ประกาศเทศบาลตาบลปราณบุรี
เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
************************
ด้วย สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่เกิดขึ้นใน อาเภอปราณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
จนถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พบว่ามีแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โดยมีจานวนผู้ป่วย ๙๓ ราย
อัตราป่วย ๑๒๓.๖๑ ต่อแสนประชากร ทาให้คาดการณ์ว่า มีแนวโน้มระบาดรุนแรงขึ้น ถ้าขาดการดาเนินการ
ป้องกันล่วงหน้าที่เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง และตามพระราชดารัส ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้พระราชทาน ณ พระราชวังวังไกลกังวลหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๒ ความว่า “ โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และ
อันตราย ยังมีอยู่มากอยากให้มีการปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากโรคไข้เลือดออกจะได้ทุเลาลง”
เทศบาลตาบลปราณบุรี ได้น้อมนาพระราชดารัสดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การเฝ้าระวังป้องกัน
โรคไข้เลือดออก เน้นมาตรการป้องกันในการควบคุมและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ทั้งในเขตชุมชน วัด
และในโรงเรียน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อประชาชนและท้องถิ่น เทศบาลตาบลปราณบุรี จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน กาจัดลูกน้า
และแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทั้งในและนอกบริเวณบ้าน เพื่อป้องกันคนในครอบครัว ให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก
ดังนี้
๑. “เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย” ดังนี้
เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้าแหล่งเพาะพันธ์ยุง วัสดุเหลือใช้นาไปขายเป็นรายได้เสริม
เก็ บ บ้ า น ให้ ป ลอดโปร่ ง ยุ ง ลายไม่ เ กาะพั ก ขั ด ล้ า งภาชนะใส่ น้ า เปลี่ ย นน้ าในแจกั น
ทุกสัปดาห์
เก็บน้้า น้ากิน น้าใช้เก็บให้มิดชิด โดยการปดดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่
๒. “ ๕ ป. ๑ ข. ปราบยุงลาย “ ดังนี้
ปิด ปดดภาชนะขังน้าให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
เปลี่ยน น้าในแจกัน หรือภาชนะที่ใส่ไม้ประดับต่าง ๆ และน้าในกรงนก ทุก ๆ ๗ วัน สาหรับ
จานรองขาตู้กับข้าว ถ้าเปลี่ยนน้าไม่สะดวก ให้เติมเกลือแกง ๒ ช้อนชา หรือ น้าส้มสายชู
ชนิด ๕ % จานวน ๑ ช้อนชาครึ่ง หรือผงซักฟอก ๑ ต่อจานรองขาตู้ ๑ ใบ นอกจากนี้อาจ
ใส่ชัน หรือ ขี้เถ้าในจานรองขาตู้แทนการใส่น้าก็ได้ หรืออาจเทน้าเดือดลงในจานรองขาตู้
ทุกสัปดาห์ก็ได้
ปล่อย ปลากินลูกน้าในภาชนะใส่น้าถาวร เช่น ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาหัวตะกั่ว
ในภาชนะที่ปดดฝาไม่ได้ หรือใส่ทรายกาจัดลูกน้าในอัตรา ๑ กรัมต่อน้า ๑๐ ลิตร
/ปรับปรุง........

-๒ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุง ปฏิบัติ
เป็นประจาจนเป็นนิสัย
๑ ข คือ ขัดล้างไข่ยุงที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้ใส่น้า เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้
กระถางต้นไม้ อ่างน้า เพื่อกาจัดไข่ยุ งลาย เพราะไข่ของยุงที่ติดอยู่ กับ ขอบภาชนะ
ต่าง ๆ จะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีดา ถ้าไม่สังเกตอาจมองไม่เห็น บางภาชนะอาจมีไข่ยุงติด
อยู่หลายพัน จนถึงหมื่นฟอง ไข่เหล่านี้อยู่ได้นานถึง ๒ ปี สามารถอยู่รอดและ ฟักตัว
เป็ น ยุ ง ลายได้ ถึ ง ร้ อ ยละ ๘๐ เมื่ อ ไข่ ถู ก น้ าท่ ว มถึ ง จะฟั ก ตั ว กลายเป็ น ลู ก น้ า
อย่างรวดเร็วภายในเวลา ๒๐ – ๖๐ นาที
๓. ต้องระวังอย่าให้ยุงกัด ซึ่งป้องกันโดยนอนในมุ้ง หรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวด หรือทายา หรือ
โลชั่นกันยุง การปลูกพืชสมุนไพรบริเวณบ้าน เช่น ตระไคร้ เป็นต้น
๔. หากสงสัยว่าบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที อย่าซื้อ
ยามารับประทานเอง เด็ดขาด
๕. เทศบาลตาบลปราณบุรี จะออกพ่นสารเคมีป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทุกโรงเรียน
ทุกวัด ทุกชุมชน ตามกาหนดการ และขอให้โรงเรียน ประชาชน เตรียมการ ดังนี้
5.1 กรุณาเคลื่อนย้ายเด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง สัตว์เลี้ยง ออกจากบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่
จะดาเนินการ
๕.2 ปดดหน้าต่าง ของบ้าน / ห้องเรียน และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพ่นสารเคมี
ในโรงเรียน / ในบ้านของท่าน และปดดประตู หน้าต่าง ทิ้งไว้ ๑ ชั่วโมง และให้มีบุคคล
อยู่อานวยความสะดวก 1 คน
๕.3 ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้าน ทราบด้วย
จึงประกาศมาเพื่อขอความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทุกครอบครัว
ทุกโรงเรียน โดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นางธันยวีร์
ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

กาหนดการพ่นสารเคมี โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 8 พฤศจิกายน ๒๕62
วันที่ 16 ต.ค. 62 ชุมชนหนองไผ่
วันที่ 17 ต.ค. 62 ชุมชนนาพะเนียด
วันที่ 18 ต.ค. 62 โรงเรียน 9 แห่ง 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ ๒1 ต.ค. 62 ชุมชนเมืองเก่า
วันที่ ๒2 ต.ค. 62 ชุมชนเมืองปราณ
วันที่ 24 ต.ค. 62 ชุมชนบ้านตาหรุสามัคคี
วันที่ 25 ต.ค. 62 โรงเรียน 9 แห่ง 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันที่ 28 ต.ค. 62 ชุมชนตาหรุอาสาพัฒนา
วันที่ 29 ต.ค.62 ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา
วันที่ 30 ต.ค. 62 วัด ๕ วัด
วันที่ 31 ต.ค. 62 ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง
วันที่ 1 พ.ย. 62 ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง
วันที่ 4 พ.ย. 62 ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนา
วันที่ 5 พ.ย.62 ชุมชนพลายงาม
วันที่ 6 พ.ย. 62 ชุมชนบ้านเขาน้อยบน
วันที่ 7 พ.ย. 62 ชุมชนบ้านปลายน้า
วันที่ 8 พ.ย. 62 ชุมชนหนองแกเจริญ

