
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 
 

ประเภท     [ ] วิจัย       [  ] R2R         [ ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 
รองรับ Excellence [   ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    

                [  ] GV Excellence  [ ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ..........................   
ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        

          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อื่นๆ 

การเสนอผลงาน [] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวัลที่ได้รับระดับจังหวัด 

                  [  ]  ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ ๑       [  ] รองฯ ๒      [  ]  ชมเชย    
 
ชื่อเรื่อง  ระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน COVID 19  รพ.เขาชัยสน 
ผู้จัดท ำ  1.นางดลญา พรรณราย ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน เบอร์โทร 081 096 0222   
           2.นส.นุสรอ หวัดแท่น ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน เบอร์โทร  099 321 1491      

3.นายจิราวุธ คชสิงห ์ ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา เบอร์โทร 088 388 5822 
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  081 096 0222  E-mail taralovelove@hotmail.com 

 สถานการณ์การระบาดของโรค covid 19 ที่เกิดขึ้น นโยบายภาครัฐเร่งให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดย
ให้มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร การให้เกิดภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ใช้จะต้องมี
คุณภาพ กระบวนลูกโซ่ความเย็นเริ่มตั้งแต่ การรับวัคซีน การเก็บวัคซีนในคลัง การขนส่งวัคซีนไปยังจุดฉีด จนถึง
การฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการ โดยอยู่ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา เนื่องจากการฉีดวัคซีนให้กับ
ผู้รับบริการจ านวนมาก นอกจากวัคซีนมีคุณภาพแล้ว การบริหารวัคซีนให้ทันเวลาในการให้บริการก็เป็นเรื่องส าคัญ
เช่นเดียวกัน 

การจัดการวัคซีนตั้งแต่แรกรับจนถึงการบริการให้กับผู้ป่วย มีคุณภาพและทันกับเวลา พบปัญหาใน
ขั้นตอนการขนส่งวัคซีนไม่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิระหว่างขนส่งจาก รพ.พัทลุงมายัง รพ.เขาชัยสนได้จาก
ภายนอกเนื่องจากมีเทอร์โมมิเตอร์ที่ใส่ในกระติก และในขั้นตอนการเก็บวัคซีนในตู้เย็น ไม่สามารถทราบอุณหภูมิ
ช่วงนอกเวลาราชการที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานคลัง หากเกิดอุณหภูมินอกช่วงที่ก าหนดส่งผลให้วัคซีนไม่มีคุณภาพได้ 
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาคุณภาพ การจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นของวัคซีนข้ึน เพ่ือให้วัคซีนมีคุณภาพตลอดเวลา
จนถึงผู้รับบริการ 

 
 



 
1.ชื่อผลงำน  ระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีน COVID 19  รพ.เขาชัยสน 
2.เจ้ำของผลงำน  1.นางดลญา พรรณราย  ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน เบอร์โทร 081 096 0222   
               2.นส.นุสรอ หวัดแท่น ต าแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน เบอร์โทร 099 321 1491    

   3.นายจิราวุธ คชสิงห์  ต าแหน่ง พนักงานประจ าห้องยา เบอร์โทร 088 388 5822 
3.บทน ำ 

การจัดการให้วัคซีนมีคุณภาพโดยใช้การจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญ ขั้นตอน
ของการจัดการให้วัคซีนมีคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การรับวัคซีนจากหน่วยส่งจนถึงจุดการให้บริการวัคซีนถึงผู้ป่วย เดิม
การให้บริการวัคซีนกับกลุ่มประชาชนที่มีจ านวนมากเป็น ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีบริการในสถานบริการ 
การฉีดจะมีผู้ฉีดอยู่ 1-2 คน การจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นจะมีขั้นตอนไม่มากเนื่องจากบริเวณจุดฉีด กับคลังเก็บ
วัคซีนอยู่ใกล้กัน และการบริหารวัคซีนอยู่ระยะเวลาไม่นาน  

