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	 ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	มอบหมายให้	นายไสว	เขยีวจันทร์	
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช	ร่วมพธีิ
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สมเด็จพระนางเจ ้าสิริ กิติ์พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนพีันปีหลวง	ประจ�าปีพุทธศักราช	
2562พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตร	ี
สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	ผูบ้ริหาร
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เพื่ อ เป ็นการแสดงออกถึงความจงรักภักด	ี
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค	์
(เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2562)	

ข่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ประจ�าปีพุทธศักราช 2562

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ�าปีพุทธศักราช 2562

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 ร่วมท�าบุญตักบาตร	 ข้าวสารอาหารแห้ง

แด่พระสงฆ์จ�านวน	 98	 รูป	 พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารฯ	

หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาล	ณ	 สนามหน้าเมือง	

เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดี	ส�านกึในพระมหากรุณาธิคณุ	

และเฉลมิพระเกียรติแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	(เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2562)



 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร

สถานที่ติดตอ่
ส�ำนกังำนเทศบำลนครนครศรีธรรมรำช โทร. 0-7534-2880 - 2 โทรสาร 0-7534-7405

ศูนยป์ระชำสัมพันธแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

 โทร. 0-7534-1679 โทรสาร 0-7534-1678

ผศ.เชำวนว์ัศ เสนพงศ ์ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช
นำยไสว เขียวจันทร์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยวิสุทธิ์ บุญชูวงศ  ์ รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยครรชิต มนญูผล รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำยสุภัค รัตนพฤกษข์จร รองนำยกเทศมนตรีฯ
นำงสำวจิรำภรณ์ แก ้วปำน เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ
นำยกัณฑอ์เนก เกตุแก ้ว เลขำนกุำรนำยกเทศมนตรีฯ

นำยทิพำกร ด ้วงฤทธิ์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
วำ่ที่ ร.ต.โกวิทย ์ เหมทำนนท์ ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
นำยธ�ำรงค์ แรกค�ำนวน ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรีฯ
นำยชำคร ไอยศูรย ์ ปลัดเทศบำล
นำยวิชัยศักดิ์ ไสยเกต ุ รองปลัดเทศบำล
นำยสนทิ พรหมสุภำ รองปลัดเทศบำล
นำยสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รองปลัดเทศบำล

นางสาวนิ่มนวล ศรีลุนชา่ง ผอ.ส�านกัการคลัง นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน ์ ผอ.ส�านกัการชา่ง 
นายค�ามูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสุรีวรรณ สาสนานนท ์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายสมหวัง สิทธิศิรประพันธ์ ผอ.ส�านกัการศึกษา นายมนตช์ัย  บุตรมะรัถยา ผอ.ส�านกัการประปา
นางอรนงค์ ชูล�าภู ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศร ี รก.ผอ.กองการแพทย ์
นายศักดา โปจุ ้ย  หัวหน า้ส�านกัปลัดเทศบาล นางอารีรัตน์ ไอยศูรย ์ หัวหน า้ฝา่ยบรหิารงานทั่วไป

จาก  ใจ  นายกเทศมนตรี

 สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านวารสารฯ ทุกท่าน ในเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเดือน

ท่ีมีความส�าคัญต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ประจ�าปีพุทธศกัราช 2562 และถอืเป็นวนัแม่แห่งชาต ิ ทางเทศบาลนครศรีธรรมราช

ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล โดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสา

รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ การก�าจัดวัชพืช ลอกผักตบชวา เพื่อลด

ปัญหาน�้าเน่าเสียในล�าคลอง ผมขอชื่นชมและขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วม

แรงร่วมใจกัน ช่วยกันท�ากิจกรรมในคร้ังนี้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้บ้านเมือง

เราน่าอยู่ น่ามอง น่าเที่ยวชม 

 ช ่วงนี้ฝนก็เร่ิมตกลงมา หลังจากท้ิงช ่วงมาระยะหนึ่ง 

สิ่งที่ผมเป็นห่วงพี่น้องชาวเทศบาลฯ คือเรื่องของสุขภาพอนามัย 

ท้ังเร่ืองสถานการณ์ไข้เลือดออก โรคพิษสนุขับ้า รวมไปถงึปัญหา

ภาวะโภชนาการและภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก

อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้มีการรณรงค์และเฝ้าระวังกันมาอย่างต่อเนื่อง และในเดือนนี้ ยังมีโครงการดีๆ 

