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 องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันได�มอบให�กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดทํา                                         
โครงการจัดงานตักบาตรเทโวประจําป%ตําบลดานแมคํามัน (วัดใหมเจริญสุข) ประจําป% 2560                                                    
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560                                                                                   
วัตถุประสงค�  1. เพ่ือสงเสริมให�ประชาชนรวมสืบสานอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน                                                                    
  2. เพ่ือให�เด็ก เยาวชน กลุมสตรี ผู�สูงอาย ุและประชาชนได�เข�ารวมกิจกรรมทางศาสนา 
      รวมทําบุญตักบาตรเทโว                                                                                                                         
  3. เพ่ือให�เด็ก เยาวชน กลุมสตรี ผู�สูงอาย ุและประชาชน ได�ทํากิจกรรมรวมกัน  
      เสริมสร�างความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
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วันปEยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป% เปFนวันคล�ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยูหัวพระองค�ทรงเปFนที่รักใครอยางล�นเหลอืของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ พระองค�จึงได�รับการถวายพระราชสมัญญานามวา “สมเด็จพระปEยมหาราช” ซึ่งมีความหมาย
วา “พระมหากษัตริย�ที่ทรงเปFนที่รักยิ่งของปวงชน” ด�วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได�
ประกาศให�วันที่ 23 ตุลาคม เปFน “วันปEยมหาราช” 

นายกองค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พร�อมด�วยข�าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา อบต. 
กํานัน ผู�ใหญบ�าน และหนวยงานราชการตางๆของอาํเภอลับแล เข�ารวมกิจกรรมวันปEยมหาราช ในวันที่ 23 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณหน�าที่วาการอําเภอลบัแล   

 

 

 

 

 

 
พิธีเป?ดงาน วันป?ยมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถายรวมคณะผู5บริหาร พนักงาน เจ5าหน5าที่ และ ส.อบต.ดานแมคํามัน 
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 องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ได5มีการจัดนิทรรศการ โครงการเก่ียวกับนํ้า ของพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีการจัดทําโรงทาน ณ วัดพระแทนศิลาอาสน� อําเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ� ซึ่งเปLนสถานทีพ่ระเมรุมาศจําลอง ของจังหวัดอุตรดิตถ� และเปLนสถานที่วางดอกไม5จันทน� เพือ่ให5
ประชาชนที่เข5ารวมงานได5ชมนิทรรศการตางๆ และถายภาพเปLนที่ระลึก และน5อมนําหลักปรัชญาของในหลวง       
รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช5ในชีวิตประจําวันซึ่งมีองค�กรปกครองสวนท5องถ่ินในอําเภอลับแลได5รวมกันจัดนิทรรศการ             
พระราชกรณียกิจ ตางๆของพระองค�ทาน    อยางสวยงามและสมพระเกียรติ   

 

 

 

 

 
 
          ภาพถายคณะทานผู5วาเข5าชมนิทรรศการ         ภาพถายคณะผู5บริหารและ ส.อบต.ดานแมคํามัน 
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องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามันได�กําหนดจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป% 
2560 ในวันที ่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ณ บริเวณวัดดานแมคํามัน เพื่อสงเสริมให�ประชาชนตําบล               
ดานแมคํามัน รวมสืบสานอนุรักษ�วัฒนธรรม ประเพณีท�องถ่ิน และระลึกถึงคุณคาของนํ้า หรือแมน้ําลําคลอง             
อันเปFนสิ่งจําเปFนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย� ทุกคนได�มีสวนรวมในการอนุรักษ� และฟMNนฟู ประเพณี อันดี
งามของไทย ให�สืบทอดคงอยูตอไป และมีการแขงขันเรือพายเล็กประเภท 3 ฝ%พาย มวยทะเล กิจกรรมเสีย่ง
ดวงกับหนูนาพาโชค สอยดาว การแสดงของนักเรียนในเขตพื้นทีต่ําบลดานแมคํามัน มหกรรมอาหาร และ
รวมสนุกกับรําวงย�อนยุค  

 

 

 

 

 

 
พิธีเป?ดงานการแขงขันเรือพายประเภท 3 ฝ�พาย และมวยทะเล 

 

  

 

 
 

ภาพบรรยากาศการแขงขัน 
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พิธีเป?ดงานโครงการประเพณีลอยกระทง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมตางๆ และบรรยากาศภายในงาน 
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 องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน ได5เข5ารวมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดอุตรดิตถ� ขององค�การบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ� ณ สนามกีฬาฟุตซอล สนามกีฬาหมอนไม5 
จังหวัดอุตรดิตถ� ในวันท่ี 21  ธันวาคม  2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. นําโดยทาน                             
นายกเวช  ออนวงษ�  นายกองค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน พร5อมด5วยพนักงาน เจ5าหน5าท่ี
องค�การบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน  
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สาระนารู5 เตือนภัย 6 โรคยอดฮติ! ท่ีมากับหน5าหนาว 

