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ค ำน ำ 
 

 กำรบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อ
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนั้น มีควำมจ ำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงำนต้องเข้ำใจถึงขั้นตอนต่ำงๆ รวมทั้งควำมสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกัน 
ตั้งแต่กำรประมำณกำรควำมต้องกำรใช้วัคซีนจำกจ ำนวนกลุ่มประชำกรเป้ำหมำยกำรจัดหำ กำรขนส่ง กำรเก็บรักษำวัคซีน 
เทคนิคกำรให้บริกำร กำรเตรียมกำรกู้ชีพเบื้องต้นหรือกรณีเกิดมีอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง กำรจัดท ำทะเบียน /
รำยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกำรปฏิบัติงำนและควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน รวมถึงแนวทำงกำรควบคุมโรค 
เมื่อมีกำรระบำด  

เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภำพของกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคและคงรักษำระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้บุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในทุกระดับตั้งแต่เขต จังหวัด อ ำเภอ และต ำบล สำมำรถด ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนเดียวกัน เป็นกำรป้องกัน 
ก ำจัดและกวำดล้ำงโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนให้หมดไป หรือให้มีแนวโน้มลดลง หรือไม่กลับมำระบำดขึ้นใหม่จนเป็นปัญหำที่
ส ำคัญทำงสำธำรณสุขของประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้จัดท ำ “มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค” ขึ้น โดยกองโรคติดต่อทั่วไป ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
หน่วยงำนสำธำรณสุขในระดับจังหวัดและอ ำเภอได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในเครือข่ำยบริกำรที่
ได้ร่วมกันด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ ซึ่งหน่วยงำนที่รับกำรประเมินประกอบด้วยคลังวัคซีน
ระดับอ ำเภอ หน่วยบริกำรวัคซีนในโรงพยำบำลแม่ข่ำยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล อีกทั้งหน่วยบริกำร
วัคซีนในโรงพยำบำลแม่ข่ำยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสำมำรถใช้เป็นมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนและ
เครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของตนเอง ซึ่งผลที่ได้จำกกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนวัคซีนขั้นพ้ืนฐำนและเพ่ือปรับปรุงแผนงำนสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพต่อไป 

 
 

กองโรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 

ตุลำคม 2565 
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สำรบญั 
 

 หน้ำ 
กำรประเมนิมำตรฐำนกำรด ำเนนิงำนสรำ้งเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค 1 
ตอนที ่1 มำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรวัคซนีและระบบลูกโซ่ควำมเยน็ 2 

1. กำรก ำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีน 2 
2. กำรมีและใช้เอกสำร/คู่มือ/หนังสือ/ต ำรำในกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น 3 
3. กำรเบิกและ รับ-จ่ำย วัคซีน 3 
4. กำรจัดท ำทะเบียนรับ-จ่ำยวัคซีน 4 
5. กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ควำมเย็น 4 
6. กำรเก็บรักษำวัคซีน 8 
7. กำรควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น 10 
8. กำรดูแล บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ควำมเย็น 10 
9. กำรจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น  (กรณีไฟฟ้ำดับ

หรือตู้เย็นเสีย) ส ำหรับระดับคลังวัคซีน 
11 

10. กำรจัดท ำผังควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น  
ส ำหรับระดับคลังวัคซีนและหน่วยบริกำร 

11 

ตอนที ่2 มำตรฐำนคณุภำพกำรใหบ้ริกำรวคัซนี 17 

1. เตรียมกลุ่มเป้ำหมำยผู้มำรับบริกำร 17 
2. คำดประมำณจ ำนวนผู้มำรับบริกำรในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 17 
3. วิธีกำรให้วัคซีน 17 
4. กำรจัดท ำทะเบียนข้อมูลผู้รับบริกำร 29 
5. กำรเตรียมกำรเพื่อกู้ชีพเบื้องต้นแก่ผู้รับวัคซีนกรณีเกิด anaphylaxis หรือมีอำกำรภำยหลัง

ได้รับวัคซีนที่รุนแรง 
30 

6. กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยำที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพ 34 
7. กำรติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้มำรับวัคซีนตำมเกณฑ์ 34 

ตอนที่ 3 มำตรฐำนกำรบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 35 

1. กำรบันทึกข้อมูลในงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 35 
2. กำรติดตำมประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับพื้นที่ 36 
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หนำ้ 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นกำรประเมนิมำตรฐำนฯ  37 
 แบบประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังอ ำเภอ             

กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น (ฝ่ำยเภสัชกรรม รพศ./รพท. และ รพช.) 
- 

 แบบประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริกำร 
(โรงพยำบำล / โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ ศูนย์สุขภำพชุมชน (PCU) 

- 
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กำรประเมนิมำตรฐำนกำรด ำเนนิงำนสรำ้งเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค 

 
ด้วยสภำพกำรณ์ปัจจุบันภำยหลังจำกที่มีกำรปฏิรูประบบสำธำรณสุข ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงขององค์กร

และหน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลำยด้ำน ได้แก่  
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ระบบกำรกระจำยวัคซีนด้วยระบบใหม่ ระบบกำรนิเทศ ควบคุมก ำกับประเมินผล  
ควำมหลำกหลำยกำรให้บริกำรมีมำกขึ้น รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนบทบำทหน้ำที่ของบุคลำกรกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ 
ดังกล่ำวล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรให้บริกำรวัคซีนเป็นอย่ำงมำก กำรนิเทศติดตำม ประเมินผล และสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้รักษำระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้สำมำรถด ำเนินได้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ เป็นกำรป้องกันไม่ให้โรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลงหรือหมดไปแล้วกลับมำระบำดขึ้นใหม่ 
จนเป็นปัญหำที่ส ำคัญทำงสำธำรณสุขของประเทศต่อไป จึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดระบบกำรนิเทศ ติดตำมประเมินมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถำนบริกำรระดับต่ำง  ๆเพ่ือให้หน่วยงำนเครือข่ำยระดับเขต จังหวัด และอ ำเภอ สำมำรถ
ติดตำมประเมินกำรปฏิบัติงำนเครือข่ำยบริกำรในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดเนื้อหำของ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบด้วยมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 3 ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนที่ 1 
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น ด้ำนที่ 2 มำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรวัคซีน และ ดำ้นที ่3 
มำตรฐำนกำรบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

 

 
 
 
 

มำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค

กำรบรหิำรจดักำรวคัซนีและ
ระบบลกูโซค่วำมเยน็  

คุณภำพกำรให้บรกิำรวคัซนี 

กำรบันทกึขอ้มูลในแฟม้ขอ้มลู
งำนสร้ำงเสรมิภมูคิุ้มกันโรค
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ตอนที่ 1 มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น มีผู้รับผิดชอบ 2 ระดับ คือ ระดับคลังวัคซีนอ ำเภอ 

มีเภสัชกรของโรงพยำบำลที่ได้รับมอบหมำยเป็นผู้รับผิดชอบ และระดับหน่วยบริกำร มีหัวหน้ำหรือผู้รับผิดชอบงำนของ
หน่วยบริกำร ในระดับโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และ
หน่วยบริกำรในโรงพยำบำลนอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งศูนย์กำรแพทย์ต่ำงๆ เป็นผู้ด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
วัคซีน ซึ่งมีกิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ดังนี้ 

กำรบรหิำรจดักำรวคัซนีและระบบลูกโซค่วำมเยน็ กำรเตรยีมควำมพรอ้มรบัเหตฉุกุเฉินในระบบลกูโซค่วำมเยน็ 
1. กำรก ำหนดหรือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงำนกำรบริหำร

จัดกำรวัคซีน 
2. กำรมีและใช้เอกสำร/คู่มือ/หนังสือ/ต ำรำในกำร

บริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น  
3. กำรเบิก และ รับ-จ่ำย วัคซีน  
4. กำรจัดท ำทะเบียนรับ-จ่ำยวัคซีน  
5. กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
6. กำรเก็บรักษำวัคซีน 
7. กำรควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น  
8. กำรดูแล บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ ระบบลูกโซ่ควำมเย็น 

1. กำรจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ควำมเย็น (กรณีไฟฟ้ำดับหรือตู้เย็นเสีย) 

2. กำรจัดท ำผั งควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนกรณีเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ในระบบลูกโซ่ควำมเย็น 

 

 

1. กำรก ำหนดหรือแตง่ตั้งผูร้บัผดิชอบงำนกำรบรหิำรจัดกำรวคัซนี 
ในระดับคลังวัคซีน 

 มีฝ่ำยเภสัชกรรมท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำร
จัดกำรคลังวัคซีน โดยมอบหมำยให้เภสัชกรที่ได้รับกำร
อบรม เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ 
ควำมเย็น รับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

- ในกรณี เภสัชกรไม่ เคยผ่ ำนกำรอบรมดั งกล่ ำว  
ฝ่ำยเภสัชกรรมต้องให้กำรอบรมหรือให้ค ำแนะน ำก่อน
มอบหมำยให้รับผิดชอบงำน 

 มีกำรจัดอบรมหรือประชุมชี้แจง ผู้รับผิดชอบงำนใน
ระดับเครือข่ำย 1 ครั้ง/ปี เพ่ือพัฒนำเครือข่ำย 

 มีกำรนิเทศงำนผู้รับผิดชอบงำนในระดับเครือข่ำย  
1 ครั้ง/ปี เพื่อพัฒนำเครือข่ำย 

ในระดับหน่วยบริกำร  

 มีนักวิชำกำรสำธำรณสุข พยำบำลวิชำชีพ หรือ   
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน ท ำหน้ำที่รับผิดชอบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรโดยเป็นบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม เรื่อง 
กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
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2. กำรมีและใช้ เอกสำร/คู่มือ/หนังสือ/ต ำรำในกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
ในระดับคลังวัคซีน มีและใช้คู่มือ ดังนี้ 

 มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนคลังและกำรเก็บ
รักษำวัคซีน (ปี 2556) หรือ คู่มือกำรบริหำรจัดกำร
วัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น (ปี 2554)   
 ต ำรำวัคซีนและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค        

(ป ี2556 หรือ ปี 2562) 
 หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สร้ำง

เสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558-2561 

ในระดับหน่วยบริกำร มีและใช้คู่มือ ดังนี้ 
 มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนคลังและกำรเก็บ

รักษำวัคซีน (ปี 2556)  
 ต ำรำวัคซีนและกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

(ป ี2556 หรือ ปี 2562) 
 หลักสูตรเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สร้ำงเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค ปี 2558-2561 

 

3. กำรเบิกและรับ - จ่ำยวัคซีน 
ในระดับคลังวัคซีน 
• กำรเบิกวัคซีน : key inventory on hand ผ่ำนระบบ 

VMI เดือนละครั้ง ตำมก ำหนดเวลำ  
• กำรรับวัคซีน : ตรวจรับวัคซีนที่องค์กำรเภสัชกรรม 

(GPO) จัดส่งให้ตำมรำยกำร ดังนี้ 
- รถยนต์มีหลังคำ และกล่องโฟมอยู่ในสภำพดี  
- ส่งถึงตำมวันและเวลำที่ระบุไว้หน้ำกล่อง  
- วัคซีนส่งมำในอุณหภูมิตำมที่ระบุไว้หน้ำกล่อง 
-  ซองน้ ำแข็ง (ice pack) / gel pack ยังละลำยไม่หมด  
- จ ำนวนวัคซีน เลขที่ผลิตและวันหมดอำยุครบถ้วน

และตรงตำมที่ระบุในใบน ำส่งวัคซีน  
- ไม่มีวัคซีนแตกเสียหำย  
- เครื่องหมำย VVM ที่อยู่ข้ำงขวดวัคซีนบำงชนิด 

ยังมีสีในสี่เหลี่ยมอ่อนกว่ำสีในวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ 
• เมื่อตรวจรับวัคซีนแล้ว ให้น ำวัคซีนเข้ำตู้เย็นทันที ถ้ำมี

