
ข่าวประจ าเดือน  พฤษภาคม 2563 

บอกกล่าวเล่าข่าว 

โรคติดต่อทางน ้าและอาหาร... 
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ และตับอักเสบ เป็นต้น เกิดจากการกินอาหาร หรือ

ดื่มน้้า ท่ีมีการปนเป้ือนของเชื้อจุลชีพ ท่ีก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารท่ีล้าไส้ รวมท้ังการกินอาหาร 

สุกๆดิบๆ หรือใช้น้้าท่ีไม่สะอาดมาประกอบอาหาร 

โรคร้ายในฤดูฝน 

ผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้้า มีไข้ ปวดบิดในท้อง หากติดเชื้อบิด อาจมีมูกหรือเลือด 

ปนอุจจาระได้ ผู้ท่ีมีอาการตับอักเสบจะ มีไข้ อ่อนเพลีย ตัวเหลือง ตาเหลืองหรือดีซ่าน คลื่นไส้อาเจียน 

ลักษณะอาการที่พบได้บ่อย 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 

ส้าหรับโรคท่ีมาในช่วงฤดูฝนนั้นไม่ได้มีเพียงแค่โรคเดียว แต่ยังมีอีกหลายโรคท่ีน่าเป็นห่วงอย่าง เช่น  

โรคไข้เลือดออก โรคฉ่ีหนู ตาแดง และโรคระบบทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตามเราต้องดูแลสุขภาพตัวเอง  

ออกก้าลังกาย และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหมั่นตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอ แค่นี้โรคเหล่านี้ก็ไม่สามารถ

ท้าร้ายเราได้แล้ว 

การดูแลรักษา 
ระมัดระวังเรื่องอาหารที่กินเข้าไป กินแต่อาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด และใช้ช้อนกลาง ไม่กินอาหารท่ีปรุงค้าง

ไว้นานเกิน 6 ชั่วโมง เนื่องจากอากาศสภาพอากาศที่ร้อนชื้น เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.gedgoodlife.com  



ข่าวประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน ์ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ณ ห้ององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต ์

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid-19)   

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 



ข่าวประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  

ออกท้าการท้าความสะอาดพื้นถนน เนื่องจากเกิดเหตุน้้าป่าไหลหลาก 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ พร้อม ด้วย 
พนักงาน เจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีสถานีต ารวจภูธรบ้าน โฮ่ง เจ้าหน้าท่ี 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง ทต.ศรีเต้ีย อบต.หนองปลาสะวาย  ประชาชนจิตอาสา ได้ออกท าการท าความสะอาด 
พื้นถนน เนื่องจากเกิดเหตุน้ าป่าไหลหลาก จึงท าให้มีเศษดิน กิ่งไม้ ใบหญ้า กีดขวางเส้นทางจราจร โดยท้ังนี้  
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ล าพูนเขต 2 ได้ร่วมลงพื้นท่ีส ารวจความเสียหายจากเหตุนี้ด้วย  
ณ บ้านป่าป๋วย หมู่ท่ี 3. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 
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การประชุมการปรึกษาหารือข้าราชการ 

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธาน 
การประชุมการปรึกษาหารือข้าราชการ โดยมีสมาชิกสภา และ ผู้น าชุมชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน ต าบล 
เวียงกานต์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 
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การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับอ้าเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ้าเภอบ้านโฮ่ง  

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้เป็นประธาน 
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง 
โดยมีสมาชิกสภาจังหวัดล าพูน ท้องถิ่นอ าเภอบ้านโฮ่งคณะผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอบ้านโฮ่งเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 
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ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

วันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 2563 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ ได้ออกท าการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี 
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 



ข่าวประจ าเดือน พฤษภาคม 2563  

โครงการสิงห์อาสา สร้างอาสาสมัครสู้ไฟป่า  

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ได้ เป็นประธาน 
กล่าวต้อนรับ นายสมาน กองแก้ว นายอ าเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสิงห์อาสา สร้างอาสาสมัครสู้ไฟป่า  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์. 

ภาพ/ข่าว : สิริกรานต์  บุญปาละ 

Fax : 053 - 980560 ต่อ 116 


