
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
เรื่อง การเกบ็กลับและทําลายวัคซีน 

 
 

งานเภสัชกรรม 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสมีา 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดทําโดย  อนุมัติโดย 

1.  นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง   

2.  นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์  นายแพทยธ์ีรวัฒน์ วลัยเสถียร 
3.  นางสุพรรณี เลาธรุกิจ  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559  จังหวัดนครราชสีมา 
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คํานํา 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บกลับและทําลายวัคซีน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
ฉบับนี้ได้ดําเนินการปรับปรุงโดยนําหลักเกณฑ์ด้านการเก็บกลับและทําลายวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน สาม
สายพันธ์ุ Trivalent OPV มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางกรอบการจัดทํา  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  และสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนกระบวนการอย่างมีมาตรฐานตามลําดับก่อน – 
หลัง  เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่เกิดความสับสน ลดความ
ซ้ําซ้อน ซึ่งเนื้อหาการปฏิบัติงานนี้จะระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบ และสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานการเก็บกลับและทําลายวัคซีน สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการดําเนินงานการเก็บกลับ
และทําลายวัคซีน  และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บกลับและทําลาย
วัคซีนทุกท่าน ไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา 
งานเภสัชกรรม สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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คู่มือการปฏบิัติงานเรื่อง การเก็บกลับและทําลายวัคซีน 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
เพื่อให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บกลับและ

ทําลายวัคซีน สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการเก็บกลับและทําลายวัคซีนให้ถูกต้องตามแนวทางที่
การบริหารจัดการวัคซีนและการเก็บกลับ ทันเวลา และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
2. ขอบเขต  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในขั้นตอนของการการเก็บกลับและทําลายวัคซีน  
 
3. ข้อกําหนดที่สําคัญ 
 

ขั้นตอน เอกสารและการดําเนนิการ 
ระยะเตรียมการ 

1. ประชุมช้ีแจงสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องทกุระดับ 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลือ่นการเก็บกลับและ
ทําลายวัคซีนในระดับจังหวัด 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคลังวัคซีน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ปี 2552 (ภาคผนวก 8.5.1) 

 

 
1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความรูค้วามเข้าใจใหผู้้ปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขบัเคลื่อนการเก็บ

กลับและทําลาย 
3. ตรวจสอบจํานวนคงคลังของวัคซีนที่จะทําลาย 

 

ระยะดําเนินการ 
1. การเก็บรวบรวมวัคซีน 

- ระดับหน่วยบริการ 
- คลังวัคซีนโรงพยาบาล 

 
 

 
 
ระดับหน่วยบริการ 

1.1 เก็บรวบรวมวัคซีนที่จะทําลายทั้งที่เปิดใช้
แล้ว และยังไมไ่ด้เปิดใช้ทั้งหมด 

1.2 นับจํานวนขวดวัคซีน โดยแยกระหว่างขวด
วัคซีนที่เปิดใช้ และขวดที่ยังไม่เปิดใช้ 

1.3 นําถุงขวดวัคซนีที่แยกระหว่างขวดที่เปิดใช้แล้ว
และยังไมไ่ด้เปิดใช้ ใสใ่นถุงขยะติดเชื้อสีแดง
แล้วติดsticker ที่ถุงขยะติดเชื้อสีแดง 

1.4 กรอกข้อมลูในแบบเก็บวัคซีนทีจ่ะทําลายส่งคลงั
วัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ 
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ขั้นตอน เอกสารและการดําเนนิการ 
คลังวัคซีนโรงพยาบาล 
1.1 ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลทุกแห่งเก็บรวบรวม

ขวดวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ทั้งหมดในคลังวัคซีนไว้
ในถุงขยะติดเชื้อสีแดง 

1.2 กรอกข้อมูลในแบบเก็บรวบรวมวัคซีนเพื่อ
เตรียมส่งทําลาย  

2. การรับวัคซีนจากหน่วยบริการและการส่งทําลายวัคซีน
ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 
 
 
 
 

 

2.1  เภสัชกรที่เป็นผู้รับผิดชอบคลังวัคซีนและเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและ
ทําลายวัคซีนตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลทีแ่ต่ละหน่วยบริการจัดส่ง พร้อมทั้งลงนาม
การตรวจรับในแบบเกบ็รวบรวม 

2.2  คลังวัคซีนโรงพยาบาลนําส่งวัคซีนพร้อมทั้ง
แบบเก็บรวบรวมวัคซีนที่จะทําลายส่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. การทําลายวัคซีน 
 

3.1 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่
หน่วยงานต่างๆ จัดส่งมา พรอ้มทั้งให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและทําลาย
วัคซีนลงนามการตรวจรับในแบบเก็บรวบรวม
วัคซีน ส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3.2 สรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลายลงในแบบการ
ทําลายวัคซีนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3.3 จัดส่งวัคซีนไปทําลาย ณ เตาเผาขยะติดเชื้อ 
ทั้งนี้ ต้องทําลายวัคซีนโดยมีตัวแทน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บกลับและ
ทําลายวัคซีนอยู่ร่วมเป็นพยานอย่างน้อย 1 คน 

 
 
 
5. ระบบติดตามประเมินผล  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสรุปผลการทําลายวัคซีน และส่งต่อไปยัง สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่อยู่
ในเขตรับผิดชอบเพื่อรายงานให้คณะกรรมการระดับเขตและกระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป 
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6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการเก็บกลับและทาํลายวัคซีน มขีั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1.  
 
 
 

ส่วนกลาง กําหนดแผนในการ
เก็บกลับและทําลายวัคซีน 
 

 - สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 
- งานวัคซีน 
สคร. 

หนังสือแจ้งจาก
สํานักโรคติดต่อ
ท่ัวไป กรมควบคุม
โรค 

2.  
 
