
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน( EOC) อ าเภอบางแพ 
ครั้งที่  ๑   / ๒๕๖๒ 

วันที่   ๒๑   กุมภาพันธ์       ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางแพ 

…………………………………………………………………………………… 
รายชื่อผู้มาร่วมประชุม 
    ๑.      นายเกียรติศักดิ์        นิธิเศรษฐทรัพย์            รก.ผอ.รพ.บางแพ   ประธาน 
    ๒.      นายประดิษฐ์ สาลียงพวย สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
 ๓. นางกรรณิการ์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าส านักงานปลัด  อบต. ดอนใหญ่ 
 ๔. นายภูวดล ธรรมกิจวัฒน์ ก านันต าบลวัดแก้ว 
 ๕. นายแสวง โกมาก รองนายก อบต.วัดแก้ว 
 ๖. นางอ าไพ เปี๊ยะดี รองนายก อบต.ดอนใหญ่ 
 ๗. นายกฤษดา ปุณณะตระกูล ประธานสภา อบต.วัดแก้ว 
 ๘. นางสาวนงนุช ยมมรรคา รองปลัด อบต.วัดแก้ว 
 ๙. นายประวิทย์ เอมอาจ นวก.สาธารณสุขช านาญการ 
 ๑๐. นางวัลธนา แก้วป่อง ผอ.รพ.สต.วังเย็น 
 ๑๑. นางพิกุลเกตุ สวนแก้ว ผอ. รพ.สต.บ้านหนองม่วง 
 ๑๒. นายสกนธ์ เปาทุ้ย ผอ.รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 ๑๓. นางพจนารถ อุ่นมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางแพ 
 ๑๔. นายสมชาย รุ่งสว่าง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.โพหัก 
 ๑๕. นายสิงหา   อวิคุณประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รพ.สต.วังเย็น 
 ๑๖. จอ.พิศาล พ่ึงผัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ดอนใหญ่ 
 ๑๗. นางสาวสุมารินทร์ มากระจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.วัดแก้ว 
 ๑๘. นางเปรมจิตร สาคร อสม. รพ.สต.ดอนใหญ่ 
 ๑๙. นายสังวาล ศรีงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ต าบลดอนใหญ่ 
 ๒๐. นายวรพล ทั่งเพ็ชร อสม. รพ.สต.บ้านดอนใหญ่ 
 ๒๑. นางสาวธันยพัต สินสมบัติ ประธานสตรี ต าบลหัวโพ 
 ๒๒. นายสมพร แป๊ะประเสริฐ อสม. รพ.สต.วังเย็น 
 ๒๓. นายภาสกร พงศ์บุตร พนักงานรับจ้างทั่วไป เทศาลต าบลบางแพ 
 ๒๔. นางวันเพ็ญ ทิพย์สัน ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 ๒๕. นางสาวนิตยา พรามอนงค์ อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม 
 ๒๖. นางมาลี ไลเลิศสมบูรณ์ ประธาน อสม.ต าบลโพหัก 
 ๒๗. นางอรัญญา ทุนบุญ รองประธาน อสม.ต าบลโพหัก 



 ๒๘. นางสาวจินตนา พระไทรโยค ประธาน อสม. หมู่ที่ ๘ รพ.สต.วังเย็น  
 ๒๙. นายวัชระ นักคุ่ย แทนก านันต าบลโพหัก  
   
เริ่มประชุมเวลา      ๑๔. ๐๐ น 
             รักษาการผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางแพ ท าหน้าที่ประธาน กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ     
ประธาน      การพิจารณาเปิด ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน( EOC)  อ าเภอบางแพ เมื่อพบต าบลที่เป็น
พ้ืนที่ระบาด มากว่า ๒ ต าบลขึ้นไป   
                สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก อ าเภอบางแพ เดือน  มกราคม ๒๕๖๒  มีจ านวนผู้ป่วย ๒๗ ราย   
เดือนกุมภาพันธ์ มีผู้ป่วย ๑๓ ราย สูงกว่าปี ๒๕๖๑  ยังไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดราชบุรีมีผู้เสียชีวิต ๑ รายที่อ าเภอ
ด าเนินสะดวก  
                อัตราป่วยไข้เลือดออก จ าแนกรายสถานบริการ ดังนี้ 

