
การเตรียมระบบข้อมูลรองรับการฉีดวัคซีน 
โควิด 19 ระยะที่ 2

คณะท างานด้านระบบข้อมูลการใหบ้ริการวัคซีนป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019



วัตถุประสงค์ของหมอพร้อม

เพ่ือเป็นช่องทางอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
รับบริการวัคซีนโควิด 19

เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร และติดตามอาการไม่พึงประสงค์
จากประชาชนในการรับวัคซีนโควิด 19

เพ่ือลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
วัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน2
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วัตถุประสงค์ของการกระจายวัคซีน

เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ 
โดยด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า
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เพื่อป้องกันการติดเชือ้และลดความรุนแรงของโรค 
โดยด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรือ้รัง

เพื่อฟื้นฟูและขับเคลือ่นเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
โดยด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชาชนครอบคลุมทั้งประเทศ



กรอบการพัฒนาระบบขอ้มูลการให้บริการวัคซนีโควิด 19

หน่วยบริการ

HIS ทุกระบบ
Update software รองรับวัคซีน

777 แห่ง (68.8%)

A

Web based
(Co-vaccine) 

325 แห่ง (31.2%)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOPH Immunization center

1) Account Center
2) Whitelist
3) Vaccine Allocate/Inventory
4) Appointment Center

ส่งข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีน
เพ่ือจัดท า Dashboard

Cold chain

B

Digital vaccination & Lab certificate

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19
ของประเทศไทย

เอกสารรับรอง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เช้ือโคโรนาไวรัส 2019 ของประเทศไทย

ประชาชน

1.ข้อมูลการรับวัคซีน
2.จองคิวฉีดวัคซีนออนไลน์
3.ตรวจสอบข้อมูลนัดหมาย
4.การแจ้งเตือนเพ่ือท าแบบประเมนิหลังรับวัคซีน
5. แจ้งเตือนใบนัด (ฉีดเข็มที่ 2)
6. ใบยืนยันการรับวัคซีน
7. Dashboard ข้อมูลการฉีดวัคซีนทัว่ประเทศ
8. Digital vaccine certificate

หมอพร้อม

หมอพร้อม LINE OA

รพ.สต/รพ.
สสจ. / สธ.

1. ข้อมูลการบริการวัคซีน
2. ผลประเมินอาการไม่พึงประสงค์

AEFI

Dash BoardC

D
อย.กรม คร.

(NDID)

หมอพร้อม App

App

Application

Health Passport

1.รับรองข้อมูลที่ตรวจสอบ
2.แสดงผล โดย QR Code
3.Smart vaccination certificate

(VC)

(OTP)

Border control

Airports

(AMADEUS)
Airline

ประชาชน

แจ้งเตือน

ข้อมูลนัดหมาย

E

Vaccination 
certificate

F

เว็บตรวจสอบข้อมูล
Certificate

ใบรับรองการได้รับวัคซีน
(LINE OA หมอพร้อม)

ตรวจสอบ Certificate 
(หมอพร้อม App)

Lab 
Certificate 4



บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า บุคคลที่มีโรคประจ าตัว
7 กลุ่มโรค

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป
(อายุ 18-59 ปี)

1.2 ล้าน 1.8 ล้าน 4.3 ล้าน 11.7 ล้าน 31 ล้าน

Sinovac
200,000 dose

AstraZeneca 
6 ล้าน dose

24 ก.พ.

Sinovac
800,000 dose

Sinovac
1 ล้าน dose

AstraZeneca 
117,300 dose

Sinovac
500,000 dose

AstraZeneca 
10 ล้าน dose

AstraZeneca 
10 ล้าน dose

AstraZeneca 
10 ล้าน dose

AstraZeneca 
10 ล้าน dose

AstraZeneca 
10 ล้าน dose

AstraZeneca 
5 ล้าน dose

ข้อมูลจ านวนวัคซีนโควิด 19 และกลุ่มเป้าหมาย

จ านวนวัคซีน

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

27 มี.ค. 10 เม.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ที่มา : ฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข และส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 

ที่มา : กรมควบคุมโรค 
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ศักยภาพการฉีดวัคซีน

1 รพ.รัฐและเอกชน

ฉีดวัคซีน 500 – 1,000 เข็ม/วัน ฉีดวัคซีน 500,000 – 1,000,000 เข็ม/วัน 10,000,000 – 20,000,000 เข็ม/เดือน
1,100 รพ.รัฐและเอกชน ต่อเดือนฉีดวัคซีนได้

ปลายเดือน เม.ย.

(ยังไม่รวม รพ.สต. ) (ยังไม่รวม รพ.สต. )



ประมาณการการรับวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มต่างๆ 
เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564

6

ผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง

กลุ่มบริการสาธารณะ

พื้นที่เศรษฐกิจ

เพื่อควบคุมการระบาด

จ านวนวัคซีน (Dose)

11,200,000

1,600,000

2,400,000

800,000

คิดเป็น (%)

70

10

15

5

รวม 16,000,000 100

หมายเหตุ : รอยืนยันตัวเลขจากระบบการจองอีกคร้ัง



ระบบการจองคิว ส าหรับผู้สูงอายุ/ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

1

2

3

4

5

โรงพยาบาล น าชื่อกลุ่มเป้าหมายเข้าระบบ MOPH-IC

โรงพยาบาล เปิด Slot จองเวลา ในระบบ MOPH-IC

กรณีมีโทรศัพท์มือถือ จองคิวผ่าน 
3.1 หมอพร้อม LINE OA 
3.2 หมอพร้อม APP (ทั้ง ios และ android)

กรณีไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่ใช้บริการประจ า เพื่อน าชื่อขึ้นระบบ

กรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือ จองคิวผ่าน 
4.1 โรงพยาบาลโดยตรงหรือทางโทรศัพท์
4.2 รพ.สต. / อสม.



- แถลงข่าว

- เปิดใช้งาน หมอพร้อม v2
ลงทะเบียนและ

เปิดจองคิวออนไลน์ 50% 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ/กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

เริ่มฉีดจริง ทั่วประเทศ (16 ล้านโด๊ส)
- กลุ่มผู้สูงอาย/ุกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง
- พื้นที่เศรษฐกิจและกลุ่มบริการ  

สาธารณสุข

อัพเดท White list
ทุกกลุ่มเป้าหมาย

1 พฤษภาคม 256428 เมษายน 2564 7 มิถุนายน 2564 –
31 กรกฎาคม 2564

27 เมษายน 2564

Timeline การจองคิวฉีดวัคซีน
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ขอบคุณครับ


