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 ค าน า 

 การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัไดส้ง่ผลกระทบในวงกว้าง

อย่างรวดเรว็ แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกนัควบคุมโรคหลายมาตรการ เครื่องมอืส าคญัที่เป็นความหวงั

ของทุกประเทศทัว่โลกว่าจะช่วยควบคุมการระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในขณะนี้คอื

วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่าวคัซนีโควดิ 19  ซึ่งรฐับาล

ไทยได้ตัง้เป้าหมายที่จะระดมการฉีดวคัซีนโควดิ 19 ให้ได้ 100 ล้านโด๊ส ภายในสิ้นปี 2564 อนัเป็น

เป้าหมายทีท่า้ทายเป็นอย่างยิง่ เพือ่การบรรลุเป้าหมายนี้ ทุกจงัหวดัจึงไดม้กีารจดัตัง้ศูนยฉ์ีดวคัซีนทัง้ที่

อยู่ภายในทีต่ ัง้โรงพยาบาล และตามสถานทีส่าธารณะต่างๆ  โดยมกีารระดมสรรพก าลงัจากทุกภาคส่วน

มาร่วมกนัปฏบิตักิารครัง้ประวตัศิาสตร์ในครัง้นี้ ซึ่งเป้าหมายทีจ่ะต้องฉีดวคัซนีใหไ้ดต้่อวนั ตัง้ไวสู้งมาก

อย่างที่ระบบสาธารณสุขในภาวะปกตไิม่เคยท ามาก่อน การออกแบบกระบวนงานและระดมทรพัยากร

เพือ่รองรบัภาระงานในศูนยฉ์ีดวคัซนีจงึเป็นความรูชุ้ดใหม่ทีส่งัคมไทยจะไดร้่วมเรยีนรูไ้ปดว้ยกนั 

 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นอกจากจะมบีทบาทหน้าที่ในกา ร

ประเมนิรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลแลว้ ยงัมบีทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้กดิกลไกใน

การพฒันาระบบบรกิารทีม่คีุณภาพและความปลอดภยั สถาบนัจงึใหค้วามส าคญัต่อคุณภาพและความ

ปลอดภยัของบรกิารในศูนยฉ์ีดวคัซนี ซึ่งเป็นหน่วยปฏบิตักิารทีส่ าคญัของสถานพยาบาลในภาวะวกิฤต

จากโควดิ 19 การรวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบตัทิี่ดจีากศูนย์ฉีดวคัซีนหลายแห่ง แล้วน ามาเรยีบ

เรยีงเป็นหนังสอืในลกัษณะคู่มอืน่าจะช่วยใหก้ระบวนการเรยีนรูใ้นเรื่องการบรหิารจดัการศูนยฉ์ีดวคัซีน

ในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเรว็ เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตักิารใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีร่ฐับาลตัง้ไว ้

 สถาบนัขอขอบคุณศูนย์ฉีดวคัซีนกลางบางซื่อ ศูนย์ฉีดวคัซีนคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 

ศูนย์ฉีดวคัซีน The Mall, Central, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีศูนย์ความร่วมมอืเพื่อการพัฒนา

คุณภาพโรงพยาบาล เขตนครชยับุรนิทร ์ตลอดจนศูนยฉ์ีดวคัซนีโรงพยาบาลบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ีที่

ไดเ้อือ้เฟ้ือสถานทีแ่ละบุคลากรในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสถาบนัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแนวปฏบิตัเิล่มนี้

จะเป็นพลงัสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนสงัคมไทยเขา้สูยุ่ค post-COVID-19 โดยไม่บอบช ้ามากเกนิไป 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  

กรกฎาคม 2564 
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แนวทางจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข  

เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการวคัซีนบรรลุเป้าหมายของประเทศในการสร้างภูมคิุ้มกนัหมู่ กระทรวง

สาธารณสุขจงึมนีโยบายในการด าเนินการทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่การจดัท าแผน

ระดบัประเทศ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินงาน สว่นในระดบัจงัหวดั มกีารจดัท า

แผนปฏบิตักิารฉีดวคัซนีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผนใน

ระดบัประเทศ ก าหนดพื้นที่การให้วคัซีน การกระจายกลุ่มเป้าหมายการรบัวคัซีนให้กบัโรงพยาบาล

ต่างๆ การจดัการบุคลากร/ทมีส าหรบัใหบ้รกิารวคัซนี ประกอบดว้ย ทมีลงทะเบยีน ทมีจดัส่งและจดัเกบ็

วคัซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) ทีมให้บริการและทีมเฝ้าระวงัและตอบโต้อาการไม่พึง

ประสงคภ์ายหลงัได้รบัวคัซีน ทมีตดิตามและการรายงานขอ้มูล การจดัเตรยีมสถานทีแ่ละการจัดระบบ

การฉีด ทัง้ในโรงพยาบาล และการจดัระบบนอกโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสนามเพื่อการฉีดวคัซีน

โควดิ 19  

การจดัระบบเพือ่ฉีดวคัซนีโควดิ 19 มแีนวทางการจดัการแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้  

การจัดระบบฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล  

กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการจดัเตรยีมสถานที่บรกิารวคัซีนดงันี้ ควรแยกจาก

การใหบ้รกิารปกต ิมคีวามสะดวกในการเขา้ถงึ เงยีบสงบ มทีางเขา้-ออกคนละทาง มจุีดพกัคอย อากาศ

โปร่ง มหีอ้งน ้า และหากเกดิกรณีฉุกเฉินสามารถใหก้ารช่วยเหลอืไดท้นัเวลา สถาบนับ าราศนราดูร กรม

ควบคุมโรคได้จัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ

โรงพยาบาลทัว่ประเทศ มขี ัน้ตอนการท างาน 8 ขัน้ตอน ใชเ้วลารวมทัง้สิน้ 37 นาท ีตัง้แต่ กระบวนการ        

คดักรองถงึกลบับา้น ซึง่โรงพยาบาลทีใ่หบ้รกิารวคัซนีสามารถน าไปปรบัใชไ้ด ้ดงัภาพที ่1 

 

    
   แผนภาพท่ี 1 แสดง      
   ขัน้ตอนการฉีดวคัซีน    
   ในโรงพยาบาล 
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การจัดระบบโรงพยาบาลสนามเพื่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 

จากนโยบายระดบัประเทศทีม่กีารก าหนดแผนการฉีดวคัซนีโควดิ 19 ใหค้รบทุกกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 100 ลา้นโดส๊ ความครอบคลุมของวคัซนีรอ้ยละ 70 ภายในปี 2564 หากมกีารฉีดเฉพาะใน

โรงพยาบาลอาจใหค้วามครอบคลุมของผูไ้ดร้บัวคัซนีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และอาจสง่ผลกระทบต่อ

การป้องกนัและควบคุมเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ของประเทศ ดงันัน้กระทรวงสาธารณสุข จงึเหน็ชอบใน

หลกัการใหม้กีารจดับรกิารการฉีดวคัซนี โควดิ 19 นอกโรงพยาบาลในรปูแบบ “โรงพยาบาลสนามเพือ่

การฉีดวคัซนีโควดิ 19” โดยมแีนวปฏบิตัแิละระยะเวลาของการฉีดวคัซนีไว ้ดงัแผนภาพที ่2  
 

 

  
แผนภาพท่ี 2 แสดงขัน้ตอนการบริการฉีดวคัซีน ณ โรงพยาบาลสนาม 
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แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉีดวคัซีนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ร ัฐบาลตัง้ไว้ สถาบันรบัรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) ไดส้รุปบทเรยีนเพื่อเสนอเป็นแนวปฏบิตัสิ าหรบับุคลากรของ

สถานพยาบาลหรอืผูร้บัผดิชอบศูนยฉ์ีดวคัซนี ใหส้ามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พิม่เตมิ ดงันี้  

กรอบการด าเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน 

การปฏบิตักิารของศูนยฉ์ีดวคัซนีควรมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ 3 P (Purpose – Process – 

Performance) โดยมกีารก าหนด Purpose (เป้าหมาย) ของศูนยฉ์ีดวคัซนี และสือ่สารกบัทมีเพือ่ใหเ้กดิ

ความเขา้ใจทีต่รงกนั เป้าหมายควรพจิารณาความครอบคลุมของมติคิุณภาพทีส่ าคญั ดงันี้  

▪ มติปิระสทิธผิล (effectiveness) เช่น จ านวนผูร้บับรกิารวคัซนี (ทีท่ าไดต้ามเป้าหมายทีก่ าหนด) 

▪ มติปิระสทิธภิาพ (efficiency) ของการบรกิารวคัซนี เช่น จ านวนผูร้บับรกิารต่อวนัต่อก าลงัคนที่

