
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 
ณ อาคารศูนยเรียนรูวังน้ำจั๊น หมูท่ี 8 ตำบลดอนดู อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

………………………………………………………………………………………… 
 
ผูเขาประชุม (ในสวนของคณะกรรมการ พชอ.) 

1. นายคารม  คำพิทูรย นายอำเภอหนองสองหอง 
2. พ.ต.อ.ธีรธัชช พงษสุวรรณ ผกก.สภ.หนองสองหอง  ติดราชการ(สงตัวแทน) 
3. นายวินัย  รัญดร  พัฒนาการอำเภอหนองสองหอง 
4. นายวรวุธ  พลทองมาก ทองถ่ินอำเภอหนองสองหอง 
5. นายมานิต  ชุมนาเสียว เกษตรอำเภอหนองสองหอง 
6. พญ.สุมาลี  วนาทรัพยดำรง ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง 
7. นายสุชาติ  ผาบสิมมา สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
8. น.ส.พิลาศลักษณ สงสุขเลิศสันติ ปลัดอำเภอ 
9. นายเชาว  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ 
10. นายวสันต  เปรมศรี  นายก อบต.หนองเม็ก 
11. ดร.รัตนาภรณ สมบูรณ  ผูแทนภาคเอกชน   

ผูไมมาประชุม (ในสวนของคณะกรรมการ พชอ.) 
1. นางชลลดา  อรรณนพพร ผูแทนภาคเอกชน  ติดภารกิจ 
2. นางบัวเรียน  ธนากาญจนภักดี ผูแทนภาคเอกชน  ติดภารกิจ 
3. นายณัฐพล  กลุมเหรียญทอง ผูแทนภาคเอกชน  ติดภารกิจ 
4. นายจักพรรดิ  จิธนาทรัพย ผูแทนภาคเอกชน  ติดภารกิจ 
5. นายธนากร  กระฉอดนอก ผูแทนภาคเอกชน  ติดภารกิจ 
6. นายสวัสดิ์  โพธิ์พันธะราช ผูแทนภาคประชาชน  ติดภารกิจ 
7. นายทองดำ  คำเหนือ  ผูแทนภาคประชาชน  ติดภารกิจ  
8. นายเฉลิมชัย  ฟนไธสง  ผูแทนภาคประชาชน  ติดภารกิจ 
9. นายเทวากร  พรมสวัสดิ์ ผูแทนภาคประชาชน  ติดภารกิจ 
10. น.ส.รพีพร  สิงขรอาสน ผูแทนภาคประชาชน  ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบุญเลิศ  นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. หัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน 
3. ผบห.สถานศึกษา 
4. นายกองคการบริหารสวนตำบล กำนันทุกตำบล 

รวมท้ังสิ้น 55 คน  
 
 



เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. วาระของคณะกรรมการ พชอ. 
การเฝาระวัง ควบคุม ปองกันการแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

ประเด็น ประชุมเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีการแพรระบาดเช้ือไวรัส โคโรนา 
2019 (Covid-19) และหารือ ประชาคมแสดงความคิดเห็น จัดทำแผนงาน/โครงการ ในการควบคุม ปองกัน 
การแพรระบาดเช้ือไวรัส Covid-19  

นายคารม  คำพิทูรย นายอำเภอหนองสองหอง ประธานการประชุม กลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ 

1. สถานการณการแพรระบาด Covid-19 ภาพรวมจังหวัดขอนแกน พบผูติดเชื้อมากกวา 100 ราย/
วัน และ อำเภอหนองสองหอง ภาพรวมเฉลี่ยวันละ 3-4 ราย 

2. มีผูประกอบการขออนุญาต จัดตลาดนัด ตลาดคลองถม มีการรองเรียนศูนยดำรงธรรมจังหวัด
ขอนแกน ไมระบุชื่อ-นามสกุลผูรองเรียน เรื่อง อำเภอหนองสองหอง ไมอนุญาตใหมีตลาดนัด ซ่ึงจะ
ขอหารือในวาระเรื่องพิจารณาตอไป 