เพ่ิมเตมิอกี นัน่คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซ้ือ กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุโฟม และถงุพลาสตกิ 

ของเทศบาลฯ ท้ังนี้ ก็เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชาวเทศบาลฯ มีภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพท่ีดี ปลอดโรค ปลอดภัย ควบคู่กับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลฯ ของพวกเรา ขอให้ทุกท่านช่วยๆ กันนะครับ ผมรักและห่วงใยพ่ีน้องชาว

เทศบาลฯ เสมอครับ  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 84 ประจำ เดือนสิงหาคม 2562 3



 

ห้องสมาชิกสภาเทศบาลฯ ต่อ 146
ส�านักการคลัง ต่อ 111, 112
งานผลประโยชน ์ ต่อ 113 
แผนที่ภาษี ต่อ 124 
ฝ่ายพัสด ุ ต่อ 124, 123
จดทะเบียนพาณิชย์ ต่อ 117
ส�านักการศึกษา ต่อ 131, 132
ส�านักการช่าง ต่อ 125
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กองวิชาการและแผนงาน  ต่อ 130
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (lct)  ต่อ 144
สถานีวิทยุชุมชน  ต่อ 142
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ  โทร. 075-358261
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ติดต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร. 0-7534-2880 - 2 และ 0-7534-5540-1

Public Relations and information Technology Center
Nakhon City Municipality

ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จาก  ใจ  รองนายกเทศมนตรี

 สวสัดีครับ ท่านผูอ่้านวารสารฯ ทุกท่าน ผม นายไสว  เขียวจันทร์ 

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นับเป็นคร้ังหน่ึงในชีวิต

ท่ีผมได้มีโอกาสรับหน้าท่ีส�าคัญในต�าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 

หลังจากเกษียณอายุราชการในต�าแหน่งปศสุตัว์จังหวดันครศรีธรรมราช 

เมื่อปี 2559 และในวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีจะมาถึงนี้ ก็จะครบ 

3 ปีเต็ม ผมมีความภาคภูมิใจกับการท�างานท้องถิ่นหลายๆ อย่าง 

ท่ีท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ 

ได้มอบหมายให้ดูแล ทั้งในส่วนของส�านักปลัดฯ กองวิชาการและแผนงาน 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม กองการแพทย์ และงานอืน่ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ซึง่การท�างานของทุกส่วนน้ัน ล้วนมบีทบาทโดยตรงกับชีวติความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง

ชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผมมีความมุ่งหมายท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของทุกท่านให้ดีย่ิงๆ ข้ึนไป ท้ังด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ ความเป็นอยู่ ความสะดวก และความปลอดภัย

ในด้านต่างๆ ทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะต้องก้าวไปข้างหน้าในทุกมิติ

 ท้ายนี้ ผมมีความห่วงใยพี่น้องชาวเทศบาลฯ เร่ืองสถานการณ์ไข้เลือดออก ซึ่งตอนน้ีก็ได้มีการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อของทางเทศบาลฯ และเจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกตรวจเย่ียมชุมชนท่ีตั้งอยู่ในรัศมี 

100 เมตร ในเขตเทศบาลฯ และเสริมความรู้ให้กับ อสม. ขอฝากถึงพ่ีน้องทุกท่านให้ช่วยเฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพตนเอง

และผูใ้กล้ชิด ก�าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายบริเวณท่ีพักอาศยั หากมไีข้ให้ไปตรวจท่ีโรงพยาบาล อย่าซือ้ยามารับประทาน

เองนะครับ และก็ขอฝากถึงเร่ืองพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า โรคนี้น่ากลัวครับ เป็นแล้วรักษาไม่ได้ แต่สามารถป้องกันได้ 

โดยการพาสตัว์เล้ียง โดยเฉพาะ สนัุขและแมว ของท่านไปรับการฉีดวคัซนีป้องกันโรคพิษสนุขับ้าได้ตามชุมชนท่ีเจ้าหน้าท่ี

ออกหน่วยให้บริการในทุกเดือน หรือสถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และผม

มีความตั้งใจที่จะท�าให้โรคพิษสุนัขบ้าไม่เกิดในพื้นที่เขตเทศบาลในอนาคต

ด้วยความห่วงใยครับ

(นายไสว  เขียวจันทร์)
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช4



  

ภารกิจ บ�ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน ภารกิจงานสวนสาธารณะ

