
 

จดหมายข่าว 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลอา่วนอ้ย 

 

ข่าวกจิกรรม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (หลกัสูตรจดัตัง้) รุน่ที ่1/59 ประจ าปี   

ระหวา่งวนัที ่ 15-19  สงิหาคม  2559   

 

 

โครงการ “พฒันาคณุภาพชวีติผูพิ้การโดยชุมชน”  ประจ าปี 2559 เพ่ือสง่เสรมิคนพิการและผูดู้แลคนพิการใหส้ามารถ

เขา้ถึงสทิธิสวสัดิการตา่ง ๆ ตามกฎหมาย  สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของชุมชนในการดูแลผูพิ้การอยา่งท ัว่ถึง ระหวา่งวนัที่

13 กนัยายน 2559   

 

ฉบบัที ่2 ประจ าเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2559 



 

ข่าวกจิกรรม 

โครงการ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ”เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรฐับาล  และเพ่ือสรา้งเครือข่ายความรว่มมือในการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด ฯลฯ  

ระหวา่งวนัที ่ 9-11 กนัยายน 2559 

 

โครงการ “สง่เสรมิพระพุทธศาสนา  เน่ืองในเทศกาลวนัเขา้พรรษาประจ าปี พ.ศ. 2559” 

เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นความส าคญัของพระพุทธศาสนา  และท านุบ ารุงศาสนาใหค้งอยูส่บืตอ่ไป 

 

โครงการ “สง่เสรมิคณุธรรม  จรยิธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2559” 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

 

 

 

 



 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ 

****แผนส ำรวจผู้อยู่ในข่ำยภำษีโรงเรือนและที่ดินภำษีป้ำย***** 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย ประจ ำปี พ.ศ.2560 

วนั เดือน ปี เวลา พืน้ทีด่ าเนินการ 
วนัจนัทร์ ท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 หจก.ภาคใตก้ารประมง,บริษทัอ่าวนอ้ยหอ้งเยน็,บริษทัสินแร่สาคร 

จ ากดั , โรงงานผลิตเหลา้ ม. 3 
วนัองัคารท่ี22 พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาประจวบฯ, บริษทัไทยน ้าทิพย ์จ  ากดั

บริษทัแลคตาซอย จ ากดั, บริษทัเมืองประจวบ ฮอนดา้ ออโตโ้มบิล 
จ ากดั 

วนัพุธ ท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 หจก.กลอร่ีแก๊ส,บริษทัหา้งกระจกตงัน ้าจ  ากดั, ดีทั้งปีคา้ไม ้
วนัพฤหสับดี ท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 บริษทั Tropical. Nutritonco.ltd, โรงรับซ้ือเหงา้, สหกรณ์โคนมไทย-

เดนมาร์คอ่าวนอ้ย จ ากดั 
วนัจนัทร์ ท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 หจก. 3p พลาสติก, บจก.สยามนิสันประจวบฯ,บริษทัอีซูซุอ่ึงง่วนไต๋ 

นครปฐม จ ากดั (สาขาประจวบ), ประจวบการ์เดน้ววิรีสอร์ท 
วนัองัคาร ท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 บริษทัอสัทูโดโฮลด้ิงส์จ ากดั,ไออุ่นแห่งขนุเขา 
วนัพุธ ท่ี 30  พฤศจิกายน 2559 09.30-16.00 บริษทั ทิปโกฟู้ด จ  ากดั (มหาชน), บริษทัน าประจวบ จ ากดั, บริษทั 

สวอนอินดสัทร่ีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
วนัพฤหสับดี ท่ี  1 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 1 บา้นหนองหญา้ปลอ้ง 

วนัองัคาร ท่ี  6  ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 2 บา้นอ่าวนอ้ย 

วนัพุธ ท่ี  7  ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ ท่ี 3 บา้นคัน่กระได 

วนัพฤหสับดี ท่ี  8 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 4 บา้นบึง 

วนัองัคาร ท่ี  13 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 5 บา้นเนินแกว้ 

วนัพุธ ท่ี  14 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 6 บา้นเกตุเอน 

วนัพฤหสับดี ท่ี  15 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 7 บา้น กม. 5  

วนัจนัทร์ ท่ี  19 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 8 บา้นวงัไทรต่ิง 

วนัองัคาร ท่ี  20 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 9 บา้น กม. 12  

วนัพุธ ท่ี 21 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 10 บา้นวงัมะเด่ือ 



 

*****ประชาสัมพนัธ์ ขยายเวลาโครงการรณรงค์ฉดีวัคซนีปอ้งกัน***** 

โรคพษิสุนัขบ้า ประจ าปี 2559 

 
ในขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะพบการระบาดของพิษสุนัขบ้ า ในปีนี้กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขบ้า เพื่อ

ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ต าบลอ่าวน้อย โดยจะด าเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม- กันยายน 2559  

ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ขยายเวลาโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2559 ออกไปจนถึงวันที่  

30 กันยายน 2559  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายชองการด าเนินการใหเ้ป็นพืน้ที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั เดือน ปี เวลา พืน้ทีด่ าเนินการ 

วนัองัคาร ท่ี  22 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 11 บา้นหนองยายเอม 

