
บทคัดย่อ 

   การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ การทดลองนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบความเย็นลูกโซ่สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่อการควบคุม
อุณหภูมิวัคซีนของโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลาและเพื่อหาเส้นทางการเดินทางขนส่งวัคซีนต่อการ
ควบคุมอุณหภูมิวัคซีนของโรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ จ านวนครัง้ของอุณหภูมิในการขนสง่วัคซีนจากโรงพยาบาลควนเนยีงสู่
โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลจ านวน 7 แห่ง ระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 21 ครั้งและเส้นทางการเดินทาง
ขนส่งวัคซีนต่อการควบคุมอุณหภูมิวัคซีน 

เครื่องมือประกอบด้วย 1) เครื่องมือในการทดลอง ได้แก่ ระบบความเย็นลูกโซ่สู่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเพื่อควบคุมอุณหภูมิวัคซีน ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน คือ การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับบรรจุวัคซีน 
และกระบวนการจัดส่งวัคซีน 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย จ านวนครั้งของอุณหภูมิ
ในการขนส่งวัคซนีจากโรงพยาบาลควนเนียงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 7 แห่ง ระยะเวลา 3 เดือน 
จ านวน 21 ครั้ง และเส้นทางการเดินทางขนส่งวัคซีนต่อการควบคุมอุณหภูมิวัคซีน 
 ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิขณะที่ส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลควนเนียงสูโ่รงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
จ านวน 7 แห่ง ระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 21 ครั้ง พบว่าอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียสโดยมีอุณหภูมิอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเส้นทางในการขนส่งวัคซีนอยู่ในเส้นทางเดียวกัน 
ค าส าคัญ: ระบบลูกโซ่ความเย็น ควบคุมอุณหภูมิวัคซีน 

*ผู้ให้การติดต่อ (Corresponding e-mail: kedsirin_bcnsk@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 061-2356511) 

Abstract 
 The semi-experimental research in one group, measured by comparison with the 
criteria of this experiment, was aimed to study the effect of using a chiller system to the 
Tambon Health Promoting Hospital on vaccine temperature control of Khuan Niang Hospital. 
Songkhla Province and to find the route for vaccine transport to vaccine temperature 
control of Khuan Niang Hospital, Songkhla Province 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อเรื่อง CQI…ระบบลูกโซ่ความเย็นสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 
ชื่อผู้น าเสนอ นายอภิชาติ  หวันชิตนาย 
ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
ความส าคัญของปัญหา 

 ระบบลกูโซ่ความเย็น (Cold Chain) เป็นกระบวนการที่จะบรหิารจัดการวัคซีน ให้คงคุณภาพดี จาก
ผู้ผลิต ถึงผูร้ับบริการวัคซีนทุกชนิดจะต้องอยู่ในอุณหภูมิทีเ่หมาะสม มีความเย็นเพียงพอทีจ่ะคงคุณภาพได้ 
ตลอดเวลาที่เกบ็รกัษาและขนส่งจากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึง่ ส าหรบัระบบลูกโซ่ความเย็น ของโรงพยาบาล 
ควนเนียงมีรปูแบบการจัดสง่วัคซีนจากโรงพยาบาลไปสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 7 แห่ง  ส่ง
เสร็จภายใน 1วัน วัคซีนจะคงคุณภาพดีต้องอยู่ในระบบลูกโซ่ความเย็นที่มอีุณหภูมิเหมาะสมตัง้แต่จัดเก็บ และ
กระจายวัคซีนจนถึงผู้รบับริการ ถ้าเกิดปัญหาในระบบลูกโซค่วามเย็นจะส่งผลให้ประสทิธิผลของ วัคซีนลดลง
จนถึงไม่มปีระสิทธิผลในการป้องกันโรค ความส าคัญของระบบลูกโซความเย็นวัคซีน เสื่อมสภาพได้ง่ายเวลา
ผ่านไปความแรงของวัคซีนจะลดลง อุณหภูมิทีสู่งข้ึน ท าให้ความแรงของวัคซีนลดลงเร็วข้ึน วัคซีนบางชนิด
สูญเสียความแรงทันที ถ้าอยู่ในอุณหภูมทิี่ท าให้แข็งตัว เมือ่วัคซีนเสื่อมสภาพ  ผูร้ับบริการไม่ได้รบัการป้องกัน
โรค วัคซีนที่เสือ่มสภาพจาก freezing ฉีดแล้วอาจเกิดเป็นไตแข็ง (AEFI) วัคซีนบางชนิดมีราคาแพง ท าใหม้ี
ความสูญเสียได้มากข้ึนการรักษาคุณภาพของระบบลกูโซ่ความเย็นในระหว่างใหบ้รกิาร เกบ็ไว้ในอุณหภูมิ 2- 8  

