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บอกกล่าวเล่าข่าว 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลสมิติเวช 

โรคชิคุนกุนยา คือ อะไร ?? 

ชิคุนกุนยา เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือไวรัสชิคุนกุนยา โดยมียุงลายสวน และยุงลายบ้าน เป็นพาหะน าโรค 

ซึ่งพบได้ทั่วไปท้ังในเมืองใหญ่และชนบท มักระบาดในช่วงฤดูฝน หรือ บริเวณท่ีมีน้ าขัง ท้ังนี้ยุงลายมักชุกชุม

และออกหากินช่วงกลางวันท าให้เด็กๆ ท่ีชอบออกมาเล่นนอกบ้านหรืออยู่ในโรงเรียน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรค 

นอกจากนี้แม่ตั้งครรภ์ท่ีเป็นโรคชิคุนกุนยายังสามารถถ่ายทอดไปยังทารกได้อีกด้วย 

ชิคุนกุนยา ภัยเงียบ 

ไข้สูงเฉียบพลัน และอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส 

หลังจากนั้น 2-3 วัน ไข้จะเริ่มลดลง 

ปวดข้อและเมื่อยกล้ามเนื้อ มีภาวะข้ออักเสบ พบใน

ผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก สามารถหายเองได้ใน 2 สัปดาห์ 

ในผู้ใหญ่ท่ีมีอายุ 45 ปีขึ้นไป อาจมีภาวะปวดข้อเรื้อรัง 

รับประทานอาหารไม่ได้ 

ตาแดง 

คลื่นไส้ อาเจียน และปวดศีรษะ 

เกิดผ่ืนแดงตามแขนขาหรือท่ัวร่างกาย 

อ่อนเพลีย หรืออาจท้องเสีย 

ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อ 

การป้องกันโรคชิคุนกุนยา 
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยไม่ให้มีน้ าท่วมขัง ปลูกต้นไม้หรือจัดสวนให้โปร่งโล่ง ให้แสงแดดส่อง 

ช่วงท่ีมีการระบาดของยุงลาย ควรใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รวมถึงทายากันยุง แม้จะเป็นเวลากลางวัน 

ก็ตามควรนอนในมุ้งหรือห้องท่ีมีมุ้งลวดเพ่ือป้องกันยุงกัด 
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การฉีดพ่นน ้ายาฆ่าเชื อ ลดการระบาดและป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 

ในวันท่ี 3 เมษายน 2563 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ท าการฉีดพ่นน  ายาฆ่าเชื อ 
บริเวณส านักงานท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ เพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ฉีดพ่น น ้ายาฆ่าเชื อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในวันท่ี 7 - 8 เมษายน 2563 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกท าการฉีดพ่น น  ายาฆ่าเชื อ 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริเวณแหล่งชุมชนตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 
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รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ้าเป็นในการปฏิบัตงิานเพ่ือหยุดยั งการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโควิด 19  

ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้มอบหมายให้ว่าท่ีร้อยตรี
ภัคภูมิ เสียงอ่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ และ นางสาวนรมน บุญมาดง นักวิชาการสาธารณสุข 
ได้เดินทางไปรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อหยุดยั งการแพร่ระบาดเชื อ ไวรัสโควิด 19 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 
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ฉีดพ่น น ้ายาฆ่าเชื อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในวันท่ี 13 เมษายน 2563 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกท าการฉีดพ่น 
น  ายาฆ่าเชื อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียน
บ้านห้วยน  าดิบ และวัดบ้านห้วยน  าดิบ. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 
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ลงพื นที่ส้ารวจตรวจสอบความเสียหาย กรณีลมกรรโชคแรง 

ในวันท่ี 23 เมษายน 2563 กองช่าง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้
ลงพื นท่ีส ารวจตรวจสอบความเสียหาย กรณีลมกรรโชคแรง ท าให้สถานท่ีเลี ยงสัตว์ได้รับความเสียหาย เพื่อน ามา
พิจารณาท าการช่วยเหลือต่อไป. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 
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ในวันท่ี 30 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน ์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เข้าร่วมการประชุมชี แจง
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบต่อมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid 19) โดยมี นาย ชินกร ดีสุยา ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดล าพูน เป็นประธาน และมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื นท่ีอ าเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมการประชุมครั งนี  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต.์ 

การประชุมชี แจงแนวทางการชว่ยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบต่อมาตรการเร่งด่วน 
ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 