ท่ีประชุม       - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแลว  

- รับรองรายงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  3.1 รายงานการรับวัคซีน Covid-19 กลุม 608, ประชาชนท่ัวไป และนักเรียน :  
  โดย พญ.สุมาลี วนาทรัพยดำรง ผูอำนวยการโรงพยาบาลหนองสองหอง 

1. กลุม 608 ไดแก ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป, ผูมีโรคประจำตัว, หญิงตั้งครรภ  เปาหมาย 13,923 คน  
ฉีดเข็ม 1 = 11,844 คิดเปนรอยละ 85.06 

2. กลุมประชาชนท่ัวไป  เปาหมาย 23,497 คน ฉีดเข็ม 1 = 21,184 คน คิดเปนรอยละ 90.16 
3. กลุมนักเรียน 12-17 ป เปาหมาย 5,557 คน ฉีดเข็ม 1 = 5,335 คน คิดเปนรอยละ 96.01  

หมายเหตุ : ขอมูลจากฝาย IT รพ.หนองสองหอง ณ 31 มกราคม 2565 
ขอความรวมมือทุกภาคสวนในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหทุกกลุมอายุท่ียังไมไดรับวัคซีนเข็ม 
1 และเข็ม 2 และ เข็ม 3 ใหรีบรับการฉีดวัคซีน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง 
หรือท่ีโรงพยาบาลหนองสองหอง หรือจุดฉีดวัคซีนเชิงรุกแตละตำบลท่ีออกหนวย 

 ท่ีประชุม : รับทราบ 
3.2 รายงานสถานการณ การแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

โดย นายนิมิตร  จำนงคศรี : หัวหนาศูนยระบาด รพ.หนองสองหอง 
1. สถานการณระบาดละลอกท่ี 3 ละลอกปใหม 2565 (ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 31 มกราคม 

2565)  
- จำนวนผูติดเชื้อ สะสม 78 ราย : ผูติดเชื้อสวนใหญไมมีอาการ เปนกลุมสีเขียว รักษาท่ีบาน HI : 

Home Isolation มีผูติดเชื้ออยูในระบบการรักษาอยู 31 ราย ไมมีผูเสียชีวิต  



2. ระบบการรักษา HI : Home Isolation หลังจากพบผูติดเชื้อ ATK บวก ทางเจาหนาท่ี รพ.สต.เขา
ประเมินบานของผูติดเชื้อ และใหคำแนะนำในการแยกกักตัวรักษาท่ีบาน และทางโรงพยาบาลหนอง
สองหอง รวมกับ เจาหนาท่ี รพ.สต.จะดูแลการรักษา โดยใช ระบบ A-Med   

3. สาเหตุการติดเชื้อ เกิดจากกิจกรรมสังสรรคในครอบครัวและเครือญาติ เชน การรับประทานอาหาร
รวมกัน การดื่มสังสรรค และมีกิจกรรมรวมกันในกลุมเครือญาติ เพ่ือนฝูง 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
3.3 แนวทางการเตรียมความพรอมในการฉีดวัคซีน เด็ก 5-11 ป 

 โดย นายสุชาติ  ผาบสิมมา  สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ใหมีการฉีดวัคซีน mRNA Pfizer ในกลุม 5-11 ป โดยเรียงลำดับ

ความสำคัญในการฉีด ดังนี้ 
ลำดับท่ี 1 : กลุมเด็กท่ีมีโรคประจำตัว 7 กลุมโรค 
ลำดับท่ี 2 : กลุมเด็ก ป.6-5-4-3-2-1 และอนุบาล  

2. จังหวัดขอนแกน Kick Off ในการฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ป ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565  
3. อำเภอหนองสองหอง Kick Off ฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ป  ในวันท่ี  2 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงเรียน

