
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 

เพ่ือเตรียมความพรอมดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาด เช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการขับเคล่ือนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.) อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

ณ อาคารเอนกประสงคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
………………………………………………………………………………………… 

ผูเขาประชุม 
1. นายคารม  คำพิทูรย นายอำเภอหนองสองหอง 
2. พ.ต.อ.ธีรธัชช พงษสุวรรณ ผกก.สภ.หนองสองหอง   
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. นางชลลดา  อรรณนพพร ผูแทนภาคเอกชน   
10. นางบัวเรียน  ธนากาญจนภักดี ผูแทนภาคเอกชน   
11. นายณัฐพล  กลุมเหรียญทอง ผูแทนภาคเอกชน   
12. นายจักพรรดิ  จิธนาทรัพย ผูแทนภาคเอกชน   
13. นายธนากร  กระฉอดนอก ผูแทนภาคเอกชน   
14. นายสวัสดิ์  โพธิ์พันธะราช ผูแทนภาคประชาชน   
15. นายทองดำ  คำเหนือ  ผูแทนภาคประชาชน    
16. นายเฉลิมชัย  ฟนไธสง  ผูแทนภาคประชาชน   
17. นายเทวากร  พรมสวัสดิ์ ผูแทนภาคประชาชน   
18. น.ส.รพีพร  สิงขรอาสน ผูแทนภาคประชาชน   
19. นายเชาว  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ 
20. นายวสันต  เปรมศรี  นายก อบต.หนองเม็ก 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายบุญเลิศ  นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
2. นายอดิศร  นาเจริญ  ผอ.รพสต.หนองเม็ก 
3. นางระวีวรรณ อรุณไกร  ผอ.รพสต.คึมชาด 
4. นางกุลวดี  สรางนานอก ผอ.รพสต.ตะก่ัวปา 
5. นายทวีศักดิ์  ชำกรม  ผอ.รพสต.โนนธาตุ 
6. นายสมพร  ชุมแวงวาป ผอ.รพสต.ดอนดู 
7. นายระทีป  เพ็ชรตะก่ัว ผอ.รพสต.หนองไผลอม 
8. นางนริศรา  นิลละออง หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน 



รวมท้ังสิ้น 28 คน  
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

นายคารม  คำพิทูรย นายอำเภอหนองสองหอง ประธานการประชุม กลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ 

1. ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดขอนแกน ฉบับหลาสุด 64 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 
2565 ตามความรายละเอียดท่ีแจกใหในท่ีประชุม เนื้อหาหลักไดแก ขอใหชละอการจัดงานบุญ
ประเพณี งานมงคลสมรส ฯลฯ ในระหวางวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2565- วันท่ี 8 มีนาคม 2565 
ออกไปกอน หากมีความจำเปนตองจัก ใหเจาภาพแจง รพ.สต./นายก อบต.หรือสาธารณสุขอำเภอ 

2. สถานการณการแพรระบาด Covid-19 ภาพรวมจังหวัดขอนแกน พบผูติดเชื้อมากกวา 200 ราย/
วัน และ อำเภอหนองสองหอง ภาพรวมเฉลี่ยวันละ 85-100 ราย  

3. มีผูประกอบการขออนุญาต จัดตลาดนัด ตลาดคลองถม มีการรองขออนุญาตจัด ซ่ึงทางอำเภอยังไม
อนุญาตใหจัดได รอใหสถานการณการแพรระบาดลดลง 

4. ขอใหเขมงวดการจำหนาย และดื่มแอลกอฮอลในรานอาหาร 
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  ความครอบคลุมเข็ม 3 = 
24.37 % 

2. กลุมประชาชนท่ัวไป  ความครอบคลุมไดรับเข็ม 3 = 26.01% 
3. รวมทุกลุมอายุ ความครอบคลุม 

- เข็ม 1 รอยละ 89.38 
- เข็ม 2 รอยละ 76.14 
- เข็ม 3 รอยละ 24.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4. แผนการรณรงคฉีดวัคซีน Covid-19 เนน 608 และประชาชนท่ัวไป กอนถึงเทศกาลสงกราต ดังนี้ 
  

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รพ.สต. 