 หน5าหนาว หรือ ฤดูหนาว เปFนชวงของเวลาที่อากาศจะเย็นลงจากเดิม และในบางพื้นที่อาจจะเย็นลงโดย
เฉียบพลัน ทําให�อุณหภูมิภายในรางกาย ของเราต�องปรับอยางรวดเร็ว เพื่อรับกับอุณหภูมิภายนอก จากสภาวะอากาศ
แบบน้ี ทําให�เกิดโรคได�งายกวาปกติ โดยเฉพาะในกลุมของเด็กวัยกําลัง ผู�สูงอายุ และผู�ที่มีอาการปQวย หรือสุขภาพไมคอย
แข็งแรงมาอยูแล�ว ซ่ึงคนในกลุมเหลาน้ี ต�องระมัดระวัง 6 โรคที่มากับหน�าหนาว คือ ไข5หวัด, ไข5หวัดใหญ, ปอดบวม, ไข5
หัด, อุจจาระรวง และไข5สุกใส แคได�ยินช่ือก็นากลัวแล�ว เราจึงควรศึกษาเร่ืองของอาการ และการรักษาไว�เพื่อเปFนการ
ปCองกัน กอนที่จะเกิดกับคนใกล�ชิด หรือแม�แตตัวเราเอง 

1. โรคไข5หวัด 

ไข�หวัดถือวาเปFนโรค ที่สามารถเปFนได� แทบจะทุกฤดูกาล แตในหน�าหนาว จะเปFนได�งายและบอยข้ึน มากกวาปกติถึง 2 
เทา ทําให�เราประมาทกับโรคที่ดูจะธรรมดาน้ีไมได� เพราะถ�าดูแลรักษาอาการไมดี หรือไมดีขึ้น ก็อาจจะทําให�กลายเปFน
ไข�หวัดใหญไปได�งาย ๆ สําหรับไข�หวัดน้ัน เกิดจากเช้ือไวรัส ที่ทําให�เกิดโรคในทางเดินหายใจ เช้ือที่พบงายคือเช้ือ "ไรโน
ไวรัส" ทีท่ําให�เกิดโรคไข�หวัดธรรมดาที่มักจะ เกิดอาการ คัดจมูก, นํ้ามูกไหล, ไอจาม, คันคอ เปFนอาการนํา แล�วก็จะเริ่มมี
ไข� หนาวส่ัน ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามตัว 

2. โรคไข5หวัดใหญ 

ไข�หวัดใหญเปFนโรคที่อาการจะคล�าย ๆ กับไข�หวัดธรรมดา แตจะมีอาการที่รุนแรงกวา และอาจทําให�ถึงข้ันเสียชีวิตได� 
ไข�หวัดใหญ เกิดจากการติดเช้ือ ของระบบทางเดินหายใจอยางเฉียบพลัน เช้ือต�นเหตุเปFน "อินฟลูเอ็นซาไวรัส" จะทําให�
มีอาการ หนาวส่ัน, ไข�ขึ้นสูง, เจ็บคอ, ปวดเมื่อยกล�ามเน้ือและศรีษะอยางรุนแรง และอาจมีอาการคล่ืนไส� อาเจียนรวมด�วย 

3. โรคปอดบวม 

ปอดบวมคือภาวะปอดอักเสบ จากเชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อไวรัสที่มีมากเกินไป จนทําให�มีหนอง และสารปนเปMNอนอยาง
อ่ืนในถุงลม สาเหตุมักจะอยูในนํ้าลาย และเสมหะของผู�ปQวย สามารถแพรกระจายออกมาเวลาไอ จาม  หรือการสําลัก
นํ้าลาย เศษอาหาร และนํ้ายอย อาการเดน ๆ คือ ไอ, จาม, มีเสมหะมาก, แนนหน�าอกจนหายใจไมออก, คัดจมูก แล�วเร่ิม
มีไข�สูงเกิน 2 วัน โรคปอดบวมมักจะพบหลังจากการเปFนไข�หวัดเรื้อรัง หรือในคนที่โรคหอบหืด พบบอยในฤดูหนาว 
โดยเฉพาะกับกลุม คนชรา และเด็กเล็กอายุระหวาง 5 - 10 ขวบ หรือตํ่ากวา 

4. ไข5หัด 

หัดเปFนโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสที่เรียกวา "รูบีโอราไวรัส" เปFน RNA ไวรัสที่พบได�มากในจมูก และลําคอของผูที่เปFน อาการ
ของโรคจะคล�ายไข�หวัด คือมีไข�กอน แล�วจึงมีนํ้ามูก มักไอแห�งตลอดเวลา ตาและจมูกจะแดง ในเด็กจะมีไข�สูงประมาณ 3 
- 4 วัน แล�วจึงข้ึนผ่ืนแดง ๆ ที่หลังหู ลามไปยังหน�า และรางกาย ผ่ืนจะคอย ๆ โตข้ึน และมีสีเข�มข้ึน สังเกตได�วากอนหน�าที่
เด็กจะเปFน จะมีตุมใส ๆ ข้ึนในปาก ตรงกระพุ�งแก�มและฟXนกรามบน ซ่ึงจะเปFนตุมที่เกิดเฉพาะในโรค "หัด" เทาน้ัน และจะ
ข้ึนอยางรวดเร็วภายใน 24 ชม. พอผ่ืนออกได�ประมาณ 2 - 3 วัน อาการก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพียงแตส่ิงที่ต�องระวังคือ โรค
แทรกซ�อน เชน ปอดบวม, อุจจาระรวง, สมองอักเสบ 
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5. โรคอุจจาระรวง 