การวิเคราะห์ปัญหา (Fish bone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาควบคุมอุณหภูมิของวัคซีนให้อยู่ในช่วง 2-8องศาเซลเซียส  
  2. เพื่อค้นหาระยะทางในการขนส่งวัคซีนโดยใช่เวลาสั้นทีสุ่ด 
  3.เพื่อพฒันานวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการขนสง่วัคซนี 
 ตัวชี้วัด  1. อุณหภูมิในการขนส่งวัคซีนควบคุม 2-8 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง 
   2. ระยะเวลาขนส่งวัคซีนไมเ่กิน 2 ช่ัวโมง 
  3. ได้นวัตกรรม 1 ช้ิน 

ไม่มีการวางแผ่นลกูฟกูในกระติก 

กระติกวคัซีนไม่สามารถเก็บความเย็นไดน้านพอ

เพียงพอ 

กระติกวคัซีนมีไม่เพียงพอ 

ระบบลกูโซ่ความเย็นสู ่

รพสต 

ใชเ้วลานานในการสง่วคัซีน 

กระติกวคัซีนมีมีน  า้หนักเยอะ เสน้ทางวกไปวนมา 



2.รพ.สต.หวัปาป
13 กิโลเมตร 20 นาที

3.รพ.สต.บา้นกลาง
9 กิโลเมตร 15 นาที

4.รพ.สต.ควนโส
8 กิโลเมตร 10 นาที

5.รพ.สต.ปากบาง
9 กิโลเมตร 15 นาที

6.รพ.สต.บางเหรียง
7 กิโลเมตร 10 นาที

7.รพ.สต.เกาะใหญ่

1.PCU
500 เมตร 5 นาที

เส้นทางการขนส่งวัคซีน

2.รพ.สต.หวัปาป
13 กิโลเมตร 20 นาที

3.รพ.สต.บา้นกลาง
9 กิโลเมตร 15 นาที

4.รพ.สต.ควนโส
8 กิโลเมตร 10 นาที

5.รพ.สต.ปากบาง
9 กิโลเมตร 15 นาที

6.รพ.สต.บางเหรียง
7 กิโลเมตร 10 นาที

7.รพ.สต.เกาะใหญ่

1.PCU
500 เมตร 5 นาที

เส้นทางการขนส่งวัคซีน

วิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
วงล้อท่ี   1 ระยะเวลา ตุลาคม –ธันวาคม 2562 
 Plan 1. ส ารวจเส้นทางในการขนส่งวัคซีนจาก รพ.สต แต่ละแห่งใช่เวลาเท่าไหร่  
   2. เตรียมอปุกรณ์ที่ใช่ขนส่งวัคซีนที่ได้มาตรฐาน 

3. รวบรวมข้อมลูอุณหภูมทิี่ใช้ในการส่งวัคซีน                 
4. ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพฒันาคุณภาพคือเจ้าพนักงานเภสัชกรรมผู้มหีน้าที่สง่วัคซีน 