วนัพุธ ท่ี  26  ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 12 บา้นยา่นซ่ือ 

วนัองัคาร ท่ี  27  ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 13 บา้นทุ่งมะเม่า, หมู่ท่ี 14 บา้นทุ่งยาว 

วนัพุธ ท่ี  28 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 15 บา้นไร่ยบุ 

วนัพฤหสับดี ท่ี  29 ธนัวาคม 2559 09.30-16.00 หมู่ท่ี 16 บา้นบึงใหญ่ 



ติดต่อเรา 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

หมู่ 7ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
032-900615 

 

เกรด็ความรู ้
 

 
โรคลมแดด  หรือ ฮีต สโตรก (Heat stroke) หมายถึง  สภาพท่ีร่างกายมีปัญหาการอุดตนัของการไหลเวียนเลือดท่ีไป

เล้ียงสมองอยา่ง ฉบัพลนั   โรคน้ีเรียกเป็นภาษาไทย วา่ โรคลมแดด  ซ่ึงจะมีอาการตั้งแต่เล็กนอ้ย จนถึงขั้นรุนแรง และเสียชีวิต
ได ้ อาการของโรคลมแดด ไดแ้ก่ เกิดมีอาการหนา้มืด วงิเวยีนศรีษะ ตวัร้อนจดั เพอ้ หรือหมดสติ  ชีพจรเตน้เร็ว ความดนัเลือด
ลดลง ช็อก ผิวหนังแห้งและร้อน ระดบัความรู้สึกตวัลดลง การท างานของอวยัวะต่างๆ ล้มเหลว กระสับกระส่าย ส่งเสียง
เอะอะโวยวาย  หมดสติ เกร็ง ชัก เป็นปฏิกิริยาเน่ืองจากระบบหรือกลไกการท างานของร่างกายหลงัเม่ือไดรั้บความ ร้อน 
ร่างกายจะมีการปรับตวัโดยส่งน ้าหรือเลือดไปเล้ียงอวยัวะต่างๆ  เช่น สมอง ตบั และกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 

อาการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ท าให้ผิวหนงัขาดเลือดและน ้ าไปหล่อเล้ียง จึงไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได ้
ท าใหอุ้ณหภูมิร่างกายสูงข้ึน ตวัร้อนจดัข้ึนเร่ือยๆ เกิดภาวะขาดน ้า 

สัญญาณส าคญัของโรคลมแดด คือ ไม่มีเหง่ือออก ตวัจะร้อนจดัข้ึนเร่ือยๆ กระหายน ้ ามาก ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน 
คล่ืนไส้ หายใจเร็ว อาเจียน แตกต่างจากอาการเพลียแดดหรือเป็นลมแดดทัว่ไปท่ีจะพบมีเหง่ือออกดว้ย  หากพบผูป่้วยท่ีเป็น
โรคลมแดด จะตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งทนัท่วงที เพราะอาจท าใหเ้สียชีวติได ้

ขอ้มูลทางระบาดวทิยาของสหรัฐอเมริกา รายงานวา่ มีการเสียชีวติมากกวา่ 300  รายต่อปี ส่วนขอ้มูลในบา้นเรายงัไม่มี
การเก็บขอ้มูลกนัอยา่งจริงจงั จึงไม่มีรายงานผูป่้วยอยา่งชดัเจน 
  

วิธีการรับมือหรือปรับสภาพร่างกายในช่วง ที่มีอากาศร้อน ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ จะตอ้งตอ้งด่ืมน ้ าให้เพียงพอ โดยปกติ
ควรด่ืมน ้าให้ได ้2 ลิตรต่อวนั หากท างานในท่ีร่มควรด่ืมอยา่งนอ้ยวนัละ 6 – 8 แกว้ เพราะหากร่างกายไดรั้บน ้ าไม่เพียงพอ จะ
ไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัอากาศท่ีร้อนสูงได ้เช่นเดียวกบัคนท่ีท างานอยู่หนา้เตาเผา ตอ้งเผชิญกบัความร้อนสูงตลอดเวลา 
จึงตอ้งไดรั้บน ้ าเขา้ไปในร่างกายเพื่อใช้เป็นตวัควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย โดยปกติร่างกายจะพยายามปรับอุณหภูมิของ
ร่างกายใหอ้ยูท่ี่ 37 องศาเซลเซียส หากร่างกายไดรั้บน ้าปริมาณท่ีนอ้ย  จะมีสีเหลืองเขม้มากข้ึน และปัสสาวะออกนอ้ย แสดงวา่
ไดรั้บน ้าไม่เพียงพอ เป็นสัญญาณเตือนวา่ ร่างกายตอ้งการน ้ามาช่วยปรับความสมดุลในร่างกาย 
การช่วยใหร่้างกายปรับสภาพสมดุลให ้อุณหภูมิร่างกายลดต ่าลง เช่น ดว้ยการอาบน ้า ไปอยูใ่นหอ้งแอร์  เปิดพดัลม สวมเส้ือผา้
บางลง ลดกิจกรรมลง ก็อาจจะยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากสภาพสมดุลในระบบขบัถ่ายปัสสาวะภายในร่างกายยงัไม่ไดส้มดุล 

 