ปัญหำในกำรตรวจรับวัคซีนต้องรีบแจ้งองค์กำรเภสัชกรรม 
 • กำรจ่ำยวัคซีน : ฝ่ำยเภสัชกรรมต้องตรวจสอบควำม

ครบถ้วนถูกต้องของใบเบิกวัคซีนของหน่วยบริกำร 
(แบบฟอร์ม ว. 3/1) และตรงตำมก ำหนดกำรให้วัคซีน
ปัจจุบัน ก่อนจ่ำยวัคซีน ดังนี้ 

ในระดับหน่วยบริกำร  

 กำรเบิกวัคซีน : จัดท ำใบเบิกวัคซีนตำมแบบฟอร์ม  
ว. 3/1 ที่ตรงตำมก ำหนดกำรให้วัคซีนปัจจุบัน โดยกรอก
ข้อมูลกำรเบิกวัคซีนและกำรใช้ในเดือนที่ผ่ำนมำ ครบถ้วน
ทุกช่อง ค ำนวณควำมต้องกำรใช้วัคซีนและอัตรำกำรสูญเสีย
ที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ได้ถู กต้อง และส่ ง ใบ เบิกให้ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ หรือ ฝ่ำยเภสัชกรรมก่อนมำรับวัคซีน
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ เพื่อให้ฝ่ำยเภสัชกรรม ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วนถูกต้องของใบเบิกก่อนจ่ำยวัคซีน 

 กำรรบัวัคซนี:  
กรณคีลงัวคัซนีของโรงพยำบำลน ำสง่ใหห้นว่ยบรกิำร     
หน่วยบริกำรตรวจรับวัคซีนตำมรำยกำร 

- กระติกหรือกล่องโฟมอยู่ในสภำพดี  

- ซองน้ ำแข็ง (ice pack) / gel pack ยังละลำยไม่หมด   

- จ ำนวนวัคซีน เลขที่ผลิตและวันหมดอำยุครบถ้วน
และตรงตำมที่ระบุในใบน ำส่งหรือใบเบิกวัคซีน 

- ไม่มีวัคซีนแตกเสียหำย  

- เครื่องหมำย VVM ที่อยู่ข้ำงขวดวัคซีนบำงชนิด    
ยังมีสีในสี่เหลี่ยมอ่อนกว่ำสีในวงกลมที่อยู่ล้อมรอบ 
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- กรอกข้อมูลในใบเบิกวัคซีน ครบถ้วนทุกช่อง 
- ค ำนวณจ ำนวนที่ขอเบิก และอัตรำสูญเสียได้

ถูกต้อง  
- ควำมสอดคล้องของปริมำณกำรเบิกและกำรใช้

วัคซีน โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเป้ำหมำยกำรเบิกวัคซีน
ใกล้เคียงกับจ ำนวนผู้รับบริกำร 

 

กรณหีนว่ยบรกิำรมำรับวคัซนีเอง 
ฝ่ำยเภสัชกรรมตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีน ำมำรับวัคซีน 

- ตรวจสอบกระติก และซองน้ ำแข็ง (Icepacks)  
ที่น ำมำรับวัคซีนให้ครบถ้วนและได้มำตรฐำน 

- ซองน้ ำแข็งท่ีใส่ในกระติกหรือ กล่องโฟม 
ต้องท ำใหเ้ริม่ละลำย (Conditioning Icepack)  
ก่อนบรรจุ (เขย่ำซองน้ ำแข็งแล้วได้ยินเสียงน้ ำ) 

** เมื่อตรวจรับวัคซีนแล้ว ให้น ำวัคซีนเข้ำตู้เย็นทันที 
 

4. กำรจัดท ำทะเบียนรับ-จ่ำยวัคซีน 
ในระดับคลังวัคซีน 

• จัดท ำทะเบียนรับ - จ่ำยวัคซีน โดยจ ำแนกตำมรำย
ชนิ ด วั คซี น  และระบุ เ ลขที่ วั คซี น  (Lot. no.) และ 
วันหมดอำยุให้ครบถ้วนถูกต้อง 

• จ่ำยวัคซีนตำมหลัก First Expire First Out (FEFO) 
• ลงบันทึกกำรรับ-จ่ำยวัคซีน แยกเป็นรำยหน่วยบริกำร 

พร้อมทั้งบันทึกเลขที่วัคซีนทุก Lot. no. และวันหมดอำยุ 
• ยอดคงคลังของวัคซีนเป็นปัจจุบัน โดยจ ำแนกเป็น

รำยเลขท่ีวัคซีน (Lot. no.) และวันหมดอำยุ ได้ถูกต้อง 
• ทะเบียนรับ-จ่ำยวัคซีนอำจจัดท ำในรูปแบบเอกสำร

หรือฐำนข้อมูล (อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์) ที่สำมำรถเปิดให้
ตรวจสอบได ้

ในระดับหน่วยบริกำร 
• จัดท ำทะเบียนรับ-จ่ำยวัคซีน โดยจ ำแนกตำมรำย

ชนิ ด วั คซี น  และระบุ เ ลขที่ วั คซี น  (Lot. no.) และ 
วันหมดอำยุให้ครบถ้วนถูกต้อง 

• ใช้วัคซีนตำมหลัก First Expire First Out (FEFO) 
• ลงบันทึกกำรรับ-จ่ำยวัคซีน โดยระบุเป็นรำยเลขที่

วัคซีน (Lot. no.) และวันหมดอำยุ  
• ยอดคงคลังของวัคซีน เป็นปัจจุบัน โดยจ ำแนกเป็น

รำยเลขท่ีวัคซีน (Lot. no.) และวันหมดอำยุได้ถูกต้อง 
• ทะเบียนรับ-จ่ำยวัคซีนอำจจัดท ำในรูปแบบเอกสำร

หรือฐำนข้อมูล (อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์)  ที่สำมำรถเปิดให้
ตรวจสอบได ้

 
5. กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ควำมเย็น 

ในระดับคลังวัคซีน 

 ตู้เย็นเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ อย่ำงน้อย 1 ตู้ที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

 ตูเ้ยน็ชนดิแยกช่องแช่แขง็และชอ่งอุณหภมู ิ
+2 ถงึ +8 องศำเซลเซยีส (Domestic refrigerator)  

- ฝำประตูทึบแสง อย่ำงน้อย 2 ประตู 

ในระดับหน่วยบริกำร 

 ตู้เย็นเก็บวัคซีนโดยเฉพาะ จ ำนวน 1 ตู้ที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

   - ตูเ้ยน็ชนดิแยกช่องแช่แขง็และช่องอุณหภมู ิ 
+2 ถงึ +8 องศำเซลเซยีส (Domestic refrigerator)       
ที่มฝีำประตูทึบแสง 1 หรือ 2 ประตู 
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- ขนำดควำมจุไม่ต่ ำกว่ำ 18 คิว  
(หรือมีตู้เย็นชนิดแยกช่องแช่แข็งและช่องอุณหภูมิ  

+2 ถึง +8 องศำเซลเซียส มำกกว่ำ 1 ตู้ ที่มีควำมจุรวมกัน 
ไมต่่ ำกว่ำ 18 คิว) 

- ฉ น ว น กั น ค ว ำ ม ร้ อ น ห น ำ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ  
30 มิลลิเมตร (3 ซม.) 

 ตู้เย็นแช่เย็นเวชภัณฑ์ (Pharmaceutical 
refrigerator) 

- มี เ อ ก ส ำ ร รั บ ร อ ง จ ำ ก ผู้ ผ ลิ ต ว่ ำ เ ป็ น 
Pharmaceutical refrigerator หรือ มีคุณสมบัติ รักษำ
อุณหภูมิได้ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส กรณีไฟฟ้ำดับ
สำมำรถรักษำอุณหภูมิได้ไม่ต่ ำกว่ำ 3 ชั่วโมง 

- โครงสร้ำงสแตนเลส หรือ อลูมิเนียมแข็ง 
- ขนำดควำมจุไม่ต่ ำกว่ำ 18 คิว 
- ฉนวนกันควำมร้อนมีควำมหนำไม่ต่ ำกว่ำ  

30 มิลลิเมตร (3 ซม.) 
-  ขอบกระจกซีลด้ วยยำงหนำไม่ต่ ำกว่ ำ 

5 มิลลิเมตร (0.5 ซม.) 
- มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลแสดงเป็น

ตัวเลข 

- ขนำดควำมจุไม่ต่ ำกว่ำ 5 คิว 

- ฉ น ว น กั น ค ว ำ ม ร้ อ น ห น ำ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ ำ  
30 มิลลิเมตร (3 ซม.) 

หมำยเหตุ หำกน ำวัคซีนที่เหลือจำกกำรให้บริกำรไป
เก็บไว้ในตู้เย็นของฝ่ำยเภสัชกรรม ตู้เย็นนั้นต้องเป็นไป
ตำมมำตรฐำนฯ โดยมีกำรต้องแยกเก็บวัคซีนไว้ต่ำงหำก 
และจัดเรียงวัคซีนได้ถูกต้อง  

ตูเ้ยน็ชนดิแยกช่องแช่แขง็ 
และช่องอณุหภูม ิ+2 ถึง +8 องศำเซลเซยีส 

(Domestic refrigerator) 

 

 

    

ตูเ้ยน็แชเ่ยน็เวชภณัฑ์ 
(Pharmaceutical refrigerator) 

  

 
 

 รปูที ่1 ตูเ้ยน็เกบ็วคัซีน 
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 กระติกวัคซีนใบใหญ่ (Cold box) อย่ำงน้อย  
1 ใบ ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

- มีควำมหนำของฉนวนไม่ต่ ำกว่ำ 30 มิลลิเมตร 
(3 ซม.) 

- ปริมำตรควำมจุภำยใน ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ลิตร   

- ไม่มีรอยแตกท้ังด้ำนในและด้ำนนอก สะอำดฝำ
กระติกปิดล็อกได้สนิท  

- รักษำอุณหภูมิให้อยู่ระหว่ำง +2 ถึง +8 องศำ
เซลเซียส อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง  

 

หรือ กล่องโฟมใบใหญ่  อย่ำงน้อย 1 ใบ ที่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

- มีควำมหนำของฉนวนไม่ต่ ำกว่ำ 25 มิลลิเมตร 
(2.5 ซม.) 

- ปริมำตรภำยใน ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ลิตร หรือควำมจุ
น้ ำหนักรวม ตั้งแต ่20 กิโลกรัม ขึ้นไป  

- ไม่มีรอยแตกทั้งด้ำนในและด้ำนนอก, สะอำด,  
ฝำปิดได้สนิท  

- รักษำอุณหภูมิให้อยู่ระหว่ำง +2 ถึง +8 องศำ
เซลเซียส อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง 

 กระตกิวัคซนีใบเลก็ (Vaccine carrier) ที่มี
ลักษณะ ดังนี้ 

- มีควำมหนำของฉนวนไม่ต่ ำกว่ำ 30 มิลลิเมตร 

- ปริมำตรควำมจุที่เก็บวัคซีน (Vaccine Storage 
Capacity) ไม่น้อยกว่ำ 1.7 ลิตร 

- ไม่มีรอยแตกท้ังด้ำนในและด้ำนนอก สะอำด  
ฝำกระติกปิดล็อกได้สนิท  

- สำมำรถบรรจุซองน้ ำแข็งได้พอดีครบ 4 ด้ำน 

- รักษำอุณหภูมิให้อยู่ระหว่ำง +2 ถึง +8 องศำ
เซลเซียส อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง 

 กระตกิวัคซนีใบเลก็ (Vaccine carrier) จ ำนวน 
1 ใบ ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

- มีควำมหนำของฉนวนไม่ต่ ำกว่ำ 30 มิลลิเมตร      
(3 ซม.) 

