
ปะจ ำเดือน  กรกฎำคม  2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

       

       -วันที่ 12 กรกฎำคม 2562  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ควร พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลควร และประชำชนในพื้นที่ต ำบลควร ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษำ  ร่วมกับ
อ ำ เภอปง โดยขบวนเริ่ ม ต้ั งแ ต่ สี่ แยกประตูขำว จนถึ ง  วัดนำปรั ง  อ ำ เภอปง                    
จังหวัดพะเยำ  พร้อมทั้งได้เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศำสนำส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียนพรรษำ ประจ ำปี 2562 เพื่อถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดบ้ำนแสะ  หมู่ 6 
ต ำบลควร อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ  
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     -เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎำคม  2562 พ.ศ.2562 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร              
ได้จัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 
พ.ศ.2562  เพื่อเพื่อฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำประเภทศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (SAR)               
โดยนำยจำรุวัตร  กลิ่นอยู่ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ อบต.หงำว เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้
ในครั้งนี้  ณ  หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

     -เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2562  นำยสุจินต์   ค ำหล้ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วน              
ต ำบลควร เป็นประธำนกล่ำวเปิดประชุมจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมกฎหมำย    
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน             
ของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมท้ังได้หำรือเกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ              
ด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วน                
ต ำบลควร อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ 
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   -เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎำคม  2562  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พร้อม
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร  ประชำชนและเหล่ำจิตอำสำในพื้นที่ต ำบลควร ร่วมกันพัฒนำท ำควำม
สะอำดและออกพื้นท่ีตรวจลูกน้ ำยุงลำยและใส่ทรำยอะเบท ในภำชนะท่ีมีน้ ำขัง ภำยใต้
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่หมู่บ้ำนสีพรม  หมู่ที่ 4  ต ำบลควร 
อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุกำรณ์ ท ำลำยแหล่ง
เพำะพันธ์และ ภำชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน และวัด ที่เป็นแหล่งโรค 
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    -เมื่อวันศุกร์ที่  26 กรกฎำคม  2562  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
พร้อมคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร เจ้ำหน้ำที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลควร  ประชำชนและเหล่ำจิตอำสำในพื้นท่ีต ำบลควร ร่วมกันพัฒนำ
ท ำควำมสะอำดและออกพื้นที่ตรวจลูกน้ ำยุงลำยและใส่ทรำยอะเบท ในภำชนะที่มี           
น้ ำขัง ภำยใต้โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในพื้นที่หมู่บ้ำนแสะ  หมู่ที่ 6    
ต ำบลควร อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุกำรณ์ 
ท ำลำยแหล่งเพำะพันธ์และ ภำชนะเสี่ยง ในชุมชน โรงเรียน และวัด ที่เป็นแหล่ง 
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     -เมื่ อวันที่  28 กรกฎำคม 2562 เวลำ 10.00 น.  นำยสุจินต์   ค ำหล้ำ                 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พนักงำน ลูกจ้ำง อบต.ควร และเหล่ำจิต
อำสำในพื้นที่ต ำบลควร เข้ำร่วมกิจกรรมปฏิญำณตน เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ                    
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ณ บริเวณ วัดบ้ำนแสะ หมู่ที่  6 ต ำบลควร 
อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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     -เมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2562 เวลำ 10.30 น.  นำยสุจินต์  ค ำหล้ำ  
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พร้อมคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลควร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และจิตอำสำในพื้นที่ต ำบลควร
เข้ำร่วมกิจกรรม  จิตอำสำ เรำท ำควำมดี ด้วยหัวใจ “ปลูกหญ้ำแฝก”  เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ณ บริเวณ ริมตลิ่ง
ล ำน้ ำควร ถนนทุ่งต๊ึด  บ้ำนป่ำคำ  หมู่ที่  3  ต ำบลควร  อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 
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   -เมื่อวันที่  28  กรกฎำคม  2562 เวลำ 17.00น. นำยสนั่น  คนดี ประธำนสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร พร้อมคณะสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลควร 
พนักงำน ลูกจ้ำง อบต.ควร ประชำชนในพื้นที่ต ำบลควรและเหล่ำจิตอำสำ เข้ำร่วม
กิจกรรมพิธีถวำยเครื่องรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  เพื่อแสดงควำม
จงรักภักดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ  ณ  ที่ว่ำกำรอ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ 



ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  2562 

อบต.ควร เลขท่ี 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
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โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงลายเป็นพาหะน าโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ พบ
มากในเด็กวัยเรียน 
โรคไข้เลือดออกระบาดใหญ่ครั้งแรกที่ฟิลิปปนิส์ ในปี พ.ศ. 2497 ในประเทศไทยระบาดครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพฯ จากนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหัวเมือง
ใหญ่ ที่มีการคมนาคมสะดวก สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด ต่างจากอัตรา
ป่วยตายลดลงอย่างมาก แสดงว่า พัฒนาการด้านการรักษาพยาบาลดีขึ้น แต่ประชาชนยัง
ขาดความร่วมมือต่อการป้องกันควบคุมโรค 
สาเหตุ 
เกิดจากเชื้อไวรัส มี 4 ชนิด ดังนั้นถ้ามีการติดเชื้อชนิดใดแล้วจะท าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อ
เชื้อชนิดนั้นไปตลอดชีวิต  และจะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกี อกี 3 ชนิดในช่วงส้ันๆ ไม่ถาวร 
ประมาณ 6-12 เดือน หลังจากระยะนี้แล้ว คนที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกี ชนิดหนึ่งอาจติดเชื้อ
ไวรัสเดงกี ชนิดอื่นที่ต่างไปจากครั้งแรกได้ เป็นการติดเชื้อซ้ า    ซึ่งถอืว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่
ท าให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
การติดต่อ 
โรคไข้เลือดออกตดิต่อถึงกันได้โดยมียุงลายบ้าน เป็นพาหะน าโรคที่ส าคัญ โดยยุงตัวเมียกัด
และดูดเลือดผู้ป่วยในระยะไข้สูง และฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วัน จากนั้นเมื่อยุงตัวนี้ไป
กัดคนปกติ ก็จะปล่อยเชื้อไวรัสไปยังผู้ที่ถูกกัด เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายคน และผ่านระยะฟักตัว
ประมาณ 5-8 วัน (สั้นท่ีสุด 3 วัน - นานที่สุด 15 วัน) ก็จะท าให้เกิดอาการของโรค
ได ้ส าหรับเชื้อเดงกีนี้จะอยู่ในตัวยุงนั้นตลอดชีวิตของยุง คอื ประมาณ 45 วัน 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โรคไข้เลือดออก 
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อาการ 
หลังจากได้รับเชื้อจากยุงประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการค่อนข้างเฉพาะ 4 ประการ ดังนี้ 
1.ไข้สูงเฉยีบพลัน (38.5 – 40 องศาเซลเซียส) ประมาณ 2-7 วัน หน้าแดง ปวดกระบอกตา 
เบื่ออาหาร อาเจียน ส่วนใหญ่จะไม่มีน้ ามูกไม่ไอ 
2. มีอาการเลือดออก เส้นเลอืดเปราะ แตกง่าย มีจุดเลอืดออกเล็ก ๆ ตามแขน ขา ล าตัว รักแร้ 
มีเลอืดก าเดา เลือดออกตามไรฟัน อาจมีอาเจียนและอุจจาระสีด า 
3. มีปวดท้อง   ส่วนใหญ่จะคล าพบตับโตได้ประมาณวันท่ี 3-4 นับแต่เริ่มป่วย 
4. มีภาวะช็อก ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง เนื่องจากมีการรั่วของเลือด 
ออกไปยังช่องปอดและช่องท้อง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเกิด
ได้ต้ังแต่วันท่ี 3 ของโรค ผู้ป่วยจะมีอาการ กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบาเร็ว  ความดัน
โลหิต แคบ  ส่วนใหญ่ จะรู้สติ พูดรู้เรื่อง กระหายน้ า อาจมีอาการปวดท้องกะทันหันก่อนเข้าสู่
ภาวะช็อก ถ้ารักษาไม่ทัน จะมอีาการ ปากเขียว ผิวสมี่วง ๆ ตัวเย็นชืด จับชีพจรและวัดความ
ดันไม่ได้ ความรู้สติเปลี่ยนไป และจะเสียชีวติภายใน 12 - 24 ชั่วโมง ในรายท่ีไม่รุนแรง เมื่อให้
การรักษาในช่วงระยะส้ันๆ ก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 

