
1. วัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”  2500 คน (5000 doses)



1. พระราชทาน/บริจาค วัคซีน Sinopharm (จ.พอสว.) 5000 doses 

เป้าหมาย
กลุ่ม 1 : คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน (คนพิการเน้นกลุ่มออทิ
สติค ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และพิการซ ้าซ้อน) 

กลุ่ม 2 : ผู้ด้อยโอกาส (ข้อมูลจาก พมจ.) (แนบรายชื่อให้แล้ว) - - 100 %
กลุ่ม 3 : ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ นไป /ผู้ป่วยติดเตียง / กลุ่มโรคเรื อรัง

กลุ่ม 4 : พระ / นักบวช (ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดมาก่อน)

กลุ่ม 5 : ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน (ต่างด้าว /ผู้ต้องขังในเรือนจ้า) (ตามรายชื่อ จ้านวน 136 

คน)  - - 1 0 0  %



การจัดสรรวัคซีน Sinopharm จ.ล้าพูน
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รวม
จัดสรร

ปรับ
เกล่ีย

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

 
(I)=(B)+(D)

+(H) 

 
(J)=(A)+(C
)+(E)+(F)+
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1  รพ.ล ำพูน 650 195 78 12,573 3,772 216 12,490 3,747 347 104 4,477 1,343 1,903 136 430 9,161 430 599 1,029 1,030
2  รพ.แมท่ำ 219 66 22 3,523 1,057 87 3,121 936 59 18 412 124 109 2,200 109 144 253 250
3  รพ.บ้ำนโฮ่ง 216 65 10 4,183 1,255 67 4,398 1,319 129 39 679 204 77 2,882 77 188 265 270
4  รพ.ล้ี 389 117 20 5,776 1,733 76 5,683 1,705 148 44 136 41 96 3,640 96 238 334 330
5  รพ.ทุ่งหัวช้ำง 106 32 4 1,655 497 23 1,731 519 45 14 28 8 27 1,070 27 70 97 100
6  รพ.ป่ำซำง 215 65 19 6,000 1,800 68 3,662 1,099 98 29 1,479 444 87 3,436 87 225 312 310
7  รพ.บ้ำนธิ 73 22 1 1,580 474 18 1,465 440 45 14 950 285 19 1,234 19 81 100 100
8  รพ.เวียงหนองล่อง 70 21 11 1,915 575 25 1,412 424 34 10 266 80 36 1,109 36 73 109 110

1,938 581 165 37,205 11,162 580 33,962 10,189 905 272 8,427 2,528 1,903 136 881 24,731 881 1,617 2,498 2,500

หมายเหตุ กลุ่ม 1 : คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ท่ียังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน (คนพิการเน้นกลุ่มออทิสติค ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และพิการซ ้าซ้อน )
กลุ่ม 2 : ผู้ด้อยโอกาส (ข้อมูลจาก พมจ.) (แนบรายช่ือให้แล้ว)
กลุ่ม 3 : ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ นไป /ผู้ป่วยติดเตียง / กลุ่มโรคเรื อรัง
กลุ่ม 4 : พระ / นักบวช (ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดมาก่อน)
กลุ่ม 5 : ผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน (ต่างด้าว /ผู้ต้องขังในเรือนจ้า) (ตามรายช่ือ จ้านวน 136 คน) 

(ร่าง) จัดสรรวัคซีน Sinopharm ส้าหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม (ตามแนวทางของราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์)
กลุ่มเป้าหมายวัคซีน Sinopharm

 จัดสรรวัคซีน Sinopharm
กลุ่ม 3 (70 ปี + ติดเตียง+โรคเรื อรัง)

รวม

ล ำดับ ช่ือหน่วยให้บริการ

กลุ่ม 4
 กลุ่ม 5 (ผู้ท่ีเข้าไม่ถึงระบบนัด

ของวัคซีนหลัก)
กลุ่ม 1 (คนพิการ)