ใช ้หรอืจ านวนเหตุการณ์ทีผู่ป่้วยมารบับรกิารทีห่น่วยปฐมพยาบาลและสง่ต่อโรงพยาบาล (เพือ่

น ามาวเิคราะหว์่ากระบวนการคดักรองดกัจบัความเสีย่งไดด้เีพยีงไร) 

▪ มติคิวามปลอดภยั (safety) หมายถงึความปลอดภยัทัง้บุคลากรและประชาชนทีม่ารบับรกิาร

วคัซนี เช่น สถติเิหตุการณ์ไม่พงึประสงค์จากการใหบ้รกิารทัง้ทีเ่ป็น AEFI ตามทีก่รมควบคุม

โรคก าหนด และเหตุการณ์อื่นๆ เช่น การสญูเสยีวคัซนี การลกัขโมย การเกดิอคัคภียั การเกดิ

อุบตักิารณ์เขม็ทิม่ต า การพลดัตก หกลม้ เป็นตน้ 

▪ มติคิวามพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (satisfaction) มกีารประเมนิผล ทีส่ะดวก เรยีบงา่ย เพือ่เป็น

ขวญัและก าลงัใจ รวมทัง้สามารถน ามาปรบัปรุงระบบบรกิารวคัซนีไดต้่อไป  

 

แผนภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวคิด 3P (Purpose Process Performance) 

 

Effectiveness 
Efficiency 
Safety 
Satisfaction 
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▪ ศูนยฉ์ีดวคัซนีควรมผีูจ้ดัการศูนย์ในการท าหน้าที่บรหิารจดัการ ประสานงานในภาพรวม ทัง้ใน

ดา้นบรหิารจดัการคน เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ต่างๆ ใหม้คีวามเหมาะสม และประสานงานกรณีมี

ผูป้ฏบิตังิาน/จติอาสาทีห่มุนเวยีนมาจากหน่วยงานอื่นๆ ทีห่ลากหลาย รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบั

ใบประกอบวชิาชพีส าหรบับุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่หบ้รกิารตามมาตรฐานวชิาชพี เช่น จุดฉีดวคัซนี 

การจดัเกบ็และเตรยีมวคัซนี การปฐมพยาบาล เป็นตน้  

▪ ควรมกีารก าหนดปรมิาณบุคลากรหรอืทมีงานประจ าในจ านวนทีเ่หมาะสม เพยีงพอต่อการ

ด าเนินกจิการของศูนยฉ์ีดวคัซนีเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

การออกแบบศูนย์ฉีดวัคซีน   

1. ระบบลงทะเบียนและการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย  

▪ มรีะบบลงทะเบยีนนดัหมาย เพือ่ป้องกนัการเกดิภาวะทีม่ผีูร้บับรกิารวคัซนีเกนิศกัยภาพของ

ศูนยฉ์ีดวคัซนีในบางช่วงเวลา โดยควรใหเ้กดิความสม ่าเสมอของจ านวนผูร้บับรกิารใหม้ากทีสุ่ด 

▪ ก าหนดวธิสีือ่สารทีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย เพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ ีมกีารเตรยีมความพรอ้มทัง้

ร่างกายและจติใจก่อนฉีดวคัซนีทีเ่หมาะสม เช่น แนะน าการมาตรงเวลานดั และการแต่งกาย 

สวมใสเ่สือ้ผา้ทีส่ะดวกต่อการฉีด มกีารแนะน าสถานทีฉ่ีดวคัซนี จุดจอดรถและการเดนิทางที่

ชดัเจน  

2.  การเลือกสถานท่ีฉีดวคัซีน พจิารณาไดจ้ากปรมิาณงาน อตัราก าลงั ความพรอ้มและความ

เหมาะสม ดงัต่อไปนี้ 

▪ ก าหนดค่าเป้าหมายส าคญั ไดแ้ก่ ศกัยภาพการฉีดวคัซนีต่อวนั จ านวนและความสามารถของ

ก าลงัคนทีต่อ้งมใีนทุกจุดบรกิาร 

▪ เลอืกสถานทีฉ่ีดทีร่องรบัปรมิาณงานทีค่าดหวงัได ้พืน้ทีใ่หบ้รกิารวคัซนีควรแยกออกจากระบบ

การใหบ้รกิารปกต ิ

▪ สถานทีบ่รกิารฉีดวคัซนี เป็นสถานทีท่ีส่ามารถจดักระบวนงานใหบ้รกิารไดส้ะดวก ไม่เกดิความ

