
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน( EOC) อ าเภอบางแพ 
ครั้งที่  ๒   / ๒๕๖๒ 

วันที่   ๒๕   มีนาคม       ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายอรรถพันธุ์          สงวนเสริมศรี              นายอ าเภอบางแพ                       ประธาน 
    ๒       นายเกียรติศักดิ์        นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ    
    ๓.      นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
 ๔. นางอ าไพ เปี๊ยะดี รองนายก อบต.ดอนใหญ่ 
 ๕. นางดุสิตา คล้ายเชย รองนายก อบต.ดอนใหญ่ 
 ๖. นางสาวนงนุช ยมมรรคา รองปลัด อบต.วัดแก้ว 
 ๗. นายประวิทย์ เอมอาจ นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
    ๘ นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 ๙. นางจรรยา บัวพ่ึง ผอ.รพ.สต.โพหัก 
 ๑๐. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ. รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 ๑๑. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 ๑๒. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต.ต าบลดอนใหญ่ 
 ๑๓. นางอมรรัตน์ เอมอาจ ผอ.รพ.สต.วัดแก้ว 
    ๑๔. นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 ๑๕. นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
 ๑๖. นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 ๑๗. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 ๑๘. นายสิงหา   อวิคุณประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.วังเย็น 
 ๑๙. นายโกศล ขวัญพราย แพทย์ประจ าต าบลโพหัก 
 ๒๐. นายภาสกร พงศ์บุตร พนักงานรับจ้างทั่วไป เทศบาลต าบลบางแพ 
 ๒๑. นางมาลี ไลเลิศสมบูรณ์ ประธาน อสม.ต าบลโพหัก 
 ๒๒. นางสาวนิตยา พรามอนงค์ อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 ๒๓. นางสาวจินตนา พระไทรโยค ประธาน อสม. หมู่ที่ ๘ รพ.สต.วังเย็น 
 ๒๔. นางศิรินาถ กะการดี อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 ๒๕. นายนิติ อรชร อสม.รพ.สต.วังเย็น 
 ๒๖. นายบัณฑิต ไซรลบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.หัวโพ 
      
เริ่มประชุมเวลา      ๑๓. ๔๕ น 
          
           นายอ าเภอบางแพ ท าหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
๑. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เปิดงานของดีเมืองโอ่ง  ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิด  

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.มีขบวนแห่ 



มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                ประธาน เสนอรายงานการประชุมครั้งที่   ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ให้ที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่  ๑ / ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ  
- รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดราชบุรี อ าเภอบางแพ รายต าบล รายหน่วยบริการโดย

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ และโรงพยาบาลบางแพ 
สถานการณ์ป่วยไข้เลือดออก    อ าเภอบางแพ มีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สะสมเป็นอันดับ ๑ 

รองลงมา วัดเพลง  บ้านคา  จังหวัดราชบุรี มีผู้เสียชีวิต ๔ ราย เดือนกุมภาพันธุ์ ๓ ราย เดือนมีนาคม ๑ 
ราย เป็นผู้ป่วย หมู่ที่ ๘ ต าบลวังเย็น   ทาง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีการประชุมวางแผนและ
ด าเนินการพ่น ULV ในอ าเภอพ้ืนที่เสี่ยง อ าเภอด าเนินสะดวก อ าเภอบางแพ  อ าเภอวัดเพลง และรอยต่อ 
อ าเภอโพธาราม ก าหนดรณรงค์พ่นพร้อมกัน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากมีพายุ จึงเลื่อนเป็น
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น.เป็นต้นไป  และช่วงวันที่ ๑๑-๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒ มีการ
รณรงค์พร้อมกันทั้งอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพตั้งทีมสุ่มประเมินลูกน้ าทุก รพ.สต.วันที่ 
11-14 มีนาคม 2562 ถ้าพบลูกน้ าให้ด าเนินการซ้ า 
- อัตราป่วยไข้เลือดออก จ าแนกรายสถานบริการ ดังนี้ 

ที ่ สถานบริการ จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อ 
แสนประชากร 

หมู่บ้านที่เกิด 
Second generation 

๑ ต าบลบางแพ ๒๑ ๒๕๕.๐๔ หมู่ที ่๕ 
๒ รพ.สต.หัวโพ ๐ ๐  
๓ รพ.สต.วัดแก้ว ๕ ๘๕.๒๘  
๔ รพ.สต.ดอนคา ๑ ๒๘.๐๒  
๕ รพ.สต.โพหัก ๑๓ ๑๙๙.๓๐ หมู่ที่ ๒ 
๖ รพ.สต.วังเย็น ๑๒ ๒๐๗.๙๗ หมู่ที๘่ 
๗ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ ๒ ๑๑๗.๗๒  
๘ รพ.สต.ดอนใหญ่ ๑ ๔๕.๖๔  
๙ รพ.สต.บ้านหนองม่วง ๐ ๐  

๑๐ รพ.สต.บ้านวังกุ่ม ๑ ๒๑.๘๑  
รวม  ๕๕ ๑๒๒.๘๗  

 
สสอ.บางแพ         ทีมสุ่มประเมินของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ  ลงสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลาย  บ้านที่
พบผู้ป่วยล่าสุดและละแวกบ้าน  ถ้าพบลูกน้ า ให้พ้ืนที่ด าเนินการต่อ  วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นพ.สสจ.พร้อม
ทีมงาน ลงสุ่มน้ าลูกน้ ายุงลาย หมู่ที่ ๘ ต าบลวังเย็น อ าเภอบางแพ จ านวน ๑๐ หลัง  ละแวกบ้านผู้ป่วยที่
เสียชีวิต ไม่พบลูกน้ า และหมู่๒ ต าบลวัดแก้ว  จ านวน ๕ หลังคาเรือน ไม่พบลูกน้ า 
รก.ผอ.รพ.บางแพ       ข้อสั่งการจาก นพ.สสจ.ราชบุรี พ้ืนที่ที่มีการระบาดให้ส ารวจลูกน้ ายุงลาย และเพ่ิม
การส ารวจกลุ่มเสี่ยงเพ่ือเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ   - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์    
                                                      - คนที่มีน้ าหนักเกิน ๙๐ กิโลกรัม  
                                                      - คนที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย   