ภารกิจงานบ�าบัดน�้าเสีย

ตรวจสอบความเรียบร้อยของสวนสัตว์

ภารกิจงานจราจร

ส�ารวจคลองสวนหลวง เพื่อเตรียมการขุดลอกคลอง

ภารกิจงานไฟฟ้า

จดัท�าประตกูัน้น�า้ไหลเข้าเมอืง ล�าเหมอืงคลองป่าเหล้า

ความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ก�าแพงเมืองเก่า

	 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ของส�านักการช่าง	

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 เ พ่ือปรับปรุง

สาธารณูปโภค	และสาธารณปูการ	ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช

ส�ำนักกำรช่ำง
ภารกิจข

อง

ส�านักกา
รช่าง
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ส�ำนักกำรประปำ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนประปา 
ถนนเทวบุรี ชุมชนซอยต้นหว้า ต�าบลโพธิ์เสด็จ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ส�ำนักกำรประปำ	เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช	ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ	ส�ำหรับสนับสนุนแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ

อุปโภคบริโภคแก่ประชำชน	(ก่อสรำ้งและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพระบบประปำหมู่บ้ำน)	ประจ�ำปี	พ.ศ.2562	เพื่อปรับปรุงท่อเมน

จำ่ยน�้ำประปำ	ถนนเทวบุรี	ชุมชนซอยต้นหวำ้	ต�ำบลโพธิ์เสด็จ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	งบประมำณ	5,295,000	บำท	

วำงท่อเมนประปำ	 เป็นท่อ	 PVC	ขนำดเส้นผำ่นศูนย์กลำง	8	นิ้ว	 เพื่อส่งน�้ำให้กับถนนเทวบุรี	 ชุมชนซอยต้นหวำ้	ต�ำบลโพธิ์เสด็จ	

เพื่อแก้ไขปัญหำน�้ำประปำ	ไม่ไหลบ่อยครั้ง	ขณะนี้ได้ก�ำลังด�ำเนินกำรวำงท่อ	บริเวณถนนเทวบุรี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช6



  

กองวิชำกำรและแผนงำน

 ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมคัคเุทศก์อาสา สร้างจติส�านกึ เสยีสละ

เพื่อส่วนรวม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์

เมืองนครศรีธรรมราช สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมือง

นครศรีธรรมราช แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยได้รับเกียรติ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างจิตแห่งการให้ การท�าความดีโดย 

สมัครใจ พร ้อมที่ จะเสียสละเวลา แรงกาย และสติป ัญญา 

เพือ่สาธารณประโยชน์ในการท�ากจิกรรมหรอืสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ 

(เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562)

	 ผศ. เชาวน ์ วัศ	 เสนพงศ ์	 นายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 เป็นประธานเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร	

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	 ณ	 ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์เมือง

นครศรีธรรมราช	 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84	 (ทุ่งท่าลาด)	

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรมของ

เมืองนครศรีธรรมราช	 แก่เยาวชนและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ	

รวมถึงสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้า

เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	 ไปเผยแพร่ได้	 โดยได้รับความร่วมมือ

จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	จ�านวน	40	คน	

เข้าร่วมโครงการฯ	(เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2562)

โครงการพิพิธภัณฑ์สัญจร 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสา สร้างจิตส�านึก เสียสละเพื่อส่วนรวม
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	 ผศ.เชาวน์วศั	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรนีครนครศรธีรรมราช	เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา

ฝึกอบรมอาสาสมคัรพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิและสมชัชาชมุชนในเขตเทศบาลฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2562	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหารฯ	สมาชิกสภาเทศบาลเขต	4	หัวหน้าส่วนราชการ	ณ	ห้องประชุม

อัมพาพันธ์	 โรงแรมปุระนคร	 อ.เมือง	 จ.	 นครศรีธรรมราช	 เพื่อให้องค์กรชุมชนได้มีการเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดการด�าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม	 และให้ทุกชุมชนปลอดผู้ค้า	 ผู้เสพยาเสพติดอย่างยั่งยืน	

(เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2562)

กองสวัสดิการสังคม

	 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 โดยกอง
สวัสดิการสั งคม	 และตั วแทนชุมชนท ่ า โพ ธ์ิ	
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ปี	 2562	 (ภาคใต้ตอนบน)	
และเข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน	
ประจ�าปี	 2562	 ภายใต้แนวคิด	 “กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน	 จากหมู่บ้านสู่เครือข่ายแห่งความดีงาม”	
ณ	 ห้องรอยัลจูบิลี่	 บอลรูม	 อาคารชาเลนเจอร์	
อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 ทั้งนี	้
นางอ�าพรรณ	ทรัพย์สมบูรณ์	ประธานชุมชนท่าโพธิ์	
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน	ประจ�าปี	2562	(เมื่อวันที่	13	
สิงหาคม	2562)

