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ทอดผา้ปา่สามคัค ีณ  โรงเรยีนดอนศาลาน าวทิยาและ 
ทอดกฐนิวดัมะกอกเหนอื 

      เนื่องด้วยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคขีองโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา
และทอดกฐินวัดมะกอกเหนือขึ้น    ซึงทางเทศบาลได้ร่วมพิธีในงานครั้งนี้ด้วย  ซึ่งต่างก็ได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างด ี
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกนั/ควบคมุไข้เลอืดออก 
 การจัดท าโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งภาครฐั เอกชน สถาบันต่าง ๆ  โรงเรียน รวมทั้งประชาชน โดยทั่วไป 
ได้ทราบและเล็งเห็นความส าคัญของการป้องกนัและควบคุมไข้เลือดออก โดยการลดแหล่งเพาะ
ขยายพันธุ์ของยงุซึ่งเป็นพาหะน าโรคเพือ่เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชมุชน ส่งผลให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึน้ 
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การประชมุ อ.ป.พ.ร. 

  

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านสวน 
ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันอุทกภัยและ
ฝึกซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประสานงานศูนย์ 
อปพร. เทศบาลต าบลบ้านสวน เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนได้จริงเมื่อถึง
เวลาที่ประชาชนต้องการความ
ช่วยเหลือ 

การพฒันา ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลบา้นสวน 

        วนัที ่26 พฤศจกิายน 2555 ไดท้ าการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลบา้นสวนเพือ่ รกัษาความ
สะอาดและความปลอดภยัของนกัเรยีนศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซึง่เปน็ตวัอยา่งทีด่ใีหเ้ดก็ไดเ้หน็ เดก็จะไดม้สี านกึรกัศนูยท์ี่
ตนนัน้ไดม้าเลา่เรยีน และยงัฝกึใหเ้ดก็ไดรู้จ้กัความสะอาด  ความเปน็ระเบยีบของศนูยด์ว้ย 
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การประชมุประจ าเดอืน 
วันท่ี 26 พ.ย. ได้จัดให้มีการประชุมประจ าเดือนขึ้น ณ เทศบาลต าบลบ้านสวน เวลา 13.00 น.                               

ซึ่งมีนาย วิจักขณ์ อินทรสมบัติ เป็นประธานในการเปิดประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วก็มีการหารือเกี่ยวกับ                         

เรื่องการท างานและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบมาย ซึ่งในครั้งนี้ ได้ข้อคดิจากหนังสือหลายเล่มที่สามารถ                   

สอนคนให้เท่าทันคนได้  โดยไม่ต้องมานั่งคุยกันแค่อ่านหนังสือบางครั้งก็สามารถเข้าใจได้ เป็นประโยชน์                    

กับทุกคนมาก  

 

การประชมุ ส.ป.ส.ช. 

 วนัที ่27 พฤศจกิายน 2555 เวลา 13.30 น. ไดม้กีารจดัประชมุคณะกรรมการบรหิารกองทนุ
หลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลบา้นสวน ซ่ึงไดว้างแผนด าเนนิการปอ้งกนัโรคไขเ้ลอืดออกใน
โรงเรยีน แผนด าเนนิการกองทนุฯ และโครงการพฒันาศกัยภาพกองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาล
ต าบลบา้นสวนดว้ย 
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งานวนัลอยกระทง 
 งานวนัลอยกระทง วนัที ่ 28 พฤศจกิายน 2555 การจดังานในครัง้นีท้างเทศบาลไดจ้ดัส่ง 
นางนพมาศเขา้รว่มการแขง่ขนัดว้ย ซ่ึงมผีูท้ีไ่ดร้บัรางวลัดงันี ้
 รางวลัชนะเลศิอนัดบัหนึง่ ไดแ้ก ่ หมูท่ี ่2 
 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง ไดแ้ก ่หมู ่5 
 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสามไดแ้ก ่ เทศบาลต าบลบา้นสวน 

 
 

 
 
 
 
 

 
การแจกยาหนู 

         

       ในวนัที ่ 28  พฤศจกิายน  2555  ณ ศนูยบ์รรเทาสาธารณภัย 

เทศบาลต าบลบา้นสวน  ไดม้กีารแจกจา่ยยาปราบหนูให้กบัประชาชนที่

ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากการท านา ท าไร ่ ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลบา้น

สวน ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากประชาชนเปน็จ านวนมาก 
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ประชมุผูป้กครอง 
 การประชมุผู้ปกครองของศนูยพ์ัฒนาเดก็เลก็เทศบาลต าบลบา้นสวนภาคเรยีน ที่ 1ปีการศกึษา 2555  
มีประธานในการเปดิพธิ ีคอื นายกเทศมนตรตี าบลบ้านสวน นายวจิกัขณ์ อนิทรสมบตัิ  ไดช้ีแ้จงเกีย่วกบั
ยุทธศาสตรต์า่ง ๆ ในการพัฒนาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็และให้ผูป้กครองไดแ้สดงความคิดเห็นด้วยเชน่กนั                     
ในครัง้นีม้ีการแนะน าใหผู้้ปกครองดแูลลูก ๆหลานๆ เมือ่มอีาการเจบ็ปว่ยเบือ้งตน้กอ่นทีจ่ะน าไปสง่
โรงพยาบาล ทางผูป้กครองกใ็หค้วามรว่มมอืกนัอยา่งดีเยีย่ม 
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ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลต าบล
บ้านสวนได้จัดท าหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับเยาวชน  นักเรียน 

ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มผู้พิการ และ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 

ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ และเปิดสอน

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เป็นการเพิ่มพูน

ความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้กับคนในชุมชน และ

การประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าและยั่งยืน ยิ่งขึ้น 
โดยท่านใดที่สนใจสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
หรือที่ส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านสวน 

 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ 
โทร 0-7468-2548 , หรือ 091- 3144008 
(เปิดหลักสูตรช่วงปิดภาคเรียน) 
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สาระนา่รู ้
1.เมื่อลูกมี ไข้ เมื่อเกิดการอักเสบติดเชื้อท่ีใดก็ตามในร่างกาย ร่างกายของคนเราจะเกิดมีไข้ข้ึนมาถ้าภาวะการอักเสบหรือติดเชื้อยังอยู่ใน

ร่างกายไข้ก็ยังคงมีอยู่อาจเป็นไข้ข้ึนๆลงๆหรือไข้สูงลอยก็แล้วแต่ลักษณะของโรคนั้นเพราะพ่อแม่มักจะถามว่าท าไมกินยาลดไข้แล้วไข้ยัง

ข้ึนอีกก็ขอตอบว่าก็สาเหตุของไข้ยังอยู่ในร่างกาย ดังนั้นการกินยาลดไข้คือการรักษาปลายเหตุแต่ก็เป็นเรื่องส าคัญเพราะถ้าไข้สูงมากอาจ

ท าให้ลูกชักได้ 

การดูแลลูกเมื่อมีไข้ ให้ยาลดไข้ พาราเซตามอลจะปลอดภัยท่ีสุด(ห้ามใช้ยา แอสไพรินเพราะถ้าเด็กเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคอีสุกอีใส 

อาจท าให้เกิดกลุ่มโรคไรด์ เกิดตับวาย และมีผลต่อสมองท าให้เสียชีวิตได้ ) ระหว่างรอยาลดไข้ออกฤทธิ์ให้ใช้น้ าก๊อกเช็ดตัวให้ลูกด้วย ยา

ออกฤทธิ์นาน 4-6 ชม. ช่วง1-2วันแรกไข้มักจะสูงควรต้ังนาฬิกาปลุกไว้ด้วยเพราะลูกอาจไข้ข้ึนตอนผู้ดูแลนอนหลับและควรพบแพทย์

เพื่อหาสาเหตุของไข้ ถ้าเป็นไข้จากการติดเชื้อหลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อใช้เวลา3-4 วันกว่าไข้จะลงดี แต่ถ้ารักษาเกิน3-4วันไข้ยังสูงอยู่

ตลอดควรพบแพทย์เพื่อพิจารณาตรวจเลือดและปัสสาวะ 

2.เมื่อลูก อาเจียน อาการอาเจียนอาจเกิดร่วมกับโรคอุจจาระร่วง หรือเกิดร่วมกับการติดเช้ือที่คอและหลอดลมเด็กจะไอพร้อมกับอาเจียน 

นอกจากนั้นยังพบร่วมกับโรคไส้ติ่งอักเสบร่วมด้วย เมื่อลูกอาเจียนควรให้

น้ าเกลือแร่ทดแทนตามปริมาณท่ีอาเจียนกินทีละน้อย ใช้ยาแก้อาเจียนช่ือ 

MOTILIUM SYRUP กินได้ทุก 8ช่ัวโมง และควรพามาพบแพทย์เพื่อ

หาสาเหตุ 

3.เมื่อลูก ท้องเสีย ท่ีบ้านควรมีน้ าเกลือแร่ติดบ้านไว้เสมอ เด็กท้องเสีย

อันตรายท่ีสุดคือสูญเสียน้ ามากและทดแทนให้ไม่ทัน ดังนั้นควรให้ลูกกิน

น้ าเกลือแร่โดยใช้ช้อนค่อยๆป้อน ใช้น้ าข้าวใส่เกลือเล็กน้อยทดแทน

น้ าเกลือแร่ได้ ถ้าลูกยังท้อง 

เสียมาก อ่อนเพลีย กินได้น้อยควรรีบพบแพทย์เพื่อให้สารน้ าทดแทน 

4.เมื่อลูก ปวดท้อง สาเหตุอาจเนื่องจาก โรคกระเพาะอาหารอักเสบ 

ท้องเสีย ไส้ต่ิงอักเสบ(มักมีไข้ อาเจียนร่วมด้วย) 

การดูแลเบื้องต้นอาจให้กินยาเคลือบกระเพาะถ้าไม่ดีข้ึนควรพบแพทย์ 

5.เมื่อลูก ชัก ควรระวังภาวะอันตรายถ้าลูกล้มศีรษะกระแทกพื้น ห้ามเอา

นิ้วใส่ปากเพราะเด็กจะกัดเป็นอันตรายได้ ให้จับหน้าตะแคงเพื่อไม่ให้ส าลัก

สิ่งของท่ีอยู่ในปาก ถ้ามีไข้ให้เช็ดตัวให้ลูก ถ้าลูกเริ่มรู้ตัวอาจให้ยาลดไข้ และยากันชักถ้าเคยเป็นมาก่อน ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ 
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