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                                 ดอกมะลิ สัญลักษณของวันแม 

วันแมแหงชาต ิ 
     ทุกวันที ่ 12 สิงหาคม ของทุกป 

         วันแมแหงชาต ิหรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ 
วา "วันแม" ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันด ีเนื่องจากวัน
สําคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเปน
วันคลายวันเสด็จพระราชสมภพและถือวาเปนวันแมของ
ชาตดิวย  

                                           สํานักปลัด 
                องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ 

  0-7557-5677 
www.keophia.go.th 

     ประมวลภาพจังหวัดเคลื่อนที่ 
  

 

 

 

 
                            นายไมตรี  อินทุสตุ  
                         ผูวาราชการจงัหวัดตรัง     

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ   ประกาศเรียก
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ                      
สมัยสามัญ  สมยัที่  2  ประจําป  พ.ศ.2553                               
ตั้งแตวันที่  10  สิงหาคม  2553 เปนตนไป                                 

มีกําหนดไมเกิน  15 วัน 

 

   

สภาองค ก า รบริหา รส วนตํ าบล เก าะ เป ย ะ        
กําหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2   ในวันที่  15  
สิงหาคม   2553    เวลา   09.00  น.   ณ   หองประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ   ชั้น   2   ในเรื่อง    
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ  พ.ศ.2554        จึงประชาสัมพันธใหประชาชน
เขารับฟงไดโดยผู เขารับฟงการประชุมตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเกาะ
เปยะกําหนด   คือ   

1.  ผูเขารับฟงการประชุมตองแตงกายสุภาพและหามพกพา
อาวุธและของมีคมทุกชนิด 
2.  เมื่อเขา  ณ  ที่ประชุม  ใหผูเขารับฟงการประชุมนั่ง  ณ  ที่
นั่งที่จัดเตรียมไวสําหรับผูรับฟงการประชุม 
3.  ผูเขารับฟงการประชุมหามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจและ
กอกวนความสงบเรียบรอย        หรือกระทําการใหเสื่อมเสีย
เกียรติหรือกระทําการใด  ๆ  อันเปนเหตุรบกวนที่ประชุม
สภาทองถิ่น   

 



 

 

 

ชวงนี้เปนชวงที่ฤดูกาล เปลี่ยนแปลง ฝนตกมากขึ้น ปริมาณ
ความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น และยังเปนฤดูที่มกีารระบาดของ
เชื้อไวรัสที่กอใหเกิดโรคทางระบบหายใจ หลายชนิด ทําให
เกิดการเจ็บปวยของโรคระบบหายใจทั้งในเด็ก และผูใหญ
เปนกันถวนหนา ไมวาเด็กเล็ก เดก็โต คุณพอ คุณแม ใน
วันนี้จะขอกลาวถึงโรคระบบทางเดินหายใจในเด็กที่พบได
บอยๆ ขณะนี้   โดยจะแยกงายๆ เปนโรคระบบทางเดนิ
หายใจสวนบน และระบบทางเดนิหายใจสวนลาง 
“โรคหวัด” เรื่องธรรมดาที่ไมอาจหนีพน 
โรคของระบบทางเดินหายใจสวนบน ที่พบไดบอยสุดคง
หนีไมพนโรคหวัด แมกระทั่งขอมูลของประเทศที่พัฒนา
แลวอยางสหรัฐอเมริกายังพบอุบัติการณ ของโรคหวัดใน
เด็กวัยเรียนที่ถือวาเปนปกติประมาณปละ 6-8 ครั้ง ดังนั้น
คุณพอ คุณแมที่มีลูกวัยเขาเรียนที่พอเริ่มไปโรงเรียนปุบ! 
เปนหวัดปบ! บางคนไปโรงเรียน 2 วัน หยุด 1 อาทิตย บาง
คนไปอาทิตยเวนอาทิตย อยาเพิ่งรีบคิดวา ลูกของคุณพอ 
คุณแม ผิดปกติมากมาย เพราะวาเดิมอยูที่บานโอกาสที่จะ
ติดเชื้อนอยกวา ภูมิตานทานก็ยังไมแข็งแรง พอเริ่มไป
โรงเรียนเพื่อน ๆ เปนหวัดโอกาสติดตอก็เพิ่มสูงขึ้น ยิ่งถา
หองเรียนเปนหองแอร โอกาสการตดิเชื้อยิ่งงายกวาปกต ิ
โรคหวัดจะติดตอกันโดยผานทางลมหายใจ และสารคดัหลั่ง
ตางๆ ไมวาจะเปนน้ํามูก น้ําลาย เปนตน 
สาเหตุของโรคหวัด ในเด็กมากกวา 60-70% เกิดจากเชื้อ
ไวรัส ซึ่งมีมากมาย ไวรัสที่กอใหเกิดโรคทางระบบหายใจมี
มากกวา 200 ชนิดขึ้นไป และนอกจากนี้ อาจจะเกดิจากเชื้อ