ที ่ สถานบริการ จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อ 
แสนประชากร 

หมู่บ้านที่เกิด 
Second generation 

๑ ต าบลบางแพ ๑๙ ๒๓๐.๗๕ หมู่ที่ ๕ 
๒ รพ.สต.หัวโพ ๐ ๐  
๓ รพ.สต.วัดแก้ว ๒ ๓๔.๓๑  
๔ รพ.สต.ดอนคา ๐ ๐  
๕ รพ.สต.โพหัก ๕ ๘๓.๐๔  
๖ รพ.สต.วังเย็น ๙ ๑๕๕.๙๘ 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 ๒ ๔๓.๖๒  
รวม  ๔๐ ๘๙.๓๖  

 
          พ้ืนที่ ที่มีการระบาด   หมู่ที่ ๕ , ๖ ต าบลบางแพ  หมู่ที่ ๘ ต าบลวังเย็น หมู่ที่ 2 ต าบลโพหัก 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                 เป็นการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ  
สสอ.บางแพ     น าเสนอปัญหาในพื้นที่  
                    รพ.สต.โพหัก    น าเสนอโดย นายสมชาย  รุ่งสว่าง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ตัวแทน รพ.สต.โพหัก :     ปัญหาของต าบลโพหัก  มีบ้านที่ไม่ยอมให้เข้าควบคุมโรค ไม่ให้พ่นหมอกควัน การ
แก้ไข ได้เข้าพบผู้น าชุมชน / นายก เทศบาลต าบลโพหัก ช่วยแก้ไขปัญหา  มีแผนพ่น ULV ทั้งหมู่บ้าน  
พ้ืนที่ ที่เกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  กระจายไปทั้งหมู่บ้าน 
ประธาน :  พ้ืนที่การเกิดโรคเป็นพื้นที่กระจาย การควบคุมโรคไม่มีปัญหา บางบ้านไม่ยอมให้เข้าบ้าน การพ่น
หมวกควัน พ่นได้ไม่ครอบคลุม  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ  เมื่อเกิดโรคไข้เลือดออกแล้วพ้ืนที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ มีการน าทีมระดับอ าเภอไปช่วยในการควบคุมโรค ท าให้ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มข้ึน 
ประธาน อสม   รพ.สต.โพหัก :  ผู้ป่วยไข้เลือดออก พักอาศัยอยู่ หมู่ ๒   ทะเบียนบ้านอยู่ หมู่ ๔ ในรัศม๑ี๐๐ มี
คนเริ่มมีอาการไข้หลายราย   บ้านผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการควบคุมโรค   
                 รพ.สต.วังเย็น     น าเสนอโดย นายสิงหา  อวิคุณประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ตัวแทน รพ.สต.วังเย็น :   ผู้ป่วยไข้เลือดออก อยู่หมู่ที่ ๘ เป็นเขตติดต่อกับต าบลบางแพ โรงเรียนบางแพปฐม
พิทยา   จ านวนผู้ป่วย ๓ ราย พักอาศัยในละแวกเดียวกัน  สภาพแวดล้อม เป็นชุมชนหนาแน่น  ทางรพ.สต.วัง
เย็น และ ทีม อสม ท าการรณรงค์ท้ังหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง  
ตัวแทน อสม.รพ.สต.วังเย็น :  พ้ืนที่เกิดโรคไข้เลือดออก เป็นชุมชนหนาแน่น บางบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการ
ใส่ทรายก าจัดลูกน้ า แจ้งว่าคัน แนะน าให้ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ โดยวิธีปล่อยปลา  คว่ าภาชนะท่ีมีน้ าขัง ให้
เจ้าของบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลบ้านตนเอง   อสม.ออกปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
ประธาน :  พ้ืนที่เสี่ยง คือพื้นที่ ที่ไม่มีผู้ป่วย และการส ารวจลูกน้ ายุงลายค่า  HI  CI สูง เวลามีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก ต้องสอบถามการใช้ชีวิตประจ าวัน การเดินทาง เพื่อสะดวก รวดเร็ว ในการควบคุมโรค  โรงเรียน
บางแพปฐมพิทยา มีเด็กป่วยหลายราย สงสัยว่าอาจเป็นแหล่งโรค ให้พื้นที่รับผิดชอบ ส ารวจลูกน้ ายุงลายด้วย 
ผอ.รพ.สต.หนองม่วง  :  สอบถามการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
ผู้รับผิดชอบงานระบาด รพ.บางแพ : ต าบลบางแพ มีผู้ป่วย  หมู่ ๕  จ านวน ๑๖ ราย เปน็บ้านเช่า ห้องแถว 
เจ้าของบ้านไม่ให้พ่น ไม่ให้ความร่วมมือ มีอาชีพค้าขาย การควบคุมโรคในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา พ่นหมอก
ควันแล้ว ขอทบทวนวิธีการควบคุมโรคของต าบลบางแพ 
 