Do 1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายเภสัชกรรมทัง้หมดให้รบัทราบถงึวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อ
ก าหนดแนวทางด าเนินการ 
   2. ร่วมกบัพนักงานขับรถออกส ารวจเพื่อก าหนด เส้นทางในการขนสง่ 
  3. ทดสอบอุณหภูมิในกระติกโดยก าหนดจ านวน (ice pack)ที่ให้ความเย็นและเครื่องวัดอุณหภูมิที่ได้
มาตรฐาน 
Check   1.บันทกึระยะเวลาการเดินทางจากรพสต7แห่งก่อนและหลังก าหนดเส้นทางใหม่ใช้เวลาประมาณ 
19 นาทีหลังก าหนดเส้นทางใหม่ใช่เวลา 12 นาที 
   2.อุณหภูมิที่ได้ในกระตกิโดยวัดจากเครื่องวัดอุณหภูมิแบบบันทึกค่าอัตโนมัติอยู่ในช่วง 2-8องศา
เซลเซียส    
Act   1.เวลาที่ใช่ในการขนส่งวัคซีนลดลงเหลอื 2 ช่ัวโมง 24นาท ี

2. อุณหภูมิระหว่างการขนสง่มบีางช่วงที่ต่ ากว่า 2และสงูกว่า8องศาเซลเซียส  
สรุปผลการด าเนินงาน 
  จากผลการด าเนินการพบว่าเมื่อก าหนดเส้นทางสง่วัคซีนใหม่สามารถช่วยลดเวลาในการ
ขนส่งได้ แต่ยังพบปญัหามีอุณหภูมิในบางช่วงเวลาที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลการด าเนิน  

ตัวชี้วัดท่ี 1อุณหภูมิในการขนส่งวัคซีนควบคุม 2-8 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง 

 

ตวัช้ีวดัที่ 2ระยะเวลาขนส่งวคัซีนไม่เกิน 2 ชัว่โมงเสน้ทางไม่วกไปวนมา 

 

 
 

 

 
 

สถานที ่ PCU รพ.สต.หัวปาบ รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต.ปากบาง รพ.สต.ปากบาง รพ.สต.บางเหรียง รพ.สต.เกาะใหญ ่
ก่อนใช่ระบบ 
อุณหภูมิ 

7 ⁰c 6 ⁰c 8 ⁰c 8 ⁰c 7 ⁰c 8 ⁰c 9 ⁰c 

หลงัใช่ระบบ 6 ⁰c 5 ⁰c 3 ⁰c 1 ⁰c 5 ⁰c 8 ⁰c 9 ⁰c 



วงล้อท่ี 2 ระยะเวลา มกราคม-มีนาคม  2563 
Plan 1.รวบรวมข้อมลูเพื่อหาสาเหตทุี่ท าใหอุ้ณหภูมิในกระติกไม่อยู่ในช่วงที่  ก าหนด 2-8 องศาเซลเซียส 
      2.ค้นหาวิธีการควบคุมอุณหภูมิในกระตกิให้อยู่ในช่วง2-8องศาเซลเซียส  
Do 1. การทดสอบอุณหภูมิของกระติกในการสง่วัคซีน 

1.1  เตรียมกระติกวัคซีน 
- ซองน้ าแข็ง( ice pack )ใส่น้ าธรรมดาขนาด 70x80 cmความจุ 1500ml 3 ช้ินและขนาด

15x25 cmความจุ 500 ml 4ช้ินที่ 
- แผ่นพลาสติกลูกฟูก 
- เครื่องบันทกึอุณหภูม ิ

1.2 การทดลองโดยเริม่ทีจ่ านวน ice pack ทั้งหมด 7 ช้ินและลดจ านวนลงทลีะช้ิน 
1.3 วางเทอร์โมมเิตอร์ในกระตกิให้ได้อุณหภูมิ 2-8องศาเซลเซียสก่อนใส่วัคซีน 
1.4  ก าหนดเวลาเปิดและปิด ทุก 15นาที เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 

วางแผ่นพลาสติกลูกฟูกเพื่อป้องกันวัคซีนสัมผสั(ice pack) 
Check  1. ค่าอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองในกระติกในแต่ละครั้ง  
Act  1.อุณหภูมิที่ได้จากการทดลองอยู่ในช่วง 2-8องศาเซลเซียสนาน 3 ช่ัวโมงแต่ท าให้น้ าหนกัของกระติก

