
                ชุมทางสารTungsong   Municipality 
                         เอกสารประชาสัมพันธ์  ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  ฉบับที่  ๔๖ / ๖๓  

..................................................................................................................................................... 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ตามที่  เทศบาลเมืองทุ่งสง  ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องการรณรงค์ 

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ  และตามรายงานการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค 

พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี ๒๕๖๓  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  มีรายงาน

ผู้ป่วยแล้ว ๑๐,๙๓๘ คน เสียชีวิต ๙ คน การกระจายของผู้ป่วย พบว่า มีผู้ป่วยกระจายทั่วประเทศไทย      

โดยภูมิภาคที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ   

กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ ๑๐ - ๑๔ ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี และอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี  

ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ระยอง ชัยภูมิ อ่างทอง ขอนแก่น และนครราชสีมา   ซึ่งในขณะนี้ 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ฤดูฝน  และพบว่ามีฝนตกชุกหนาแน่นขึ้น อาจท้าให้เกิดน้้าขังตามภาชนะ และเศษวัสดุต่างๆ 

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้  นั้น 

ในการนี้  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงได้ก้าหนดแผนปฏิบัติงานปูพรมฉีดพ่นสารเคมีก้าจัดยุง    

ทั้งแบบพ่นหมอกควัน และแบบละอองฝอย  ในทุกชุมชนทั้ง  ๒๐  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  ดังนี้ 

ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี เวลำ ชุมชน 
๑. ๒๒ - 23 พฤษภาคม ๖๓ ๐๘.๓๐น. - ๑1.๐๐น. หมู่บ้านพัฒนา 
๒. 25  พฤษภาคม 63 08.30น. – 11.00น. ตะวันออกวัดชัยชุมพล 
3. 26  พฤษภาคม 63  08.30น. – 11.00น. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง,วัดชยัชุมพล 
4. 27  พฤษภาคม  63 08.30น. – 11.00น. 

20.00น. 
ราชบริพาร – ถ ้าตลอด 
ตลาดสด 

5. 28 พฤษภาคม 63 08.30น. – 11.00น. เปรมประชา 
6. 29  พฤษภาคม  63 08.30น. – 11.00น. ทุ่งสง - ห้วยยอด 
7. 30  พฤษภาคม  ๖3 08.30น. – 11.00น. ตลาดใน 
8. 1  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. ทุ่งสง-นาบอน, วดัโคกสะท้อน 
9. 2  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. บ้านพักรถไฟ 
10. 4  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. สะพานเหล็ก 
11. 5  มิถุนายน  ๖3 08.30น. – 11.00น. ประชาอุทิศ 
12. 6  มิถุนายน  63 08.30น. – 10น. เขาปรีดี,  วัดเขาปรีดี 
13. 8 – 9  มิถุนายน 63 08.30น. – 11.00น. ยุทธศาสตร ์
14. 10  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. เสริมชาต ิ



ล ำดับ วัน/เดือน/ป ี เวลำ ชุมชน 
15. 11  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. ท่าแพเหนือ 
16. 12  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. ท่าแพใต้,  วัดท่าแพ 
17. 13  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. โดมทองธาน ี
18. 15  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. บ้านในหวัง,  ส้านักสงฆ์ถ ้าทอหกู 
19. 16  มิถุนายน 63 08.30น. – 11.00น. บ้านในหวัง 
20. 17  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. ตลาดสด 
21. 18  มิถุนายน  63 08.30น. – 11.00น. บ้านนาเหนือ 
22. 19  มิถุนายน  63 04.00น.-05.00น. ถนนประสานมิตร 

ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์ 
ถนนส้าราญใจ 

23. 20  มิถุนายน 63 04.00น. – 05.00น. ถนนชนปรีดา 
ถนนทุ่งสง - สุราษฎร ์

24. 22  มิถุนายน  63 04.00น. -05.00น. ถนนภราดร 
ถนนผดุงราษฎร ์
ถนนนิกรบ้ารุง 
ถนนชัยชุมพล 1,2 
ถนนศิลปนสุรณ ์

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงขอประชาสัมพันธ์  และขอความร่วมมือพ่ีน้องประชาชนทุกครัวเรือน  
ในการอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการฉีดพ่นสารเคมีภายในบ้านเรือนของท่าน  น าเด็ก  ผู้สูงอายุ 
หรือสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณบ้าน  ปิดฝาภาชนะอาหารต่างๆ  และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีแล้ว
กรุณาปิดประตู  หน้าต่าง เพื่อท าการหมักสารเคมีไว้ภายในบ้านอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง  พร้อมทั้งขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตามมาตรการ ๓ เก็บ ป้องกัน  ๓ โรค
ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ  ดังนี้  คือ  

๑. การเก็บบ้านให้สะอาด    
๒. เก็บขยะโดยรอบบริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย   
๓. เก็บน้ า ปิดฝาภาชนะใส่น้ า ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่   

โดยสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากยุง คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  
ซึ่งปัจจุบันโรคไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงต้องรักษาตามอาการ คือ ให้ยาลดไข้ เช็ดตัว ป้องกันอาการช็อก 
อาการของโรค ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร     
หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง หรือเจ็บที่ชายโครงด้านขวา มักไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ ามูก ซึ่งเป็นข้อแตกต่าง
จากไข้หวัดที่จะมีน้ ามูกร่วมด้วย  ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรง คือ ผู้ป่วยที่เคยป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกมาก่อน  และผู้ที่มีโรคประจ าตัว หากมีอาการดังกล่าว ขอให้รีบไปพบแพทย์ ทันทีเพ่ือตรวจ
วินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป ห้ามซื้อยามารับประทานเอง  ด้วยความปรารถนาดีจาก  เทศบาลเมือง
ทุ่งสง  

งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

 



 

 

 

 