 
 
 
 



ปัญหาการท างานของต าบลบางแพ 
พ้ืนที่ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

หมู่ที่ ๕ -ลักษณะของพื้นที่เป็นห้องแถว ไม่อยาก
ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบริเวณบ้านท าให้
เข้าถึงยาก 
-การประกอบอาชีพค้าขาย ไม่พร้อม ไม่
ยินยอมท่ีจะให้มีการพ่นหมอกควันใน
บริเวณบ้านที่มีการเตรียมอุปกรณ์และ
อาหารท าให้การพ่นหมอกควันไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
-บ้านปิดไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ใน
กรณ๊ท่ีบ้านอยู่ติดกับแหล่งโรค 
-ไม่ยินยอมให้ใส่ทรายก าจัดลูกน้ า /ปลา
หางนกยูงรวมทั้งเมื่อใส่แล้วล้างเททิ้ง 
-การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ยังไม่
ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง 
 

-การใช้สเปรย์พ่นยุงแทนการพ่น
หมอกควันในบ้านที่มีลักษณะเป็น
ห้องแถวอาคาร พาณิชย์ กรณีไม่
ยินยอมให้พ่นหมอกควัน 
-ประสานขอความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนเพ่ือให้มีการประชสัมพันธ์และ
สื่อสารให้ประชาชนในชุมชน
รับทราบและให้ความร่วมมือในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมบ้านตนเองรวมทั้ง
ยินยอมให้ทีมเจ้าหน้าที่ และ อสม. 
เข้าด าเนินการในบ้านตนเองซึ่งที่ผ่าน
มาผลการด าเนินงานยังไม่ดีเท่าที่ควร 
ในเรื่องความร่วมมือ เนื่องจากถ้า
ไม่ได้เกิดโรคกับบ้านหรือครอบครัว
ตนเองก็จะไม่ให้ความร่วมมือ 
ผู้น าชุมชนเริ่มเห็นความส าคัญของ
การด าเนินการประชาสัมพันธ์ใน
พ้ืนที่ 

หมู่ที๑่๐ ไม่ยินยอมให้ใส่ทรายก าจัดลูกน้ าหรือ
ทางเลือกอ่ืนในช่วงแรกเม่ือพบผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการระบาด 
-ขาดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้าน
และบริเวณรอบบ้านเมื่อมีการพ่นหมอก
ควันท าให้เป็นแหล่งที่หลบซุกอาศัยของ
ยุงลายได้ 