- ปริมำตรควำมจุที่เก็บวัคซีน (Vaccine Storage 
Capacity) ไม่น้อยกว่ำ 1.7 ลิตร 

- ไม่มีรอยแตกทั้งด้ำนในและด้ำนนอก สะอำด    
ฝำกระติกปิดล็อกได้สนิท  

- สำมำรถบรรจุซองน้ ำแข็งได้พอดีครบ 4 ด้ำน 

- รักษำอุณหภูมิให้อยู่ระหว่ำง +2 ถึง +8 องศำ
เซลเซียส อย่ำงน้อย 24 ชั่วโมง 
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- จ ำนวนกระติกที่ต้องส ำรองขึ้นกับจ ำนวนของ
หน่วยบริกำรลูกข่ำยดังนี้ 

จ ำนวนหนว่ยบรกิำร
ลูกขำ่ย 

จ ำนวนกระติกวคัซีนใบเล็ก 
(Vaccine carrier) 

ไม่เกิน 15 แห่ง อย่ำงน้อย 1 ใบ 
มำกกว่ำ 15 แห่ง อย่ำงน้อย 2 ใบ 

 
 

 
 

 

 

 

 ซองน  าแขง็ (Icepack) หรือ Gel pack พร้อมใช้
งำน อย่ำงน้อย 12 อัน และเพียงพอกับขนำดของ
กระติกวัคซีนใบใหญ่หรือกล่องโฟมใบใหญ่ 

 เทอรโ์มมเิตอร์ที่มีกำรสอบเทียบแล้ว 
ปีละ 1 ครั้ง อย่ำงน้อย 2 อัน ส ำหรับช่องแช่แข็งและ
ช่องอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 

 ซองน  าแขง็ที่พอดีกับกระติก พร้อมใช้งำน    
อย่ำงน้อย 4 อัน 

 เทอรโ์มมเิตอร์ ที่มีกำรสอบเทียบ หรือเทียบเคียง
แล้วปีละ 1 ครั้ง อย่ำงน้อย 2 อัน ส ำหรับช่องแช่แข็ง
และช่องอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 

รปูที ่2 กระตกิวัคซนีใบใหญแ่ละกล่องโฟมใบใหญ่ 

รูปที่ 3 กระติกวัคซีนใบเล็ก 
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6. กำรเก็บรักษำวัคซีน 
6.1 อุณหภูมิของตู้เย็นในช่องธรรมดำอยู่ในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส และช่องแช่แข็งอยู่ในอุณหภูมิ 

ระหว่ำง -15 ถึง -25 องศำเซลเซียส 
6.2 กำรจัดเรียงวัคซีนในตู้เย็น: แยกเป็นสัดส่วน มีป้ำยแสดงชื่อวัคซีนแต่ละชนิด และมีช่องว่ำงให้ควำมเย็น

ไหลเวียนได้ทั่วถึง โดยจัดเก็บวัคซีนแต่ละชนิด ดังนี้ 

  
 

 

รปูที ่4 เทอรโ์มมเิตอร์ที่ไดร้บักำรสอบเทียบ 

รปูที ่5 กำรจดัเรยีงวคัซนีในตูเ้ยน็ 
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วคัซนีที่ไวต่อความร้อน 

 OPV เก็บในช่องแช่แข็ง (Freezer) 

 MMR/MR, BCG LAJE และ Rota เก็บอุณหภูมิ +2  ถึง +8 องศำเซลเซียส กรณีชั้นเก็บชั้นที่ 1    
ไม่เพียงพอ สำมำรถเก็บชั้นที่ 2 ได้อีก 1 ชั้น  
(หำ้ม เก็บในถำดรองใต้ช่องแช่แข็ง เพื่อป้องกันกล่องวัคซีนเปียกน้ ำ หรือ ฉลำกหลุดลอก)  

วัคซีนไวต่อความเย็นจัด 

 DTP, DTP-HB-Hib, HB, dT, IPV, HPV, Influenza, JE เชื้อตำย และ Rabies เก็บอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 
เท่ำนั้น (ที่ไม่ใช่ชั้นที่ 1 ) 

 น้ ำยำท ำละลำยวัคซีนให้เก็บในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส (ในระดับคลังวัคซีนสำมำรถจัดเก็บ 
นอกตู้เย็นได้ที่อุณหภูมิห้อง (+25 องศำเซลเซียส)) 

วัคซีนที่ไวต่อแสง  

 BCG, MMR/MR, LAJE และ Rota ให้เก็บไว้ในกล่องทึบแสง เช่น กล่องวัคซีน/กล่องกระดำษ หรือ 
ซองยำสีชำที่ป้องกันแสง 

6.3 กำรเก็บรักษำวัคซีนในขณะให้บริกำร 

 ควรให้บริกำรในที่ร่ม 

 เก็บวัคซีนในกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 

 วำงขวดวัคซีนให้ตั้งตรง  

 ห้ำมวำงขวดวัคซีนสัมผัสกับ icepack หรือน้ ำแข็งโดยตรง 

 ดูดวัคซีนใส่ไซริงค์แล้วให้บริกำรทันที ห้ำมเตรียมไว้เป็นจ ำนวนมำก  

 ห้ำมมีเข็มปักคำขวดวัคซีน ในระหว่ำงที่รอให้บริกำร 

 วัคซีนเชื้อเป็นชนิดผงแห้งที่ผสมน้ ำยำละลำยแล้ว ต้องเก็บไว้ไม่ให้โดนแสง 

 หลังเปิดใช้แล้วให้เก็บวัคซีนแต่ละชนิด ตำมตำรำงที่ 1 ในตอนที่ 2 : มำตรฐำนกำรให้บริกำรวัคซีน 

6.4 ปริมำณวัคซีนคงคลังในแต่ละระดับ 

 ในระดบัคลังวคัซนี: มีวัคซีนแต่ละชนิดคงคลังไม่เกินอัตรำกำรใช้ 2 เดือน หลังจ่ำยให้หน่วยบริกำร 

 ในระดบัหนว่ยบริการ: มีวัคซนีแต่ละชนิดคงเหลือไม่เกินอัตรำกำรใช้ 1 เดือน หลังให้บริกำร 
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7. กำรควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น 
7.1 ตรวจสอบอุณหภูมิเช้ำ (8.30 – 9.30 น.) และเย็น (15.30 – 16.30 น.) อย่ำงต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

และควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส ส ำหรับช่องธรรมดำ และอุณหภูมิ -15 ถึง -25 องศำ
เซลเซียส ส ำหรับช่องแช่แข็ง หรือมีระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตลอดเวลำ (แบบ Real time) 

7.2 บันทึกอุณหภูมิที่ตรวจสอบให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง และเก็บไว้เพ่ือตรวจสอบกำรท ำงำนของตู้เย็น  
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 

 

8. กำรดูแล บ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ระบบลูกโซ่ควำมเย็น  
8.1 ตู้เย็น 

 ท ำควำมสะอำดรอบนอกตู้เย็น และขอบยำงฝำตู้เย็นไม่ให้มีเชื้อรำเกำะติด วำงตู้เย็นตั้งตรงและห่ำงจำกฝำผนัง 
แต่ละด้ำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 นิ้ว 

 ประตูตู้ เย็นปิดสนิทป้องกันไม่ให้ควำมเย็นออก ตรวจสอบโดยใช้กระดำษ A4 สอดเข้ำไป แล้วปิดฝำตู้ 
หำกสำมำรถดึงกระดำษออกได้ แสดงว่ำ ขอบยำงเสื่อมและอำจท ำให้ฝำตู้เย็นปิดไม่สนิท  

 ปลั๊กตู้เย็นมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้  

- มี Breaker เฉพำะของตู้เย็น หรือ 

- ตู้เย็นใช้เต้ำเสียบชนิดเดี่ยว (ไม่ใช่ปลั๊กต่อพ่วง) พันเทปกำวปิดทับปลั๊กตู้เย็นให้แน่น หรือ 

- ตู้เย็นใช้หลำยเต้ำเสียบ (ไม่ใช่ปลั๊กต่อพ่วง) และใช้เทปกำวปิดทับปลั๊กตู้เย็นวัคซีน ส ำหรับช่องเสียบปลั๊ก 
ที่เหลือสำมำรถใช้กับตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์อ่ืนได้ 

 ละลำยน้ ำแข็งในช่องแช่แข็ง เมื่อเกำะหนำ เกิน 5 มิลลิเมตร 

 ใส่ขวดน้ ำที่มีฝำปิด (ปริมำณน้ ำไม่ต่ ำกว่ำ 3 ใน 4 ของขวด) หรือ Gel Pack ไว้ให้เต็มช่องแช่ผักหรือฝำประตูตู้เย็น 
เพ่ือเก็บรักษำอุณหภูมิตู้เย็นให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 

8.2 กระติก หรือ กล่องโฟม 

 ล้ำงให้สะอำด และตำกไว้ในที่ร่มหรือเช็ดให้แห้ง เมื่อแห้งสนิทแล้วให้เก็บไว้ในที่ร่มให้เรียบร้อย 

 ตรวจสอบรอยแตกร้ำว ถ้ำมี จะส่งผลต่อกำรเก็บรักษำอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วง +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส  
ต้องจัดหำใหม่ 

 

8.3 ซองน้ ำแข็ง (Icepack) หรือ Gel pack 

 เก็บในช่องแช่แข็งเพ่ือหมุนเวียนออกไปใช้ เมื่อส่งกลับมำ ให้ตรวจสอบรอยแตกร้ำว ไม่รั่วซึม 

 ระดับน้ ำในซองน้ ำแข็ง ต้องไม่มำกกว่ำระดับที่ก ำหนดเพรำะน้ ำที่แข็งตัวจะขยำยออกจนท ำให้แตกร้ำวได้ 
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8.4 เทอร์โมมิเตอร์ 

 แขวนหรือวำงไว้ชั้นกลำงตู้เย็น บริเวณที่เก็บวัคซีนที่ไวต่อควำมเย็นจัดมำกที่สุด (HB และ DTP-HB-Hib)  

 ระวังอย่ำให้หลุดหรือหล่นกระแทกพ้ืนตู้เย็นหรือพ้ืนห้อง เมื่อเวลำเปิด-ปิด ตู้เย็น 

 สอบเทียบหรือเทียบเคียงกับเทอร์โมมิเตอร์มำตรฐำนแล้วปีละ 1 ครั้ง 
 

กำรเตรียมควำมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
9. กำรจดัท ำแผนเตรยีมควำมพร้อมรบัเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิในระบบลูกโซค่วำมเยน็ (กรณีไฟฟ้ำดบัหรอืตูเ้ยน็เสยี)  
ส ำหรับระดบัคลังวคัซนี  

9.1 มีแผนเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น  
9.2 มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเฉพำะ และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
9.3 ซ้อมเตรียมควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น โดยกำรฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise) 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

10. กำรจัดท ำผังควบคมุก ำกบักำรปฏบิัตงิำนกรณเีกิดเหตกุำรณ์ฉกุเฉนิในระบบลูกโซค่วำมเย็น  
ส ำหรับระดบัคลังวคัซนีและหนว่ยบริกำร 

10.1 มีผังควบคุมก ำกับกำรปฏิบัติงำนกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ในระบบลูกโซ่ควำมเย็นฯ 
10.2 ต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้รับผิดชอบในผังควบคุมก ำกับ 
10.3 ติดผังควบคุมก ำกับไว้ในที่มองเห็นชัด เช่น ฝำประตูตู้เย็นด้ำนนอก 
 

กำรด ำเนนิงำนเมื่อเกดิเหตกุำรณฉ์ุกเฉนิในระบบลูกโซค่วำมเย็น 
กรณีที่ 1 ในระดับคลังวัคซีนหรือหน่วยบริกำร ที่ไม่มเีครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) 

ไฟฟ้าดับ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

 ปิดประตูตู้เย็นไว้ ห้ำมเปิดเด็ดขำด 

 สอบถำมกำรไฟฟ้ำว่ำจะจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ภำยใน 3 ชั่วโมงหรือไม่ 
ไฟฟ้าดับ เกิน 3 ชั่วโมง 

 ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในกระติกวัคซีนหรือกล่องโฟมใบใหญ่ ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 
กรณีที่ 2 ในระดับคลังวัคซีนหรือหน่วยบริกำร ที่มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) 

 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) ต้องสำมำรถท ำงำนได้ทันที 
 ถ้ำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) ไม่สำมำรถใช้งำนได้ใน 3 ชม. ให้ย้ำยวัคซีนเก็บในกระติกหรือ
กล่องโฟมอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 
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 กำรตรวจสอบกำรท ำงำนและบ ำรุงรักษำเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) 
 ทดสอบกำรท ำงำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง (Generator) อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ สัปดำห์ 
 ตรวจสอบ/ซ่อมบ ำรุง อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี 

กรณีที่ 3 ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสีย 

 ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ในตู้เย็นอื่น หรือกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 

 ด ำเนินกำรแจ้งซ่อม/หรือจัดหำใหม่  

 น ำวัคซีน ไปฝำกไว้ที่สถำนบริกำรใกล้เคียง 
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ตวัอยำ่ง แผนกำรเตรียมควำมพรอ้มกรณีเกดิเหตกุำรณฉ์กุเฉนิในระบบลกูโซค่วำมเยน็ 
 

ชื่อคลังวัคซีนระดับอ ำเภอ.................................................................อ ำเภอ..................... จงัหวัด.....................  
ชื่อ-นำมสกุล ผู้รับผิดชอบงำนวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น..........................................................................  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ................................................................. 
 

