
ละอองเสมหะนํ้า มูก นํ้าลายของ
ผู้ป่วย ท่ีไอ จามออกมา นอกจากน้ี
เช้ือยังอาจติดอยู่กับภาชนะหรือของ
ใช้ที่ปนเปื้อนนํ้ามูก นํ้าลายของผู้ป่วย 
โรคน้ีสามารถแพร่กระจายอย่าง

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกทศมนตรีตําบลอุโมงค์ เปิดเผยว่า ขณะน้ีเข้าสู่ฤดูหนาว 
สภาพอากาศ   ท่ีเปล่ียนแปลง ประชาชนต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน
อาจเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้ โรคท่ีมักเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุ ได้แก่โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โรค
ปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง คือ 
เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด 
หากป่วยแล้วอาการจะรุนแรงกว่าคนท่ัวไปนายแพทย์ชํานาญกล่าวต่อไปว่า โรคไข้หวัดและไข้หวัด
ใหญ่ เกิดจากเช้ือไวรัส ติดต่อง่ายโดยการหายใจเอาเช้ือท่ีฟุ้งกระจายในอากาศ ซ่ึงเช้ือเหล่าน้ีอยู่ใน

กว้างขวางในท่ีที่มีคนอยู่รวมกันมากๆ และอากาศไม่ถ่ายเท เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ เป็นต้นอาการของ
ไข้หวัด จะเร่ิมด้วยการมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเม่ือยตามกล้ามเน้ือ นํ้ามูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ อาจมี
อาการหนาวส่ันด้วย ส่วนผู้ท่ีเป็นไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่า คือ ตัวร้อนจัด หนาวส่ัน ปวดศีรษะและ
เวียนศีรษะมาก ปวดตามกระดูก กล้ามเน้ือและมักมีอาการคล่ืนไส้ร่วมด้วย หากพักผ่อนอย่างเพียงพอและ
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จะหายภายใน 2-7 วัน บางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวม 
หลอดลมอักเสบ คออักเสบ ซ่ึงเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การรักษา เม่ือเร่ิมมีอาการ
ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรนอนพักมากๆ และด่ืมนํ้าบ่อยๆ ถ้าตัวร้อนมากควรใช้ผ้าชุบนํ้าอุ่นเช็ดตัวหรือกินยา
ลดไข้ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นคือ มีอาการไอมากขึ้นหรือมีไข้สูงนานเกิน 5 วัน ควรไปพบแพทย์ โดยเฉพาะเด็กเล็ก
หากหายใจเร็ว หอบหรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม หรือหายใจมีเสียงดัง ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ
รักษาเพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ซ่ึงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ .- 
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    เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 
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เทศบาลตําบลอุโมงค์ เตือนระวัง 6 โรคที่มักพบใน    
ฤดูหนาวโดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 
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อุโมงค์ ประจําปี 2556  ในวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 2556 ณ สวนสาธารณะปิงห่างเทศบาลตําบลอุโมงค์ กิจกรรม
ปีน้ีเน้นให้เด็กหันมาสนใจส่ิงแวดล้อมรอบตัว  

นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า ในวันเสาร์  ท่ี 2 ของเดือนมกราคม  ของ
ทุกปีรัฐบาลกําหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซ่ึงเป็นการให้ความสําคัญแก่เด็กเยาวชน ท่ีเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของ

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กเยาวชนในท้องถิ่น ท้ังด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ตลอดจนเป็นขวัญและกําลังใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชน และท่ีสําคัญเด็กต้องทราบถึงภาวะ
โลกร้อนและร่วมกันทํากิจกรรมวันเด็กเพ่ือลดการท้ิงขยะให้น้อยลง โดยภายในงานจะจัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงของนักเรียนและเด็กเยาวชนของโรงเรียนในเขตเทศบาล การ
แสดงดนตรี เกมส์ การละเล่นต่างๆ การจับฉลากของรางวัล การสาธิตการป้องกันภัยจาก
อันตราย  กิจกรรม Walk Rally และภายในงานยังบริการอาหาร ขนม เครื่องด่ืมและไอศรีม 
โดยเน้นภาชนะท่ีทํามาจากใบตอง งดใช้ภาชนะท่ีทําจากโฟมอย่างเด็ดขาด  
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เทศบาลตําบลอุโมงค์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตําบล
อุโมงค์ 

