
 

งานโรคติดต่อ (Cluster CD) กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
แนวทางการให้บริการวัคซีนเอชพีว ี

 
 
 
 
 
 

 
 

จัดทําโดย ทบทวนโดย อนุมัติโดย 
 
 
 

นางสาวพัชรภร คอนจํานงค์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
 
 

นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง 
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

 
 
 

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร 
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่9 

นครราชสีมา 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันที่            สิงหาคม 2560 
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คํานํา 

 
 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการวัคซีนเอชพีวี สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ฉบับน้ี
ได้ดําเนินการปรับปรุงโดยนําหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการวัคซีนเอชพีวี กรมควบคุมโรค มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการวางกรอบการจัดทํา ซึ่งวัคซีนเอชพีวีถือเป็นวัคซีนใหม่ที่ถูกนํามาใช้ ในกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน
หญิง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
ระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 และสามารถปฏิบัติได้ตามข้ันตอนกระบวนการอย่างมีมาตรฐานตามลําดับก่อน – 
หลัง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสับสน ลดความ
ซ้ําซ้อน ซึ่งเน้ือหาการปฏิบัติงานน้ีจะระบุถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ผู้รับผิดชอบ และสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการวัคซีนเอชพีวี สํานักงานป้องกันควบคุม
โรคท่ี 9 นครราชสีมา  ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบริการเขตสุขภาพที่ 9 ในการ
ดําเนินงานการให้บริการวัคซีนเอชพีวีและขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการ
ให้บริการวัคซีนเอชพีวี ทุกท่าน ไว้  ณ  โอกาสน้ี 
 
 
 
 

ผู้จัดทํา 
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คู่มือการให้บริการวัคซีนเอชพีว ี
 

1. วัตถุประสงค์  
 
เพ่ือให้สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการวัคซนี

ใหม่ในนักเรียนในเขตสุขภาพที่ 9 สําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

2. ขอบเขต  
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี จะกล่าวถึงเฉพาะในขั้นตอนของแนวทางการดําเนินงานให้วัคซีนเอชพีวี  

 

3. ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
ขั้นตอน เอกสารและการดําเนนิการ 

ระยะเตรียมการ 
1. ประชุมช้ีแจงสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติที่

เก่ียวข้องทกุระดับ 
2. หน่วยบริการเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความรูค้วามเข้าใจใหผู้้ปฏิบัติ

ที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
2. ตรวจสอบจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับ

วัคซีน 

ระยะดําเนินการ 
1. การเบิกจ่ายวัคซีน 
2. การเตรียมการให้บริการเบิกวัคซีน 

 

 
1. แบบฟอร์มเบิก-จ่ายวัคซีน  
2. ประมาณการกลุ่มเป้าหมายทีต้่องได้รับวัคซีน 

 
ระยะหลังดําเนินการ 

1. รายงานผลการให้บริการวัคซนีเอชพีวี 
2. การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนเอชพีวี 

 
1. รายงานผลการให้บริการวัคซนีเอชพีวี 
2. รายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน

เอชพีวี 

 
 
5. ระบบติดตามประเมินผล  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสรุปรายงานผลการให้บริการวัคซีนเอชพีวีและส่งต่อไปยัง สํานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการระดับเขตและกรมควบคุมโรคทราบต่อไป 
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6. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการเก็บกลับและทาํลาย มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 

ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

1.  
 
 
 

ส่วนกลางกําหนดแผนในการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูกเอชพีวี 
 

 - กองโรค
ป้องกันด้วย
วัคซีน 
 กรมควบคุมโรค
- งานวัคซีน 
สคร. 
 
 

กองโรคป้องกันด้วย
วัคซีน กรมควบคุม
โรค 

2.  
 
 
 

จัดประชุมชี้แจงและทําหนังสือ
ชี้แจงแนวทางการให้บริการเอชพี
วีเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ผู้
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ  

1. จัดประชุมชีแ้จงผู้
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องทุก
ระดับ 
2.ส่งหนังสือชี้แจงแนว
ทางการให้บริการเอช
พีวี 

- กองโรค
ป้องกันด้วย
วัคซีน กรม
ควบคุมโรค 
- งานวัคซีน 
สคร. 
- สสจ. 
 
 

เอกสารชี้แจงแนว
ทางการให้บริการ
เอชพีวี 

3.   
 