สถำนกำรณ์ 
 เนื่องด้วย (ชื่อคลังวัคซีนระดับอ ำเภอ...............) เป็นส่วนงำนซึ่งมีหน้ำที่เก็บรักษำวัคซีน ประกอบด้วย 

วัคซีนขั้นพ้ืนฐำนที่ใช้ในแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย วัคซีนส ำหรับโครงกำรรณรงค์ให้วัคซีนชนิดต่ำงๆ 
และวัคซีนเพ่ือกำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรค เป็นต้น รวมถึงมีหน้ำที่กระจำยวัคซีน ให้แก่ (หน่วยบริกำรวัคซีนลูก
ข่ำย/ผู้รับบริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน..............) ซึ่งวัคซีนที่จัดเก็บส่วนใหญ่ทั้งชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ชนิดเชื้อ
ตำย และชนิดท๊อกซอยด์ ต้องควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ระหว่ำง +2 ถึง +8 องศำเซลเซียส และส ำหรับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์บำงตัว ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทำนต้องควบคุม อุณหภูมิให้อยู่ระหว่ำง  -15 ถึง -25 องศำ
เซลเซียส ตลอดเวลำ ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค และมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนด้ำนคลังและ 
กำรเก็บรักษำวัคซีน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ทั้งนี้ แม้หน่วยงำนจะด ำเนินกำรตำมข้อควรปฏิบัติต่ำงๆ 
ของกรมควบคุมโรค ส ำหรับควบคุม ก ำกับ และติดตำมกำรเก็บรักษำวัคซีน รวมทั้งกำรกระจำยวัคซีนที่ดีแล้ว ก็ยังอำจ
สำมำรถเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในกำรเก็บรักษำวัคซีนและกำรกระจำยวัคซีน ที่ส่งผลท ำให้วัคซีนต่ำงๆ อยู่ภำยใต้
อุณหภูมิที่ไม่เหมำะสมกับชนิดของวัคซีนหรือที่เรียกว่ำ กำรเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็นขึ้นได้ โดยอำจเกิด
มำจำกหลำยสำเหตุปัจจัย ทั้งที่สำมำรถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ซึ่งในบำงกรณี สำมำรถสมมติเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น
ได้จริงในพ้ืนที่ น ำมำสู่กำรเตรียมควำมพร้อม เพ่ือหำข้อควรปฏิบัติ ไว้ก่อนล่วงหน้ำได้ ดังนั้น (ชื่อคลังวัคซีนระดับอ ำเภอ
.......) จึงได้จัดท ำแผนกำรเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็นขึ้น เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
รองรับกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในระบบลูกโซ่ควำมเย็น และสำมำรถตอบโต้เหตุกำรณ์ ฉุกเฉินดังกล่ำวได้ทัน
สถำนกำรณ์ และสำมำรถใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรซักซ้อมบุคลำกรภำยในหน่วยงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อม  
กรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมโรค อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรองรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นในระบบลูกโซ่ควำมเย็นของ  (ชื่อคลังวัคซีนระดับ

อ ำเภอ......) และสำมำรถตอบโต้เหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวได้ทันสถำนกำรณ์  
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็นของ (ชื่อคลังวัคซีน

ระดับอ ำเภอ.......) 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. วิเครำะห์เหตุกำรณ์ฉุกเฉินในระบบลูกโซ่ควำมเย็น ซ่ึงอำจเกิดข้ึนได้ของ (ชื่อคลังวัคซีนระดับอ ำเภอ.....) มีดังนี ้

1.1 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินของตู้เย็นเก็บวัคซีน 
1.2 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินของรถส่งวัคซีน 

2. กำรด ำเนินกำร 
 2.1 กำรด ำเนินกำรส ำหรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินของตู้เย็นเก็บวัคซีน ซึ่งมีเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนได้ดังนี้ 

2.1.1 กรณีไฟฟ้ำดับ  
1) ผู้ที่พบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ รีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงำนวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็นทรำบ

โดยเร็วที่สุด และให้มำยังหน่วยงำน หรือหำกไม่สำมำรถมำด้วยตนเองได้ ให้แจ้งข้อปฏิบัติ  แก่ผู้ที่พบเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรต่อได ้

2) รีบตรวจสอบข้อมูลกับกำรไฟฟ้ำในพ้ืนที่ ถึงระยะเวลำที่ไฟฟ้ำดับ 
3) ระยะเวลำของกำรเกิดไฟฟ้ำดับ 

3.1) กรณีได้รับแจ้งว่ำ ไฟฟ้ำดับไม่เกิน 3 ชั่วโมง ให้ปิดประตูตู้เย็นไว้ ห้ำมเปิดเด็ดขำดและ 
ติดป้ำยกระดำษเตือน “ห้ำมเปิดตู้เย็น” ไว้ที่หน้ำประตูตู้เย็น จนกว่ำกระแสไฟฟ้ำจะกลับมำเป็นปกติ จึงน ำออก 

3.2) กรณีได้รับแจ้งว่ำ ไฟฟ้ำดับเกิน 3 ชั่วโมง ให้ย้ำยวัคซีนทั้งหมดที่มีอยู่ในตู้เย็นทั้งช่องแช่เย็น
และช่องแช่แข็ง ไปเก็บไว้ในหีบเย็นวัคซีน หรือกล่องโฟมที่ได้มำตรฐำน หรือกระติกวัคซีนมำตรฐำนที่มีอุณหภูมิระหว่ำง 
+2 ถึง +8 องศำเซลเซียส 

 2.1.2 กรณีตู้เย็นเก็บวัคซีนเสีย 
  1) ผู้ที่พบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ รีบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงำนวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น 

ทรำบโดยเร็วที่สุด และให้มำยังหน่วยงำน หรือหำกไม่สำมำรถมำด้วยตนเองได้ ให้แจ้งข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่พบเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรต่อได ้

 2) รีบส ำรวจควำมเพียงพอและควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ควำมเย็นต่ำงๆ ที่จะใช้ในกำร
จัดเก็บวัคซีนชั่วครำว 

3) ควำมเพียงพอของอุปกรณ์ส ำรอง 
  3.1) กรณีที่มีอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ควำมเย็นส ำรองเพียงพอ ให้ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ใน

ตู้เย็นอ่ืน หรือหีบเย็นวัคซีน หรือกล่องโฟมที่ได้มำตรฐำน หรือกระติกวัคซีนมำตรฐำน ที่มีอุณหภูมิระหว่ำง +2 ถึง +8 
องศำเซลเซียส ชั่วครำว และรีบด ำเนินกำรแจ้งซ่อมตู้เย็นที่เสีย หรือจัดหำใหม่โดยเร็วในกรณีที่ไม่สำมำรถซ่อมแซมตู้เย็น  
ที่เสียได ้

  3.2) กรณีท่ีไม่มีตู้เย็นอ่ืนเพ่ือจัดเก็บวัคซีนชั่วครำว หรือมีอุปกรณ์ในระบบลูกโซ่ควำมเย็นส ำรอง 
แต่ไม่เพียงพอ เช่น มีหีบเย็นวัคซีนหรือกล่องโฟมที่ได้มำตรฐำนหรือกระติกวัคซีนมำตรฐำน แต่จัดเก็บวัคซีนได้ไม่เพียงพอ
ทั้งหมด ให้น ำวัคซีนไปฝำกไว้กับหน่วยบริกำรวัคซีนใกล้เคียง หรื อคลังวัคซีนของโรงพยำบำลแม่ข่ำยชั่วครำว  
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(กรณีนี้ ควรมีกำรประสำนงำนกับหน่วยบริกำรวัคซีนใกล้เคียงหรือคลังวัคซีนของโรงพยำบำลแม่ข่ำยไว้แล้วในเบื้องต้น 
ส ำหรับกำรขอฝำกวัคซีนชั่วครำว)  

  2.2 กำรด ำเนินกำรส ำหรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินของรถส่งวัคซีน ซึ่งมีเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดข้ึนได้ดังนี้ 
2.2.1 กรณีรถส่งวัคซีนเสียขณะขนส่งวัคซีน 
ให้ผู้รับผิดชอบงำนวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น รีบด ำเนินกำรขอยืมรถส ำหรับจัดส่งวัคซีนจำก 

หน่วยบริกำรวัคซีนใกล้เคียงหรือโรงพยำบำลแม่ข่ำย โดยในขณะขนส่งวัคซีนควรมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภำยในกระติก
วัคซีนด้วย และด ำเนินกำรจัดซ่อมรถส่งวัคซีนที่เสียต่อไป 

 ล ำดับกำรประสำนงำน 
1. ผู้ที่พบเหตุกำรณ์ฉุกเฉินกรณีไฟฟ้ำดับ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงำนวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็นทรำบ 

 2. ผู้รับผิดชอบงำนวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น แจ้งให้หัวหน้ำงำนทรำบ 
 3. หัวหน้ำงำน แจ้งให้ผู้อ ำนวยกำรทรำบ 
 
 

************************************** 
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ตวัอยำ่ง ผงักำรเตรยีมควำมพร้อมกรณีเกิดเหตุกำรณฉ์ุกเฉนิในระบบลกูโซ่ควำมเยน็ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีอปุกรณส์ ำรองเพยีงพอ 
- ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไปเก็บ
ไว้ในตู้เย็นอื่นหรือ หีบเย็น
หรือกระติกท่ีมีอุณหภูมิ 
+2 ถึง +8 °C 
- แจ้งซ่อมหรือจัดหำใหม่ 

 

เหตกุำรณฉ์ุกเฉนิของรถสง่วัคซนี 

ชื่อผู้รับผิดชอบ.............................. 
เบอร์โทรศัพท์.............................. 

 

คลังวัคซีนระดับอ ำเภอ/ หน่วยให้บริกำรวัคซีน ............................. 