แออดั อากาศไม่รอ้นอบอา้ว ไม่ตอ้งเคลื่อนยา้ยผูร้บับรกิารดว้ยบนัไดหรอืลฟิต ์รองรบัขอ้จ ากดั

ของผูส้งูอายุทีใ่ชร้ถเขน็ได ้ 

▪ สถานทีบ่รกิารฉีดวคัซนีควรมอีากาศโปร่ง โล่ง มกีารไหลเวยีนของอากาศทีเ่พยีงพอ มพีืน้ทีใ่น

การเวน้ระยะห่างเพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ในสถานทีฉ่ีดวคัซนี 
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3.   การออกแบบผงัพื้นท่ี สถานีงาน มาตรฐานการท างาน logistics และทรพัยากรท่ีต้องการ  

▪ ยึดหลักการ Lean ได้แก่ การลดระยะเวลารอคอยฉีดวคัซีน การวางกระบวนงาน (flow) ที่

สะดวก การบรหิารอตัราก าลงัทีเ่หมาะสม การใชป้ระสบการณ์ผูป่้วย (patient experience) และ

การพทิกัษ์สทิธผิูป่้วยในการออกแบบระบบการฉีดวคัซนี  

▪ ท าความเขา้ใจกระบวนงานทัง้หมด ประมาณเวลาทีต่อ้งใชใ้นแต่ละสถานีงาน 

▪ ออกแบบการไหลของกระบวนงาน โดยค านึงถงึผู้รบับรกิาร ญาต ิผู้ที่ต้องใช้รถเขน็และภาวะ

ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ หอ้งน ้า จุดจอดรถ แทก็ซี ่จุดจอดรถเขน็ รวมทัง้ flow ของสิง่ของ เครื่องใช ้

เวชภณัฑต์่างๆ เป็นตน้ 

▪ หาจุดสถานีงานทีเ่ป็นคอขวด โดยสถานีงานใดใชร้อบเวลาต่อคน (Takt time) สูงสุด สถานีงาน

นัน้จะเป็นคอขวด ถ้าจะเพิม่ศกัยภาพการฉีดต่อวนั ต้องระดมทรพัยากรไปจดัการสถานีงานที่

เป็นคอขวดก่อน เช่น เพิ่มก าลังคนที่คอขวด กระจายภาระงานออกให้สม ่าเสมอมากขึ้น 

(workload leveling) ปรบัเทคนิคการใหบ้รกิารโดยใชเ้ทคโนโลยมีาช่วย 

▪ รูปแบบการไหลของกระบวนงานทีเ่ป็นไปได ้ม ี3 รูปแบบ ซึ่งอาจเลอืกอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืใช้

รปูแบบผสมผสานใหเ้หมาะกบักลุ่มผูม้ารบับรกิาร และลกัษณะพืน้ที่ ดงัแผนภาพที ่4 ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบท่ี 1:  การตัง้เป็น 8 สถานีงาน ตามแนวทางทีก่ระทรวงสาธารณสุขก าหนด แลว้ใหผู้ร้บับรกิาร

ไหลไปตามล าดบัของ 8 สถานีงาน รูปแบบนี้ถอืเป็นรปูแบบมาตรฐาน  

รปูแบบท่ี 2: การใหผู้ร้บับรกิารอยู่กบัที ่แต่ผูใ้หบ้รกิารเคลื่อนทีแ่ทน ในลกัษณะ one stop service 

รปูแบบน้ีเหมาะกบัผูส้งูอายุ และผูท้ีต่อ้งใชร้ถเขน็  

รปูแบบท่ี 3: รปูแบบ stations with fixed lines โดยแต่ละ line ประกอบดว้ย 8 สถานีงานย่อย 

ผูร้บับรกิารหน่ึงคนจะเขา้ไปในหนึ่ง line รบับรกิารจนเสรจ็สิน้การฉีดวคัซนี แลว้จงึไปนัง่รอรวมกนัทีจุ่ด

สงัเกตอาการ 30 นาท ีรูปแบบน้ีจะคลา้ยกบัรูปแบบทีห่นึ่ง แต่ผูร้บับรกิารจะเดนิในระยะทางสัน้ลง และ

การวางก าลงัคนส าหรบัแต่ละ line จะมรีายละเอยีดทีต่อ้งปรบัในแต่ละวนัมากขึน้ รปูแบบน้ีเหมาะกบั