การรักษา 
ไม่มีการรักษาที่เฉพาะและไม่มีวัคซีนป้องกัน ให้การรักษาแบบประคับประคอง ตามอาการ โดย
ให้ยาลดไข้ แนะน าให้ใช้ยาพาราเซตามอล ให้น้ าให้เพยีงพอ และพักผ่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้
ส่งต่อผู้ป่วยไปพบแพทย์   เมื่อผู้ป่วยไข้เลือดออก จะมีไข้สูง 4-5 วัน (พบร้อยละ 70)  ซึ่งวันที่
เป็นระยะวิกฤต/ช็อกจะตรงกับวันที่ไข้ลง หรือไข้ต่ ากว่าเดิม จึงพงึระลกึเสมอว่าวันที่ 3 ของโรค 
เป็นวันท่ีเร็วท่ีสุดที่ผู้ป่วยไข้เลือดออกมีโอกาสช็อกได้  และระหว่างที่ผู้ป่วยมีอาการช็อก จะมี
สติดีสามารถพูดจาโต้ตอบได้ จะดูเหมอืนผู้ป่วยท่ีมีแต่ความอ่อนเพลียเท่านั้น ให้รีบน าผู้ป่วยส่ง
ต่อโรงพยาบาลระดับสูงทันที 
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การป้องกันโรค 
โรคไข้เลือดออก สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การป้องกันควบคุมโรคท่ีส าคัญ จึงต้อง
ไม่ให้ยุงกัด โดยเฉพาะในผู้ป่วย โดยการลดจ านวนยุงตัวเต็มวัย และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ซึ่ง
จะต้องท าให้ครอบคลุม   ทุกครัวเรือน ต่อเนื่องและสม่ าเสมอตลอดทั้งปี   มีวิธีปฏิบัติ  ดังนี ้
1. วิธีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
คอื สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดจ านวนยุงตัวเต็มวัยและแหล่งเพาะพันธุ์ให้
ได้มากที่สุด โดยมีข้อแนะน าส าหรับสถานศกึษา ได้แก่ 
- ด าเนินการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศกึษา ทุก 7 วัน 
- ให้ความรู้และค าแนะน าแก่นักเรียนเกี่ยวกับ วงจรชีวติของยุง  การแพร่เชื้อ 
และวิธีป้องกัน 
1.1 ทางกายภาพ  ได้แก่ การปิดภาชนะกักเก็บน้ าด้วยฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไป
วางไข่  อาจจะใช้ผ้ามุ้ง ผ้ายางหรือพลาสติกปิดและมัดไว้ ภาชนะท่ียังไม่ใช้ประโยชน์ควรจะคว่ า 
มิให้รองรับน้ า ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้สะอาด สิ่งของเหลือใช้    เช่น  กะลา กระป๋องควรเผา
หรือฝัง แจกันดอกไม้สดควรเปลี่ยนน้ าทุก 7 วัน วิธีการเหล่านี้ต้องท าอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
1.2 ทางชีวภาพ  คอื การปล่อยปลากินลูกน้ าลงในภาชนะเก็บกักน้ า เช่น โอ่งตุ่ม 2-4 ตัว หมั่น
ดูแลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  วิธีนี้ง่ายประหยัดและปลอดภัย 
1.3 ทางเคมี  โดยใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บน้ าใช้  ควรใช้เฉพาะภาชนะท่ีไม่สามารถปดิหรือ 



อบต.ควร เลขท่ี 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  2562 

2. วิธีการลดยุงตัวเต็มวัย มีดังนี้ 
2.1 ใช้ไม้ตยีุง ใช้น้้าผสมน้้าสบูห่รือผงซักฟอก ฉีดพน่ให้ถูกตัวยุง 
2.2 การพ่นเคมีก้าจัดยุงตัวเต็มวัย เป็นวิธีควบคุมยุงที่ใหผ้ลด ีแตใ่ห้ผลระยะสัน้ ราคาแพง  ผู้ปฏิบัติ
ตอ้งมีความรู้  เพราะเคมีภัณฑ์ อาจเป็นพษิต่อคนและสัตว์เลีย้ง จึงควรใชเ้ฉพาะเมื่อจ้าเป็น 
3. การป้องกันยุงกัด โดยนอนในมุ้ง ทายากันยุง ใช้สมุนไพร/พัดลมไล่ยุง ใส่เสื้อให้มิดชิด หลีกเลี่ยงที่
มืด ทบึ อับ ชืน้ 

 