อุจจาระรวงสวนใหญมีสาเหตุมาจาก "เชื้อโรต5าไวรัส" และมักพบในเด็ก อายุต่ํากวา 5 ขวบ ที่พบบอยที่สุดคือเด็กอายุ 6- 
12 เดือน เพราะเด็กในวัยน้ี กําลังเปFนวัยเรียนรู� และชอบที่จะหยิบของทุกส่ิงเข�าปาก โดยที่เช้ือตัวน้ี จะแฝงอยูในส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวเด็ก มักจะพบได�มากในชวง เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ� อาการของโรค คือเด็กจะถายเหลวเปFนนํ้า จะมีอาการไข�
และอาเจียนรวมด�วย มักมีก�นแดง โดยปกติแล�ว อาการถายเหลวจะหายภายใน 3 - 7 วัน แตก็ยังต�องดูแลใกล�ชิด และ
สังเกตลักษณะ ของอุจจาระด�วยวา มีเลือด หรือมูกเลือดปนออก มาด�วยหรือไม ถ�ามีปนออกมาแล�วมีอาการหวัดรวมด�วย
ให�รีบไปพบแพทย� เพื่อทําการรักษาตอไป 

6. ไข5สุกใส 

เปFนโรคที่เกิดจากเช้ือ "วาริเซลลาไวรัส" หรือ "Human herpesvirus type 3" ติดตอได�โดยการสัมผัสตุมนํ้าใสโดยตรง 
หรือการสัมผัสของใช� เชน แก�วนํ้า, ผ�าเช็ดหน�า เช็ดตัว, ผ�าหม, ที่นอน หรือสูดหายใจเอาละอองของตุมนํ้าเข�าไป พบมาก
ในเด็กวัยเรียนที่มีอายุต่ํากวา 15 ป% โดยเฉพาะในเด็กอายุ 5 ขวบข้ึนไป ในผู�ใหญจะพบได�น�อยกวา มักจะเกิดกับผู�ที่ยังไม
เคยเปFนโรคน้ีมากอน สําหรับคนที่เคยเปFนแล�ว ก็จะไมกลับมาเปFนอีก โรคสุกใสจะมาในชวงปลายฤดูหนาว เดือนมกราคม 
- มีนาคม แตก็พบได�ประปรายตลอดทั้งป% อาการจะมีไข�ต่ํา ๆ , เบ่ืออาหาร, ปวดเมื่อยตามรางกาย อาการจะคล�าย ๆ 
ไข�หวัดใหญนํามากอน แตจะมีผ่ืน หรือตุมข้ึนตามมาทันที เริ่มแรกจะข้ึนเปFนผ่ืนแดงกอน แล�วก็จะกลายเปFนตุมนํ้าใส ๆ 
และมีอาการคัน ตอมาก็จะกลายเปFนหนอง ตุมจะข้ึนตามไรผม แล�วลุกลามไปยัง หน�า แขน ขา ลําตัว และแผนหลัง จะ
ทยอยข้ึนจนหมดทั้งตัว ภายใน 4 วัน หลังจากน้ัน จะแห�งและตกสะเก็ดไปเองใน 5 - 10 วัน และอาการไข�ก็จะเร่ิมคอย 
ๆ ดีขึ้น  

 ทั้ง 6 โรคน้ี เปFนโรคที่เกิดข้ึนได�ดี ในชวงฤดูหนาว เพราะติดตอได�งายแคการไอ, จาม หรือแคสัมผัสกัน ทางกรม
ควบคุมโรค จึงได�มีการออกประกาศเตือนโรคเหลาน้ี ในฤดูหนาวของทุกป% โดยเฉพาะในกลุมที่มีความเส่ียงสูง และผู�ที่เปFน
โรคเรื้อรังอยางเชน โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคปอด, และโรคโลหิตจาง เน่ืองจากมีระดับภูมิต�านทานโรคต่ํา จึงควรที่จะ
ดูแลตัวเองเปFนพิเศษ ทํารางกายให�อบอุน ดูแลสุขภาพให�แข็งแรง ออกกําลังกายสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน� ให�ครบทั้ง 5 หมู รักษาความสะอาด ล�างมือทุกครั้งที่สัมผัสส่ิงสกปรก ไมดื่มแอลกฮอลล� ของมึนเมาทุก
ชนิด ทั้งน้ีเพื่อให�รางกาย ของเราได�สดใสแข็งแรง ต�านทานโรคร�าย และโรคแทรกซ�อนตาง ๆ ได�อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 