ศูนยฉ์ีดวคัซนีทีม่กีารฉีดวคัซนีหลายชนิดในวนัเดยีวกนั 
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แผนภาพท่ี 4 แสดงการไหลของกระบวนงาน 3 รปูแบบ 

  



สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)     7 
 

▪ ควรค านึงถงึเรื่องระบบสือ่สาร รวมทัง้การประสานงานภายในศูนยฉ์ีดวคัซนี และการจดัการขยะ

แต่ละประเภททีถู่กตอ้ง เหมาะสม  

▪ ออกแบบสญัญาณเตอืนเมื่อของทีใ่ชอ้ยู่ใกลจ้ะหมด และสญัญาณแจง้เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินขึน้  

▪ การออกแบบสถานีงาน ใหค้ านึงถงึบรรยากาศทีช่่วยใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึผ่อนคลาย ไม่เครยีด 

ไดแ้ก่ บรเิวณจุดฉีดมคีวามเป็นสว่นตวั แสดงความเคารพในสทิธขิองผูป่้วย และช่วยลดความ

กลวัของผูร้อรบัการฉีดวคัซีน ในสว่นเจา้หน้าที ่สามารถท างานไดโ้ดยสะดวก ลดความเหนื่อย

ลา้และความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ ตวัอย่างสิง่ทีต่อ้งค านึงถงึ ไดแ้ก่ ขนาดและความสงูของโต๊ะ

ท างาน ความสว่างของพืน้ทีท่ างาน การถนดัซา้ยขวาของผูฉ้ีดยา และความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิารในการเลอืกขา้งทีจ่ะฉีดได ้ 

▪ การปฐมนิเทศก าลงัคน ควรมกีารท าแนวปฏิบตัิ (work Instruction) สัน้ๆ ความยาวไม่เกิน 1 

หน้ากระดาษ วางไวใ้นแต่ละสถานีงาน เพื่อใชใ้นการปฐมนิเทศก าลงัคนชุดใหม่ซึ่งหมุนเวยีนมา

ปฏบิตังิาน กรณีบุคลากรหมุนเวยีนเป็นนกัศกึษาหรอืนักศกึษาพยาบาลทีม่าช่วยปฏบิตังิานควร

มกีารก ากบัดแูลโดยอาจารยห์รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

▪ การออกแบบสถานีงานจุดสงัเกตอาการ 30 นาท ีมขีอ้พจิารณา ดงันี้  

o จดัโซนผูท้ีม่คีวามเสีย่งจากการฉีดวคัซนีใหน้ัง่รอใกลเ้จา้หน้าที่ มกีารสือ่สารขอ้มลูส าคญั

ระหว่างทมีในการเฝ้าระวงั  

o มกีารจดัใหผู้ท้ีฉ่ีดวคัซนีแลว้ นัง่ตามล าดบัก่อนหลงั มากกว่าการใหเ้ลอืกนัง่โดยอสิระ 

o มกีารเพิม่คุณค่าในระหว่างนัง่รอ โดยการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึ้นแบบ

ฉบัพลนั และทีอ่าจเกดิขึน้ในช่วง 30 วนัหลงัฉีดวคัซนี 1 

o ใหข้อ้มลูแก่ผูฉ้ีดวคัซนีครบ 2 เขม็แลว้ ในเรื่อง vaccine certificate และจุดรบัค ารอ้งขอ

แกไ้ขขอ้มลูใน vaccine certificate ทีค่ลาดเคลื่อน 

o เพิม่ประสบการณ์ทีด่ใีนระหว่างการนัง่รอ เช่น มจุีดถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ ป้ายถอืหรอื

ขอ้ความเพือ่ถ่ายภาพ เป็นตน้  

o มกีารรบัฟังเสยีงสะทอ้นของผูม้ารบับรกิารดว้ยวธิกีารทีเ่รยีบง่าย สะดวก 

  

 

1 เช่น ใจสัน่ หายใจล าบาก หน้ามดึเป็นลม, ไขส้งู, ชาหรอืแขนขาอ่อนแรง, ชกั, ปวดศรีษะ เจบ็หน้าอก ปวดทอ้ง ปวด
ขา รุนแรง, มจีุดเลอืดออกตามรา่งกาย 
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4. ระบบสนับสนุนการฉีดวคัซีนท่ีส าคญั 

▪ ระบบลูกโซ่ความเยน็ (Cold Chain) ต้องรดักุม ต้องจดัเก็บวคัซีนในตู้เย็นให้รกัษาอุณหภูมิ