แบคทีเรียได หวัดที่เกดิจากเชื้อไวรัสจะทําใหมีอาการไข 
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เจ็บคอ ไอจาม คัดจมกู แสบตา น้ําตา
ไหล ตาแดง สวนใหญจะมีอาการอยูประมาณ 5-7 วัน ก็จะ
หายเปนปกต ิถาเปนหวัดที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย ผูปวย
มักจะมีอาการไขสูง บายรายอาจหนาวสั่น ไอ เจ็บคอ น้ํามูก
ไหล ซึ่งลักษณะของน้ํามูกมักจะมีสีเขียวปนเหลืองใหเห็น
ตั้งแตวันแรก ๆ ของโรค อาจตรวจพบตอมน้ําเหลืองบริเวณ
ลําคอ และกดเจบ็รวมดวย จําเปนตองไดรับยาปฏิชีวนะ 
หรือยาแกอักเสบรวมกับการรักษาตามอาการ 
โรคของระบบทางเดินหายใจสวนลาง…เรื่องนี้ตองรู 
ในที่นี้จะกลาวถงึ โรคหลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ ซึ่ง
เปนโรคที่พบไดบอย และมีอาการตั้งแตรุนแรงนอยจนถึง
มาก อาการของโรคหลอดลมอกัเสบ เกิดไดจากหลายๆ 
สาเหตุ เชน การติดเชื้อ การแพ และการระคายเคอืงจาก
สารเคม ีจะขอกลาวถึงเฉพาะโรคหลอดลมอักเสบที่เกิดจาก
การติดเชื้อ อาการโดยทั่วไปมักเริม่ดวยอาการของโรคหวัด
นํามากอน เชน ไข น้ํามูกใส ตอมามีอาการไอ เริม่ตนมักจะ
ไอแหงๆ แลวตามมาดวยไอมีเสมหะขาวใส หรือเหลือง 
ขึ้นกับชนิดของเชื้อโรคทีก่อใหเกิดอาการ เปนไดทั้งเชื้อ
ไวรัส และแบคทีเรีย อาการไอเปนอาการเดนทีน่ําผูปวยมา
พบแพทย บางคนจะใหประวัติวาไอ มากจนอาเจยีน หรือไอ
จนนอนไมได บางครั้งจะมีลักษณะของอาการหอบรวมดวย 
โรคปอดอกัเสบ เปนโรคที่เกิดจากการอกัเสบ ของเนื้อปอด
เอง พบไดในเด็กมากกวาผูใหญ และมักจะรุนแรงมากกวา 
เปนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดบั 1 ของโรคติดเชื้อในเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป อาการที่พบจะประกอบดวย ไข ไอ หายใจ
หอบ หรือมีลักษณะหายใจลําบาก ในเด็กเลก็มักจะมีอาการ
งอแงมากกวาปกติ ไมยอมกินอาหารและน้ํา แยกจากภาวะ
หลอดลมอักเสบ ไดจากการตรวจรางกาย จะฟงไดยินเสียง

ผิดปกตขิองปอด และเสียงหายใจ สาเหตุ มักเกดิจากการตดิ
เชื้อ ซึ่งพบไดทั้งจากเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย นอกจากนั้น 
อาจเกดิจากการสูดสาํลักอาหาร และน้ํา รวมทั้งสารเคมี
ตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการตดิเชื้อตามมา ในเด็กที่เปนปอด
อักเสบหลาย ๆ ครั้ง อาจจะทําใหเกิดความผดิปกติของ
ทางเดินหายใจอยางถาวรได เชน อาจจะทําใหเกิดเปนโรค
หลอดลมโปงพอง สงผลทําใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอย 
และจําเปนตองใหการรักษาอยางตอเนื่องเหมาะสมตลอด
ชีวิต 
"โรคระบบทางเดินหายใจ" เปนแลวรีบรักษาไมสายเกินแก 
สาํหรับขอบงชีท้ี่ตองรีบนําผูปวยเด็กทีต่ิดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจมาพบแพทย ก็คือ เปนผูปวยเด็กอายุนอย โดยเฉพาะ
ถานอยกวา 3 เดือน มีอาการไขสงู หายใจหอบ เหนื่อย เจ็บ
คอ หรือมีน้ํามูกเขียวเหลืองรวมกับมีไขมากกวา หรือเทากับ 
38.5 องศา มีอาการปวดบริเวณโพรงจมูก ปฏิเสธไมยอมกิน
อาหาร และน้ํา อาการไมดีขึ้นภายใน 1 อาทิตย 
รูเทาทัน ปองกันโรคระบบทางเดนิหายใจในฤดฝูน 
จะเห็นไดวาในชวงฤดูฝน หรือฤดูหนาว เด็กจะปวยดวย
ปญหาทางเดินหายใจจํานวนมาก และบอยกวาปกต ิทั้งนี้
สวนหนึ่งก็เกิดจากสภาพอากาศที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต และการแพรระบาดของเชื้อโรค หากคุณพอ 
คุณแม และผูปกครองไมอยากจะใหลูกหลานตองปวยเปน
โรคทางเดินหายใจ ก็ควรใหการดูแลที่เหมาะสมเพื่อเปน
การปองกัน   เชน การจัดสิ่งแวดลอมในบานที่อยูอาศัยให
สะอาดอยูเสมอ ไมเขาไปบริเวณที่มีคนแออัดจํานวนมาก 
ลางมือกอนรับประทานขนม หรืออาหาร รวมทั้งมีการออก
กําลังกายที่เหมาะสม กินอาหารครบ 5 หมู รวมทั้งดื่มน้ํา     
สะอาดก็จะชวยใหโอกาสการตดิเชื้อลดลง 

โรคที่เกิดในฤดูฝน 