บานหนองเสี้ยว ต.วังหิน เปาหมาย 140 คน 
ขอความรวมมือทุกภาคสวน สื่อสาร ประชาสัมพันธ ใหความรูแกผูปกครองเด็ก 5-11 ป ใหนำ
บุตร-หลาน ฉีดวัคซีน Covid-19 ซ่ึงจะแจงแผนการฉีดแตละโรงเรียน ใหทราบอีกครั้ง 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
  3.4 แนวทางพัฒนาการดูแลรักษาผูติดเชื้อ Covid-19 ท่ีบาน ( HI : Home Isolation) และใน
ชุมชน (CI : Community Isolation)  
 1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงหลาสุด 
  - ATK บวก ใหรักษาท่ีบาน HI : Home Isolation ไดทันที หากท่ีบานไมสามารถแยกกักรักษาได 
เนื่องจากสาเหตุ มีผูปวยติดเตียง ผูสูงอายุ บานท่ีอยูไมเปนสัดสวน ฯลฯ ใหพักรักษาตัว (CI : Community 
Isolation) ซ่ึงเปนศูนยพักคอยเดิม ของแตละตำบลท่ีอยู 
  - กรณีท่ีตองรับการรักษาท่ี รพ. ผูติดเชื้อตองมีอาการดังนี้ 
   1. มีไขสูง 39 องศา 24 ชั่วโมง 
   2. มีหายใจหอบ เร็ว 
   3. คาออกซิเจน นอยกวา 94 
   4. อาการโรคประจำตัวของผูติดเชื้อ มีอาการทรุดหนัก หรือแยลง 
   5. หากเปนเด็ก มีอาการซึม ไมดื่มนม  
 2. กรณีการตรวจยืนยนั RT-PCR  
  - ผูติดเชื้อ Admit รพ.ทุกราย จะมีการตรวจ RT-PCR 
  - ผูติดเชื้อ มีความประสงคขอผล RT-PCR เพ่ือประกอบการเคลมประกันสุขภาพ 
  ขอความรวมมือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเตรียมความพรอม (CI : Community 
Isolation) ศูนยพักคอยเดิม รองรับผูติดเชื้อ ในกรณีไมสามารถ แยกกักตัวรักษาท่ีบาน (HI : Home Isolation) 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 



รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

1. นายอำเภอหนองสองหอง ขอมติท่ีประชุม เรื่อง การอนุญาตใหผูประกอบการเปดตลาดนัด ท่ีอำเภอ
หนองสองหอง 

มติท่ีประชุม : ขอใหชะลอการอนุญาตเปดตลาดนัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 ยังมีตอเนื่อง 
 

2. นายอำเภอหนองสองหอง ขอมติท่ีประชุม เรื่อง การปดโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองสองหอง ถาวร 
มติท่ีประชุม : ใหชะลอการปดโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองสองหอง ออกไปกอน เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาด Covid-19 ยังมีตอเนื่อง 
 

3. นายอำเภอหนองสองหเอง ขอมติท่ีประชุม เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ :  
เตรียมความดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการ
ขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ  
นายอำเภอหนองสองหอง : มอบหมายใหสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำเนินการ  
 

ปดประชุมเวลา 13.00 น.  
 
 

     
      
 

(ลงชื่อ)................................. ....................... ผูสรุปรายงานการประชุม 
(นายบุญเลิศ  นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 

     (ลงชื่อ)        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 

                                                    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา)  
             สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
     เลขา พชอ.หนองสองหอง 

 
 
 
 
 



ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองสองหอง 
เพ่ือประชาคมแสดงความคิดเห็นและจัดทำแผนงานโครงการฯ 

ประเด็น “คนหนองสองหองจัดการและแกปญหาในพ้ืนท่ีไดดวยตนเอง” 
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 
ณ อาคารศูนยเรียนรูวังน้ำจั๊น หมูท่ี 8 ตำบลดอนดู อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

 

 
 

 
 



 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)หนองสองหอง  
บูรณาการรวมกับหัวหนาสวนราชการ ทุกภาคสวน 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 
ณ อาคารศูนยเรียนรูวังน้ำจั๊น หมูท่ี 8 ตำบลดอนดู อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

 