ตามที่ก าหนด และการใช้ cold box ต้องปฏิบตัิตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคก าหนด ควรมี

ระบบแจง้เตอืน (alarm) เมื่ออุณหภูมใินตูเ้ยน็ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

▪ ระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกนัการจดัเกบ็ขอ้มูลผดิพลาด เจา้หน้าที่ควรกรอกขอ้มูลผูร้บับรกิาร

แต่ละคนได้โดยง่าย เช่น มรีะบบ barcode, หรอืลดการพมิพ์โดยการม ีmenu ให้เลอืกโดยไม่

ต้องกรอกขอ้มูล, ควรมกีารใชร้ะบบสารสนเทศในการออก vaccine certificate ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

หลงัเสรจ็สิน้การฉีดวคัซนีเขม็ทีส่อง 

▪ ระบบไฟฟ้าและการป้องกนัอัคคีภยั การเดินสายไฟ สายต่อพ่วงตามจุดต่างๆ ควรเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อยและมคีวามปลอดภยั มกีารป้องกนัการหลุดของปลัก๊ตู้เยน็ และป้องกนัไม่ให้

เกิดจุดต่อที่ไม่แน่นซึ่งอาจท าให้เกิดอัคคีภัย  และควรมีระบบการตรวจสอบความพร้อมใช้

สม ่าเสมอ กรณีมีการให้บริการแก่ประชาชนจ านวนมาก ควรตรวจสอบความพร้อมใช้ของ

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั และมกีารฝึกซ้อมแผนการป้องกนัและระงบัอคัคภียัร่วมกบัหน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 

▪ การป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา ความคลาดเคลื่อนทางยาทีม่รีายงานในสหรฐัอเมรกิา

และในประเทศไทยทีส่ าคญัซึง่ควรมกีารวางมาตรการป้องกนัทีร่ดักุม ไดแ้ก่ 

o การเจอืจางยาผดิพลาด ส าหรบัวคัซนีทีต่อ้ง dilute 2 

o การฉีดวคัซนีเลอืกชนิดทีไ่ม่ตรงกบัแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้3 

o ระยะเวลาของการฉีดวคัซนีเขม็ทีส่องไม่เป็นไปแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว้ 4 

o การไม่ไดฉ้ีดวคัซนีเขา้กลา้มเนื้อ แต่ไปฉีดเขา้เนื้อเยื่อรอบหวัไหล่ ท าใหเ้กดิการอกัเสบ 

o การฉีดวคัซนีผดิไปจากทีเ่ลอืกไว ้5 

 

2 หนึ่ง vial ของวคัซนี Pfizer มปีรมิาณ 0.45 cc. และตอ้งใช ้normal saline จ านวน 1.8 cc. ในการเจอืจางยา เพื่อผสม
แลว้จงึมปีรมิาณ 2.25 cc. เมื่อหนึ่งโด๊สทีจ่ะฉีดเขา้กลา้มเน้ือมปีรมิาณ 0.3 cc. ดงันัน้ 1 vial จะฉดีใหผู้ร้บับรกิารได้
ประมาณ 6 คน ดว้ยขัน้ตอนการเจอืจางยาทีม่หีลายขัน้ตอน จงึเกดิความผดิพลาดขึน้ได้ 
3 เช่น ฉีด Moderna ใหก้บัคนทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี เน่ืองจากไม่ไดซ้กัถามอายุผูร้บับรกิารอย่างชดัเจน, ผูส้งูอายุควร
ไดร้บั AstraZeneca แตม่กีารไปเปลีย่นแถวรบัการฉีดทีด่า้นใน ท าใหส้ลบัไปไดร้บั Sinovac 
4 เกดิจากการซกัประวตัทิีไ่ม่รดักุม 
5 จากการจดัเกบ็วคัซนีต่างชนิดไวต้ดิกนัในตูเ้ยน็ ท าใหเ้กดิการสลบัชนิดของวคัซนีในขัน้ตอนการเตรยีมยา, จากการใส่
ซองยาทบึแสง ท าใหเ้กดิการสลบัไปฉีด epinephrine ซึง่วางอยูใ่นซองทบึแสงทีว่างอยู่ใกลก้นั แทนการฉีดวคัซนี 
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o การฉีดวคัซนีผดิขนาด 6 

o การฉีดวคัซนีทีเ่สือ่มสภาพ 7 

เกณฑ์การคัดกรองผู้ร ับบริการ (Screening) 