2-มี.ค.-65 24-มี.ค.-65 รพ.สต.ตะก่ัวปา 

3-มี.ค.-65 25-มี.ค.-65 รพ.สต.โนนธาต+โนนแต 

4-มี.ค.-65 23-มี.ค.-65 รพ.สต.วังหิน 

4-มี.ค.-65 24-มี.ค.-65 รพ.สต.ดงเค็ง 

4-มี.ค.-65 25-มี.ค.-65 รพ.สต.หนองเม็ก 

4-มี.ค.-65 25-มี.ค.-65 รพ.สต.หนองไผลอม 

4-มี.ค.-65 22-มี.ค.-65 รพ.สต.คึมชาด 

7-มี.ค.-65 23-มี.ค.-65 รพ.สต.สำโรง 

7-มี.ค.-65 23-มี.ค.-65 รพ.สต.ดอนดั่ง 

7-มี.ค.-65 23-มี.ค.-65 รพ.สต.วังหิน 

9-มี.ค.-65 25-มี.ค.-65 รพ.สต.หนองไผลอม 

9-มี.ค.-65 23-มี.ค.-65 รพ.สต.สำโรง 

9-มี.ค.-65 25-มี.ค.-65 รพ.สต.ดอนดู 

9-มี.ค.-65 25-มี.ค.-65 รพ.สต.หันโจด 

10-มี.ค.-65 23-มี.ค.-65 รพ.สต.สำโรง 

10-มี.ค.-65 24-มี.ค.-65 รพ.สต.หนองสองหอง 

10-มี.ค.-65 24-มี.ค.-65 รพ.สต.ตะก่ัวปา 

11-มี.ค.-65 22-มี.ค.-65 รพ.สต.บานโนนแต 

 
 ท่ีประชุม : รับทราบ 
 นายอำเภอหนองสองหอง : ขอใหทุกภาคสวนประชาสัมพันธ รณรงคใหประชาชนทุกกลุมฉีดวัคซีน 
โดยเฉพาะเข็ม 3 ในกลุม 608 เพ่ือปองกันการเจ็บปวยรุนแรง 
 
 
 
 
 
 



3.2 รายงานสถานการณ การแพรระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
โดย นายนิมิตร  จำนงคศรี : หัวหนาศูนยระบาด รพ.หนองสองหอง 

1. สถานการณระบาดละลอกท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ 2565 พบผูติดเชื้อฯ 240 ราย (ยอดสะสม 1 
มกราคม 2565-28 กุมภาพันธ 2565 จำนวน 611 ราย)  

- จำนวนผูติดเชื้อ สะสม 611 ราย : ผูติดเชื้อสวนใหญไมมีอาการ เปนกลุมสีเขียว รักษาท่ีบาน HI : 
Home Isolation มีผูติดเชื้ออยูในระบบการรักษาอยู 98 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 
นายอำเภอหนองสองหอง : มอบใหศูนยระบาด รพ.หนองสองหองรายงาน เฝาระวัง แจงในกลุม Line 
กำนันผูใหญบาน,หัวหนาสวนราชการ ทุกวัน  

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  

 ท่ีประชุม : รับทราบ 
 นายอำเภอหนองสองหอง : ขอใหผูเกี่ยวของประสาน ผูบริหารสถานศึกษา ไดทำความเขาใจ
ผูปกครอง นำบุตรหลานมาฉีดวัคซีน และ เจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม.รวมใหขอมูลแกผูปกครองท่ีไมลานำเด็ก
มาฉีดวัคซีน เพ่ือการเปดเรียน one site ปลอดภัย 
  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  
 
 



รับทราบ 

 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 
นายอำเภอหนองสองหอง : ปจจุบันมี CI ท่ีสามารถเปดบริการใหได ไดแก CI เทศบาลตำบลหนองสอง

หอง, CI อบต.โนนธาตุ, CI อบต.หนองสองหอง สวนท่ียังไมมีขอใหผูเก่ียวของประชุม ประชาคมเพ่ือจัดตั้ง CI 
รองรับกรณีไมสามารถพักรักษาตัวท่ีบานได  

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

1. นายอำเภอหนองสองหอง แจงมติท่ีประชุมจากหัวหนาสวนราชการ  เรื่อง การอนุญาตให
ผูประกอบการเปดตลาดนัด ท่ีอำเภอหนองสองหอง 

มติท่ีประชุม : ขอใหชะลอการอนุญาตเปดตลาดนัด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาด Covid-19 ยังมีตอเนื่อง 
 

2. นายอำเภอหนองสองหอง แจงมติที ่ประชุมจากการประชุมหัวหนาสวนราชการ เรื ่อง การปด
โรงพยาบาลสนามอำเภอหนองสองหอง ถาวร 

มติท่ีประชุม : ใหชะลอการปดโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองสองหอง ออกไปกอน เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาด Covid-19 ยังมีตอเนื่อง 
 

ปดประชุมเวลา 14.30 น.  
 

      
 

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

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 

     (ลงชื่อ)        ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 

                                                    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา)  
             สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
     เลขา พชอ.หนองสองหอง 

 
 
 

 



ภาพการการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 

เพ่ือเตรียมความพรอมดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาด เช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการขับเคล่ือนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.) อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
วันท่ี 1 มีนาคม 2565 
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ภาพการการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 

เพ่ือเตรียมความพรอมดานการรักษา คนหา เฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหาการแพรระบาด เช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการขับเคล่ือนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.) อำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 2565 
วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

ณ อาคารเอนกประสงคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 