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช	 เป็นประธานเปิดโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสูวั่ยผูส้งูอาย	ุพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารฯ	
สมาชิกสภาเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	ณ	ห้องประชุม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ชั้น	 5	 เพ่ือศึกษา
ความพร้อมของประชากรก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	 วิธีเข้าสังคม	
บอกเล่าวิธกีารในการเตรยีมตวัการดแูลตนเองสูวั่ยผูส้งูอายุ	
โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	45	คน	และได้รับ
เกียรติจาก	ดร.สามิตร	อ่อนคง	เป็นวิทยากร	(เมื่อวันที่	
8	สิงหาคม	2562)

งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ�าปี 2562

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชน ประจ�าปี 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรคลัง เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

075-345540-1 ต่อ 111 - 113


'

ส�านกัการคลงั

อัตราการจัดเก็บ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
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กองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบำ้และท�ำหมันสุนัขและแมว

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
(กิจกรรมก�าจัดวัชพืชลอกผักตบชวา เพื่อลดปัญหาน�้าเน่าเสียในล�าคลอง) 

ประจ�าปี 2562

	 ผศ.เชำวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช	

เป็นประธำนเปิดกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้ำและท�ำหมันสนุขัและแมว	

ภำยใต้โครงกำร	 “สัตว ์ปลอดโรค	 คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ ้ำ”	

ตำมพระรำชปณธิำนศำสตรำจำรย์	ดร.สมเดจ็พระเจ้ำน้องนำงเธอ	เจ้ำฟ้ำจฬุำภรณ	

วลัยลักษณ์	 อัครรำชกุมำรี	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรฯ	 สมำชิกสภำเทศบำลฯ	

หัวหน้ำส่วนรำชกำร	 ณ	 บริเวณริมคลองหน้ำเมือง	 ฝั ่งสนำมหน้ำเมือง	

โดยมีกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ	 แบ่งกลุ่มสำธิตกำรฉีดวัคซีน

และให้ควำมรู้เรื่องวัคซีน	กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำในคนและสัตว์	นิทรรศกำร

ให้ควำมรู้	 กำรขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	 กำรตรวจสุขภำพสัตว์เลี้ยง	 ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำให้แก่สัตว์เล้ียงจำกทีมสัตวแพทย์จำกเทศบำลนคร

นครศรธีรรมรำช	ร่วมกบัปศุสตัว์จงัหวัดนครศรธีรรมรำช	(เม่ือวันท่ี	8	สงิหำคม	2562)

	 ผศ.เชาวน์วัศ	เสนพงศ์	นายกเทศมนตรีนครนครศรธีรรมราช	

มอบหมายให้	 นายไสว	 เขียวจันทร์	 รองนายกเทศมนตรีนคร

นครศรีธรรมราช	 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์รักษาความ

สะอาดในที่สาธารณะ	 (กิจกรรมก�าจัดวัชพืชลอกผักตบชวา	

เพื่อลดปัญหาน�้าเน่าเสียในล�าคลอง)	ประจ�าป	ี2562	ณ	คลองหน้า

เมือง	 บริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมนิราคนธ์	 ถนนพัฒนาการคูขวาง	

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในวโรกาส	 12	 สิงหามหาราชิน	ี

โดยมี	สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ	พนักงานเทศบาลฯ	

จิตอาสาแรงงานทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช	 จิตอาสา

เจ้าหน้าที่ทหาร	มณฑลทหารบกที่	41	ค่ายวชิราวุธ	และประชาชน

จิตอาสาของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 ร่วมใน

กิจกรรม	 โดยได้มีการระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วนร่วมกัน

พัฒนาคลองหน้าเมือง	 บริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมนิราคนธ์	

ถนนพัฒนาการคูขวาง	 ได้ด�าเนินการลอกผักตบชวา	 ตัดกิ่งไม้

บริเวณล�าคลอง	 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม	 และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย	(เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2562)

ก�ำหนดออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ เดือนกันยำยน 2562
วันที่ 7 กันยำยน 2562  เวลำ 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนคูขวำง เขต 2 และชุมชนทวดทอง

วันที่ 14 กันยำยน 2562  เวลำ 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนคูขวำง เขต 1 และชุมชนบ่ออ่ำง