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดก้ าหนดกลุ่มคนทีไ่ม่ควรฉีดวคัซนีหรอืควรปรกึษา

แพทยก์่อนฉีด ดงันี้ 

o อายุต ่ากว่า 18 ปี 

o หญงิตัง้ครรภ ์หรอืใหน้มบุตร หรอืวางแผนทีจ่ะตัง้ครรภ์ 

o เคยไดร้บัการถ่ายเลอืด พลาสมา ผลติภณัฑจ์ากเลอืด ส่วนประกอบของเลอืด อมิมู

โนโกลบูลนิ ยาตา้นไวรสั หรอืแอนตบิอดี้ ส าหรบัการรกัษาโควดิ-19 ภายใน 90 วนัที่

ผา่นมา 

o มโีรคประจ าตวัทีอ่าการยงัไม่คงที ่ไมส่ามารถควบคุมอาการของโรคได ้เช่น เจบ็แน่น

หน้าอก หอบ เหนื่อย ใจสัน่ เป็นตน้ 

o มอีาการเกีย่วกบัสมอง หรอื ระบบประสาทอื่น ๆ 

o ตรวจพบเชือ้โควดิ-19 ในชว่ง 10 วนัทีผ่า่นมา 

o มอีาการเจบ็ป่วยเฉียบพลนั หรอื เขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลและออกจาก

โรงพยาบาลไม่เกนิ 14 วนั 

o ผูท้ีม่ภีาวะภูมคิุม้กนับกพร่อง หรอืไดร้บัยากดภูมคิุม้กนั 

o มภีาวะเลอืดออกง่ายหรอืหยุดยาก เกลด็เลอืดต ่า การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิหรอื 

ไดร้บัยาตา้นการแขง็ตวัของเลอืด 

o มอีาการป่วย เช่น มไีข ้หนาวสัน่ หายใจล าบาก อ่อนเพลยี กลา้มเนื้ออ่อนแรง เป็น

ตน้ 

2. ราชวทิยาลยัอายุรแพทยไ์ดก้ าหนดเกณฑก์ารคดักรองผู้รบับรกิารทีค่วรไดร้บัการประเมนิ

เพิม่เตมิ ก่อนรบัการฉีดวคัซนีโควดิ 19 ทีเ่พิม่จากกรมควบคุมโรค ดงันี้  

o ผูท้ีม่ปีระวตั ิanaphylaxis จากวคัซนีอื่นมาก่อน 

 

6 ฉีดขนาดสงูไป เกดิจากการเตรยีมยาทีผ่ดิพลาด ส่วนฉีดขนาดต ่าไป เกดิจากการรัว่ของวคัซนีจากเขม็ฉีดยาในขณะ
ฉีด หรอืผูป่้วยเคลื่อนตวัหนีการฉีด 
7 เกดิจากการน าวคัซนีทีห่มดอายุแลว้มาฉีด, การจดัการ Cold Chain ไม่รดักุม เช่น ไปจดัเกบ็วคัซนีทีถ่าดรองใตช้่อง
แชแ่ขง็หรอืฝาประตูของตูเ้ยน็ (ซึง่อุณหภูมไิม่ไดค้่ามาตรฐาน) ตูเ้ยน็ไฟดบัเป็นเวลานาน ลมืจดัเกบ็วคัซนีเขา้ตูเ้ยน็ 
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o ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัวคัซนีอื่น (เช่น วคัซนีโรคพษิสุนขับ้า วคัซนีบาดทะยกั) 

ใหร้บัการฉีดวคัซนี โควดิ 19 ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเวน้ระยะเวลา แต่ใหฉ้ีดที่

ต าแหน่งต่างกนั สว่นในกรณีตอ้งการสงัเกตอาการ/ผลไม่พงึประสงคจ์ากการไดร้บั

วคัซนีแต่ละชนิด อาจเวน้ระยะเวลาห่างกนัประมาณ 1 สปัดาห ์

การควบคุมงานในวันฉีดวัคซีน (Process control)  

▪ วางแผนจดัการใหง้านไหลอย่างต่อเนื่อง ลดความผนัผวนในกระบวนงาน  

▪ ใชห้ลกัการ 5 ส. และ visual management เพือ่ช่วยดกัจบัความแปรปรวนทีเ่กดิขึน้ เช่น การจดั

