
สรุปรายงานสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) อ าเภอบางแพ 
ติดตามผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 2    
วันที่  24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562  

ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
…………………………………………………………………………………… 

รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.       นายเกียรติศักดิ์      นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ                      ประธาน 
    2 นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ  
    3. นางดุสิตา คล้ายเชย รองนายก อบต.ดอนใหญ่ 
 4. นายประวิทย์ เอมอาจ นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 5. นางเฉลา รุ่งเรือง ผอ.รพ.สต.ดอนใหญ่ 
 6. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 7. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ. รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 8.   นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 9.       นายประชา สุขสวัสดิ์ ผอ.รพ.สต.หัวโพ 
 10.     นายมานิตย์ อยู่เย็น ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 11.     นากิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ ผอ.รพ.สต.ดอนคา 
 12.     นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 13.   นายสิงหา อวิคุณประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.วังเย็น 
 14.   นายสมชาย รุ่งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โพหัก 
 15.   นางสาวสุมารินทร์ มากระจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วัดแก้ว 
 16.     นางจงรัก นาคเอ่ียม ประธาน อสม. หมู่ที่7 ต าบลวังเย็น 
 17.     นางสาวอารียา แซ่ลิ้ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.วังเย็น 
 18. นางบุปผา จันทร์แพง อสม.รพ.สต.หัวโพ   
         
  เริ่มประชุมเวลา      ๑3.30  น 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแพ  ท าหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งท่ีประชุมทราบ     

1. นายแพทย์ สสจ.ราชบุรี  ย้ายมาใหม่ ชื่อ นายแพทย์สินชัย   ตันติรัตนานนท์  มารับต าแหน่งวันที่ 21 
ตุลาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองวาระการประชุม 
                     ไม่มีการแก้ไข 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรี อ าเภอบางแพ รายต าบล รายหน่วยบริการ  และ

น าเสนอการร้องเรียน ปัญหากลิ่นเหม็นจากการพ่น swing fox ในบ้านโดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บางแพ และโรงพยาบาลบางแพ 



สสอ.บางแพ : ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึงวันที่  23 ตุลาคม 2562 รพ.บางแพ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  
ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จ านวนทั้งสิ้น 128 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 287.28  ต่อประชากรแสนคน มี
รายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย  อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 2.24 อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  0.78
ต าบลที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือต าบล   วังเย็น อัตราป่วยเท่ากับ 404.86  ต่อประชากรแสน
คน รองลงมาคือ ต าบล บางแพ,  ต าบล หัวโพ,  ต าบล โพหัก, ต าบล วัดแก้ว,  ต าบล ดอนใหญ่, ต าบล ดอนคา, 
อัตราป่วยเท่ากับ  388.63 ,  319.42 ,  264 ,  187.62 ,  154.24 ,  112.08 ,  ตามล าดับ   
                อัตราป่วยไข้เลือดออก จ าแนกรายสถานบริการ ดังนี้ 

ที ่ สถานบริการ จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อ 
แสนประชากร 

หมู่บ้านที่เกิด 
Second generation 

๑ ต าบลบางแพ 32 388.63  
๒ รพ.สต.หัวโพ 15 319.42  
๓ รพ.สต.วัดแก้ว 11 187.62  
๔ รพ.สต.ดอนคา 4 112.08  
๕ รพ.สต.โพหัก 20 332.17  
๖ รพ.สต.วังเย็น 19 329.29  
๗ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 3 ๑76.57  
๘ รพ.สต.ดอนใหญ่ 3 136.92  
๙ รพ.สต.บ้านหนองม่วง 11 515.46 หมู่ที่ 9 

๑๐ รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 8 174.48  
รวม  128 285.96  

 
          พ้ืนที่ ที่มีการระบาด   หมู่ที่ 7 ,10,11  ต าบลโพหัก  และหมู่ท่ี9 ต าบลวังเย็น 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
ผอ.รพ.บางแพ  :  โรคระบาดอ าเภอบางแพ เกิดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออก 
การควบคุมโรค ใช้มาตราการเดียวกับโรคไข้เลือดออก มีการระบาดของโรคมาก ถ้าพ้ืนที่ไหนมีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย สถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้น    
ผู้มีอาการสงสัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย 104 ราย  พื้นที่ท่ีมีการระบาดของโรค  
                       ต าบลโพหัก            หมู่ที่ 6,2,4,3,1,10 
                       ต าบลวังเย็น            หมู่ที่ 8,7,9 
                       ต าบลหัวโพ             หมู่ที่  2,3,1 
                       ต าบลวัดแก้ว           หมู่ที่  3,1,8,6,10 
                       ต าบลบางแพ           หมู่ที่ 1,5,9,6 
                       ต าบลดอนใหญ่         หมู่ที่  3 
                       ต าบลดอนคา           หมู่ที่ 3 
                        
