งให้ญ่�ที�ทางแทปไลน์์มอบให้้พวักเรู้าเสัมอมา ซึึ่�งมี
คุณ์ค�าทางจิตใจอยั�างมาก น์ำ�าใจนี์�ไม�ใชิ�ครัู้�งแรู้กที�ทางแทปไลน์์มอบให้้
พวักเรู้า ที�ผ�าน์มาแทปไลน์์ไม�เคยัทอดทิ�งพวักเรู้าเลยั ผมข้อข้อบคุณ์
ทางแทปไลน์์ครัู้บที�นึ์กถึุงพวักเรู้าอย่ั�เสัมอ” คุณพัลลภ	 ช้่สว่าง	 นายก
องค์การบริหารส่วนตั้ำาบลคลองนา

 “สัถุาน์การู้ณ์์ที�ผ�าน์มาชิาวับ้าน์และสัมาชิิกชิุมชิน์ใน์พ้�น์ที�ได้
รัู้บผลกรู้ะทบเป็น์อยั�างมาก ชิาวับ้าน์ที�มีอาชีิพค้าข้ายัก็ข้ายัไม�ได้ บาง
คน์ก็ตกงาน์ทำาให้้ครู้อบครัู้วัข้าดรู้ายัได้ สั�งผลกรู้ะทบถึุงปากท้องข้อง
ชิาวับ้าน์เป็น์อยั�างมาก และก็ได้ทางแทปไลน์์นี์�แห้ละค�ะ ให้้การู้ชิ�วัยั
เห้ล้อพวักเรู้าเป็น์อยั�างดีเสัมอมา ถุุงยัังชีิพที�แทปไลน์์น์ำามามอบให้้กับ
ชุิมชิน์เช้ิ�อวั�าทุกคน์จะได้รัู้บปรู้ะโยัชิน์์อยั�างแน์�น์อน์”	คุณศร่ไพร	สำาเน่ยง
เสนาะ	ผ้้่อำานวยการกองสวัสดิืการ	องค์การบริหารส่วนตั้ำาบลคลองนา

 “ชิ�วังที�ผ�าน์มาป้าข้ายัอาห้ารู้ไม�ได้เลยั ตอน์นั์�น์คน์สั�วัน์
มากเข้าก็สัั�งอาห้ารู้ผ�าน์โทรู้ศััพท์ม้อถุ้อกัน์ห้มดให้้ไปสั�งที�บ้าน์ 
ไม�มีใครู้กล้าออกมาจากบ้าน์เลยั ทำาให้้ป้าข้าดรู้ายัได้เป็น์อยั�าง
มาก พอทรู้าบข้�าวัจากทาง อบต. วั�าแทปไลน์์จะมามอบถุุง
ยัังชีิพให้้แล้วัเรู้าก็ได้รัู้บโอกาสัด้วัยั ป้าก็ดีใจมากค�ะ เพรู้าะชิ�วัยั
แบ�งเบาภารู้ะค�าใช้ิจ�ายัได้มากจริู้งๆ ป้าข้อบคุณ์ค�ะ”	 ป้าน้อย	
สมาชิ่กชุ่มช่นหม่้	2	ตั้ำาบลคลองนา

 “พอทรู้าบข้�าวัป้าดีใจมากค�ะ เพรู้าะป้าและครู้อบครัู้วัได้รัู้บ
ผลกรู้ะทบใน์ครัู้�งนี์�มาก ปกติห้ลาน์ชิายัจะเป็น์คน์ด่แลค�าใช้ิจ�ายัใน์
ครู้อบครู้ัวั แต�ชิ�วังโควัิดที�ผ�าน์มาเข้าตกงาน์ ครู้อบครู้ัวัเรู้าก็ข้าด        
รู้ายัได้ พอทางแทปไลน์์มาชิ�วัยัเห้ล้อครู้อบครัู้วัเรู้า ป้าดีใจและรู้่้สึัก
ข้อบคุณ์เป็น์อยั�างมากค�ะ”	ป้ายัง	สมาชิ่กชุ่มช่นหม่้	2	ตั้ำาบลคลองนา