กรณีที่ตู้เย็นเก็บวัคซีนเสียแล้วไม่มีตู้เย็นอื่น หรอื
มีหีบเย็น/ กระติกแต่เก็บวัคซีนได้ไม่เพียงพอ  
-  น ำวัคซีนไปฝำกไว้ที่หน่วยงำนใกล้ เคีย ง       
หรือ รพ.แม่ข่ำย 

รถสง่วคัซนีเสยีขณะขนส่งวคัซนี 

ขอยืมรถจำก
หน่วยงำนใกล้เคียง 
(ขณะขนส่งวัคซีน   
ควรมีเทอร์โมมิเตอร์ 
ในภำชนะกล่องโฟม 
หรือกระติกท่ีได้
มำตรฐำน) 

ไ ฟ ฟ้ ำ ดั บ ไ ม่ เ กิ น  3 
ชั่วโมง  
- ปิดประตูตู้เย็นไว้  
ห้ำมเปิดเด็ดขำด 
 

ไฟฟ้ำดับเกิน 3 ชั่วโมง  
- ย้ำยวัคซีนทั้งหมดไป
เก็บไว้ในหีบเย็นหรือ
กระติกที่ มี อุณหภูมิ  
+2 ถึง +8 °C 
 

ไฟฟำ้ดบั 

เหตกุำรณฉ์ุกเฉนิของตูเ้ยน็เกบ็วัคซนี 

ตูเ้ยน็เกบ็วคัซีนเสยี 
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ตอนที่ 2 มำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรวัคซีน 
 

หน่วยบริกำรที่ให้วัคซีนแก่ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยหน่วยงำนที่เป็นเครือข่ำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 
ได้แก่ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล หน่วยบริกำรในโรงพยำบำลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้ง
ศูนย์กำรแพทย์ต่ำงๆ ซึ่งในกระบวนกำรให้วัคซีนมีกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ดังนี้ 

 

มำตรฐำนคณุภำพกำรใหบ้ริกำรวัคซนี 

 เตรียมกลุ่มเป้ำหมำยผู้มำรับบริกำร  
 คำดประมำณจ ำนวนผู้มำรับบริกำรในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย  
 วิธีกำรให้วัคซีน  
 กำรจัดท ำทะเบียนข้อมูลผู้รับบริกำร  
 กำรเตรียมกำรเพ่ือกู้ชีพเบื้องต้นแก่ผู้รับวัคซีนกรณีเกิด anaphylaxis หรือมีอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง  
 กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยำที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพ  
 กำรติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้มำรับวัคซีนตำมเกณฑ์ 

 
 

1. เตรียมกลุ่มเป้ำหมำยผู้มำรับบริกำร 
มีระบบกำรนัดกลุ่มเป้ำหมำยที่มำรับวัคซีน (ทั้งในและนอกพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ) เช่น กำรเตือนผู้ปกครองผ่ำนทำง  
หอกระจำยข่ำว มีรำยชื่อให้ อสม. ช่วยนัด มีบัตรนัด เป็นต้น 

 
 

2. คำดประมำณจ ำนวนผู้มำรับบริกำรในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 
2.1 ประมำณกำรจ ำนวนเป้ำหมำยที่นัดหมำยมำรับวัคซีนโดยใช้แหล่งข้อมูลต่ำงๆ ดังนี้  

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลกำรนัดหมำยมำรับวัคซีน 

 บัญชีรำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำยที่นัดหมำยทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 ทะเบียนติดตำมกำรได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้ำหมำย (แบบ 0119 รบ 1 ก/3) 

 บัญชีรำยชื่อผู้รับบริกำรฉีดวัคซีนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน 
2.2 คำดประมำณกลุ่มเป้ำหมำยรำยใหม่ที่อำจมำรับบริกำร โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผู้มำรับบริกำรรำยใหม่   
     อย่ำงน้อย 3 เดือนย้อนหลัง 
2.3 รวบรวมเป็นข้อมูลจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดที่จะต้องให้บริกำร 

 
 

3. วิธีกำรให้วัคซีน 
กำรให้วัคซีนแต่ละชนิดมีวิธีกำรให้อย่ำงถูกต้อง ตำมเทคนิค ขนำดวัคซีนต่อโดส ขนำดไซริงค์และเข็มที่ใช้ ดังตำรำงที่ 1  
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ตำรำงที่ 1 วิธีกำรให้วัคซีนแต่ละชนิด อำยุที่รับวัคซีน หลังเปิดขวด/ผสมแล้ว ให้ใช้ภำยในเวลำกี่ชั่วโมง ขนำดวัคซีนต่อโดส ขนำดไซริงค์และเข็มที่ใช้  

ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

BCG  แรกเกิด  ภำยใน 7 วันหลังคลอด 
 นักเรียนชั้น ป.1 เฉพำะเด็กที่ ไม่มีประวัติว่ ำ 

เคยได้รับวัคซีนบีซีจีมำก่อน แล้วตรวจร่ำงกำยเด็ก   
ไม่พบรอยแผลเป็นบีซีจีปรำกฏ 

 

  6 ชั่วโมง (ผลิต
โดยสภำกำชำดไทย) 

ฉีดเข้ำในหนัง 
(ID) 

 0.1 มล.   
ส ำหรับทุกกลุ่มอำยุ 

1 มล. 
 

26 G  
ยำว ½ นิ้ว 

  6 ชั่วโมง 
(ผลิตโดย Serum 
Institute of India) 

ฉีดเข้ำในหนัง 
(ID) 

 0.05 มล. ส ำหรับเด็ก
อำยุต่ ำกว่ำ 1 ปี 

 0.1 มล. ส ำหรับเด็ก
อำยุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  

1 มล. 26  G  
ยำว ½ นิ้ว 

HB  แรกเกิด ภำยใน 24 ชม. หลังคลอด 
 1 เดือน กรณีแม่เป็นพำหะของไวรัสตับอักเสบบี 
 นักเรียนชั้น ป. 1 ให้วัคซีนโดยดูจำกประวัติกำร

ได้รับวัคซีน HB/DTP-HB/DTP-HB-Hib ในอดีต ดังนี้ 

- ไม่เคยได้รับ ให้ HB 2 เข็ม เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป.1 
ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เดือน แล้วให้ HB เมื่อเข้ำเรียน
ชั้น ป.2 อีก 1 เข็ม (เข็มที่ 3 ห่ำงจำกเข็มที่ 2 
อย่ำงน้อย 6 เดือน) 
- ได้ 1 เข็ม ให้ HB 1 เข็ม เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป.1 
แล้วให้ HB เมื่อเข้ำเรียน ชั้น ป. 2 อีก 1 เข็ม  
(เข็มที่ 3 ห่ำงจำกเข็มที่ 2 อย่ำงน้อย 6 เดือน) 

8 ชั่วโมง ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0. 5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23 -26 G 
ยำว 5/8 - 
11/4 นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

- ได้ 2 เข็ม ให้ HB 1 เข็ม (ห่ำงจำกเข็มสุดท้ำย
อย่ำงน้อย 6 เดือน) 
- ได้ 3 เข็ม ไม่ต้องให้ 

DTP-HB-
Hib 

 2, 4 และ 6 เดือน 
(ปรับเปลี่ยนการให้วัคซีน DTP-HB เป็น DTP-HB-Hib 
ตั งแต่ปี 2562) 

8 ชั่วโมง ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23 -26  G 
ยำว 5/8 - 
11/4 นิ้ว 

Rota  2 เดือน และ 4 เดือน (ใช้แบบ 2 โดส) 
 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน (ใช้แบบ 3 โดส) 
(เริ่มให้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท่ัวประเทศ
ในปี 2563) 
 
หมำยเหตุ  
     - ห้ำมให้วัคซีนโรต้ำครั้งที่ 1 ในเด็กอำยุมำกกว่ำ 
15 สัปดำห์ 
     - ห้ำมให้วัคซีนโรต้ำครั้งสุดท้ำยในเด็กอำยุมำกกว่ำ 
32 สัปดำห์ 
     - ให้ยกเว้นกำรได้รับวัคซีนโรต้ำครั้งที่ 3 ในเด็กที่
ได้รับวัคซีน Rotarix มำแล้ว 2 ครั้ง 

8 ชั่วโมง รับประทำน 1.5 – 2 มล. 
ขึ้นกับบริษัท 

- - 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

OPV 
(bivalent 
OPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2, 4, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี 
 นัก เรียนชั้น  ป .  1 ให้ วั คซีน โดยดู จำกประวัติ 

กำรได้รับวัคซีน OPV ในอดีต ดังนี้ 

- เคยได้รับ OPV มำครบ 5 ครั้งแล้ว ไม่ต้องให้ 
OPV เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป. 1  

- ไม่เคยได้รับ OPV มำก่อน ให้ OPV 3 ครั้ง โดยให้ 
2 ครั้ง เมื่อตอนเข้ำเรียนชั้น ป. 1 และอีก 1 ครั้ง 
(ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เดือน) แล้วให้ OPV เมื่อ
เข้ำเรียนชั้น ป. 2 อีก 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3 ห่ำงจำก ครั้ง
ที่ 2 อย่ำงน้อย 6 เดือน) 

- เคยได้รับ OPV มำแล้ว 1 ครั้ง ให้ OPV 2 ครั้ง โดย
ให้ OPV 1 ครั้ง เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป. 1 แล้วตำมไป
ให้ OPV เมื่อเข้ำเรียนชั้น  ป. 2 อีก 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3 
ห่ำงจำกครั้งท่ี 2 อย่ำงน้อย 6 เดือน) 

- เคยได้รับ OPV มำแล้ว 2, 3  หรือ 4 ครั้ง       
ให้ OPV เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป. 1 อีก 1 ครั้ง 

8 ชั่วโมง รับประทำน 2-3 หยด  
ขึ้นกับบริษัท 

- - 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

IPV  4 เดือน 
 นักเรียนชั้น ป. 1 ให้วัคซีน IPV 1 เข็ม พร้อม OPV ใน

กรณีต่อไปนี้ 

- เด็กที่ได้รับวัคซีน tOPV ** น้อยกว่ำ 3 ครั้ง 
และ ไม่เคยได้รับ IPV 

- เคยได้รับ IPV 1 ครั้ง เมื่ออำยุน้อยกว่ำ 4 เดือน 
(วัคซีน tOPV** มีให้บริกำรถึงวันที่ 22 เม.ย. 2559 
หลังจำกนั้น เปลี่ยนเป็น bOPV***) 
** tOPV = Trivalent OPV เป็นวัคซีนโปลิ โอชนิด

รับประทำน ประกอบด้วย ทัยป์  1, 2 และ 3 
ปัจจุบันยกเลิกกำรใช้แล้ว 

*** bOPV = Bivalent OPV เป็นวัคซีนโปลิโอชนิด 
รับประทำน ประกอบด้วย ทัยป์ 1 และ 3 

8 ชั่วโมง ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23 -26  G 
ยำว 5/8 - 
11/4 นิ้ว 

MMR   
 

   9 เดือน  
 1 ปี 6 เดือน  

(MMR ครั งที่ 2 ปรับเป็นให้ที่อายุ 1 ปี 6 เดือน ตั งแต่
เดือนมกราคม 2564) 

6  ชั่วโมง ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง 
(SC) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

26 G 
ยำว  ½ นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

 นักเรียนชั้น ป. 1 ให้วัคซีนโดยดูจำกประวัติกำร
ได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อหัด (เอ็ม-อำร์/ 
เอ็ม-เอ็ม-อำร์) (MMR/MR) ในอดีต ดังนี้ 

- ไมเ่คย / ไมแ่นใ่จ / ไมท่รำบ  ให้ MMR 1 ครั้ง เมื่อ
เข้ำเรียนชั้น ป.1   

- ไดร้บัมำแลว้ 1 ครัง้ ให้ MMR 1 ครั้ง เมื่อเข้ำเรียน
ชั้น ป.1 (ห่ำงจำกเข็มสุดท้ำย 1 เดือน)   

- ได้รับมำแล้ว 2 ครั้ง ไม่ต้องให้ 
DTP  1 ปี 6 เดือน 

 4 ปี  

8  ชั่วโมง ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23-26 G 
ยำว 5/8 -
11/4 นิ้ว 

JE สำยพันธุ์ 
Nakayama 
(เชื้อตำย) 

 1 ปี ให้จ ำนวน 2 ครั้ง (ห่ำงกัน 1 เดือน) 
 2 ปี 6 เดือน 

8  ชั่วโมง ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง 
(SC) 

• เด็ก <3 ปี ขนำด 0.5 มล. 
• เด็ก >3 ปี ขนำด 1 มล. 

1 มล.หรือ 
3 มล. 

(ในกรณีใช้
กับเด็กอำยุ  

> 3 ปี) 

26 G   
ยำว ½ นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

JE สำยพันธุ์ 
Beijing 
(เชื้อตำย) 

 1 ปี ให้จ ำนวน 2 ครั้ง (ห่ำงกัน 1 เดือน) 
 2 ปี 6 เดือน 

8 ชั่วโมง ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง 
(SC) 

• เด็ก<3 ปี ขนำด 0.25
มล. 
• เด็ก >3 ปี ขนำด 0.5 มล. 

1 มล.หรือ    
3 มล. 