                                                      - มีโรคประจ าตัว โดยเฉพาะในละแวกที่มีการระบาดของโรค 
ต้องมีการส ารวจ กลุ่มเสี่ยง ๔ กลุ่ม  และให้พ้ืนที่ท า mapping  ในพ้ืนที ่ที่มีการระบาด เป็นสัญลักษณ์ จุด
เตือน ให้ทีม รักษาพยาบาล  ทีมควบคุมโรค    ทีมพ้ืนที่  เฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ  
การใช้ยาที่มีปัญหา ในช่วงการระบาด ที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค เช่น ยาแก้ปวด ยาชุด ทานเหล้า ยาลด
ความอ้วน  
 พ้ืนที่ ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง        หมู่ที่ ๘ ต าบลวังเย็น หยุดการระบาดแล้ว  
                                   หมู่ที่ ๕  ต าบลบางแพ ยังไม่หยุด มีผู้ป่วย ๑ ราย 
                                   พ้ืนที่ระบาดใหม่  หมู่ที่ ๒ ต าบลโพหัก  
ระยะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน  ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มข้น  พ้ืนที่ ที่ต้องเฝ้าระวัง  หมู่ที่ ๕  ต าบลบางแพ 
                        

น าเสนอสถานการณ์ไข้เลือดออก  รพ.สต.โพหัก โดย ผอ.รพ.สต.โพหัก 
ผอ.รพ.สต.โพหัก    ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหมู่ท่ี ๒ เป็นกลุ่มที่ตีไก่  กิจวัตรประจ าวัน กลางวันจะนอนพัก และ
ไปตีไก่  กลางคืนอยู่บ้าน  และอยู่ที่จุดตีไก่ ละแวกนี้ อสม.ท างานล าบาก ความร่วมมือของประชาชนในละแวก
น้อย  เจ้าของบ้านไม่ยอมให้เข้าในบ้าน ไม่ให้ความร่วมมือ  
สสอ.บางแพ    ได้รับรายงานจาก พื้นท่ี แจ้งมา ทางสสอ.บางแพ พร้อมด้วยปลัดอ าเภอประจ าต าบลโพหัก ลง
พ้ืนที่ พบว่า เป็นพ้ืนที่ ที่เคยมีปัญหาจากการควบคุมโรค โดยมีบ้านที่เลี้ยงกุ้งสี  ในการควบคุมโรคท าให้กุ้งสี 
เสียหาย แต่ทางเจ้าของบ้านไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหาย  แนวทางการแก้ไข ในการควบคุมโรคให้เชิญเจ้าของบ้าน
มาดูแล เวลาทีมลงควบคุมโรคและหาวิธีในการควบคุมโรคร่วมกัน  การควบคุมโรค ที่ส าคัญคือต้องไม่มีลูกน้ า 
เพราะท าให้ควบคุมการระบาดของโรคไม่ประสบผลส าเร็จ 
รก.ผอ.รพ.บางแพ       สรุปปัญหาจากการควบคุมโรค ๑.ความแออัดของพ้ืนที่ 
                                                                   ๒.ความร่วมมือของชุมชน 
                                                                   ๓. การจัดการปัญหาในบ้านของตนเอง 
                                                                   ๔. ประชาชน คิดว่า การควบคุมโรค ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย เป็นหน้าที่ของ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ประธาน    เทศบาลโพหัก  และทาง สคร. มีส่วนช่วยในการควบคุมโรค อย่างไรบ้าง  บทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องช่วยสนับสนุน คน เงิน และทรัพยากร  
รก.ผอ.รพ.บางแพ   การควบคุมยุงตัวแก่ มีวิธีการ  swing fog     ULV   สเปรย์   
สสอ.บางแพ     ทางโพธาราม มีเครื่องพ่นละอองฝอย ขนาดเล็กสะพายบ่า  ใช้ไฟฟ้า  สามารถพ่นในบ้านได้
สะดวก  และท่ัวถึง   และเจ้าหน้าที่ต้องลงควบคุม ก ากับ  สุ่มประเมินซ้ า เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม ไม่มี
ลูกน้ า  
ประธาน  การลงพ้ืนที่ควบคุมโรค ควร/ต้องเชิญกองสาธารณสุข ของ อปท.ไปด้วยจะได้รับทราบปัญหาและหา
ทางแก้ไขร่วมกัน 
ผอ.รพ.สต.ดอนคา  เสนอการท าสเปรย์กันยุง โดยขอรับการสนับสนุนจาก รพ.บางแพ  แอลกอฮอล์ ๙๕%  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ  
วาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    -    ก าหนดวันเพื่อประชุมติดตามผลการด าเนินงานในครั้งต่อไป  นัดหมาย วันที่ ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆๆ 
ประธาน   ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับผู้แทนจังหวัด  อ าเภอบางแพ ได้รับการ    
           คัดเลือก ๒ คนคือ 
           ๑ นางอมรรัตน์    เอมอาจ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดแก้ว 



           ๒  นางกัลยา        แตงข า อาจารย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
                       เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น 
 
 

( นางวัลธนา   แก้วป่อง  ) 
ผอ.รพ.สต.วังเย็น 

ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               
 
 
                                                  (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
                                                     สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