 แทปไลน์์ใน์ฐาน์ะผ้่สั�งมอบกำาลังใจไปให้้สัมาชิิกชุิมชิน์ 
รู้่้สัึกดีเป็น์อยั�างมากครัู้บที�เป็น์สั�วัน์ห้นึ์�งใน์การู้ชิ�วัยัเห้ล้อทุกท�าน์ 
และจะไม�ห้ยุัดสั�งมอบกำาลังใจดีๆ เชิ�น์นี์�ให้้กับทุกท�าน์ “แล้วัเรู้า
จะจับม้อก้าวัผ�าน์เห้ตุการู้ณ์์ต�างๆ เห้ล�านี์�ไปด้วัยักัน์น์ะครัู้บ”

ปัันนำ ��ใจ แทปัไลน์ห่่วงใยชุุมชุน 03/2563



ชุุมชุนสารสัมพัันธ์์ 3              โทรฉุุกเฉิุน 0-2533-2188, 0-2991-9188 และ 1-800-2533-01
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	 ในยุคท่ี่�ม่การระบาดืของไวรัส	 COVID-19	 นอกจำากล้างมือ	
กินร้อน	 ช้่อนเราแล้ว	 เรายังสามารถึด้ืแลป้องกันตัั้วเองได้ืด้ืวยการกิน
อาหารท่ี่�ม่ประโยช่น์	ซึึ่�งเมื�อเอ่ยถึึงผั่กผ่ลไม้สมุนไพรไที่ยในบ้านเรานับว่า
ม่สรรพคุณไม่น้อย	โดืยกรมการแพที่ย์แผ่นไที่ยและการแพที่ย์ที่างเลือก	
ได้ืแนะนำาผั่กผ่ลไม้สมุนไพร	 และเมน้อาหารไที่ยใกล้ตัั้วท่ี่�น่าสนใจำไว้เพื�อ
เป็นที่างเลือกดัืงน่�	
	 รับประที่านผั่ก	 ผ่ลไม้ท่ี่�ม่วิตั้ามินซ่ึ่ส้ง	 เช่่น	 ใบเหล่ยง	 ยอดื
สะเดืา	มะระข่�นก	ฟั้กข้าว	คะน้า	มะรุม	ผั่กแพว	มะขามป้อม	หรือกลุ่ม
แอนโที่ไซึ่ยานิน	ซึึ่�งเป็นสารเฟ้ลโวนอยด์ืท่ี่�ม่ฤที่ธิ�ต้ั้านอนุม้ลอิสระส้ง	เช่่น	
ล้กหม่อน	 และผั่ก	 ผ่ลไม้หลากส่	 ยังช่่วยเสริมการที่ำางานของเซึ่ลล์ใน
ระบบภ้มิคุ้มกัน	หรือผั่ก	ผ่ลไม้ท่ี่�ม่สารเคอร์ซ่ึ่ติั้น	(quercetin)	ส้ง	ได้ืแก่	
พล้คาวหรือผั่กคาวตั้อง	หอมแดืง	หอมหัวใหญ่	 มะรุม	 ใบหม่อน	หรือ	
แอปเปิ�ล	 ม่ศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซึ่ลล์	 ช่่วยลดืโอกาส
การติั้ดืเชื่�อได้ื	ผั่กผ่ลไม้ท่ี่�ม่สารเฮสเพอริดิืน	(hesperidin)	และร้ติั้น	(ru-
tin)	ส้ง	ได้ืแก่	ผิ่วและเยื�อหุ้มด้ืานในเปลือกผ่ลของพืช่ตั้ระก้ลส้ม	(citrus	
fruit	เช่่น	ส้ม	มะนาว	มะกร้ดื	ส้มซ่ึ่า),	กะเพรา	ม่โอเร่ยนทิี่น	(orientin)	
เป็นสารสำาคัญท่ี่�ม่ศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซึ่ลล์
	 นอกจำากน่�	 ยังม่เปลือกส้มและใบหม่อนเป็นสมุนไพร	 2	 ใน
จำำานวน	 6	 ช่นิดืของตั้ำารับยาจ่ำนท่ี่�ใช้่ช่งดืื�มแที่นนำ�าช่า	 ป้องกันปอดืบวม
อักเสบจำากการติั้ดืเชื่�อไวรัส	COVID-19
	 สำาหรับเมน้อาหารไที่ยท่ี่�ขอแนะนำา	เช่่น	เม่�ยงคำา	 ซึึ่�งม่มะนาว
หั�นพร้อมเปลือกและหอมแดืง	นอกจำากนั�น	อาหารจำำาพวกแกงเล่ยง	ยำา	
ต้ั้มยำา	 ต้ั้มโคล้งต่ั้างๆ	 ท่ี่�ใส่หอมใหญ่	 หอมแดืง	 เห็ดืช่นิดืต่ั้าง	 ๆ	 และ
มะนาว	จำะให้ทัี่�งเคอร์ซ่ึ่ทิี่น	เบต้ั้ากล้แคน	และวิตั้ามินซ่ึ่
	 สำาหรับเครื�องดืื�มหรือนำ�าสมุนไพรท่ี่�แนะนำาคือ	 นำ�าตั้ร่ผ่ลา	 ซึึ่�ง
ช่่วยเสริมภ้มิคุ้มกันได้ืค่ะ
	 อย่างไรก็ตั้าม	ประช่าช่นควรรักษัาสุขภาพให้แข็งแรงด้ืวยการ
กินอาหารให้ครบ	 5	 หม้่	 พักผ่่อนให้เพ่ยงพอ	 วันละ	 6-8	 ช่ั�วโมง								
ออกกำาลังกายเป็นประจำำาด้ืวยนะคะ

