
การรับวัคซีนเข้าคลัง ในระบบ MOPH IC

1. โรงพยาบาล ตัดโอนยอดเบิกวัคซีนวัคซีนให้ สสอ.
2. สสอ.รับวัคซีนเข้าคลัง สสอ.
3. สสอ.โอนวัคซีน ให้ทุก รพ.สต.
4. รพ.สต.รับวัคซีน เข้าระบบ Inventory 

หมายเหตุ... รพ.สต.ไหน จะฉีดและบนัทกึขอ้มลูที่ รพ.สต.ตอ้งแจง้ทางศนูย ์ICT เพ่ือเปิดหน่วยรพ.สต.
ใหเ้ป็นหน่วยฉีดวคัซีน



สสอ.รบัวคัซีนเขา้ระบบ Inventory



สสอ.ตดัโอนวคัซีนใหร้ายหน่วยบริการ



รพ.สต.รบัวคัซีนเขา้คลงัใน MOPH IC

https://cvp1.moph.go.th/dashboard



รพ.สต.รบัวคัซีนเขา้คลงัใน MOPH IC



เลือกน าเขา้ทีละรายงาน

การ set ระบบข้อมูลพ้ืนฐานใน HOSxP XE PCU
การน าเข้า ใบน าทางและใบนัด ใบ Cert



กรณี print ใบนัดไม่ออก

Tool—>Report Designเลือกชื่อรายงาน XE-FORM-Appointment-A5



ใบรับรองการฉีดวัคซีน(ใบ Cert)



การ set ระบบข้อมูลพ้ืนฐานใน HOSxP XE PCU
ปรับปรุงตาราง icd101  

*  tool  SQL Query เลือก ตาราง ICD101

เพ่ิม รหสั U11 และ U119 

U11 Need for immunization against COVID-19
U119 Need for immunization against COVD-19, unspecified



การ set ระบบข้อมูลพ้ืนฐานใน HOSxP XE PCU
ปรับปรุงตาราง provis_aptype

เพ่ิม C19  Covid-19



1. เพ่ิมห้องตรวจ ชื่อ ฉีดวัคซีนโควิด



เพิ่มค่าใช้จ่าย 

Tool Disp รายการค่ารักษาพยาบาล



เพ่ิมรายการวัคซีน ในหมวดเวชภัณฑ์

Tool->Dispรายการเวชภัณฑ์   เพิ่มชื่อวัคซีนทั้ง 3 ตัว
Sinovac ใช้รหัส 24 หลัก 110070224038664110181506



เพ่ิมรายการวัคซีน ในหมวดเวชภัณฑ์

Tool->Dispรายการเวชภัณฑ์   เพิ่มชื่อวัคซีนทั้ง 3 ตัว
AstraZeneca  ใช้รหัส 24 หลัก 110070224038664210181597



2.เพ่ิมชื่อวัคซีน tool opd ประเภท vaccine กดปุ่ม เพิ่ม



3. ตั้งชื่อวัคซีน 
* ซิโนแวค รหัส CS1 กลุ่ม COVID ซ่ือวัคซีน Sinovac รหัสส่งออก C19 ติก ระบุท าแผน และ 

Update MOPH Registry ก าหนด ICD10=U119 และกด Active



3. ตั้งชื่อวัคซีน 
* AstraZeneca  รหัส CA1 กลุ่ม COVID ซ่ือวัคซีน AstraZeneca รหัสส่งออก C19 
ติก Update MOPH Registry ก าหนด ICD10=U119 และกด Active



3. ตั้งชื่อวัคซีน 
* Sinopharm รหัส CI1 กลุ่ม COVID ซ่ือวัคซีน Sinopharm รหัสส่งออก C19 
ติก ต้อง ระบุแผน และ Update MOPH Registry ก าหนด ICD10=U119 และกด Active



4. ท าแผนการฉีดวัคซีน ของ Sinovac และ Sinopharm

เมนู TOOL  OPD  แผนการรักษา OPD



ท าแผนการฉีดวัคซีน Sinovac

ท าแผนการฉีดวัคซีน Sinopharm



5. การรับวัคซีน และ เพิ่ม lot วัคซีน เข้าใน HOS (ตามการได้รับวัคซีน)





การบันทึกการฉีดวัคซีนโควิด19 ด้วย HOSxP XE PCU

1. เมนู OPD Registry  Patient Visit

2. ที่หน้าส่งตรวจผู้ป่วย ท าเคร่ืองหมายถูกที่ช่อง MOPH Vaccine Check

กรณีที่บันทึกขณะใหบ้ริการผู้ป่วย 



การบนัทกึการฉีดวคัซีนฉีดวคัซีน

3. ค้นหารายชื่อผู้ที่จะมารับบริการฉีดวัคซีน บันทึกอาการส าคัญ  เลือกห้อง ฉีดวัคซีนโควิด  
กดปุ่ม จ าค่า

ตรวจสอบวนัที่ เวลา ในการส่งตรวจผูป่้วยดว้ย



การบนัทกึการฉีดวคัซีนฉีดวคัซีน

3. สิทธิการรักษา เลือก การตรวจสอบสิทธิรักษา ตรวจสอบแล้ว 



การพิมพ์เอกสาร ให้ print ใบเซ็นยินยอม พร้อมประวัติการฉีดวัคซีน



ที่เมน ูNurse เลือก Nurse Screen 

คน้หาชื่อผูร้บัวคัซีนตามเลขคิว ใบน าทาง ใส่หมายเลขคิว แลว้กด Enter โปรแกรมจะแสดงรายชื่อ
ตามคิวที่เราเรียก



กรณีท่ีบันทึกข้อมูลหลังจากบริการผู้ป่วยเสร็จ 

ทีเมนู Doctor  One stop Service

ให้ตรวจสอบ วันที่ กับ เวลาที่มารับบริการ ให้ตรงกับที่ผู้รับวัคซีน มารับบริการ และต้องเป็นเวลาก่อนฉีดวัคซีน



บันทึกข้อมูลการคัดกรอง Vital Sign พร้อมบันทึก CC



บันทึก ประวัติการเจ็บป่วย HPI

เลือกที่ Vaccine กดปุ่มเพิ่ม



ดูประวัติการฉีดวัคซีน ทั้งประเทศ





เลือก ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ฉีด และเลือก ชื่อวัคซีน ท าแผนเพ่ือการออกใบนัด



ท าข้อมูลการนัด



บันทึกการคัดกรอง  เพิ่ม lot No วันหมดอายุ serial No เวลาที่ฉีด และติก ติดตามอาการหลังฉีดเรียบร้อยแล้ว



เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ Moph IC



ตรวจสอบการส่งข้อมูลเข้า Moph Ic แยกตามวันที่

สถานการณ์ส่งข้อมูล ต้องเป็นเคร่ืองหมายสีเขียว



การพิมพใ์บรบัรองการฉีดวคัซีน ครบ 2 เข็ม

ที่แถบ Vaccine เลือก ใบรับรองแพทย์ เลือก ออกใหม่



ตรวจสอบข้อมูลใน moph ic


