
อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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  เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2563  เวลา 06.30 น. นายสุจินต์ ค าหล้า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร มอบให้ นายบุญชม  ศรีพรม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนต าบลควร เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราช
กุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้าย               
วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช                 
บรมนาถบพิตร  ณ ศาลาประชาคมอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  
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    เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2563  เวลา 17.00 น. นายสุจินต์ ค าหล้า นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลควร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนต าบลควร เข้าร่วมพิธีจุดเทยีนเพื่อสดุดพีระเกยีรติ
คุณและน้อมร าลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ ศาลา
ประชาคมอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  
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    เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  นายสุจินต์ ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร เจ้าหน้าที่พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต าบลควร  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อกัก
เก็บน้ าส าหรับการเพาะปลูกงานเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน และเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้
เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ( ก า นั นส า รอ ง  ศ รี พ รม )  หมู่ ที่  4  ต าบลควร  อ า เ ภอป ง                      
จังหวัดพะเยา 
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    องค์การบริหารส่วนต าบลควร             
ไ ด้ จั ด ตั้ ง จุ ด บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น 
พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณ
หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 
วันที่ 4  มกราคม  2564  เพื่อสกัด
จุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ
ใช้ถนนของคนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้
ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่อราชการ
หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ 
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สาระน่ารู้ โควดิ 19 กับการตดิเชื้อทางผิวหนัง อะไรคือช่องทางหลักของการตดิเชื้อ 
พร้อมไขข้อสงสัย การสัมผัสเหงื่อไม่ติดเชื้อโควิด จรงิหรือไม ่

เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย ไดโ้พสต์ข้อมูลสาระน่ารู้เรื่อง “      
โควดิ-19 กับการติดเชื้อทางผิวหนัง" โดย ศ. ดร. นพ.ประวติร อัศวานนท์ หัวหน้าสาขาวชิา
ตจวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่าย
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่รวบรวมข้อมูลและไขข้อสงสัยต่าง 
ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาอธิบายในแบบท่ีเข้าใจง่าย ดังนี้ 
          1. เชื้อโควดิ 19 มีโอกาสล่องลอยอยู่ในอากาศ 
          - โดยเฉพาะในพื้นที่อับ แต่ในสภาพปกตทิี่อากาศถ่ายเท เชื้อจะฟุ้งหรือ
แพร่กระจายได้ไม่ไกล 
          2. ช่องทางหลักที่เชื้อจะแพร่ได้ คอื ฝอยละอองจากการไอ จาม หรือพูดเสยีงดัง ๆ 
          - ฝอยละอองเหล่านี้จะตกอยู่บนโต๊ะ ปุ่มลฟิต์ ราวบันได และพื้นผิวต่าง ๆ จึงต้อง
ระวังการสัมผัสสารคัดหล่ังโดยไม่รู้ตัว 
          จริงหรือไม่ การสัมผัสเหงื่อไม่ติดเชื้อ COVID-19 
          - เนื่องจากเหงื่อไม่ใช่สารคัดหล่ัง และไวรัสอยู่ในระบบทางเดินหายใจ การสัมผัส
เหงื่อจึงไม่ติดเชื้อโควดิ 
          เชื้อโควดิ 19 ติดบนเส้นผมได้หรือไม่ 
          - ขึ้นอยู่ว่าได้รับเชื้อจากสารคัดหล่ังหรือไม่ หากได้รับละอองฝอยน้ าลายของผู้ป่วย
โควดิ 19 ก็มีโอกาสติดเชื้อ และเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่าเชื้อนั้นจะอยู่บนเส้นผมได้นาน
เท่าไร เมื่อกลับบ้านควรรีบอาบน้ าและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย 

ท่ีมาhttps://covid-19.kapook.com/view235847.html 
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    รังสียูว ีสามารถฆ่าเชื้อโควดิไดห้รือไม่ 
          - รังสียูวซีีสามารถฆ่าเชื้อได้ แต่ยูวีซีบางชนิดต้องใช้โดยไม่ให้โดนผิวหนงั
หรือดวงตา เหมาะส าหรับการอบห้องที่ไม่มีคนอยู่ เช่น เปดิไว้ข้ามคืน ไม่ควรใช้ติด
ในซุ้มให้คนเดินผ่านหรือในตู้ เพราะไม่ช่วยในการป้องกันการตดิเชือ้ ในปัจจุบันเริ่ม
มีการผลติยูวซีีที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

 

ท่ีมาhttps://covid-19.kapook.com/view235847.html 
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