โรคไข้เลือดออก  พื้นที่ ที่มีการระบาด 
                      ต าบลบางแพ           หมู่ที่    9 
                      ต าบลวังเย็น            หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 9 



                      ต าบลวัดแก้ว           หมู่ที่ 6 
                      ต าบลโพหัก             หมู่ที่ 7,10,11 
พ้ืนที่ ที่มีการระบาดของโรค  ข้อสังเกต  

1. ช่วงปิดเทอมการระบาดของโรคในนักเรียนลดน้อยลง วัยท างานมีการระบาดเพ่ิมมากขึ้น  
2. การระบาดของโรคเดือนตุลาคม ไม่ใช่ฤดูฝน ไม่มีฝนตก มีการระบาดของโรคมากกว่าเดือน 

กค-สค ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน 
3. ในรอบปีที่ผ่านมา  โรคไข้เลือดออก ระบาดระลอกแรก ช่วงเดือน กค - สค   ระลอกที่ 2 

เดือน พย-ธค   แต่ปีนี้ ระบาดตั้งแต่เดือน ตค.    ควรมีการค้นหาสาเหตุของการระบาดว่า
มีสาเหตุจากปัจจัยใดบ้าง  และแต่ละพ้ืนที่ มีการควบคุมปัจจัยการระบาดได้ตรงสาเหตุ
หรือไม่   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
สสอ.บางแพ :       น าเสนอ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในพ้ืนที่  
                     รพ.สต.บ้านวังกุ่ม   น าเสนอโดย นายมานิตย์    อยู่เย็น  ผอ.รพ.สต 
ผอ.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม :  มีผู้ป่วย 7 ราย เป็นกลุ่มวัยท างาน  พ้ืนที่การระบาดกระจายไปทั้งเขตรับผิดชอบ ผล
การสอบสวนโรค หมู่ที่7 พ่ีชายเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ไปรักษาที่คลินิก ผลการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ IgM 
ให้ผลบวก  หมู่ที่ 10 ใช้วิธีปล่อยปลา  ประชาชนไม่ให้พ่น  ไม่ให้ใส่ทราย  พ้ืนที่แหล่งระบาดของโรคไม่มีแหล่ง
รวมตัวของประชาชน   
ผอ.รพ.บางแพ :  ข้อตกลงการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก   IgM  positive    IgG  เพ่ิมข้ึน 
                   IgM ( เป็นภูมิคุ้มกันตัวแรกท่ีร่างกายสร้างขึ้น ) มีความแม่นย าในการวินิจฉัยโรค ร้อยละ 60-70 
                   IgG(  เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพ่ือต่อต้าน antigen จากเชื้อโรค) มีความแม่นย าในการ
วินิจฉัยโรค ร้อยละ 20-30  
 

รพ.สต.บ้านหนองม่วง น าเสนอโดย นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว  ผอ.รพ.สต 
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองม่วง : ผู้ป่วย รายสุดท้าย ป่วยเมื่อ 12 ตค 2562 บ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับผู้ป่วยหมู่ที่ 9  
ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  เดินทางไปกลับ 
นางประกายมาศ :   ผู้ป่วยรายที่ 1 ติดเชื้อมาจากหนองโพ ไม่ได้รักษา ป่วยอยู่ 1 สัปดาห์ มีการแพร่กระจาย
เชื้อ ชุมชนที่อยู่เป็นชุมชนแออัด บ้านเรือนหนาแน่น   
                        ผู้ป่วยรายที่ 2 อยู่หมู่ 9 มาเล่นที่ โรงเรยีนบ้านหนองม่วง ซึ่งอยู่ในรัศมี 100เมตร เทศบาล
บางแพให้ความร่วมมือดี ประชาชนให้พ่นหมอกควันนอกบ้าน กับในท่อระบายน้ า ไม่ยอมให้พ่นหมอกควันใน
บ้าน   
                       ผู้ป่วยรายสุดท้าย บ้านที่พักอยู่ห่างจากรายที่1 ระยะทางเกิน 300เมตร 
ผอ.รพ.บางแพ : ถ้ามีผู้ป่วยการควบคุมโรค วันที่ 0,3 อาจมีลูกน้ ายุงลายได้ แต่วันที่ 7 ,14,21,28 ต้องไม่พบ
ลูกน้ า 
นางพจนารถ :  ถ้าเกิดผู้ป่วยในหมู่บ้านเดียวกัน แต่พ้ืนที่อยู่ห่างกันเกิน   1 กิโลเมตร ให้ท ารายงานสอบสวน
โรคแล้ว แจ้งให้ทางผู้รับผิดชอบ ทราบ  