สถานการณ์การระบาดของโรค covid 19 ที่เกิดขึ้น นโยบายภาครัฐเร่งให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดย
ให้มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร การให้เกิดภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ใช้จะต้องมี
คุณภาพ กระบวนลูกโซ่ความเย็นเริ่มตั้งแต่ การรับวัคซีนจาก รพ.พัทลุง การเก็บวัคซีนในคลัง การขนส่งวัคซีนไปยัง
จุดฉีด จนถึงการฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการ โดยอยู่ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา เนื่องจากการ
ฉีดวัคซีนให้กับผู้รับบริการจ านวนมาก นอกจากวัคซีนมีคุณภาพแล้ว การบริหารวัคซีนให้ทันเวลาในการให้บริการก็
เป็นเรื่องส าคัญเช่นเดียวกัน 
4.วัตถุประสงค์  เพ่ือให้วัคซีนมีคุณภาพในทุกขั้นตอนตั้งแต่รับ จัดเก็บ และบริหารให้กับผู้รับบริการ และทันเวลา  
5.แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/การทบทวนวรรณกรรม 
 -  
6.วิธีกำรศึกษำ  
ขั้นตอน การจัดการลูกโซ่ความเย็นประกอบด้วย     1.รับวัคซีนจาก รพ.พัทลุง  2.จัดเก็บในตู้เย็นคลังยา รพ.เขา
ชัยสน  3.น าวัคซีนไปยังจุดฉีดวัคซีน 
รอบท่ี 1  การฉีดวัคซีน COVID 19  ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ชนิดของวัคซีนคือ sinovac ขั้นตอน 

1.การรับวัคซีนในรอบแรกรับจากรพ.พัทลุง ได้รับวัคซีน sinovac  ขนส่งวัคซีนมายัง รพ.เขาชัยสนโดยใช้
กระติกจ านวน 4 ใบ และติดตามอุณหภูมิระหว่างการขนส่งโดยอ่านจากปรอทควบคุมอุณหภูมิในแต่ละกล่อง ผล
อุณหภูมิมีค่าช่วง 2-8 c  

2.การจัดเก็บวัคซีนในตู้แช่วัคซีนซึ่งมีการตรวจติดตามอุณหภูมิในตู้เย็นโดยเทอร์โมมิเตอร์ การติดตาม
อุณหภูมิตู้เย็นในเวลาราชการ ใช้การติดตามวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น ส่วนนอกเวลาราชการ มอบหมายให้ผู้ปฎิบัติงาน
ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง หากตู้เย็นมีอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้  



3.การขนส่งวัคซีนไปยังจุดฉีด โดยจุดฉีดอยู่ติดกับคลังยาท าให้สามารถขนส่งวัคซีนไปยังจุดฉีดได้อย่าง
รวดเร็วภายใต้อุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน จนถึงข้ันตอนการฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วย 
รอบท่ี 2 การฉีดวัคซีน COVID 19  ให้กับประชาชนทัว่ไป ชนิดขอวัคซีนคือ sinovac และ AZ ขั้นตอน 

1.การรับวัคซีนปรับเปลี่ยนเป็นกระติกขนาดใหญ่ขึ้น ใช้จ านวน 1 กระติก มีการติดตามอุณหภูมิโดยมี
ข้อมูลแสดงตัวเลขจากภายนอกกล่อง ท าให้รู้ข้อมูลจากภายนอกไม่ต้องเปิดกล่องผลอุณหภูมิมีค่าช่วง 2-8 c  

2.การจัดเก็บวัคซีนในตู้แช่วัคซีนซึ่งมีการตรวจติดตามอุณหภูมิในตู้เย็นโดยเทอร์โมมิเตอร์ การติดตาม
อุณหภูมิตู้เย็นในเวลาราชการ ใช้การติดตามวันละ 2 ครั้งเช้าเย็น ส่วนนอกเวลาราชการ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง หากตู้เย็นมีอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้  