แถวผูร้บับรกิาร ใชเ้สน้ ส ีแยกกลุ่มผูร้บับรกิารต่างๆ เป็นตน้ 

▪ วางขัน้ตอนและสญัญาณเพื่อใหม้กีารจดัสง่วคัซนีและวสัดุต่างๆ เขา้กระบวนงาน ดว้ยระบบดงึ 

(pull system) ซึง่จะช่วยใหไ้ม่เกดิวสัดุกองระเกะระกะที่สถานีงาน 

▪ ก าลงัคนหน้างาน ควรปฏบิตักิารอย่างยดืหยุ่น (flexible manpower) เปรยีบเสมอืนทมีฟุตบอลที่

สลบัเปลีย่นบทบาทตามเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น เมื่องานคดักรองล่าชา้ไม่ทนั เกดิคอขวด ทมี

ฉีดวคัซนีอาจปรบับทบาทมาช่วยคดักรอง ซึง่จะท าใหง้านไหลลื่นขึน้  

การเพ่ิมผลิตภาพของการฉีดวัคซีน (Improving productivity) 

▪ พจิารณาใช ้telemedicine แทนการใหแ้พทยน์ัง่ประจ าในสถานทีจ่รงิ 

▪ กรณีเป็นศูนยฉ์ีดวคัซนีนอกโรงพยาบาล ควรพจิารณาการใชร้ถพยาบาลฉุกเฉินร่วมกบัศูนยฉ์ีด

วคัซนีอื่นๆ ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงหรอืในโซนเดยีวกนั  

▪ ศกึษา วเิคราะห ์ความสญูเสยีทีแ่ทรกในกระบวนการ และควรปรบัปรุงใหด้ขีึน้ เพือ่ใหก้ าลงัคนที่

มจี ากดัไดท้ างานทีส่รา้งคุณค่า ตวัอย่าง เช่น การเสยีเวลาไปกบัการตอบค าถามทางไปหอ้งน ้า 

นัน่หมายถงึป้ายบอกทางมไีม่เพยีงพอ หรอืไม่ชดัเจน ควรน ามาปรบัปรุง 

การประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการเรียนรู้  (Evaluation & Learning)  

▪ ทมีงานของศูนยฉ์ีดวคัซนีควรใชเ้วลาช่วงเวลาสัน้ๆ ในแต่ละวนั ท า Before Action Review และ 

After Action Review เพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั 

▪ ศูนยฉ์ีดวคัซนีควรมกีารเกบ็ขอ้มลูตวัชีว้ดัทีแ่สดงประสทิธผิล ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั และ

ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา

การประเมนิผลและแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ เพือ่วางแผนพฒันาการด าเนินงานใหม้คีุณภาพและความ

ปลอดภยัมากขึน้ 
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▪ พจิารณาวดัผลการด าเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (purpose) ทีก่ าหนดไวใ้น

เบือ้งตน้ ตวัชีว้ดัสามารถก าหนดไดท้ัง้ชนิดทีเ่ป็น ภาพรวมทัง้หมด หรอืเฉพาะเจาะจง

กระบวนการ กไ็ด ้เช่น ตวัชี้วดัผลติภาพการคดักรอง เป็นจ านวนลูกคา้คดักรอง (หาร) จ านวน

ชัว่โมงการท างาน เป็นต้น 
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) 

 

ตวัอย่าง จดุถ่ายรปูหลงัจากได้รบัวคัซีนในศนูยฉี์ดวคัซีน 

 

 

ตวัอย่าง แผนผงัของศนูยฉี์ดวคัซีน 



 
 

 

ขณะนี้โลก..รวมทัง้ประเทศไทย ประชาชนไทยและที่ส าคญัคอื บุคลากรสาธารณสุขได้เข้าสู่

สมรภูมิ COVID-19 ท าให้ภาระงานเพิ่มจากภาวะปกติมานานมากเกินกว่าหนึ่งปีแล้ว แนวรบใหม่

ก าลงัขยายเขา้สู่การฉีดวคัซนีโควดิจ านวนมากทีสุ่ดเป็นประวตักิารณ์ ซึ่งจะเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องโดยไม่

อาจจะหยุดพกัได้ ดงันัน้การจดัการระบบการฉีดวคัซีนที่มีประสทิธิภาพ การจดัการก าลงัคน วคัซีน 

อุปกรณ์ อย่างมปีระสทิธิภาพจะท าให้ทีมงานมเีรี่ยวแรง ที่ยนืระยะต่อสู้ไปได้จนบรรลุเป้าหมายของ

ประเทศไทยร่วมกนัในเรว็วนั  

 


