
อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร 0 544 49088  / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  2564 

   -เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2563  เวลา 06.30 น. นางสาวณัชรัตน์   ขยัก  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลควร  เข้าร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและ
พิธีถวายบังคมหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้าย  วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  
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    - เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  เวลา 06.00 น.-08.00 น. นางสาวณัชรัตน์  ขยัก                       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน                      
ต าบลควร เข้าร่วมจุดบริการร่วมในพื้นที่ บ้านดงเจริญ  หมู่ที่ 11  โดยร่วมกับผู้น า
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้น               
ต าบลควร  ณ  จุดคัดกรองบริเวณถนนสายหลักบ้านห้วยขุ่น หมู่ที่ 11 ต าบลควร 
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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 - เมื่อวันที่  2- 16 ธันวาคม 2564  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปฏิบั ติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้                           
นางวรรณี  ธะนะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ด าเนินการลงพื้นท่ี(สอบเคส)จัดเก็บ
ข้อมูลจากผู้ปกครองเด็กยากไร้ เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กยากไร้ ในพื้นที่
ต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา และขอขอบคุณก านันต าบลควร และผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่ต าบลควรทุกท่าน ในการประสานงานการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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 -เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564  นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลควร ลงพื้นที่แจกถุงปันสุขส่งก าลังใจแด่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุยากไร้ ผู้ป่วย
ครอบครัวฐานะยากจน รวมจ านวน 10 ราย ได้แก่ บ้านห้วยขุ่น, บ้านวังบง, บ้านป่าคาใหม่, 
บ้านป่าคา,บ้านควรดง ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวณัชรัตน์  ขยัก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้มอบหมายให้นางวรรณี  ธะนะ 
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, 
ประธาน อสม. ,ประธาน อพม. ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดเตรียมข้อมูลครัวเรือน
เปาะบาง ร่วมพิจารณาจัดล าดับการให้ความช่วยเหลือเด็ก ในครอบครัวยากจน พิจารณา
การปรับบ้านผู้สูงอายุ,คนพิการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
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  -เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร                       

ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ต าบลควร เพื่อร่วมพิจารณาแผนสุขภาพต าบลควร ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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    -เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26  ธันวาคม  2564 องค์การบริหารส่วนต าบลควร 
ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) ร่วมกันส ารวจ
ประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทลุ่มน้ า
ภายใต้สภาพความเสี่ยง และสภาพภูมิอากาศที่อ่อนไหว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมแก่ กลุ่มตัวอย่างจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาค
เกษตรกร  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลควร อ าเภอปง                  
จังหวัดพะเยา 
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    -เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้มอบใบ
ประกาศนียบัตร พร้อมมอบเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์วัสดุ              
เหลือใช้  ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
ชุดที่ 3 แผนงานที่ 2  กิจกรรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล  โดยนางสาวณัชรัตน์  ขยัก  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน                    
ต าบลควร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะดังกล่าว ณ หอประชุมประจ าหมู่บ้านควรดง  
หมู่ที่ 1 ต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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    -เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564  องค์การบริหารส่วนต าบลควร  ได้มอบตะกร้า        
เพื่อคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 แผนงานที่ 2  โดยนางสาวณัชรัตน์  ขยัก  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร เป็นผู้มอบ
ตะกร้าดังกล่าว ณ หอประชุมประจ าหมู่บ้านควรดง  หมู่ที่ 1 ต าบลควร อ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา 
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  -วันที่ 28 ธันวาคม 2564  นายนิกร ยะกะจาย นายอ าเภอปง เป็นประธานกล่าวเปิด                      
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควรครั้งแรก โดยมี นางสาวณัชรัตน์  ขยัก               
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควร,  
ส.ต.อ.เกษม กลิ่นชิด ท้องถิ่นอ าเภอปง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
จ านวน 11 ท่าน  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  เพื่อด าเนินการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลควร  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน             
ต าบลควร  อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
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      -เมื่อระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วน

ต าบลควร ได้จัดต้ังจุดบริการประชาชน ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี อบต.ควร ,อปพร.ต าบลควร 
ร่วมกับ ก านันผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน  โดยมีท่านนายก อบต.ควร 
นายธงศักดิ์ แสงจันทร์ ได้มาให้ก าลังใจ (ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เพื่อบริการประชาชนแก่              
ผู้สัญจรบนท้องถนน และเพื่อกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ณ หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลควร 
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
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การดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับหน้าหนาว 

บทความอ้างอิง จาก  นพ.ชิดเวทย์ วรเพียรกุล อายุรแพทย์ รพ.วภิาวดี 

https://www.vibhavadi.com/Health-expert/byDoctors/detail/472 

 เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ ในช่วงฤดูหนาวอาจท าให้หลายท่านป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ 
แต่ส าหรับบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ เมื่อเจออากาศเย็นๆ คงท าให้มีอาการมีแพ้มากขึ้น เช่น 
จาม น้ ามูกไหล หรือบางคนที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรังอยู่ก่อนแล้ว ก็อาจมีอาการ
หอบมากขึ้นได้ โดยเฉพาะย่ิงถ้าตดิ ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย คงแย่แน่เลยครับ 
เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดี จะลดโอกาสการ
เจ็บป่วยลง ลองปฏิบัติตาม 8 วธิี ในการดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับช่วงหน้าหนาว 
     1. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการรับประทานอาหารท่ีมปีระโยชน์
ครบ 5 หมู ่ ดื่มน้ ามาก ๆ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพยีงพอ 
     2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และไม่ควรใช้ของ
ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า จาน ชาม ช้อน เป็นต้น 
     3. อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัด 
     4. หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม และไม่คลุก
คลี กับผู้อ่ืนและหมั่นล้างมือบ่อย ๆ 
     5. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และยาเสพติดต่าง ๆ เนื่องจากอาจท าให้สุขภาพ
ร่างกาย เสื่อมโทรม มโีอกาสติดเชื้อได้ง่าย 
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สาระน่ารู ้

6. ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องจากเราอาจไปสัมผัสกับเชื้อโรคท่ีอยู่ตามสิ่งของต่าง ๆ เช่น ราว
บันได  ลูกบดิ ประตู แก้วน้ า เป็นต้น โดยล้างมือด้วยสบู่ธรรมดา 15-20 วินาท ีหรือใช้
น้ ายา ล้างมืออื่น ๆ  
     7. รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงท่ีมีอากาศเปลี่ยนแปลง ในที่ที่
หนาวมาก ควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย 
     8. ดูแลเรื่องผิวหนัง โดยการท าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ถ้า
อากาศหนาวมาก ไม่อาบน้ านาน ๆ ในที่ท่ีหนาวมาก หลังอาบน้ าควรทาโลชั่นหรือน้ ามัน
ทาผิว  ในกรณีที่มีปัญหาริมฝีปากแตก ควรทาด้วยลปิสติกมันและไม่ควรเลยีริมฝปีาก
บ่อย ๆ 
         เราควรหมั่นคอยดูแลสุขภาพตลอดเวลา เพราะจะเป็นการป้องกันโรคท่ีดีท่ีสุด 
และไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ การที่เราสุขภาพท่ีดี อาจท าให้
เราเจ็บป่วยน้อยลง 
         อย่าลืมนะครับว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” 

การดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับหน้าหนาว 

บทความอ้างอิง จาก  นพ.ชิดเวทย์ วรเพียรกุล อายุรแพทย์ รพ.วภิาวดี 
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