ของประเทศ จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เพ่ือเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้า โดยเทศบาลตําบลอุโมงค์ นอกจากมี
ภารกิจหน้าท่ีบําบัดทุกข์บํารุงสุข ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นแล้ว การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ซ่ึงเป็นภารกิจอย่างหน่ึงท่ีเทศบาล           
ให้ความสําคัญดูแลรับผิดชอบ 



            เทศบาลตําบลอุโมงค์    จัดกิจกรรมพิเศษสําหรับผู้ชําระภาษี   แจกรางวัลผู้เสียภาษี   หวังกระตุ้นประชาชน
ดําเนินการชําระ ตามกําหนดนํารายได้พัฒนาท้องถิ่น  
 นายขยัน  วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงค์ กล่าวว่า   ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าท่ีในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนครอบคลุมทุกด้าน    โดยภาษีเป็นรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บก็เป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีนํามาบริหารจัดการ 
กลับไปพัฒนาท้องถิ่น     ซ่ึงเงินภาษี   เป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่ง การจัดเก็บภาษี    จึงต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ท้ังภาษีท่ีดิน
และโรงเรือน   ภาษีบํารุงท้องท่ี และภาษีป้าย  โดยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ี   ออกมาเสียภาษีตามกําหนดและมาก
ท่ีสุด เพื่อนํามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลังเทศบาลตําบลอุโมงค์  ได้ทําการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในเขต
เทศบาลมาชําระภาษี  เพื่อนําเงินภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงการชําระภาษีมีกําหนดการชําระดังน้ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยผู้
มีโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้าง ยื่นชําระได้ภายในวันท่ี 31  มีนาคม 255๖  ภาษีป้าย จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายแสดง
ช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้ประกอบกิจการค้า ยื่นแบบภายในวันท่ี 31  มีนาคม 255๖ และชําระภาษีภายใน     
15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งการประเมิน   ภาษีบํารุงท้องที่ เจ้าของท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์ครอบครองแต่ละแปลงยื่นชําระ 
ภายในวันท่ี  30  เมษายน 255๖  ในการน้ี เทศบาลได้มอบของท่ีระลึกและมอบโชคเป็นการสมนาคุณให้แก่ผู้ชําระภาษีตาม
กําหนดระยะเวลา  โดยผู้ชําระภาษีทุกท่าน   จะได้จับของท่ีระลึก   เช่น  ตะกร้า ออมสิน กระจก กล่องทิชชู่  
กล่องอเนกประสงค์  ของใช้ในครัวเรือน อื่นๆ โดย 1 ใบเสร็จต่อ 1 ช้ิน     
                  ดังน้ัน เทศบาลตําบลอุโมงค์   จึงขอแจ้งประชาชนผู้เสียภาษี   มาชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว   
หากเกินกําหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมายกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี   งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้  กองคลังเทศบาลตําบลอุโมงค์  โทรศัพท์ 0-5398-3234 ต่อ 105 ในวัน  และ เวลาราชการ  
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�ก���	����	�������� เทศบาลตําบลอุโมงค์จัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน คร้ังท่ี ๑๐  ระหว่างวันท่ี ๒๙ –

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมีนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน เป็นประธานในพิธีเปิด เป็นการจัดงานงานรูปแบบส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ คงความเป็นเอกลักษณ์ เน้นกล่ินอายของล้านนาและบรรยากาศของท้องถิ่น เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเท่ียวรู้จักตําบลอุโมงค์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีล้านนามากขึ้น 
 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                   

เหตุด่วน เหตุร้าย ไฟไหม้ โทร 0 – 5398 – 2517 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง 
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สวั ส ดี ปี ใหม่  . .ผอ .อรรณพ ปัญญาโกษา 
ผู้อํานวยการโรงเรียนป่าซาง พร้อมคณะสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลําพูน เข้า
อวยพรนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี
ตําบลอุ โมง ค์  เ น่ืองในโอกาสวันขึ้ นปี ให ม่         
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์  



 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