 
 

จัดประชุมชี้แจงและทําหนังสือ
ชี้แจงการเกบ็กลับและทําลาย
วัคซีนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

1. จัดประชุมชีแ้จงผู้
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องทุก
ระดับท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2. ทําหนังสือชี้แจงการ
เก็บกลับและทําลาย
วัคซีน 

- สํานัก
โรคติดต่อทั่วไป 
กรมควบคุมโรค 
- งานวัคซีน 
สคร. 
- สสจ. 

เอกสารชี้แจงแนว
ทางการเกบ็กลับ
และทําลายวัคซีน  

3.   
 
 
 
 
 
 
 

แต่ละจังหวัดดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการเก็บ
กลับและทําลายวัคซีนในระดับ
จังหวัด 

1. มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการเก็บ
กลับและทําลาย
วัคซีนในระดับ
จังหวัด 

 

สสจ. คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการเก็บ
กลับและทําลาย
วัคซีนในระดับ
จังหวัด 
 

4.  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบคลัง
วัคซีนตรวจสอบจํานวนคงคลัง
ของวัคซีนที่จะทําลายท่ียัง
ไม่ได้เปิดใช้ก่อนวันหมดอายุ
และเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงดําเนินการ
ตรวจสอบและรับรองปริมาณ
วัคซีนคงคลัง หลังจากการ
ตรวจสอบแล้วให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งให้
จําหน่ายโดยวิธีการทําลายวัคซีน
ส่งสสจ. 

หนังสือบันทึกข้อความ
รายงานพิจารณาสั่งให้
จําหน่ายโดยวิธีการ
ทําลายวัคซีน 

เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบคลัง
วัคซีน 

- หนังสือบันทึก
ข้อความรายงาน
พิจารณาสั่งให้
จําหน่ายโดย
วิธีการทําลาย
วัคซีน 

- ทะเบียนรับ-จ่าย
วัคซีน 

กําหนดแผนในการ
เก็บกลับและ
ทําลายวัคซีน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนการเก็บ
กลับและทําลาย
วัคซีนในระดับ

จังหวัด 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
คลังวัคซีน ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ.2535 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

7) ปี 2552 

ชี้แจงสร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้ผู้ปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 
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ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งที่ต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

5.  ระดับหน่วยบริการ 
- เก็บรวบรวมวัคซีนที่จะ

ทําลายท้ังที่เปิดใช้แล้ว และ
ยังไม่ได้เปิดใช้ท้ังหมดส่ง
คลังวัคซีนโรงพยาบาล 

คลังวัคซีนโรงพยาบาล 
- ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ทุกแห่งเก็บรวบรวมขวด
วัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้
ท้ังหมดในคลังวัคซีนไว้ในถุง
ขยะติดเชื้อสีแดง 

- กรอกข้อมูลในแบบเก็บ
รวบรวมวัคซีนเพื่อเตรียมส่ง
ทําลาย 

สถานพยาบาลเอกชน 
- ติดต่อบริษัทท่ีจําหน่ายเพื่อ

ทําการแลกเปลี่ยนวัคซีน 
- เก็บรวบรวมส่งสสจ. 

- นําถุงขวดวัคซีนที่
แยกระหว่างขวดที่
เปิดใช้แล้วและยัง
ไม่ได้เปิดใช้ ใส่ในถุง
ขยะติดเชื้อสีแดง
แล้วติดsticker ท่ี
ถุงขยะติดเชื้อสีแดง

- กรอกข้อมูลในแบบ
เก็บวัคซีนที่จะ
ทําลายสง่คลังวคัซีน
โรงพยาบาลอําเภอ 

 
 

ฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

แบบฟอร์มการเกบ็
วัคซีนที่จะทําลาย 

6.  เภสัชกรที่เป็นผู้รับผิดชอบคลัง
วัคซีนและเป็นคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการเก็บกลับและ
ทําลายวัคซีนตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลท่ีแต่ละ
หน่วยบริการจัดส่ง พร้อมทั้งลง
นามการตรวจรบัในแบบเก็บรวบรวม
วัคซีนส่ง สสจ. 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลวัคซีนที่แต่ละ
หน่วยบริการจัดส่ง 
พร้อมทั้งลงนามการ
ตรวจรบัในแบบเกบ็
รวบรวมวคัซีน 

ฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

แบบฟอร์มการเกบ็
วัคซีนที่จะทําลาย 

7.  
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
เก็บกลับและทําลายวัคซีนลง
นามการตรวจรับในแบบเก็บ
รวบรวมวัคซีน ส่งสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  

- สรุปปริมาณวัคซีนที่ทําลายลง
ในแบบการทําลายวัคซีนของ
สสจ. 

- จัดส่งวัคซีนไปทําลาย ณ 
เตาเผาขยะติดเชื้อ 

ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนด 

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
เก็บกลับและ
ทําลายวัคซีน 

- แบบเก็บรวบรวม
วัคซีน 

- แบบการทําลาย
วัคซีน 

- รายงานสรุปผล
การทําลายวัคซีน

 
การเก็บรวบรวม

วัคซีน 
 

 

การรับวัคซีนจาก
หน่วยบริการและการ
ส่งทําลายวัคซีนไปยัง
สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 

 

การทําลายวัคซีน 
 

จุดสิ้นสุด 
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เอกสารแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
1. แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนเพื่อการเก็บและทําลาย 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ปี 2552 

3. ทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน 

4. แบบเกบ็รวบรวมส่งคลังวัคซีนโรงพยาบาลอําเภอ   

5. แบบเกบ็รวบรวมวัคซนีส่งสํานกังานสาธารณสขุจังหวัด 

6. แบบการทําลายวัคซีนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

7. รายงานสรุปผลการทําลายวัคซีน 

 
 
 
 