เพิ่มข้ึนท าให้เคลือ่นย้ายล าบาก 
ผลการด าเนิน   ตัวชี้วัดท่ี1 อุณหภูมิในการขนสง่วัคซีนควบคุม 2-8 องศาเซลเซียสตลอดการขนสง่ 

 ผล การทดสอบอุณหภูมิในกระติกวัคซีนโดยใช้น้ าธรรมดาใส่ในice pack   
เวลา/
icepack 

9.15  9.30 9.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 

8 ก้อน 1 2 2 1 2 3 3 4 4 5 5 5 

7ก้อน 2 3 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 

6ก้อน 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 

5ก้อน 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการทดลองวัดอุณหภูมิในกระติกวัคซีนกอ่นใช้จรงิโดยก าหนดจ านวน ice packปรากฏ

ว่าอุณหภูมิในกระติกที่ใช้ ice pack 6ก้อนใช้ขนาดของ ice pack70x80 cmความจุ 1500ml 3 ช้ินและขนาด
15x25 cmความจุ 500 ml 3ช้ินให้ค่าอุณหภูมิที่ดีในเวลา3ช่ัวโมง แต่ยังพบปญัหา ดังนี ้

1) กระติกมีขนาดใหญ่น้ าหนักของกระติกเพิ่มข้ึนท าให้เคลื่อนยา้ยล าบาก 

 

 

 

 



วงล้อท่ี 3 ระยะเวลา เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 

Plan  1.หาสาเหตุทีท่ าให้น้ าหนกัของกระติกส่งวัคซีนเพิ่มข้ึนส่วนหนึ่งมากจากการเพิ่มของจ านวน ice 

pack เพื่อให้ได้อุณหภูมทิี่ต้องการในเวลาที่ก าหนด ใน ice pack มีน้ าธรรมดาเป็นตัวช่วยให้ความเย็น จึงได้
ท าการศึกษาหาข้อมูลของเหลวที่ให้ความเย็นดีกว่าน้ าธรรมดา โดยเปรียบเทียบระหว่างน้ าธรรมดากบัน้ าที่
ผสมกับเกลือแกงใส่ลงใน ice pack แล้ววัดค่าอุณหภูมิ 
Do  1.น าน้ าผสมเกลือใส่ใน ice pack ตามขนาดที่ได้ทดลองกับน้ าธรรมดาในวงลอ้ที่ 2 โดยเริม่ใช้จ านวน 
ice packจาก 5 ก้อนและ4ก้อน 

2.เปรียบเทียบอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองระหว่างน้ าธรรมดากับน้ าทีผ่สมเกลือในเวลา3ช่ัวโมง 
Check 1. ค่าอุณหภูมิที่ได้จาการทดลองในกระติกวัคซีนที่มี ice pack 5 ก้อนและ4ก้อน ตามล าดับ 
Act  1.จ านวนของice pack 4 ก้อนที่ใส่น้ าผสมเกลอืให้อุณหภูมิไม่ต่างกับice packที่ใช้น้ าธรรมดาจ านวน
6 ก้อนในเวลา3ช่ัวโมงคืออยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส 
สรุปผลการด าเนินการ 

จากการได้ด าเนินการทดลองหาค่าอุณหภูมิของน้ าธรรมดากบัน้ าที่ผสมเกลือพบว่าการใช้ ice pack ที่
ใช้น้ าผสมเกลอืแล้วจ านวน 4 ก้อนไมต่างจากความเย็นที่ได้จาก ice pack ที่ใช้น้ าธรรมจ านวน6ก่อนให้
อุณหภูมิอยู่ในช่วง2-8องศาเซลเซียสได้นาน3ช่ัวโมงและน้ าหนักของกระติกลดลง1.5กิโลกรมั 
ผลการด าเนินการ    ตวัช้ีวดัที่ 3 