วันที่ 21 กันยำยน 2562  เวลำ 09.30 น. – 11.30 น.  ณ ชุมชนบ้ำนตก ชุมชนตลำดยำว และชุมชนหอไตร

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักปลัดเทศบำลแนวทางการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนนอกสถานที่
กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน

1.	 ผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้องฯ
	 1.1	บุพกำรี	กล่ำวคือ	บิดำ	มำรดำ	ปู่ย่ำ	ตำยำย	ทวด

	 1.2	คู่สมรส

	 1.3	ผู้สืบสันดำน	กล่ำวคือ	ลูกหลำน	เหลน	ลื่อ

	 1.4	ผู้ปกครอง	หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่

2.	 สถำนที่ยื่นค�ำร้องฯ
	 ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด	ณ	ภูมิล�ำเนำปัจจุบันของผู้ป่วยติดเตียง	คนชรำและผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้

	 2.1	ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ

	 2.2	ส�ำนักงำนเทศบำล

3.	 เอกสำรหลักฐำนประกอบค�ำร้อง
	 3.1	บัตรประจ�ำตัวประชำชนผู้ยื่นค�ำร้อง

	 3.2	บัตรประจ�ำตัวประชำชนของผู้ป่วยติดเตียง	คนชรำและผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้	(ถำ้มี)

	 3.3	หลักฐำนเอกสำรอื่นๆ	เช่น	หนังสือรับรองจำกแพทย์	รูปภำพ	(ถำ้มี)	เป็นต้น

ขั้นตอนกำรยื่นค�ำร้องและด�ำเนินกำร
	 1.	 ผู้ร้องฯ	ยื่นค�ำร้องขอจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนนอกสถำนที่	ยื่นค�ำร้องขอฯ	ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	ณ	ส�ำนักทะเบียนท้องถิ่น

เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช

	 2.	 ตรวจสอบค�ำร้องในส่วนของผู้ยื่นค�ำร้องให้กรอกข้อควำมให้ถูกต้อง	พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์และแผนที่ที่ตั้งของบ้ำนที่อำศัยอยู่

	 3.	 ตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียง	คนชรำ	และผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้	จำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร	และฐำนข้อมูล

บัตรประจ�ำตัวประชำชน

	 4.	 ตรวจสอบผู้ป่วย	คนชรำ	และผู้พิกำรตำมสภำพข้อเท็จจริง

	 5.	 พนักงำนเจ้ำหน้ำที	่รวบรวมแบบค�ำร้องฯ	และเอกสำรหลกัฐำน	แจ้งไปยงัศนูย์บรหิำรกำรทะเบยีนภำค	สำขำจังหวดันครศรีธรรมรำช	

เพื่อก�ำหนดเวลำเพื่อจะออกไปท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนนอกสถำนที่
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สถำนศึกษำในสังกัด

ภาพกิจกรรมนักเรียน (พุทธจริยา)

การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง 

ระดับประเทศได้เหรียญทอง

การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง 

ระดับภาคได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

การแข่งขันเปตอง ระดับเทศบาล

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

การแข่งขันใบตอง

ระดับภาคได้เหรียญทอง

การแข่งขันมาลัย 

ระดับภาคได้เหรียญทอง

การแข่งขันวอลเลย์บอล 

ระดับเทศบาลได้รางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ส�ำนักกำรศึกษำ
 ผศ.เชำวน์วัศ เสนพงศ์ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช เป็นประธำนในพิธีพรำหมณ์บวงสรวงและพิธีสมโภช
ศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช พร้อมด้วย คณะผู้บริหำรฯ สมำชิกสภำเทศบำล หัวหนำ้ส่วนรำชกำร พนักงำนเทศบำลฯ ประชำชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมรำช ณ ศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช เพื่อร่วมประกอบพิธีพรำหมณ์บวงสรวงศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช 

ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีเสริมควำมรุ ่งเรือง ท�ำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคำม ในงำนฉลองสมโภช
ศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช และเพื่อสืบทอดพิธีสมโภชศำลหลักเมืองนครศรีธรรมรำช 
อนัเป็นวฒันธรรรมทีด่งีำม ให้คงอยู่คูจั่งหวัดนครศรีธรรมรำชสืบไป รวมถึงเพือ่ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว
ของท้องถิ่น และจังหวัดนครศรีธรรมรำช เสริมสร้ำงควำมรัก สำมัคคี สมำนฉันท์ของประชำชน 
ชุมชน และท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2562)

