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สรุปมติและข้อสั่งการ
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center: EOC) เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 43/2564
คณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 31/2564
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
และ ผ่านระบบ Zoom conference จำนวน 68 Users
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
สาธารณสุขนิเทศก์ / ผูช้ ่วยผู้ตรวจราชการ / นพ.สสจ. + ผชช.ว. 7 จังหวัด / ผอ.รพศ, รพท.ทุกแห่ง /
ผอ.ศูนย์วิชาการทุกแห่ง
ประธานการประชุม : ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 (นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์)
กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. การฉีดวัคซีน ของเขต 8 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สัดส่วนการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ฉีดได้ร้อยละ
29.56 เป็นลำดับ 7 ของประเทศ ขอให้เร่งรัดฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายเร็วที่สุด
2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีน Pfizer ในประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะได้รับ
วัคซีนทุกคน
3. มติที่ประชุม ศบค. ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการวัคซีนได้
ภายในเขต เขต 8 มีการปรับเกลี่ ย Sn 5,200 โดส มาให้ รพ.มะเร็งอุดรธานี ช่วยฉีด และจะมี Mobile ของศูนย์
อนามัยที่ 8 ไปฉีดในพื้นที่ ช่วยกันหลายช่องทาง
ประเด็นการประชุม
1.การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

2. การฉีดวัคซีน

ข้อสั่งการ/มติทปี่ ระชุม
มอบทุกจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่ไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัด บันทึก
ข้อมูลในระบบ HROPS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หากมีตกหล่นให้รีบ
ทำเรื่องแจ้งสำนักงานเขตฯ
- เป้าหมายในการฉีดวัคซีนในเขตสุขภาพที่ 8 ให้ได้จำนวน 40,000 คน/วัน
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 608 ได้รับวัคซีนครอบคลุม 50% ขึ้นไป
1. มอบ ผช.ผตร. ประสานขอวัคซีน Sinovac เพิ่มเติม จากกรมควบคุมโรค
เพือ่ ให้เขต 8 ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ได้บรรลุตามเป้าหมาย 40,000 โดสต่อวัน
จะต้องขอวัคซีนเพิ่มจำนวนเท่าไร
2. มอบทุกจังหวัด ปรับแผนการฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการฉีด
วัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ครอบคลุม ตาม Protocol S1+A2
3. มอบศูนย์อนามัยที่ 8 ที่จะจัด Mobile ฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยติดบ้ า น
ติ ด เตี ย ง นำร่ อ งในพื ้ น ที ่ ต ำบลสามพร้ า ว เบิ ก วั ค ซี น 200 โดส ได้ จ าก
รพ.อุดรธานี โดยเบิกจากยอดวัคซีนของ รพ.มะเร็ง ที่เขตปรับเกลี่ยวัคซีนไว้ให้
จำนวน 2,600 โดส
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ประเด็นการประชุม
3. แผนการปรับเกลี่ยการจัดสรร
วัคซีน Sinovac และการติดตาม
วัคซีน

ข้อสั่งการ/มติทปี่ ระชุม
จังหวัด
อุดรธานี
สกลนคร
นครพนม
เลย
หนองคาย
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
รวมเขต 8

วันที่ 9-15 สิงหาคม
ได้รับการจัดสรร
25,000
17,500
10,100
12,000
6,300
8,500
6,000
85,400

วันที่ 9-15 สิงหาคม
ปรับเกลีย่ ใหม่
26,300
16,500
9,600
14,600
5,000
7,900
5,500
85,400

- โดย วั คซี น ของจั ง หวั ด อุ ด รธานี เขตปรั บ เกลี ่ ย ฝากไว้ 2,600 โดส จะให้
รพ.มะเร็งอุดรธานี ช่วยฉีดในกลุ่มเป้าหมาย 608 และ วัคซีนจังหวัดเลยเขตได้
ปรับเกลี่ยให้เพิ่มขึ้น 2,600 โดส เนื่องจากมีผลการฉีดวัคซีนได้ดี
- ขอให้ทุกจังหวัดปรับแผนการฉีดวัคซีนตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร เร่งรัด
การฉีดโดยเร็วเมื่อได้รับวัคซีนมา ให้เพิ่มช่องทางการฉีดวัคซีน เข้าถึงกลุ่ม 608
ตัวอย่าง รพร สว่างแดนดิน ที่กระจายวัคซีนให้ รพ.สต.ช่วยฉีดเข้าถึงกลุ่ม 608
ได้มากกว่า 90%
- มอบ ผช.ผตร. ติดตามว่าวัคซีนตามยอดที่เขตปรับเกลี่ย จะมาถึงพื้นที่เมื่อไร
4. การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ก าร มอบ สคร.8 วิเคราะห์ ผู้ป่วยที่เสียชีวิต ประวัติการเจ็บป่วย การได้รับวัคซีน
เสียชีวิตจากโควิด-19
และวันที่เริ่มได้รบั ยา Favipiravir เพื่อใช้ในการพยากรณ์โรค
นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว
สรุปรายงานการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

