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ทักทายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน
...สวัสดีครับ...

วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้รวบรวม
รายละเอียดที่บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจ โครงการต่างๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 5 ปี 
พ.ศ .2561-2565 โดยใช้ งบประมาณขององค์การบริหารส่วน            
ต าบลด่านแม่ค ามันและเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นที่ได้ประสานโครงการ
มาให้แก่ประชาชนต าบลด่านแม่ค ามัน เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรือง
ให้แก่ต าบลด่านแม่ค ามันต่อไปในอนาคต



สารบัญ
เรื่อง หน้า

- องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามันต้อนรับคณะ
ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและ
เยาวชน
- โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนและประชาชนปกป้อง  
ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
- องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามันมอบถุงยังชีพและ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ ประจ าปี 2565
- สาระน่ารู้ เรื่อง Long COVID คืออะไร ?
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คณะที่ปรึกษา

นายเวช  อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน
นายบุญรัตน์  ฝางแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน
นายสมคิด  แสนสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน
นายบุญยง จินาปัน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน
นางนคภิญญ์ เมฆธูป บรรณาธิการ
นายภาณุวัฒน์ ทิพย์ปัญญา ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางนงคราญ อ่อนวงษ์ ที่ปรึกษา
นางสาวปิยพร อ่อนวงษ์ ที่ปรึกษา
นางสาวเบญจมาศ แย้มชื่น ผู้จัดท าและรวบรวมข้อมูล



องค์การบริหารสว่นต าบลดา่นแม่ค ามันต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม
ศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธเิดก็และเยาวชน

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายเวช  อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามันต้อนรับ
คณะตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน สถาบันครอบครัว ประจ าต าบล
ด่านแม่ค ามัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1



โครงการปลกูจิตส านึกเยาวชนและประชาชนปกป้องผนืป่า    
และทรพัยากรธรรมชาติ

นาย เ วช   อ่ อนวงษ์  นายกอ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต า บลด่ านแม่ ค า มั น  มอบหมาย ให้                    
นายบุญรัตน์  ฝางแดงและนายสมคิด แสนสิทธิ์ พร้อมด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
ด่านแม่ค ามัน ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมโครงการปลูกจิตส านึกเยาวชน และประชาชนปกป้องพื้นป่า          
และทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามันมอบถุงยังชพี
และฉีดพน่ยาฆ่าเชือ้ใหก้ับผู้สัมผสัเสี่ยงสงู

นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน พร้อมด้วยรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน ผู้น าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อสม . 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามันลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และมอบเครื่อง
อุปโภค บริโภคของใช้จ าเป็นให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในเขตพื้นที่ต าบลด่านแม่ค ามัน
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โครงการปรับสภาพแวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกให้
เหมาะสมและปลอดภยัส าหรบัผู้สงูอายุ ประจ าป ี2565

นายเวช อ่อนวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่ค ามัน มอบหมายให้   
กองสวัสดิการสังคม และกองช่างลงพื้นที่ประมาณการบ้านคนพิการที่ได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 2 หมูที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7
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ภาวะ Long COVID มีกี่ประเภท สังเกตอาการอย่างไร ?
ภาวะ Long COVID ถูกแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งแบ่งแยกตามลักษณะอาการดังนี้
1. ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการใหม่ หรืออาการเดิมไม่หายไป (New or ongoing symptoms)
คือการที่ผู้ป่วยโรค โควิด-19 (COVID-19) มีอาการยาวนานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายเดือนหลังจาก 
ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) เป็นครั้งแรก มักพบในคนไข้อาการรุนแรงตั้งแต่ต้น และทวีคูณความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อออกก าลังกายหรือใช้สมาธิจดจ่อมาก ๆ โดยมีอาการ
2. ภาวะที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความผิดปกติในหลายอวัยวะ (multiorgan effects)

คือการที่ผู้ป่วยนั้นมีอาการผิดปกติเก่ียวเนื่องกับอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย โดยมีสาเหตุจากปฏิกิริยา
ทางสรีรวิทยาที่รุนแรงอย่าง cytokine storm ที่ร่างกายของผู้ป่วยโควิด-19 ไม่สามารถควบคุมการหลั่งสาร  
ในระบบภูมิคุ้มกันกลุ่ม cytokine ได้ส่งผลให้เนื้อเยื่อของอวัยวะหลายสว่นถูกท าลายโดยระบบภมูิคุ้มกันของ  
ตัวผู้ป่วยเอง มักพบมากที่บริเวณเนื้อเยื่อหัวใจ ปอด ไต สมอง และผิวหนัง
3. ผลกระทบระยะยาวจากการนอนโรงพยาบาลและจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มักเกิดในกลุ่มผู้ป่วย โควิด-19 (COVID-19) ที่มีการนอนโรงพยาบาล โดยเฉพาะห้อง ICU 
ที่ส่งผลกระทบด้านจิตใจ อาจท าให้แขนขาไม่ค่อยมีแรงและยังคงรู้สึกเหนื่อยลา้อยูแ่ม้จะไม่มเีชื้อโควิดอยู่แล้ว 
จะป้องกันภาวะ Long COVID ได้อย่างไร?
•การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
•สวมใส่หน้ากากที่คลุมบริเวณปากและจมูกอย่างมิดชิด
•รักษาระยะห่าง โดยอยู่ห่างจากผู้อื่นประมาณ 1.5-2 เมตร เลี่ยงบริเวณแออดัและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
•ล้างมือบ่อย ๆ

สาระน่ารู้
เรื่อง Long COVID คืออะไร ?
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