เวลา/ 
icepack 

9.15  9.30 9.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 

น้ าธรรมดา 
(6 ก้อน) 

2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 

น้ าผสมเกลือ 
(5 ก้อน) 

2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 

น้ าผสมเกลือ 
(4 ก้อน) 

2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 

 ค่าอุณหภูมิท่ีไดจ้ากการทดลองปรากฏว่าใช ้ice pack 4 ใหค่้าอุณหภูมิท่ีอยูใ่นช่วง 2-8องศาเซลเซียส 
ผลการศึกษา 
 จากการพัฒนาพบว่าผลการใช้ระบบลกูโซ่ความเย็นจากโรงพยาบาลควนเนียงไปสู่ รพ.สต.พบปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้การรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 2-8องศาเซลเซยีส ดังนี้ 1)กระตกิที่ใส่วัคซีนต้องได้มาตรฐาน
สามารถอ่านค่าอุณหภูมิจากภายนอกได้ 2) จ านวนก้อน ice pack ที่ให้ความเย็นซึ่งได้ทดลองให้เหมาะสมกบั
กระติก 3)ระยะทางและเวลาย่ิงใช้ระยะทางทีส่ั้นเวลาน้อยจะท าให้รกัษาอุณหภูมิได้ดี  

การน าผลการแก้ปัญหาไปใช้ 
1.จากการที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลควนเนียงไปยัง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่พฒันาข้ึนสามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนสง่วัคซีนให้อยู่ในช่วง
ที่เหมาะสม คือ 2-8 องศาเซลเซียสได้ดี  

2.ได้น าอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการขนส่งวัคซีน ได้แก่กระตกิวัคซีน แบบมาตรฐานมีอุณหภูมิ ก ากบั 



เครื่องมือติดตามอุณหภูมิ คือ เทอรโ์มมเิตอร์ ซองน้ าแข็ง (ice pack) แผ่นพลาสติกลกูฟูก สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการขนส่งประมาณ 2  ช่ัวโมง ระยะทาง 55.5 กิโลเมตร 
สรุป 
 1.จากการที่ได้ส ารวจและก าหนดเส้นทางในการสง่วัคซีนใหม่นั้นพบว่าเส้นทางสั้นลงเวลาที่ใช้ในการ
ส่งวัคซีนลดลงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.หลงัจากที่ได้ส่งวัคซีนให้ รพ.สต.พบปญัหาว่าอุณหภูมบิางช่วงเวลาไม่อยู่ในช่วงที่ก าหนดจึงไดห้า
สาเหตุพบว่าจ านวน ice pack ที่ให้ความเย็นไมม่ีจ านวนที่ชัดเจนจงึได้ทดลองหาจ านวน ice pack ให้
เหมาะสมกับกระติกวัคซีน 
 3.จากการท าการทดลองของเหลวที่ให้ความเย็นระหว่างน้ าธรรมดากับน้ าผสมเกลือพบว่าน้ าผสมเกลือ
ให้ความเย็นได้นานกว่าจึงน าน้ าผสมเกลือใส่ในice pack และลดจ านวนก้อนลงเหลือ 4ก้อนท าให้น้ าหนกั
กระติกลดลง  

ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิขณะที่ส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลควนเนียงสูโ่รงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
จ านวน 7 แห่ง ระยะเวลา 3 เดือน จ านวน 21 ครั้ง พบว่าอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียสโดยมีอุณหภูมิอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเส้นทางในการขนส่งวัคซีนอยู่ในเส้นทางเดียวกันท าให้ใช้เวลาในการ
ขนส่งลดไม่เกิน 2 ช่ัวโมงครึ่ง และสามารถลดน้ าหนักของกระติกส่งวัคซีนลงได้1.5 กิโลกรัมจากทดลองใช้น้ าที่
ผสมเกลือใส่ลงใน ice pack ให้ความเย็นได้นานกว่าน้ าธรรมดาท าให้เคลื่อนย้ายกระติกได้สะดวกขึ้น 
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