 รวมจ้านวน
เป้าหมายรับวัคซีน



ก้าหนดการ/ การจัดพื นที่ 

• ก้าหนดการฉีดวัคซีนวันที่ 7 กันยายน 2564 ทุกอ้าเภอ 

• อ.เมือง 
• สถานที่  : ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 
• ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดล้าพูน ร่วมพิธี การฉีดวัคซีนพระราชทาน (Sinopharm)



ข้อก้าหนด

1. งดการจัดพิธีการทุกอย่าง

2. ห้ามประชาชนถือป้ายวัคซีนพระราชทาน

3. จัดท้าป้ายไวนิล (ขนาด 1x2 เมตร) (มีตัวอย่างมาให้ ติดในที่สูงบริเวณที่ฉีดวัคซีนเท่านั น)

4. ห้ามใช้เป็นวัคซีนเข็ม 3 และห้ามใช้สลับกับวัคซีนชนิดอื่น 

5. ผู้รับวัคซีนทุกคนต้องลงนามในใบยินยอมรับวัคซีนตามที่ราชวิทยาลัยฯก้าหนด 
(ส่งกลับหลังจากฉีดเข็ม 1 แล้ว) สสจ.จะส่งให้ทางราชวิทยาลัยเอง 



การฉีด Sinopharm พระราชทาน

- รายงานจ้านวนผู้ที่ได้รับวัคซีนตามกลุ่ม 
(รายงานเป็นเอกสาร)

รายงานทุกวัน 
สสจ.รวบรวม  

ส่ง email …

- ฟอร์มรายงานอาการไม่พึงประสงค์ 
(google form) หากไม่มี ไม่ต้องรายงาน form นี้ (QR 
code อยู่ในเอกสารข้อ 3)



เรื่องที่ 2 สรุปการตรวจเยี่ยมประเมินระบบลูกโซ่ความเย็น 
(Cold chain) และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19
หน่วยฉีดวัคซีนโควิด – 19
กรอบการตรวจเยี่ยม
1. ข้อมูลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

2. แบบประเมินการตรวจเยีย่ม 
หมวด 1 ระบบบริหารจัดการทั่วไป การมอบหมายความรับผิดชอบ

หมวด 2 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
- การเบิก-จ่ายวัคซีนของหน่วยงานเครือข่าย
- วัสดุอุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ความเย็นได้มาตรฐานและส้ารองไว้เพียงพอ

- ตู้เย็น  
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ thermometer  log tag  การเตือนกรณีอุณหภูมิปรกติ การ

ควบคุมจากส่วนกลาง

หมวด 3 การจัดบริการในการฉีดวัคซีน โควิด – 19 :การจัดสถานที่ ล้าดับการให้บริการ การลงข้อมูลการ
ฉีดรายงาน การเฝ้าระวัง AEFI 



ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564





สรุป: ราย รพ.

รพ.ลี 
ภาพรวม
1. มีการจัดบริการ 2 วัน/สัปดาห์ 
2. ในช่วงที่มีผู้รับบริการจ้านวนมาก มี
ความหนาแน่น ณ จุด ซักประวัติ
3. การจัดขั นตอนการให้บรกิารฉดีวัคซีน
แต่ละจุด อยู่ใกล้กันมาก 
4. มีแผนการฉีด เพื่อเพิ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
ข้อจ้ากัด
1.การลงข้อมูลใน MOPH IC ไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากจุดฉีดไม่สามารถ
เชื่อมต่อระบบได้ รพ. 



รพ.ป่าซาง
- จน.วันการฉีด 4-5 วัน/wks
- มี จนท.หน่วยงานอื่น ช่วย
- ลงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ข้อจ้ากัด
- จุดบริการ ค่อนข้างจะร้อน
- การขนย้ายวัคซีน ให้ใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 

รพ.ป่าซาง



รพ.ทุ่งหัวช้าง

การจัดบริการ ใน รพ.
ระบบการจัดการ ดีมาก
ข้อจ้ากัด
- จน.วันการฉีด 1 วัน/wks
- ประชาชนไม่มาฉีดวัคซีนตามนัด 
- เป้าหมาย 608 ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และวัคซีนคงเหลือมาก
- การบันทึก คลังให้เป็นปัจจุบัน



