
 
 
 

 

                  เอกสารประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง   ฉบับที่ ๖๖/๖๐ 
            ................................................................................................................................. 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ 
 (แบบพ่นหมกควันและแบบละอองฝอย) 

ตามที่เทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยงานควบคุมและป้องกันโรค  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ได้มีการด าเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเรื่อยมา  โดยใช้การประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติตามมาตรการ  ๕  ป ๑ ข คือ การปิด เปลี่ยน  ปล่อย  ปรับปรุง  ปฏิบัติ  และการขัดล้างไข่ของยุงลายตาม
ภาชนะต่างๆเป็นประจ า  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมาตรการยกระดับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก จึงได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่ (แบบพ่นหมอกควันและแบบละออง
ฝอย) ขึ้น   ในระหว่างวันที่  ๗  ส.ค. – ๓ ก.ย. ๖๐ ดังนี้ 

ล าดับท่ี วัน/เดือน/ปี เวลา ชุมชน/จุดนัดพบ 
๑. ๗  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ยุทธศาสตร์ 
๒. ๘  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ยุทธศาสตร์ 
๓. ๙  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. บ้านนาเหนือ 
๔ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 
๕. ๑๑  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. หน้าตลาดสด 
๖. ๑๕  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาท่าแพใต ้
๗. ๑๖  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

บ้านนางประจวบ  แป้นสุข 
๘. ๑๗  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนทุ่งสง – นาบอน 

บ้าน อสม.ศิราพร  จอมพงษ์ 
๙. ๑๘  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนสะพานเหล็ก 

ร้านน้ าชา อสม.มณฑา  สุขานศุาสตร์ 
๑๐ ๑๙  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนทุ่งสง –ห้วยยอด 

บ้านประธานชุมชน 
๑๑. ๒๑  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนราชบริพาร,ถ้ าตลอด 
๑๒ ๒๒  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนบ้านพักรถไฟ 
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๑๓. ๒๓  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาชุมชนเปรมประชา 
๑๔. ๒๔  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนเขาปรีดี.วัดเขาปรีดี 

บ้านประธาน 
๑๕. ๒๕  ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาชุมชนประชาอุทิศ 
๑๖. ๒๖  ส.ค.  ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาชุมชนหมู่บ้านโดมทองธานี 
๑๗. ๒๘ ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาชุมชนท่าแพเหนือ 
๑๘. ๒๙ ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ศาลาชุมชนเสริมชาติ(เก่า) 
๑๙. ๓๐ – ๓๑ ส.ค. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนบ้านในหวัง.ส้านักสงฆ์ถ ้าทอหูก 
๒๐. ๑ – ๒  ก.ย. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

บ้าน อสม.นางคติ  เวสนุสิทธิ์ 
๒๑. ๓  ก.ย. ๖๐ ๐๘.๓๐น. – ๑๑.๐๐น. ชุมชนย่านการค้า 

สนง.เทศบาลทุ่งสง 
    

ส้าหรับการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีทั งแบบพ่นหมอกควัน และแบบละอองฝอย มีวัตถุประสงค์ ดังนี  
การฉดีพ่นหมอกควัน  เปน็การฉีดพ่นเพ่ือท าหมันยุงลายและยุงชนิดอ่ืนๆ ภายในอาคารบา้นเรือน อีกทั้งสามารถฆ่า
ยุงลายได ้

การฉีดพ่นแบบละอองฝอย  โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการฉีดพ่นบนถนน  สารเคมีชนิดนี้สามารถท่ีจะสัมผัสตัว
ยุงได้โดยตรง เพ่ือเป็นการตัดวงจรชีวิตของยุงชนิดต่างๆ รอบๆบริเวณบ้าน   

ดังนั้น  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในการอ านวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายภายในบ้านเรือนของท่าน  และขอให้เจ้าของบ้านกรุณาปิดฝา  
น้ าดื่ม  อาหาร  ให้มิดชิด  รวมทั้งน าเด็ก  ผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน  และหลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่น
สารเคมีแล้วก็ขอความร่วมมือปิดประตู  หน้าต่างหมักสารเคมีไว้ภายในบ้านอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง หมั่นตรวจดู
บริเวณรอบๆเทน้ าที่ขังในภาชนะต่างๆเป็นประจ า  จัดเก็บบ้านเรือนให้สะอาด  ปลอดโปร่ง  โล่งไม่เป็นที่เกาะพัก
ของยุงลาย  รวมทั้งหมั่นสังเกตบุตรหลานหากพบว่าถูกยุงกัดในเวลากลางวัน มีไข้สูงให้รีบพาไปพบแพทย์เพ่ือท า
การรักษาโดยเร่งด่วน  ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 

งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 



 

 