 
 
 
 
 
 
 

คาดประมาณจํานวนเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย 
1. กรอกขอ้มูลเพ่ือเบิกวัคซีนเอช
พีวีพร้อมกับวัคซีนอ่ืนใน
แบบฟอร์ม ว.3/1  
• เข็มท่ี 1 ให้เบิกในรอบการเบิก
วัคซีนเดือน พ.ค.- มิ.ย. เพ่ือนํา 
มาใช้ให้บริการเดือน มิ.ย. - ก.ค. 
• เข็มท่ี 2 ให้เบิกในรอบการเบิก
วัคซีนเดือน พ.ย.- ธ.ค. เพ่ือนํา 
มาใช้ให้บริการเดือน ธ.ค. - ม.ค. 
2. ส่งแบบฟอร์ม ว.3/1 ตาม
ระบบปกต  ิในเวลาที่กา หนด  
• รพ.สต. ส่งให้ สสอ.   
• หน่วยบริการในโรงพยาบาล ส่ง
ให้ฝ่ายเภสัชกรรมของ
โรงพยาบาลแม่ข่าย  
 
 

รายงานจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 

 

PCU 
โรงพยาบาล 
และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล 

รายงานจํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนหญิง ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5
 

กําหนดแผนในการ
ให้บริการเอชพีวี 

ชี้แจงสร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้ผู้ปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

หน่วยบริการระดับ 
PCU โรงพยาบาล 
และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล
เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
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ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

4.  ตรวจสอบข้อมูลการเบิกวัคซีน
ในแบบฟอร์ม ว.3/1 ของทุก 
รพ.สต.  
- ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลการเบิก  
- ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของการเบิก ต้องสัมพันธ์กับจํา 
นวนเด็กกลุ่มเป้าหมายท่ีจะให้ 
บริการจริง   
- จํานวนวัคซีนคงเหลือใน
หน่วยบริการ 
- การเบิกเข็มท่ี 2 ต้อง
สอดคล้องกับจํานวนเด็กท่ีได้รับ
วัคซีนในเข็มท่ี 1 หากพบว่าไม่มี
ความสอดคล้อง ขอให้สอบถาม
กลับไปยังหน่วยบริการ  
รวบรวม แบบฟอรม์ ว.3/1 ส่ง
ให้ฝ่ายเภสัชกรรมของ
โรงพยาบาลแม่ข่าย

ตรวจสอบข้อมูลการ
เบิกวัคซีนใน
แบบฟอร์ม ว.3/1 
ของทุก รพ.สต.  
 

ฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

สรุปผลการ
ตรวจสอบข้อมูล
การเบิกวัคซีนใน
แบบฟอร์ม ว.3/1 
ของทุก รพ.สต.  

 

5.  การเบิกและรับวัคซีน  
1. Key on hand และจํานวน
วัคซีนท่ีต้องการใช้ในระบบ 
VMI ตามกําหนดการเบิกวัคซีน
นักเรียน  
• เข็มท่ี 1 ให้ Key ขอ้มูลช่วง
เดือน พ.ค. – มิ.ย.  
• เข็มท่ี 2 ให  ้Key ขอ้มูลช่วง
เดือน พ.ย. – ธ.ค.  
• พิเศษ : การเบิกคร้ังแรกให้ 
Key zero on hand 
 (On hand เป็นศูนย์)              
และคร้ังต่อๆไปให้ Key on 
hand ตามจํานวนคงคลงัจริง 
2. GPO จัดส่งวัคซีนให้คลัง
วัคซีนในโรงพยาบาล 
 • เข็มท่ี 1 จัดส่งใหชฎ้วงเดือน 
มิ.ย. – ส.ค.  
• เข็มท่ี 2 จดัส่งให้ช่วงเดือน 
ธ.ค. – ม.ค.  
3. เม่ือดําเนินการตรวจรับ
วัคซีนเสร็จ ให้รีบนําวัคซีนเข้า
ตู้เย็นทันที 

แบบฟอร์มเบิกวัคซีน 
ว.3/1 

 

ฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

แบบฟอร์มเบิก
วัคซีน ว.3/1 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
คลังวัคซีน บันทึก

ข้อมูลการเบิกวัคซีนเอช
พีวีนักเรียน ในระบบ 

VMI 

 
สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ 
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ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