รพ.บ้านโฮ่ง

รพ.บ้านโฮ่ง
- เพิ่มการเปิดบริการฉีดวัคซีน
กลุ่มเป้าหมายอายุ 18 ปีขึ นไปด้วย (ใน
วันที่ตรวจเย่ียม) เพื่อเพิ่มการฉีด

ข้อจ้ากัด
ไม่มีการลง Moph-Ic ณ จุด
บริการ แต่ส่งต่อให้หน่วยลง
ข้อมูลใน รพ. มีข้อมูลใน 
Moph-ic หายเมื่อเทียบกับ 
จ้านวนวัคซีนท่ีใช้ไป



รพ.เวียงหนองล่อง

รพ.เวียงหนองล่อง
- จุดฉีด รร.เทศบาลวังผาง (หลัง
เก่า)
- มีบริการรถรับ-ส่ง และมี อสม. 
มาช่วย ณ จุดลงทะเบียน คัด
กรองเบื องต้น
1. ข้อมูลรายงานเป้าหมาย 608 
ที่ดึงจาก MOPH IC ข้อมูลไม่ตรง
กับที่ฉีดจริง โดยข้อมูลที่ฉีดจริงได้
มากกว่าที่รายงาน (ผอก.แจ้ง) 



รพ.แม่ทา

รพ.แม่ทา
- มีการจัดระบบได้ค่อนข้างดี โดย
การก้าหนดเป้าหมายแยกราย
ต้าบลให้ระดับต้าบลช่วยในการ
รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายมาฉีด 
ข้อจ้ากัด
- มีตู้เย็นในการเก็บวัคซีน เป็น
แบบตู้ทึบ 2 ประตู รวมกับการ
ส้ารองวัคซีนตัวอื่น  



ตู้เย็น รพ.แม่ทา 



รพ.บ้านธิ

รพ.บ้านธิ
- มี อสม. ติดตามยืนยันการฉีด
ก่อนนัด ท้าให้ได้เป้าหมายตามนัด
- มีการจัดระบบได้ดี ทั งการ
จัดการกับกลุ่มเป้าหมาย และการ
บริหารจัดการวัคซีน
ข้อจ้ากัด
ตู้เย็นไม่เพียงพอ
มีตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดี 1 ตู้ 
ใส่รวมกับวัคซีน EPI อื่น 



1. บ้านธิ



รพ.ล้าพูน

รพ.ล้าพูน (จุดฉีด อุโมงค)์
- การจัดบริการ เป็นไปตาม 

กระบวนการ 
- มีการจัดระบบได้ดี ทั งการ

จัดการกับกลุ่มเป้าหมาย และ
การบริหารจัดการวัคซีน 

ข้อจ้ากัด
- ข้อมูลไม่ real time แต่จัดการ

ได้ในวันนั น (กรณีนอกสถานที่)
- ไม่มีเภสัชกร ในหน่วยบริการ

ฉีดวัคซีนนอกสถานที่



สรุป

• ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัคซีน : ตู้เย็นไม่เพียงพอ รพ.แม่ทา และ รพ.บ้านธิ

• ระบบ cold chain : ให้ใช้อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี มีการ monitor อุณหภูมิโดยใช้ 
log tag ประกันระยะเวลาในการน้าวัคซีนออกจากกระติกได้  

• การลงข้อมูล 
• ไมเ่ป็นปัจจุบัน : ลี  /รพ.ลพ. (กรณีนอกสถานที่) 
• พบปัญหา การลงข้อมูลที่ผิดพลาด ท้าให้เป้าหมายผิด : รพ.เวียงหนองล่อง 
• เสนอแนะ : ให้มีการกระทบยอด ณ (1) จุด screening (2) จ้านวนวัคซีนที่ฉีด  (3) จุดลงข้อมูล moph ic

ข้อมูล ณ.16 สิงหาคม 2564

• ประสิทธิภาพการฉีด (จ้านวนฉีด/จ้านวนรับ)  : ทุ่งหัวช้าง  ลี  

• การฉีดตามเป้าหมายน้อย : ร้อยละของกลุ่ม 608 : ลี  ทุ่งหัวช้าง