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนสตรีนครนครศรีธรรมราช	 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา	 -	 กรีฑานักเรียน	
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ประจ�าปี	2562	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหารฯ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	หัวหน้าส่วนราชการ	
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัเทศบาล	ณ	สนามกฬีากลางจงัหวัดนครศรธีรรมราช	โดยได้มกีารจดัการแข่งขันประเภทกฬีาประกอบด้วย	
กฬีาฟตุบอล	ฟตุซอล	วอลเลย์บอล	เซปักตะกร้อ	เปตอง	เทเบลิเทนนสิ	ซึ่งก�าหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่	 15	กรกฎาคม	2562	
ถึง	 วันที่	 2	สิงหาคม	2562	และท�าการแข่งขันกรีฑาระหว่างวันที	่ 15-16	สิงหาคม	2562	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตามหลักสูตร	ฝึกความมีระเบียบวินัย	ความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	(เมื่อวันที	่16	สิงหาคม	2562)	

พิธีพราหมณ์บวงสรวงและพิธีสมโภช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	ประจ�าปี	2562

ปีที่ 9 ฉบับที่ 84 ประจำ เดือนสิงหาคม 2562 13



 

กองการแพทย์

	 ผศ.เชาวน์วัศ	 เสนพงศ์	 นายกเทศมนตรี

นครนครศรีธรรมราช	 เป็นประธานเปิดโครงการ

จั ดอบรม เพื่ อพัฒนา ศักยภาพอาสาส มัคร

สาธารณสุข	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	พร้อมด้วย	

คณะผู้บริหารฯ	 หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงาน

เทศบาล	ณ	อทุยานการเรยีนรูเ้มอืงนครศรธีรรมราช	

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	 (CLP)	 ซึ่งมีตัวแทน

อาสาสมคัรสาธารณสขุ	(อสม.)	ในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	 เข้าร่วมอบรมจ�านวน	52	ชุมชน	

โดยมีทมีวทิยากรจากส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดั

นครศรีธรรมราช	 อสม.รพ.สต.บ้านปากนคร	 และ

ทีมงานทันตกรรม	 โรงพยาบาลเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช	 โดยมีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือให ้

คณะท�างาน	 อสม.	 น�าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้

ในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของผูสู้งอายทุีมี่ภาวะ

พึ่งพิงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

(เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2562)

โครงการจัดอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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 จากผลพวงด้านปัญหาสุขภาพของประชาชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากการใช้สารเคมีในการท�าเกษตรกรรมปัจจุบันค่อนข้างมีผลกระทบในวงกว้าง 
แม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในทันที แต่หากสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลเสียตามมา 
ทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกรได้เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี คือ การผลิต
ปุย๋หมักขึน้จากวสัดธุรรมชาต ิทัง้นี ้เพือ่ลดต้นทนุการผลติ และเป็นการน�าเศษขยะ
มลูฝอยมาใช้ต่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ส�าหรบัฉบบันี ้ทางทมีงานวารสารเทศบาล
นครนครศรธีรรมราชได้มโีอกาสพดูคยุกบัลงุเวยีง นายเวยีง ปราบปัญจะ ประธาน
คณะกรรมการชุมชนตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สานต่อแนวคิด
นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
 เริ่มต้นจากการที่ท่านนายกฯ เชาวน์วัศ เสนพงศ์ ได้เห็นถึงข้อดีของการใช้
ปุ๋ยหมัก และมีแนวคิดริเริ่มอยากให้ชาวชุมชนได้หันมาทดลองผลิตและใช้ปุ๋ย
ประเภทนี้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อ
ผู้บริโภคพืชผัก ผลไม้ ท่านก็ได้เชิญวิทยากรที่เป็นต้นแบบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มาบรรยาย และสาธิตการท�าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้กับชาวบ้านทั้ง 
63 ชุมชน และเลือกอบรมในพ้ืนที่ชุมชนตลาดหัวอิฐ แล้วลุงกับทีมงานก็สนใจ
โครงการนี้มาก เลยมาทดลองท�าดู เม่ือท�าเสร็จก็ได้ส่งให้ทางสถานีพัฒนาที่ดิน
นครศรีธรรมราชตรวจสอบดู ปรากฏว่าผ่านมาตรฐาน ก็ได้ท�าต่อเรื่อยมา แล้วก็ได้
ผลดี