26 G   
ยำว ½ นิ้ว 

LAJE   
(เจอีเชื้อเป็น
อ่อนฤทธิ์) 

 1 ปี  
 2 ปี 6 เดือน 
 นักเรียนชั้น ป.1  
ให้วัคซีนโดยดูจำกประวัติกำรได้รับวัคซีน JE ชนิด
เชื้อตำย/เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ในอดีต ดังนี้  

-  ไมเ่คยไดร้บั ให้ 1 เข็ม เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป.1 แล้ว
ให้เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป. 2 อีก 1 เข็ม (ห่ำงกัน 12 เดือน) 

-  ได ้JE ชนดิเชื้อตำย 1 เขม็ ให้ 1 เข็ม เมื่อเข้ำ
เรียนชั้น ป.1 แล้วให้เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป. 2  อีก 1 เข็ม 
(ห่ำงกัน 12 เดือน) 

-  ได ้JE ชนดิเชื้อตำย 2 เขม็ หรือ ได ้JE ชนดิ
เชื้อเปน็ 1 เข็ม ให้ 1 เข็ม (ห่ำงจำกเข็มสุดท้ำย 12 เดือน)  

-  ได ้JE ชนดิเชื้อตำย 3 เขม็ หรือ ได้ JE ชนดิ
เชื้อเปน็ 2 เข็ม ไม่ต้องให้   

6  ชั่วโมง ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง 
(SC) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

26 G 
ยำว ½ นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

dT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นักเรียนชั้น ป. 1 ให้วัคซีนโดยดูจำกประวัติกำร
ได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อคอตีบและ
บำดทะยัก (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP) ในอดีต ดังนี้ 
 เคยได้รบัวคัซนีที่มสีว่นประกอบของเชื้อคอตบี

และบำดทะยัก (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP) มำครบ 
5 ครัง้ แลว้ ไม่ต้องให้ dT เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป. 1 
 ไมเ่คยไดร้บัวคัซนีที่มสีว่นประกอบของเชือ้คอตบี 

และบำดทะยกั (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP) มำก่อน  
      ให้ dT จ ำนวน 3 ครั้ง โดยให้ dT 2 ครั้ง เมื่อ
เข้ำเรียนชั้น ป. 1 ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เดือน แล้วให้
เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป.2 อีก 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3 ห่ำงจำก
ครั้งที่ 2 อย่ำงน้อย 6 เดือน) 
 เคยไดร้บัวคัซนีที่มสีว่นประกอบของเชื้อคอตบี

และบำดทะยัก (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP) 
มำแลว้ 1 ครัง้  
     ให้ dT จ ำนวน 2 ครั้ง โดยให้ dT 1 ครั้ง เมื่อเข้ำ
เรียนชั้น ป.1 แล้วตำมไปให้ dT เมื่อเข้ำเรียน 
ชั้น ป. 2 อีก 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3 ห่ำงจำกครั้งที่ 2  
อย่ำงน้อย  6 เดือน) 

8  ชั่วโมง  ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23-26  G 
ยำว 5/8 - 
11/4 นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

dT (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เคยไดร้บัวคัซนีที่มสีว่นประกอบของเชื้อคอตบี
และบำดทะยัก (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP) 
มำแลว้ 2, 3 หรือ 4 ครัง้   

  ให้ dT เมื่อเข้ำเรียนชั้น ป.1 อีก 1 ครั้ง 

  
   นกัเรยีนชัน้ ป. 6 ใหว้คัซนี dT ทุกคน จ ำนวน 1 เข็ม 
 
  หญิงมีครรภ ์ ขึ้นกับกำรได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบ
ของเชื้อบำดทะยัก (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP/dT/TT) 
ในอดีต ดังนี้ 
- เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อบำดทะยัก 

(DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP/dT/TT) มำแล้ว 3 ครัง้ 
ครั้งสุดท้ำยไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องให้ dT แต่ให้ dT 
กระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี 
- ไม่ เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อ

บำดทะยัก (DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP/dT/TT)  
มำก่อน ให้ dT 3 ครั้ง ระยะห่ำง 0, 1, 6 เดือน  
และกระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

dT (ต่อ) 
 
 
 

- เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ เชื้อบำดทะยัก 
(DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP/dT/TT) แล้ว 1 ครั้ง  
ให้ dT อีก 2 ครั้ง ระยะห่ำง 0, 6 เดือน และ
กระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี 
- เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของเชื้อบำดทะยัก 

(DTP-HB/DTP-HB-Hib/DTP/dT/TT) มำแล้ว 2 ครั้ ง  
ให้ dT อีก 1 ครั้ง ระยะห่ำงจำกครั้งที่ 2 อย่ำงน้อย 
6 เดือน และกระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี 
- เคยได้รับ DTP/dT/TT มำแล้ว 3 ครั้ง แต่ครั้ง

สุดท้ำยนำนเกิน 10 ปี ให้ dT กระตุ้นอีก 1 ครั้ง  
และกระตุ้น 1 ครั้ง ทุก 10 ปี 
 กลุม่ผูใ้หญค่นทีม่ีอำยลุงท้ำยดว้ย 0 ตั้งแต ่ 
อำย ุ20, 30, 40, 50, 60, 70….ป ี

HPV  นักเรียนหญิงชั้น ป. 5 
- อำยุ 9 - 14 ปี ให้จ ำนวน 2 เข็ม (ระยะห่ำง 0, 6 เดือน) 
- อำยุ ≥15 ปี ให้จ ำนวน 3 เข็ม 
  (ระยะห่ำง 0, 1-2 เดือน, 6 เดือน) 
(กรณีเด็กหญิงไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบกำรศึกษำ 

ให้ฉีดที่อำยุ 11-12 ปี) 

8  ชั่วโมง  ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23-26  G 
ยำว 5/8 - 
11/4 นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

Influenza  บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ  
ที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ 
ตำมฤดูกำล 

 ประชำชนกลุ่มเสี่ยง 
1) หญิงตั้งครรภ์ อำยุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป   
   (ให้บริกำรตลอดท้ังปี) 
2) เด็กอำยุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน  
(หมำยถึง กลุ่มเด็กที่มีอำยุตั้งแต่ 6 เดือนจนถึงอำยุ 
2 ปี 11 เดือน 29 วัน) 
3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด 
หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวำย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่ำงกำรได้รับเคมีบ ำบัด และเบำหวำน 
4) บุคคลที่มีอำยุ 65 ปีขึ้นไป 
5) ผู้พิกำรทำงสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
6) โรคธำลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวม
ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอำกำร) 
7) โรคอ้วน (น้ ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 
กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร) 

8  ชั่วโมง  ฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ 
(IM) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

23-26  G 
ยำว 5/8 - 
11/4 นิ้ว 
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ชนดิวัคซนี อำย ุทีร่บัวคัซีน 
หลงัเปดิขวด/ผสม
แลว้ ใหใ้ชภ้ำยใน

เวลำกีช่ัว่โมง 
วธิกีำรใหว้คัซนี 

ขนำด 
วคัซนีต่อโดส 

ขนำด 
ไซรงิค ์

ขนำด 
เขม็ฉดี 

MR  นักศึกษำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
    ให้จ ำนวน 1 ครั้ง เมื่ออยู่ในชั้นปีที่ 1 

6  ชั่วโมง ฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง 
(SC) 

0.5 มล. 1 มล.หรือ    
3 มล. 

26 G 
ยำว  ½ นิ้ว 

 

หมำยเหตุ : 1. วัคซีนทุกชนิดถ้ำไม่สำมำรถเริ่มให้ตำมก ำหนดได้ ก็เริ่มให้ทันทีที่พบครั้งแรก 
2. วัคซีนที่ต้องให้มำกกว่ำ 1 ครั้ง หำกเด็กเคยได้รับวัคซีนมำบ้ำงแล้ว และไม่มำรับครั้งต่อไปตำมก ำหนดนัดให้วัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันที         
เมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม ่

3. กรณีท่ีใช้เข็ม draw วัคซีน ไม่ควรใช้ เข็มทีใ่หญ่กว่ำเบอร์  21 (เบอร์ 20 และ 18)   
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4. กำรจัดท ำทะเบียนข้อมูลผู้รับบริกำร 
4.1 บันทึก ชื่อ นำมสกุล อำยุ ที่อยู่ ชนิด และ ครั้งท่ีได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้ำหมำย 

 กลุ่มเด็กแรกเกิด   กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน 

 กลุ่มนักเรียนชั้น ป.1  
    นักเรียนหญิงชั้น ป. 5 และ 
    นักเรียนชั้น ป.6 

 กลุ่มหญิงมีครรภ์ 

 กลุ่มผู้ใหญ่คนที่มีอำยุลงท้ำยด้วย 0 ตั้งแต่ 20, 30, 40, 
50, 60, 70….ปี  

 นักศึกษำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข   บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
และประชำชนกลุ่มเสี่ยง 

4.2 บันทึกเลขท่ีวัคซีน (lot.no.) และล ำดับขวดวัคซีนของผู้รับบริกำรในแต่ละรำย เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและ
ติดตำมอำกำรของผู้รับวัคซีนที่ได้ร่วมขวด ร่วม Lot เดียวกับผู้ป่วยที่มีอำกำรรุนแรงหลังได้รับวัคซีน 

รปูที ่6 ตวัอยำ่งกำรจดัเกบ็วคัซนีเพื่อตรวจสอบอำกำรภำยหลงัไดร้ับกำรสรำ้งเสริมภมูิคุม้กนัโรค (AEFI) 

  

  

กำรเกบ็ขวดวคัซนีเพื่อตรวจสอบอำกำรภำยหลงัไดร้ับกำรสรำ้งเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค (AEFI) 
- เก็บเฉพำะขวดวัคซีนชนิดบรรจุหลำยโดส (Multi-dose vaccine vials) ที่เปิดใช้แล้ว หลังจำกให้บริกำรเพ่ือเตรยีมกำร

รองรับอำกำรภำยหลังได้รับกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) 
- เก็บอยู่ในตู้เย็นภำยใต้ระบบลูกโซ่ควำมเย็นที่ได้มำตรฐำน (อุณหภูมิ +2 องศำเซลเซียสถึง +8 องศำเซลเซียส) 

แนะน ำให้วำงไว้ที่ชั้นเหนือช่องแช่ผัก  
- จัดเก็บในกล่องหรือภำชนะท่ีสำมำรถวำงขวดตั้งตรง ไม่ล้มชนกัน เพ่ือป้องกันกำรปนเปื้อน และอยู่ในสภำพที่

สะอำดปรำศจำกเชื้อ 
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- จัดเก็บไว้เพ่ือรอสังเกตอำกำร AEFI เป็นเวลำอย่ำงน้อย 7 วัน หลังจำกนั้นจึงส่งท ำลำยแบบขยะติดเชื้อ  
- ให้เขียนข้อควำมระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นวัคซีนที่เปิดใช้แล้ว ป้องกันกำรสับสนและเพ่ือสำมำรถน ำวัคซีนส่งตรวจ

เมื่อเกิดอำกำรข้ำงเคียงท่ีรุนแรง  
- ส ำหรับวัคซีนขนำดบรรจุขวดละ 1 โดส (Single vial หรือ Prefill syringe) ไม่ต้องก ำหนดล ำดับที่ขวดวัคซีน 

และไม่ต้องเก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้ว เพ่ือตรวจสอบอำกำร AEFI ทั้งนี้หำกเกิด AEFI จะใช้กำรตรวจสอบคุณภำพวัคซีนที่
อยู่ใน Lot number เดียวกัน 

 

5. กำรเตรียมกำรเพื่อกู้ชีพเบื้องต้นแก่ผู้รับวัคซีนกรณีเกิด Anaphylaxis หรือมีอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง 
5.1 กำรเตรียมกำรเพื่อกู้ชีพเบื้องต้นแก่ผู้รับวัคซีนกรณีเกิด Anaphylaxis หรือมีอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง  

 ผู้ฉีดวัคซีนต้องผ่ำนกำรอบรมวิธีกำรกู้ชีพเบื้องต้นอย่ำงน้อยทุก 3 ปี  

 จัดเตรียมสถำนที่ให้ผู้รับวัคซีนนั่งรอภำยหลังได้รับวัคซีน 

 ให้ข้อมูลอำกำรภำยหลังรับวัคซีนที่อำจเกิดขึ้นแก่ ผู้รับวัคซีนหรือผู้ปกครองเด็กที่มำรับวัคซีน 