6.  การจ่ายวัคซีนให้หน่วยบริการใน
เครือข่าย  
1.พิจารณาจ่ายจากข้อมูลการ
เบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 
ท้ังนี้ต้องตรวจสอบข้อมูลการเบิก
วัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 ของ
หน่วยบริการในโรงพยาบาล เช่น
เดียวกับสสอ.  
2. ตรวจสอบความครบถ้วนของ
ข้อมูลการเบิก ความสอดคล้อง
ของการเบิก ต้องสัมพันธ์กับจํา 
นวนเด็กกลุ่มเป้าหมายท่ีจะให้   
บริการจริง จํานวนวัคซีนคงเหลือ
ในหน่วยบริการ  
3. การเบิกเข็มท่ี 2 ต้อง
สอดคล้องกับจํานวนเด็กท่ีได้รับ
วัคซีนในเข็มท่ี 1 หากพบว่า ไม่มี
ความสอดคล้อง ขอให้สอบถาม
กลับไปยังหน่วยบริการ  
4. สุ่มตรวจสอบขอ้มูลการเบิก
วัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 ของ 
รพ.สต. แต่ละรอบการให้วัคซีน
เอชพีวี 
 

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลวัคซีนแต่ละ
หน่วยบริการ 

ฝ่ายเภสัชกรรม
โรงพยาบาล 

แบบฟอร์มการเบกิ
วัคซีน ว.3/1 

7.  
 
 
 
 
 

1. เตรียมอุปกรณ์สําหรับ
ให้บริการวัคซีน  

- อุปกรณ์ฉีดวัคซีน 
- เอกสารสําหรับบันทึกการ

ให้บริการวัคซีน 
2. เตรียมสถานท่ีสําหรับ
ให้บริการวัคซีน 
3. การให้บริการ  
- การตรวจสอบซักประวัติ และ

ประเมินคัดกรอง 
- การเตรียมวัคซีน  
- การฉีดวัคซีน 
- การสังเกตอาการหลังได้รับ

วัคซีน  
- บันทึกผลการให้บริการ 
 

ให้บริการฉีดวัคซีนได้
ตามมาตรฐานอย่าง
ถูกต้องปลอดภัย 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการของ PCU 
โรงพยาบาล และ
รพ.สต. 

- ทะเบียนผู้มารับ
บริการ  
- แบบบันทึก
สุขภาพนักเรียน 
(สศ.3) 
- โปรแกรมข้อมูล
สุขภาพ 43 แฟ้ม 

การเตรียมการ
ให้บริการเบิกวัคซีน 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
คลังวัคซีน จ่ายวัคซีน
ให้หน่วยบริการใน

เครือข่าย 
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ขั้นตอน 
ท่ี 

ผังกระบวนงาน รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพ/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารอ้างอิง 

  การรายงานผลการให้บริการ
วัคซีนเอชพีวี 
การรายงานผลความครอบคลุม 
การได้รับวัคซีนเอชพีวี  
(รายอําเภอ) 2 รอบ คือ  
- ปลายไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน  
- ปลายไตรมาส 2 ของ
ปีงบประมาณถัดไป 

การรายงานครบถ้วน 
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการของ PCU 
โรงพยาบาล และ
รพ.สต. 

รายงานผลการ
ให้บริการวัคซีนเอช
พีวี 

  การเฝ้าระวังอาการภายหลัง
ได้รับวัคซีน 
- เม่ือพบผู้ป่วยเข้าได้กับนิยาม 
AEFI แจ้ง SRRT ในหน่วยงาน
ทันที สอบสวนเบ้ืองต้นผู้ป่วย 
AEFI โดยใช้แบบสอบสวน AEFI1 
ภายใน 24 ชม. รายงาน สสจ.
ภายใน 48 ชม. 
- กรณีร้ายแรง ใช้แบบสอบสวน 
AEFI2 และให้รายงานทันที ได้แก่ 
1) ตาย  
2) เป็นผู้ป่วย admit และสงสัย
ว่าเกิดจากวัคซีน 
3) ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
4) ประชาชนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ
วัคซีน 

ระบบเฝ้าระวังอาการ
ภายหลังได้รับวัคซีน 

เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริการของ PCU 
โรงพยาบาล และ
รพ.สต. 

รายงานอาการ
ภายหลังได้รับวัคซีน
 

      

 
 
 
 
 

 
 
 

จุดสิ้นสุด 

การรายงานผลการ
ให้บริการวัคซีนเอชพีวี

การเฝ้าระวังอาการ
ภายหลังได้รับวัคซีน 
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เอกสารแบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แบบฟอร์ม ว.3/1 
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน (สศ.3) 
3. แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนเอชพวีี 
4. แบบรายงานอาการภายหลังได้รับวัคซีนเอชพีวี 
5. คู่มือการเฝ้าระวัง AEFI 
6. แบบรายงาน AEFI1 
7. แบบรายงาน AEFI2 
8. แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนกรณมีีการเสียชีวติ/อาการร้ายแรงภายหลังได้รบัวัคซีน 

 
 

 
 
 
 