เริ่มต้นโครงการมานานหรือยัง

 โครงการระยะแรกเร่ิมมีมาตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 ครับ เรื่อยมาถึงเดือน

สิงหาคม ก็ท�าได้ 2 รอบแล้ว เพราะท�ารอบหนึ่งต้องใช้เวลา 2 เดือน ปุ๋ยจึงจะใช้การได้ 

ถ้าไม่ครบ 2 เดือนก็ใช้ไม่ได้ ปุ๋ยยังร้อน น�าไปใส่ต้นไม้ไม่ได้

ก่อนหน้าที่จะมีการอบรมในโครงการฯ ลุงเวียงมีความรู้เกี่ยวกับ

การท�าปุ๋ยหมักมาก่อนหรือเปล่า

 ความรู้ด้านนี้ไม่มีเลยครับ ลุงท�าสวน แต่ส�าหรับเรื่องปุ๋ยนี่ก็ดูมาหลายอย่าง 

ก่อนหน้านี้จะใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ แต่พอได้เข้าร่วมโครงการฯ วิทยากรเขามาอธิบาย 

และสาธิตให้ฟัง ก็รูส้กึว่า ปุย๋หมักนัน้ก็ท�าได้ไม่ยาก วสัดขุองเรากม็มีาก หาได้ตามตลาดสด

หัวอิฐ ทดลองท�าแล้วได้ผล พาไปใช้ในสวน ถ้าใครมาซื้อก็ขายไปบ้างส่วนหนึ่ง

สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมท�าปุ๋ยหมักตอนนี้มีอยู่กี่คน

 ตอนนี้มีอยู่ 5-6 คน ในชุมชนตลาดหัวอิฐ รวมกลุ่มกันท�าปุ๋ยที่บ้านลุงครับ

ในระยะเริ่มแรกใช้ต้นทุนการผลิตจากไหนมาท�าปุ๋ย

 ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเลยครับ ไปขอเศษผัก เศษผลไม้ที่แม่ค้าไม่ใช้แล้วจาก

ในตลาด ส่วนฟาง ซื้อมามัดละ 75 บาท มูลวัว กระสอบละ 45 บาท โดยเฉลี่ยแล้ว 

ลงทนุต่อกองหนึ่งไม่เกนิ 1,000 บาท แต่ต้องใช้น�า้รดในกองปุ๋ยทกุวนันะ เพื่อใหปุ้ย๋ได้รบั

ความชื้นตลอดเวลา ต้องหมั่นดูแลครับ 

ผลตอบรับจากการหันมาท�าปุ๋ยหมักเป็นอย่างไรบ้าง

 คนในชุมชนเอาปุ๋ยไปใช้ใส่ผัก ผลไม้ เขาก็ว่าใส่ปุ๋ยนี้แล้วดี ดินไม่แข็งกระด้าง 

ส่วนเรื่องรายได้ก็มีบ้าง ลุงมองว่า ถ้าชุมชนมีพื้นที่และมีคนตั้งใจท�าให้กว้างขวาง 

คิดว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ทางหน่ึง อยากให้พร้อมใจกันท�าให้เยอะๆ 

แล้วเพิ่มรายได้แน่นอน 

ปัญหาและอุปสรรคในการท�าปุ๋ยหมักมีบ้างไหม

 ตอนนี้ เรื่องขั้นตอนการท�าปุ๋ยยังไม่เห็นปัญหาอะไร แต่เคยมีไก่ท่ีขึ้นไปเขี่ยบน

กองดินบ้าง ตอนที่ท�าอยู่บริเวณที่ท�าการชุมชน (หัวเราะ) ลุงเอาอวนไปกั้นแล้วมัน

กย็งับนิขึน้ไปด้านบน เลยตดัสนิใจมาท�าตรงหน้าบ้านลงุครบั ถ้าเป็นเรือ่งปัญหาด้านต้นทนุ

และก�าลังคนก็ยังไม่มีอุปสรรคอะไร

“อยากให้พีน้่องทกุคนหันมาท�าปุย๋หมกัไว้ใช้กนั
เพราะวสัดทุีใ่ช้หาได้ง่ายจากชุมชน

แถมยงัเป็นการลดขยะในเขตชมุชนได้ส่วนหน่ึง
น�ามาผสมกนัเป็นปุย๋กจ็ะย่อยสลายของมนัเอง”

ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยหมัก ลุงมองว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง

 ถ้าปุ๋ยหมักไม่มีสารพิษ เพราะใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไปใส่ต้นไม้ พืชผัก พืชหญ้า 

