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จากนายกองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน.จากนายกองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน.
....สวสัดีครับ...........สวสัดีครับ.......

       วารสารองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านเเม่คํามัน ป�ที� 18 ฉบับที� 1                   
ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายนพ.ศ.2565

ฉบับนี�ได้รวบรวมรายละเอียดที�บุคลากรเจ้าหน้าที�ภายในองค์กรได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที�
ภารกิจโครงการต่างๆและกิจกรรมที�เกี�ยวข้องซึ�งเป�นไปตามความต้องการของชขุมชนและตาม
แผนพัฒนาองค์การบร �หารส่วนตําบล 5 ป� พ.ศ. 2561 - 2565 โดยใช้งบประมาณ    
 ขององค์การบร �หารส่วนตําบลด่านเเม่คํามันและเงินอุดหนุนจากหน่อยงานอื�นที�ได้ประสาน
โครงการมาให้เเก่ประชาชนตําบลด่านเเม่คํามันเป�นการสร้างความเจร �ญรุ่งเร �องให้แก่ตําบลด่าน
เเม่คํามันต่อไปในอนาคต



สารบัญ
เร ��อง หน้า

โครงการป องกันเด็กจมน้ํากิจกรรมฝึกวายน้ํา
ใหเด็กและเยาวชนตําบลดานแมคํามัน

 
กิจกรรม "การประสานพลัง" ครูพอแมพัฒนา 
ศักยภาพบุคคลบกพรองทางการเรียนรูและ  
ผูมีความตองการพิเศษ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย
ของตําบลดานเเมคํามัน

 

มติ ศบค.จ.อต.เห็นชอบประกาศ 
ฉบับท่ี 23 ยกเลิกประกาศ ท่ี 52

สาระนารเูร่ือง ฝีดาษลิง
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นายกเวช อ่อนวงษ์
นายกองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

นายบุญรัตน์ ฝางแดง
รองนายกองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

นายสมคิด แสนสิทธิ�
รองนายกองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

นายบุญยง จินาป�น 
เลขานุการองค์การบร �หารส่วนตําบลด่านแม่คํามัน

นาง นคภิญญ์  เมฆธูป 
บรรณาธิการ

 นายภาณุวฒัน์ ทิพย์ป�ญญา 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางนงคราญ อ่อนวงษ์ 
ที�ปร �กษา

นางสาวป�ยพร อ่อนวงษ์ 
ที�ปร �กษา

นางสาว อาร �มา ทองป�น 
  ผู้จัดทําเเละรวบรวมข้อมูล  

คณะที�ปรักษา



 

 
วันที� 20 มิถุนายน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเวช อ่อนวงษ์จัดโครงการ
ป�องกันเด็กจมนํ�า รุ่นที� 1 (กิจกรรมฝ�กว่ายนํ�าให้เด็กและ
เยาวชนตําบลด่านแม่คํามัน)ตั�งแต่วันที� 20 – 24 มิถุนายน
2565 ณ สระว่ายนํ�าไร่อิงภูรีสอร์ท

โครงการป�องกันเด็กจมนํ�ากิจกรรมฝ�กวา่ย 
นํ�าให้เด็กและเยาวชนตําบลด่านแม่คํามัน

 



วันพฤหัสบดี ท่ี 23 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน
 ไดจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมพัฒนาตนเองและการเขารวมกิจกรรมผูพิการประจําปี 2565
 (กิจกรรม"การประสานพลัง"ครูพอแมพัฒนาศักยภาพบุคคลบกพรองทางการเรียนรูและผูมีความตองการพิเศษ)
 ระหวางวันท่ี 23 - 24 มิถุนายน 2565 โดยนายเวช ออนวงษ นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามัน
 ไดเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ กํานัน ผูใหญบาน ไดเขารวม
กิจกรรมดังกลาว

กิจกรรม"การประสานพลัง"ครูพ่อแม่พัฒนา 
ศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเร �ยนรู้และผู้มี 

ความต้องการพิเศษ



วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายกเวช ออนวงษ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมคํามันไดมอบหมายให 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดําเนินการจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยอันตรายของตําบลดานเเมคํามันเพ่ือนําสงใหองคการ 
บริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถนําไปกําจัดดวยวิธีการท่ีถูกตองตาม 
หลักวิชาการ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย
ของตําบลด่านเเม่คํามัน

 



มติ ศบค.จ.อต.
เห็นชอบประกาศฉบับท่ี23ยกเลิกประกาศท่ี52

ผอนคลายขอปฎิบัติในการสวมหน ากากอนามัย
หรือหน ากากผาใหเป็นการปฎิบัติโดยความสมัครใจ