-การเลือกใช้ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ชนิดเม็ด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
สสจ.ราชบุรี ในบ้านที่ไม่ยินยอมให้ใส่
ทรายก าจัดลูกน้ าแบบเดิม 
-การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่
ให้ชุมชนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม
บ้านของตนเองรวมทั้งร่วมมือในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคในบ้านของ
ตนเอง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
สสอ.บางแพ : น าเสนอผู้ป่วยที่เสียชีวิต ตั้งแต่มกราคม - กุมภาพันธ์ มีผู้ป่วยไข้เลือดออกมากเกิดซ้ าในพ้ืนที่ ข้อ
สั่งการจาก นพ.สสจ. ฝนไม่ตกไม่น่ามีโรคไข้เลือดออก ก าหนดให้มีการรณรงค์พร้อมกันทั้งอ าเภอ ทางสสอ.จะตั้ง



ทีมประเมินไขว้  ลงประเมินถ้าพบว่ามีลูกน้ า ต้องรณรงค์จนกว่าจะไม่พบลูกน้ ายุงลาย ให้ท าแผนการรณรงค์
พร้อมกัน ถ้าพ้ืนที่ใดพบปัญหาให้แจ้งมาที่ สสอ. อาจพิจารณาใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ   
ประธาน :  การควบคุมโรคต้องมีคุณภาพ   สรุปการด าเนินงานภาพรวมของอ าเภอบางแพ 
  กลวิธีที่ ๑   การควบคุมโรคต้องควบคุมให้พ่นระยะการแพร่กระจายที่ไม่มีเชื้อไวรัสอยู่ในกระแสเลือด    
  กลวิธีที่ ๒ บ้านที่ไม่ยอมให้เข้าควบคุมโรค โดยเฉพาะบ้านที่ประกอบอาหารขาย ต้องหาวิธีในการควบคุมโรคที่
เฉพาะ 
  กลวิธีที่ ๓  บ้านที่ไม่ยอมให้เข้าขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนใช้กฎหมาย พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ   ใช้
กระบวนการ พชอ./พชต.ในการจัดการปัญหา 
 กลวิธีที่ ๔  บ้านที่ปิดกลางวันไม่มีคนอยู่ ไปเรียนรู้วิถีชีวิตประจ าวันอย่างไร  อยู่บ้านเวลาไหน  
ผู้รับผิดชอบงานระบาด รพ.บางแพ : คืนข้อมูลจากการวิจัยงานไข้เลือดออก  ตั้งแต่เดือนตุลาคา ๒๕๕๔ ถึง๑๐
กันยายน ๒๕๕๘ ตรวจ NS๑ จ านวน ๗๙๔ ราย ผลการตรวจพบว่าเชื้อไข้เลือดออก จ านวน ๖๙ ราย ไม่ได้
วินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก ๙ ราย   ผลการตรวจ NS๑ ให้ผลลบ ๗๒๕ ราย เป็นไข้เลือดออก ๒๖ ราย  
ชุดตรวจ  NS๑ ราคาชุดละ ๓๐๐ บาท 
การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย   อาการผู้ป่วย สงสัย  + ผล Tourniquets (ทูนิเก้) 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
วาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธาน :  ถ้าผู้ป่วยมีอาการไม่ชัด สงสัยว่าจะป่วยไข้เลือดออก ให้ R/O สงสัย ไว้ก่อน แล้วแจ้งพ้ืนที่ ลงควบคุม
โรค ผลทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นไข้เลือดออก  
                    WBC ไม่เกิน ๖,๐๐๐ 
                     Neutropill   เด่น 
                     Platelets(  เกร็ดเลือด ) ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ 
ถ้ามีอาการ ผลการตรวจ CBC ดังกล่าว  ทางรพ.บางแพ จะส่งตรวจ NS๑ เพ่ิม 
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
                       เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น 
 
 
         ( นางวัลธนา   แก้วป่อง  )                                         (  นายประดิษฐ์  สาลียงพวย ) 
             ผอ.รพ.สต.วังเย็น                                                   สาธารณสุขอ าเภอบางแพ 
        ผู้จดรายงานการประชุม                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