	 1.บริษััที่	 ท่ี่อส่งปิโตั้รเล่ยมไที่ย	 จำำากัดื	 สนับสนุนนำ�าดืื�มให้แก่	
หน่วยงานราช่การ	 ด่ืานควบคุมโรค	 ตั้ามเส้นแนวเส้นที่างท่ี่อส่งนำ�ามัน	
เมื�อวันท่ี่�	13-15	เมษัายน	2563	ในช่่วงสถึานการณ์การแพร่ระบาดืของ
เชื่�อไวรัสโควิดื-19
	 2.บริษััที่	ท่ี่อส่งปิโตั้รเล่ยมไที่ย	จำำากัดื	จัำดืกิจำกรรม	“ปันนำ�าใจำ	
แที่ปไลน์ห่วงใยชุ่มช่น	 01/2563”	 เพื�อมอบถุึงยังช่่พให้กับสมาชิ่กชุ่มช่น
แนวท่ี่อส่งนำ�ามัน	เมื�อวันท่ี่�	8	พฤษัภาคม	2563	ณ	ชุ่มช่นแสงมณ่	ชุ่มช่น
ลาดืบัวขาว	และชุ่มช่นร่มเกล้า	จัำงหวัดืกรุงเที่พมหานคร
	 3.บริษััที่	ท่ี่อส่งปิโตั้รเล่ยมไที่ย	จำำากัดื	จัำดืกิจำกรรม	“ปันนำ�าใจำ	
แที่ปไลน์ห่วงใยชุ่มช่น	 02/2563”	 เพื�อมอบถุึงยังช่่พให้กับสมาชิ่กชุ่มช่น
แนวท่ี่อ	เมื�อวันท่ี่�	20	พฤษัภาคม	2563	ณ	อบตั้.หนองปลิง	และ	อบตั้.
บ้านโพ	จำ.พระนครศร่อยุธยา
	 4.บริษััที่	 ท่ี่อส่งปิโตั้รเล่ยมไที่ย	 จำำากัดื	 จัำดืกิจำกรรม	 บริจำาค
สถึานสงเคราะห์	ณ	 บ้านนนที่ภ้มิ	 เมื�อวันท่ี่�	 27	พฤษัภาคม	2563	ณ	
สถึานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนที่ภ้มิ	 จำ.นนที่บุร่	 เนื�องใน
โอกาสครบรอบการก้าวส่้ปีท่ี่�	30	ของการดืำาเนินงาน
	 5.	บริษััที่	ท่ี่อส่งปิโตั้รเล่ยมไที่ย	จำำากัดื	จัำดืกิจำกรรม	“ปันนำ�าใจำ
	แที่ปไลน์ห่วงใยชุ่มช่น	03/2563”	มอบถุึงยังช่่พให้กับสมาชิ่กชุ่มช่นแนว
ท่ี่อ	เมื�อวันท่ี่�	25	สิงหาคม	2563	ณ	อบตั้.คลองนา	จำ.ฉะเชิ่งเที่รา
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 โรู้คชิิคุน์กุน์ยัา (Chikungunya)	หรือ	โรคไข้ปวดืข้อยุงลาย	เป็นโรคติั้ดืเชื่�อท่ี่�เกิดืจำากเชื่�อไวรัส	โดืยม่ยุงลายเป็นพาหะนำาโรค	สามารถึเกิดื
ขึ�นได้ืกับทุี่กเพศ	ทุี่กวัย	แม้กระทัี่�งในเด็ืกเล็ก	โรคน่�จำะม่อาการคล้ายกับโรคไข้เลือดืออก	แต่ั้ต่ั้างกันท่ี่�ไม่ม่การรั�วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือดื	จึำงไม่พบ