(กลุม608)หรือผูท่ีมีโรคประจําตัวเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจควร 
สวมหน ากากอนามัยอยางถูกวิธีตลอดเวลา

รานจําหนายอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ

เป�ดให้บริการได้
เม่ือมีความพรอมโดยปฏิบัติตามมาตราการป องกันโรคเง่ือนไขการ 

จัดระเบียนและระบบตางๆคําเเนะนําของทางราชการรวมทัง้ 
กฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ

การผอนคลายมาตราการสําหรับการเคล่ือนยายและการเดินทางของแรงงานตางดาวดําเนินการ 
ภายใตกฎหมาย กฎหรือระเบียบท่ีกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการดําเนินการไดปกติ



ระยะกอนออกผ่ืน (Invasion Phase) 
เร่ิมดวยมีไข ปวดหัว ปวดตัว ปวดหลัง ออนเพลีย และตอมน้ําเหลืองโต
โดยเฉพาะอยางย่ิงอาการตอมน้ําเหลืองโต เป็นอาการท่ีสังเกตไดของโรคฝีดาษลิง ซ่ึงแตกตางจาก 
โรคอ่ืนๆ ท่ีมีตุมน้ําตามมา เชน โรคอีสุกอีใส (Chickenpox) , โรคหัด (Measles) , โรคฝีดาษ หรือ 
ไขทรพิษ (Smallpox)
อาจมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร ทองเสีย อาเจียน และอาการทางระบบหายใจ เชน เจ็บคอ 
ไอ เหน่ือย ไดอีกดวย

ระยะออกผ่ืน (Skin Eruption Phase)
หลังจากมีไขประมาณ 1-3 วัน จะเร่ิมมีอาการแสดงทางผิวหนัง มีลักษณะตุมผ่ืนข้ึน โดยเป็นตุมท่ีมี 
รูปแบบการเปล่ียนแปลงตามลําดับ โดยเร่ิมจากรอยแดงจุดๆ เป็นตุมนูนแดง ตุมน้ําใส ตุมน้ําหนอง 
และจากนัน้จะแหงออกหรือแตกออกแลวหลุด เรียงไปตามลําดับ
โดยตุมมักจะหนาแนนท่ีบริเวณใบหน า และแขนขา มากกวาท่ีรางกาย
ในระยะออกผ่ืน ผ่ืนจะกลายเป็นสะเก็ดคลุม แหงและหลุดออกมา โดยใชเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห

โดยทัว่ไปแลว อาการปวยจะกินเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห สวนใหญสามารถหายจากโรคเองได แตใน 
กรณีผูปวยท่ีมีภูมิคุมกันต่ํา มีโรคประจําตัว อาจมีภาวะแทรกซอน เชน ปอดบวม หรือเสียชีวิตได

หลีกเล่ียงการสัมผัสกับสัตวปวย สัตวท่ีเป็นพาหะโดยเฉพาะลิง และสัตวฟันแทะ
หมัน่ลางมือดวยสบู หรือเจลแอลกอฮอลบอยๆ โดยเฉพาะหลังสัมผัสสัตว หรือส่ิงของสาธารณะ
หลีกเล่ียงการสัมผัสสารคัดหลัง่ บาดแผล เลือด น้ําเหลืองของสัตว
ใสหน ากากอนามัย เม่ือตองเดินทางไปยังสถานท่ีเส่ียงมีการแพรระบาด
หลีกเล่ียงการสัมผัสสารคัดหลัง่ แผล ตุมหนอง หรือตุมน้ําใส จากผูมีประวัติเส่ียง หรือสงสัยวาติดเช้ือ 
กรณีท่ีสัมผัสเช้ือไปแลว ควรฉีดวัคซีนป องกันในกรณีท่ียังไมเกิน 14 วัน

โรคฝีดาษลิง หรือไขทรพิษลิง (Monkeypox)
 เกิดจากไวรัส Othopoxvirus ซ่ึงอยูในตระกูลเดียวกันกับเช้ือไวรัสโรคฝีดาษ 
หรือไขทรพิษ พบในสัตวตระกูลลิงและสัตวฟันแทะ ปัจจุบัน ยังไมมีวิธีการรักษา
หรือมีวัคซีนป องกันโดยเฉพาะ แตสามารถควบคุมการระบาดไดโดยการฉีดวัคซีนป องกันโรคฝีดาษ
อาการเป็นอยางไร?
โรคฝีดาษลิง ตางจากโรคฝีดาษทัว่ไป โดยมีอาการท่ีสังเกตได 
คือ หลังจากท่ีสัมผัสเช้ือไปแลวประมาณ 12 วัน ผูปวยอาจมีอาการแสดง ไดแก

วิธีการป องกันโรคฝีดาษลิง

 

สาระน่ารู้
เรื�อง ฝ�ดาษลิง