ที่เราน�ามากินก็ปลอดสารพิษมากกว่า ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนี่มันก็สะสมอยู่เรื่อยๆ คนที่เจ็บไข้

ไม่สบายมากเพราะสารพิษเหล่าน้ีตกค้างอยู ่เร่ืองราคาก็ถูกกว่าปุย๋เคม ีปุย๋เคม ี1 กระสอบ 

50 กิโลกรัม ราคา 1,300 บาท แต่ปุ๋ยหมักของเรา 50 กิโลกรัม แค่ 300-400 บาท 

ถึงแม้ว่าปุ๋ยหมักจะให้ประโยชน์ช้ากว่า แต่ก็ได้ประโยชน์มากกว่า  และผักผลไม้ในสวน

ก็จะสวย ปุ๋ยหมักสามารถใช้กับต้นไม้ทุกชนิด เป็นการรักษาหน้าดินไปในตัว

อยากฝากบอกอะไรกับผู้ที่สนใจอยากจะผลิตและใช้ปุ๋ยหมักบ้าง

 ฝากบอกถึงคนท�าสวนหรือคนทั่วไปว่า อยากให้หันมาใช้ปุ๋ยหมัก หรือจะท�าเอง

กไ็ด้ ถ้าสนใจกส็ามารถมาทีช่มุชนได้ ลงุจะแนะน�าให้ ตามทีไ่ด้รบัการอบรมมาจากวิทยากร 

และได้ปฏิบัติมาแล้ว ส่วนดีที่สุดของปุ๋ยนี้ คือไม่มีสารพิษ อยากให้พี่น้องทุกคนหันมาท�า

ปุ๋ยหมักไว้ใช้กัน เพราะวัสดุที่ใช้หาได้ง่ายจากชุมชน แถมยังเป็นการลดขยะในเขตชุมชน

ได้ส่วนหนึ่ง น�ามาผสมกันเป็นปุ๋ยก็จะย่อยสลายของมันเอง

 และนีก่เ็ป็นอีกหน่ึงโครงการดีๆ  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทีไ่ด้จดุประกาย

ให้ชาวชมุชนมโีอกาสเรียนรู้นวตักรรมการผลติปุย๋หมกัแบบไม่พลกิกลบักองและน�าไปใช้

ปฏิบัติจริงอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพ โดยการแปรสภาพเศษขยะจากธรรมชาติออกมา

ใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

สู่วิถีการปฏิบัติแบบฉบับ “ลุงเวียง” ชุมชนตลาดหัวอิฐ



เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ถนนราชด�าเนิน ต�าบลคลัง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 075-341679 โทรสาร 075-341678
รับฟังข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทาง สถานีวิทยุ FM 88.50 MHz.

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 93/22
ปท.นครศรีธรรมราช

พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์ โทร. 075-446155 EMail : p_interprint@hotmail.com

อาการที่ต้องเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนในเด็ก
 โรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยการไอ จาม หรือ พูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัส
จะกระจายอยู่ในละออง เสมหะน�้ามูก น�า้ลายของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย โดยการหายใจ

อาการข้างเคียงหลังรับวัคซีนที่พบได้
 เช่น ไข้ ผื่นคันคล้ายหิด ซึ่งมักเกิดขึ้นประมาณ 5-12 วัน หลังฉีดวัคซีนและมีอาการอยู่
เพียง 1-2 วัน แล้วหายไปเองได้ กรณีมีใช้ให้เช็คตัวด้วยน�้าธรรมดา โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ
ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆ และรับประทานยาลดไข้ หากไม่ดีขึ้นให้รีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์ 
การแพ้รนุแรงพบได้นอ้ยกว่า 1 ในล้านรายทีไ่ด้รบัวคัซนี หากหลังฉีดวคัซนีพบบตุรหลานมอีาการ 
ได้แก่ หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หายใจมีเสียงดัง ลมพิษ หน้าบวม หัวใจเต้นเร็ว เวียนศีรษะ 
ปวดท้อง อาเจียน หน้ามืด เป็นลม โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีจุดบริการ ท่ีใกล้ท่านท่ีสุดทันที หรือ 
โทร 1669 เพื่อได้รับการดูแล อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

WWW.HOSPITAL.NAKHONCITY.ORG
“โรงพยาบาลท้องถิ่นต้นแบบ เป็นเลิศด้านบริการ ได้มาตรฐานคุณภาพ”

 : 075-356014
 : https://www.facebook.com/NKCHOS