 ให้ผู้รับวัคซีนนั่งรอเพ่ือสังเกตอำกำรอย่ำงน้อย 30 นำที ภำยหลังได้รับวัคซีน 

 มีแผน/ผังช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับวัคซีนกรณีเกิด anaphylaxis หรือมีอำกำรภำยหลังได้รับวัคซีน 
ที่รุนแรง โดยเฉพำะในส่วนของกำรดูแลระบบทำงเดินหำยใจ และระบบไหลเวียนโลหิต  

 มีแผน/ผังก ำกับกำรส่งผู้ป่วยไปรับกำรรักษำต่อ และสำมำรถส่งต่อผู้ป่วยได้ภำยใน 15 นำทีหลัง 
เริ่มมีอำกำรและได้รับกำรช่วยเหลือปฐมพยำบำลเบื้องต้น  

5.2 แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยภำวะ Anaphylaxis หลังได้รับวัคซีน 
Anaphylaxis เป็นปฏิกิริยำรุนแรงที ่เกิดขึ ้นและด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็วหลังจำกได้รับสิ ่งกระตุ ้น ที่

ก่อให้เกิดอำกำรแพ้อย่ำงรุนแรง ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรเสียชีวิตก่อนได้รับกำรรักษำ  
 

ภำวะ Anaphylaxis ที่เกิดภำยหลังกำรได้รับวัคซีน ระยะเวลำที่เกิดและควำมรุนแรงแตกต่ำงกันได้มำก
ยิ่งเกิดเร็วจะรุนแรงมำก ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเกิดอำกำรหลังจำกที่ได้รับวัคซีนในเวลำเป็นนำที แต่บำงรำยอำจแสดง
อำกำรหลังได้รับวัคซีนไปแล้วหลำยชั่วโมง โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีอำกำรทำงผิวหนังร่วมกับอำกำรทำงระบบทำงเดิน
หำยใจ หรือมีอำกำรแสดงผิดปกติของร่ำงกำย 2 ระบบขึ้นไป ซึ่งได้แก่ 1) ระบบผิวหนัง 2) ระบบทำงเดินหำยใจ  
3) ระบบไหลเวียนโลหิต 4) ระบบทำงเดินอำหำร  

ก่อนให้วัคซีนควรถำมประวัติกำรแพ้ หำกทรำบว่ำผู้ที่ได้รับวัคซีนเคยมีประวัติแพ้ส่วนประกอบในวัคซีน
หรือวัคซีนและมีอำกำรผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตภำยหลังได้รับวัคซีนต้องนึกถึงภำวะ anaphylaxis และให้
กำรรักษำอย่ำงรีบด่วนด้วย adrenaline  

ส ำหรับอำกำรแพ้ที่แสดงออกทำงผิวหนังเพียงอย่ำงเดียวแบบไม่รุนแรง ได้แก่ อำกำรคันผิวหนัง ผื่นแดง
ตำมตัว ลมพิษ และเยื่อบุตำ ปำก จมูกบวม ไม่ท ำให้เกิดอันตรำย สำมำรถรักษำได้ด้วยยำ antihistamine แต่หำก
มีอำกำรเปลี่ยนแปลงต้องพิจำรณำถึงกำรให้ยำ adrenaline ซึ่งเป็นยำหลักท่ีใช้รักษำภำวะ anaphylaxis 
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เกณฑท์ำงคลนิกิส ำหรบักำรวนิจิฉยั Anaphylaxis  
หำกมีข้อใดข้อหนึ่งใน 3 ข้อต่อไปนี้ ถือว่ำผู้ป่วยน่ำจะเป็น Anaphylaxis 
1. มีอำกำรเฉียบพลัน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภำยในเวลำเป็นนำที แต่บำงรำยอำจแสดงอำกำรหลังได้รับวัคซีนไป

แล้วหลำยชั่วโมง อำกำรอำจเกิดขึ้นทำงระบบผิวหนังหรือเยื่อบุของร่ำงกำย (mucosal tissue) หรือทั้งสองอย่ำง เช่น 
มีลมพิษขึ้นทั้งตัว ผื่นแดง คันทั่วตัว บวมบริเวณริมฝีปำก ลิ้น ลิ้นไก่ เพดำนอ่อน เป็นต้น ร่วมกับมีอำกำรอย่ ำงน้อย
หนึ่งอย่ำง ดังต่อไปนี้ 

1.1 อำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ เช่น หำยใจล ำบำก หอบเหนื่อย หำยใจเสียงดังวี๊ด จำกกำรตีบตันของหลอดลม 
เสียงฮ้ืด ตอนหำยใจเข้ำจำกกำรตีบของทำงเดินหำยใจส่วนบน (stridor) มีสมรรถภำพกำรท ำงำนของ
ปอดลดลง เช่น peak expiratory flow (PEF) ลดลง ระดับออกซิเจนในเส้นเลือดลดลง เป็นต้น  

1.2 ควำมดันโลหิตลดลงหรือมีกำรล้มเหลวของระบบต่ำงๆ เช่น เป็นลม อุจจำระรำด ปัสสำวะรำด เป็นต้น 
2.  มีอำกำรมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ ในผู้ป่วยที่สัมผัสกับสำรที่น่ำจะเป็นสำรก่อภูมิแพ้ ภำยใน

เวลำเป็นนำที แต่บำงรำยอำจแสดงอำกำรหลังได้รับวัคซีนไปแล้วหลำยชั่วโมง  
2.1 มีอำกำรทำงระบบผิวหนังและเยื่อบุของร่ำงกำย เช่น ลมพิษทั่วตัว คัน ผื่นแดง ปำกลิ้นและเพดำน

อ่อนบวม เป็นต้น 
2.2 มีอำกำรทำงระบบทำงเดินหำยใจ เช่น หอบเหนื่อย หำยใจมีเสียงวี๊ดจำกหลอดลมที่ตีบตัน เสียงฮ้ืด 

ตอนหำยใจเข้ำ (stridor) มีกำรลดลงของ PEF ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง เป็นต้น 
2.3 ควำมดันโลหิตลดลง หรือมีกำรล้มเหลวของระบบต่ำงๆ เช่น เป็นลม อุจจำระรำด ปัสสำวะรำด เป็นต้น 
2.4 มีอำกำรทำงระบบทำงเดินอำหำร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อำเจียน เป็นต้น 

3. ควำมดันโลหิตลดลง หลังจำกสัมผัสกับสำรที่ผู้ป่วยทรำบว่ำแพ้มำก่อน (ในบำงรำยอำจไม่ทรำบ) ภำยในเวลำ
เป็นนำที หรือหลำยชั่วโมง 

3.1 ในเด็กให้ถือเอำควำมดัน systolic ที่ต่ ำกว่ำควำมดันปกติตำมอำยุ หรือควำมดัน systolic ที่ลดลง
มำกกว่ำร้อยละ 30 ของควำมดัน systolic เดิม*  

3.2 ในผู้ใหญ่ให้ถือเอำควำมดัน systolic ที่น้อยกว่ำ90 mmHg หรือควำมดัน systolic ที่ลดลงมำกกว่ำ 
ร้อยละ 30 ของควำมดัน systolic เดิม 
 

หมำยเหตุ  * ควำมดัน systolic ที่ต่ ำในเด็ก คือ    
                น้อยกว่ำ 70 mmHg ในเด็กอำยุ 1 เดือน ถึง 1 ปี 

                 น้อยกว่ำ 70 mmHg + (2xอำยุเป็นปี) ในเด็กอำยุ 1-10 ปี   
                          น้อยกว่ำ 90 mmHg ในเด็กอำยุ 11-17 ปี 
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ตำรำงที ่2 แสดงอำกำรและอำกำรแสดงของภำวะ Anaphylaxis 
อำกำรและอำกำรแสดง สดัสว่น (รอ้ยละ) 

อำกำรทำงระบบผวิหนัง (Cutaneous) 

- ลมพิษ และเยื่อบุตำ จมูก ปำกบวม (Urticaria and Angioedema) 

- ตัวแดงจำกกำรขยำยตัวของหลอดเลือด (Flush) 

- คันตำมผิวหนัง โดยไม่มีผื่น (Pruritus without rash) 

> 90 
85-90 
45-55 
2-5 

อำกำรระบบทำงเดนิหำยใจ (Respiratory) 

- หำยใจล ำบำก หำยใจเสียงวี้ด (Dyspnea, wheeze) 

- ทำงเดินหำยใจ ส่วนบนบวมซึ่งมักมีอำกำรคัดจมูก เสียงแหบ (Upper airway angioedema) 

- โพรงจมูกอักเสบ ซึ่งมักมีอำกำรคัน คัดจมูก หำยใจไม่สะดวก (Rhinitis) 

40-60 
45-50 
50-60 
15-20 

อำกำรระบบหมนุเวยีนโลหติ (Cardiovascular) 
- วิงเวียน มึนศีรษะ หน้ำมืดเป็นลม ควำมดันโลหิตต่ ำ (Dizziness, syncope, 
hypotension) 

 
30-35 

 
อำกำรระบบทำงเดนิอำหำร (Abdominal) 
- คลื่นไส้ อำเจยีน ถ่ำยเหลว ปวดท้องบิด (Nausea, vomiting, diarrhea, cramping pain)  

 
25-30 

อำกำรอืน่ๆ ทีพ่บ (Miscellaneous) 

- ปวดศีรษะ (Headache) 

- เจ็บกลำงหน้ำอก (Substernal pain) 

- ชัก (Seizure) 

 
5-8 
4-6 
1-2 

ตำรำงที ่3  แสดงควำมรนุแรง/ระยะกำรเปลี่ยนแปลง อำกำรและอำกำรแสดงของ Anaphylaxis 
ควำมรนุแรง/ ระยะกำรเปลีย่นแปลง อำกำรและอำกำรแสดงของ Anaphylaxis 

สัญญำณเตือนเล็กน้อยเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 

อำกำร/อำกำรแสดงรุนแรง 
ที่อำจเสียชีวิตได้ 

- คันที่ผิวหนัง มีผื่นและบวมรอบๆ ต ำแหน่งที่ฉีด เวียนศีรษะ 
มึน รู้สึกร้อนผ่ำวทั่วตัว 

- มีบวมตำมส่วนต่ำงๆ เช่น ปำก หรือหน้ำ มีผิวหนังแดง  
คันตำมผิวหนัง คัดจมูก จำม และมีน้ ำตำไหล 

- มีเสียงแหบ คลื่นไส้ อำเจียน 

- บวมในล ำคอ หำยใจล ำบำก ปวดท้อง 

- หำยใจมีเสียงวี๊ด เสียงฮ้ืดเวลำหำยใจเข้ำ หำยใจล ำบำก  
ควำมดันโลหิตต่ ำ  ชีพจรเบำเร็ว และอำจเต้นผิดปกติ   
มีภำวะช๊อก ไม่รู้สึกตัว  
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แผนผังที ่1 แนวทำงกำรดูแลรักษำ Anaphylaxis 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจพบอำกำร/อำกำรแสดงทำงผิวหนังหรือเยื่อบุต่ำงๆ 
- ผื่น/ผื่นลมพิษ (Rash/urticaria) 
- ตัวแดงจำกกำรขยำยตัวของหลอดเลือด/คันตำมตัว 
  (Flushing/pruritus) 
- เยื่อบุตำ จมูก ปำกบวม (Angioedema) 

มีอำกำรเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว หรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงเข้ำเกณฑ์ anaphylaxis*  

(Rapid/progressive) 

ตรวจวัดสัญญำณชีพเป็นระยะ (Vital signs)     
ได้แก่ นับกำรหำยใจ คล ำชีพจร วัดควำมดันโลหิต 

 

ให้ออกซิเจน เปิดทำงเดินหำยใจให้โล่ง หำกพบ     
สิ่งแปลกปลอมให้เอำออก นอนรำบยกขำสูง         
ให้ adrenaline ทำงกล้ำมเนื้อ ** 
(O2, clear airway, legs up, Adrenaline IM) 
 