                 รพ.บางแพ น าเสนอโดย นางพจนารถ   อุ่นมา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางพจนารถ :   ต าบลบางแพ  ผู้ป่วยหมู่ที่ 9 ท างานกู้ภัย  หมู่ที่ 6 สงสัยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีทั้งหมด 6 ราย 
อยู่บ้านเดียวกัน 3 ราย วันที่ 0 พบลูกน้ ายุงลายในภาชนะมาก  



ผอ.รพ.บางแพ :   การควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายเหมือนกับ ไข้เลือดออก มีการระบาดของโรคในช่วงสัปดาห์
รณรงค์  ต้องประเมินผลการรณรงค์ว่า รณรงค์แล้วไม่ได้ผล ยังมีการระบาดของโรค 
ผอ.รพ.สต.ดอนคา : บ้านไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือ ต้องมีมาตรการ  
 
                    รพ.สต.โพหัก    น าเสนอโดย นายสมชาย  รุ่งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
นายสมชาย  : หมู่ที่3 เกิดโรคไข้เลือดออก  หมู่ที่ 3,4,6 เกิดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  ทางรพ.สต ได้พ่น ULV และ
หมอกควัน แล้ว  รพ.สต.นัดประชุมวางแผนพ่นหมอกควัน และรณรงค์พร้อมกันทั้งเขตรับผิดชอบ  
 
                     รพ.สต.หัวโพ    น าเสนอโดย นายประชา   สุขสวัสดิ์   ผอ.รพ.สต. 
                   ต าบลหัวโพ เกิดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย  น้อย ประชาชนท างานนอกพ้ืนที่  
 
                    รพ.สต.บ้านดอนใหญ่    น าเสนอโดย นายสกนธ์   เปาทุ้ย      ผอ.รพ.สต. 
ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ : เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ไม่มีผู้ป่วยตั้งแต่เดือน กค-ตค ช่วงสัปดาห์
รณรงค์ให้ อสม.เป็นผู้ด าเนินการ รายงานภาพถ่าย มาที่รพ.สต. เจ้าหน้าที่ลงสุ่มประเมิน เน้นบ้านอสม.เดือนละ 
1 ครั้ง พ่นทุกหลังคาเรือนทุกเดือน เวลามีการแจ้งผู้ป่วย วันแรกที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ลงไปประเมิน มอบหมาย
ให้ อสม.รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่ลงประเมินว่ามีจ านวนภาชนะ กี่ชิ้น  และให้ อสม.คนเดิม ลงส ารวจซ้ าในพ้ืนที่เดิม  
 
สสอ.บางแพ :   รพ.สต.หนองม่วง ให้จัดท าแผนรณรงค์อีกครั้ง พ่นหมอกควัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ 
ทาง สสอ. จะลงสุ่มส ารวจซ้ า   มอบให้ประสานปลัดเทศบาลต าบลบางแพ ให้จัดท าแผน พ่นหมอกควันทั้ง 3 
หมู่บ้าน    ส ารวจลูกน้ ายุงลาย  และ รพ.สต.ทุแห่งจัดสัปดาห์รณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
วาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

- พิจารณาในการปิดหรือเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ( EOC ) ยังพบการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย อย่างต่อเนื่อง   

- นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 14 พฤศจิกายน  2562  
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
                       เลิกประชุมเวลา  ๑5.4๐ น 
 

                                                                          
         ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
             ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                   สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
        ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 