3.การขนส่งวัคซีนไปยังจุดฉีด โดยมีปรับเปลี่ยน การใส่กระติก แยกให้เท่ากับจุดผู้ฉีดยาจ านวน 4 จุดและ
แยกประเภทวัคซีน sinovac และ AZ รับบริการ เนื่องจากการฉีดวัคซีนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น.เพ่ือให้วัคซีนมี
คุณภาพ การใส่ไฮซ์แพคลงไปในกระติกจะต้องตั้งให้ไฮซ์แพคมีหยดน้ าออกมาก่อน จึงสามารถน าไปใส่ในกระติก
เพ่ือใช้ในการควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจท าให้เสียเวลาในการเริ่มฉีดได้ และในระหว่างวันที่มีการเพิ่มเติม
จ านวนวัคซีน จะมีเจ้าหน้าที่จากจุดฉีดข้ึนมารับวัคซีนโดยมีการประสาน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมอาจ
เกิดความล่าช้าในการฉีดในวันที่มีผู้รับบริการ 
รอบท่ี 3 การฉีดวัคซีน COVID 19  ให้กับประชาชนทัว่ไป ชนิดขอวัคซีนคือ sinovac และ AZ ขั้นตอน 

1.การรับวัคซีนปรับเปลี่ยนเป็นกระติกขนาดใหญ่ขึ้น ใช้จ านวน 1 กระติก มีการติดตามอุณหภูมิโดยมี
ข้อมูลแสดงตัวเลขจากภายนอกกล่อง ท าให้รู้ข้อมูลจากภายนอกไม่ต้องเปิดกล่องผลอุณหภูมิมีค่าช่วง 2-8 c  

2.การจัดเก็บวัคซีนในตู้แช่วัคซีนซึ่งมีการตรวจติดตามอุณหภูมิในตู้เย็นโดยเทอร์โมมิเตอร์ ปรับให้มีการ
ติดตามโดยระบบออนไลน์ หากมีอุณหภูมินอกช่วง 2-8 องศาเซลเซียส จะมีสัญญาณเตือน ส่งข้อมูลไปในไลน์กลุ่ม  
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ปัญหาหากเกิดอุณหภูมิออกนอกช่วงปกติ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
ตามล าดับ 

3.การขนส่งวัคซีนไปยังจุดฉีด โดยมีปรับเปลี่ยน การใส่กระติก แยกให้เท่ากับจุดผู้ฉีดยาจ านวน 4 จุดและ
แยกประเภทวัคซีน sinovac และ AZ รับบริการ เนื่องจากการฉีดวัคซีนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 น. ก าหนดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานเลื่อมเวลา ขึ้นปฏิบัติงานเวลา 7.30 น.มาเตรียมวัคซีนให้มีคุณภาพและส่งต่อไปยังจุดฉีด เพ่ือให้ก่อน
เวลา 8.30 น. และในระหว่างวันที่มีการขนย้ายวัคซีนไปยังจุดฉีด ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการประสาน เพ่ือ
เตรียมวัคซีนให้ทันในช่วงเวลาต่อไป ลดความล่าช้า 
7.ผลกำรด ำเนินงำน  

ทั้งสามช่วงของการพัฒนางาน พบว่าการจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น ยังมีคุณภาพ โดยพบว่าวัคซีนมี
คุณภาพอยู่ในช่วงเวลา 2-8 องศาเซลเซียส แต่มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันหากมีอุณหภูมิออกนอกช่วง และมี
การจัดการที่ส่งผลให้วัคซีนสามารถให้บริการได้ทันเวลาเพ่ิมข้ึน  
 



8.สรุปผล  
          การพัฒนาการจัดการระบบลกูโซค่วามเย็นของวคัซนีส่งผลให้วัคซนีมีคุณภาพตั้งแตขั่น้ตอนการรับ
ขนส่งมาจัดเก็บในคลังจนถึงการให้บริการแก่ผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันในสถานการณ์ covid 19  
โดยทันเวลาให้แก่ผู้รับบริการที่มีจ านวนมาก 
9.แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 น าผลจากโปรแกรมการติดตามวัคซีนในตู้แช่วัคซีน มาใช้ในการวิเคราะห์ผลเพ่ือติดตามและดูแนวโน้ม 
เพ่ือวางแผนป้องกันต่อไป 
 