ผ้้่ป่วยโรคชิ่คุนกุนยาท่ี่�ม่อาการรุนแรงมากจำนถึึงม่อาการช็่อก
 อาการ่ของโร่คชิิคุน์กุน์ยา	 เชื่�อไวรัสชิ่คุนกุนยาม่ระยะฟั้กตัั้ว	 3-7	 วัน	หลังจำากถ้ึกยุงลายกัดื	และเมื�อครบระยะฟั้กตัั้ว	 จำะม่อาการไข้ส้งขึ�น
อย่างเฉ่ยบพลัน	ม่ผื่�นแดืงตั้ามร่างกาย	ตั้าแดืง	ปวดืกล้ามเนื�อและปวดืตั้ามข้อ
 การ่รั่กษาโร่คชิิคุน์กุน์ยา	 ในปัจำจุำบันยังไม่ม่ยารักษัาโรคชิ่คุนกุนยาโดืยเฉพาะ	 รวมถึึงยังไม่ม่วัคซ่ึ่นป้องกัน	 การรักษัาจึำงเป็นไปตั้ามอาการ	
เพื�อลดือาการของผ้้่ป่วย	 เช่่น	การให้ยาลดืไข้	ยาแก้ปวดื	 ซึึ่�งผ้้่ป่วยควรดืื�มนำ�าสะอาดืปริมาณมาก	 เพื�อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดืนำ�า	และควรพักผ่่อนให้
เพ่ยงพอ
 การ่ป้องกัน์โร่คชิิคุน์กุน์ยา	ป้องกันการถ้ึกยุงลายกัดื	เช่่น	อย่้ในห้องท่ี่�ม่มุ้งลวดื	การใช้่ยาที่ากันยุง	การที่ำาลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงภายในบ้าน
และบริเวณบ้าน	จำะช่่วยป้องกันการป่วยได้ืทัี่�งโรคไข้เลือดืออก	และโรคชิ่คุนกุนยาได้ือ่กด้ืวย
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    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� 16 พัฤศจิ่กำายน้ 2563 ส่าม่ารัถืส่่งคำาตอบ้ร่ัวม่ส่น้้กำได้ท่ี่าน้ละ 1 ใบ้เท่ี่านั้�น้
 ขอส่งวน้สิ่ที่ธิ์�เฉพัาะช้ัม่ชัน้ทีี่�อาศัยอย่้ใน้เขตแน้วท่ี่อส่่งน้ำ�ามั่น้ และคลังน้ำ�ามั่น้เท่ี่านั้�น้
 เฉลยคำาตอบ้ และปรัะกำาศช่ั�อผู้้้โชัคดีใน้ช้ัม่ชัน้ส่ารัสั่ม่พััน้ธ์์ ฉบั้บ้ทีี่� 52 / ม่กำรัาคม่-เม่ษายน้ 2564

 ชิิคุุนกุุนยา โรคุร้ายจากุยุงลาย

1.คุณก่�งแก�วั วัรรัตน์์ จ.ฉะเช่ื่งเที่รา
2.คุณสุรัตน์์ แสงที่องคำา จ.ปทุี่มธานี์
3.คุณสมพงษ์์ จัน์ที่ร์ส�อง จ.พระน์ครศัรีอยุธยา
4.คุณที่องอย้� มีผู้ล จ.ปทุี่มธานี์
5.คุณอัมพร เคร่อคชื่ จ.พระน์ครศัรีอยุธยา
6.คุณจารุวัรรณ ปัน์ที่วัาย จ.สระบุัรี