- ช่วยหำยใจด้วยแรงดันบวกผ่ำนทำง Ambu bag/ ท่อช่วยหำยใจ/ 
เจำะคอ (Airway function) 
- ท ำกำรกู้ชีพเมื่อผูป้่วยไม่รู้สึกตัว ไม่หำยใจ หรือหำยใจเฮือก รว่มกับ
คล ำชีพจรไม่พบ (CPR) 
- ให้สำรน้ ำทำงหลอดเลือด ให้เพยีงพอ (Maintain circulatory 
volume) 
- ให้ adrenaline ทำงหลอดเลือด** (adrenaline IV) 

ตรวจประเมินอำกำรอย่ำงใกล้ชิดเป็นระยะ * หำกพบ 
- มีอำกำรหำยใจล ำบำก (Respiratory difficulty) 
- ระบบหมุนเวียนโลหิตล้มเหลว (Circulatory collapse) 

ตรวจพบควำมดันโลหิตต่ ำ (    BP)* 

ตรวจพบควำมดันโลหิตต่ ำลง* (         BP) 

ให้สำรน้ ำชนิดพิเศษ และพิจำรณำให้ยำเพิ่มควำมดันโลหิต 
(plasma expander+/- vasopressors) 

หำยใจมีเสียงว๊ีดไม่ดีขึ้น (Wheezing) 

ให้ยำขยำยหลอดลมโดยกำรพ่น (Inhaled beta-agonist) 

ป้องกันกำรเกิดซ้ ำ (Prevention of recurrence) 

หมำยเหต ุ - กรอบเส้น                      คือ ผู้ฉีดวัคซีนต้องสำมำรถให้กำรดูแลเบื้องต้นได ้
               กรอบเส้น                     คือ ให้กำรดูแลภำยใต้กำรควบคุมของแพทย์ 
               - *    คือ ดูเกณฑ์กำรวินิจฉัยภำวะ anaphylaxis และตำรำงที่ 2 ประกอบ 
              -  **  คือ ให้ยำภำยใต้ค ำแนะน ำของแพทย ์

ให้ยำ antihistamine  
ให้ยำ corticosteroid 
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 6. กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยำที่จ ำเป็นในกำรกู้ชีพ 
 

มีอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น ดังนี้  

 Ambu bag ส ำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 

 Oxygen face mask ส ำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 

 Set IV fluid  

 Normal saline หรือ Ringer’s lactate 

 Adrenaline (ก่อนฉีดทุกครั้งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกแพทย์ก่อน)   

 Endotracheal tube (ท่อช่วยหำยใจ) ส ำหรับเด็ก และผู้ใหญ่อย่ำงน้อยควรมี เบอร์ 3.5     
และเบอร์ 4 ไว้ส ำหรับเด็ก 

 Laryngoscope ส ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
 

 
7. กำรติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้มำรับวัคซีนตำมเกณฑ์ 

 

7.1 มีทะเบียนติดตำมกำรได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นปัจจุบัน 
7.2 มีกำรบันทึกวันที่กลุ่มเป้ำหมำยได้รับวัคซีนทั้งที่ได้รับจำกสถำนบริกำรตนเองและสถำนบริกำรอ่ืน 
7.3 มีระบบติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ไม่มำรับวัคซีนตำมนัด 
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ตอนที่ 3 มำตรฐำนกำรบันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
ปัจจุบันกระทรวงสำธำรณสุข โดยกองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

และส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ก ำหนดให้สถำนบริกำรจัดเก็บข้อมูลกำรให้บริกำรตำมกิจกรรม
สำธำรณสุขเป็นรำยบุคคล (Individual record) ผ่ำนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 43 แฟ้มมำตรฐำน และ
ก ำหนดให้มีกำรส่งฐำนข้อมูล ไปรวบรวมที่คลังข้อมูลสุขภำพระดับจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มีควำมครบถ้วนถูกต้อง สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนในทุกระดับได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ หน่วยบริกำรที่ให้วัคซีนแก่ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จ ำเป็นต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในกำร
บันทึกข้อมูลในงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคตำมมำตรฐำน ดังนี้ 

1. กำรบนัทกึข้อมลูในงำนสรำ้งเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค 

 รหัสวัคซีนที่ใช้ตรงตำมรหัสมำตรฐำนที่กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) ก ำหนด 
  มีกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรวัคซีนทุกชนิดเป็นรำยบุคคลในแฟ้ม EPI ดังนี้ 

 กลุ่มเด็กแรกเกิด : วัคซีน BCG และ HB  

 กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน : วัคซีน DTP-HB-Hib, Rota, DTP, OPV, IPV, MMR และ LAJE 

 กลุ่มเด็กนักเรียน ชั้น ป.1 : วัคซีน  MMR, dT, OPV, IPV, BCG, HB, LAJE (ขึ้นกับประวัติ 
กำรได้รับวัคซีนในอดีต) 

 กลุ่มเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 : วัคซีน HPV 

 กลุ่มเด็กนักเรียน ชั้น ป.6 : วัคซีน dT 

 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ : วัคซีน dT และ Influenza 

 กลุ่มผู้ใหญ่ : วัคซีน dT ในผู้ใหญ่ที่มีอำยุ 20, 30, 40, 50, 60 ปีขึ้นไป  
                  : วัคซีน MR ส ำหรับนักศึกษำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
 : วัคซีน Influenza ในบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และประชำชนกลุ่มเสี่ยง 

 ตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรให้ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น Print out รำยงำนมำตรวจสอบกับ
ทะเบียนให้บริกำร หรือตรวจสอบจำก family folder เปรียบเทียบกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 

 บันทึกวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้รับวัคซีนไม่มำตำมนัด ให้บันทึกเลื่อนนัดเพื่อรับวัคซีนครั้งต่อไป 
 เมื่อบันทึกข้อมูลผู้รับบริกำรวัคซีนครบทุกคนแล้วให้ Print out รำยงำนเก็บไว้  
 บันทึกรำยละเอียดผู้รับวัคซีนในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีนจำกสถำนบริกำรอื่น มำลงในคอมพิวเตอร์

โดยบันทึกสถำนที่รับวัคซีนในช่อง “ที่อ่ืน”  
 กำรติดตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้มำรับวัคซีนตำมเกณฑ์ 
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ตำรำงที ่3 กำรตรวจสอบกลุม่เปำ้หมำยและวคัซนีที่ก ำหนดตำมแผนงำนสร้ำงเสริมภมูิคุม้กนัโรค 

กลุม่เป้ำหมำย  วคัซนีที่ก ำหนดตำมแผนงำนสรำ้งเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค 
 1. เด็กอำยุครบ 1 ปี  วัคซีน BCG, HB, DTP-HB-Hib3, OPV3, IPV, Rota และ MMR1 

 2. เด็กอำยุครบ 2 ปี วัคซีน BCG, HB, DTP-HB/DTP-HB-Hib3, IPV, OPV3, Rota, MMR1, LAJE1, 
DTP4 และ OPV4  

 3. เด็กอำยุครบ 3 ปี วัคซีน BCG, HB, DTP-HB/DTP-HB-Hib3, IPV, OPV3, MMR1, LAJE1-2, 
DTP4, OPV4 และ MMR2 

 4. เด็กอำยุครบ 5 ปี วัคซีน BCG, HB, DTP-HB3, IPV, OPV3, MMR1, JE1-3 หรือ LAJE1-2, DTP4, 
OPV4, MMR2, DTP5 และ OPV5 

 

 
2. กำรติดตำมประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับพื้นที่ 

จำกสถำนกำรณป์ัจจุบันทีม่ีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงหน่วยงำน มีบุคลำกรใหม่ที่รับผิดชอบงำนด้ำนวัคซีน ทั้งใน
หน่วยงำนส่วนกลำงและภูมิภำค และปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนหลำยด้ำน รวมทั้งจำกกำรระบำดของโควิด 19  
ได้ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรวัคซีนขั้นพ้ืนฐำน และภำระงำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเป็นอย่ำงมำก 
ส ำหรับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคผู้ประเมินส่วนกลำงและระดับเขตได้ร่วมกันประเมิน
อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ หน่วยงำนที่รับกำรประเมินประกอบด้วยคลังวัคซีนระดับอ ำเภอ หน่วยบริกำร 
ในโรงพยำบำลแม่ข่ำยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล โดยยังพบกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและลูกโซ่ควำมเย็น 
กำรให้บริกำรวัคซีน และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในระดับหน่วยบริกำรบำงแห่งยังไม่ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด  
จึงควรมีกำรติดตำมประเมินอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค
เข้ำกับกำรประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ (HA) เพ่ือให้คงรักษำระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ เป็นกำรควบคุมก ำกับให้มีกระบวนกำรท ำงำนและผลปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดของแผนงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันไม่ให้โรคติดต่อที่มีแนวโน้มลดลงหรือหมดไปแล้ว 
กลับมำระบำดขึ้นใหม่จนเป็นปัญหำที่ส ำคัญทำงสำธำรณสุขของประเทศต่อไป  
 2.1 โรงพยำบำลแม่ข่ำย (CUP) และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (ระดับหน่วยบริกำร) โดยผู้รับผิดชอบ 
งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับหน่วยบริกำร หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น 
กำรให้บริกำรวัคซีน กำรจัดท ำทะเบียนรำยงำน ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรวัคซีนตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคและแนวทำงที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินมำตรฐำนฯ ของหน่วยงำนตนเอง (Self-assessment) 
สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนฯ ในระดับหน่วยบริกำร เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ คงรักษำระดับมำตรฐำน 
สำมำรถปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งเตรียมรองรับกำรประเมินมำตรฐำนฯ  
จำกคณะผู้ประเมินมำตรฐำนฯ ในระดับอ ำเภอ จังหวัด และเขต 



 มาตรฐานการด าเนนิงานสรา้งเสรมิภมูิคุม้กนัโรค ป ี2566 37 
 

 2.2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและคลังวัคซีนระดับอ ำเภอ (ระดับอ ำเภอ) ตรวจสอบควบคุมก ำกับ 
กำรเบิก-จ่ำยวัคซีนที่ใช้ในงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถำนบริกำรในเครือข่ำยหลักประกันสุขภำพ เพ่ือให้กำรเบิก-
จ่ำยวัคซีนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและโรงพยำบำลแม่ข่ำย (CUP) นิเทศ 
ติดตำมประเมินมำตรฐำนฯ ของสถำนบริกำรในเครือข่ำย และขอควำมร่วมมือสรุ ปรำยงำนผลกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับอ ำเภอที่ด ำเนินกำรทั้งหมดส่งไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด  
 2.3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (ระดับจังหวัด) จัดท ำแผนกำรนิเทศ ติดตำมประเมินมำตรฐำน
ด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสถำนบริกำรระดับต่ำงๆ โดยประเมินมำตรฐำนฯ ที่คลังวัคซีนระดับอ ำเภอ
และสุ่มสถำนบริกำรในแต่ละอ ำเภออย่ำงน้อย 1 แห่ง/อ ำเภอ และขอควำมร่วมมือสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน 
กำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระดับจังหวัดที่ด ำเนินกำรทั้งหมดส่งไปยังส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค  
ในเขตท่ีรับผิดชอบ  
 2.4 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (ระดับเขต) นิเทศ ติดตำม
ประเมินมำตรฐำนฯ อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของจังหวัดในเขต และขอควำมร่วมมือรวบรวมสรุปรำยงำนผลกำรประเมิน
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่ด ำเนินกำรโดยจังหวัดและเขตที่ด ำเนินกำรทั้งหมดส่งให้กลุ่มงำน
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค และแผนงำนโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  

 
แบบประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่   
 1. แบบประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังอ ำเภอ กำรบริหำร

จัดกำรวัคซีนและระบบลูกโซ่ควำมเย็น (ฝ่ำยเภสัชกรรม รพศ. / รพท. และ รพช.)  
 2. แบบประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริกำร 

(โรงพยำบำล / โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ ศูนย์สุขภำพชุมชน (PCU))   
 
*********************************************************************** 

                                  


