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การบรหิารจดัการวคัซีนและการ

กระจายวคัซีน MMR-MR 
 

โครงการรณรงคใ์หว้ัคซนีป้องกนัโรคหดั 
ในกลุม่เด็กอาย ุ1 – 12 ปี ทั่วประเทศ  

พ.ศ. 2562-2563 
ตามแผนการเรง่รัดการก าจัดโรคหดัของประเทศไทย 



วคัซีนป้องกนัโรคหดั (Measles Vaccines) 

• เร่ิมใชใ้นปี 1963 

• วคัซีนเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ (Live attenuated vaccine) 

• กระตุน้ภมูิคุม้กนัได ้85-95% 

• ภมูิคุม้กนัข้ึนสงูสุดใน 6-8 สปัดาหห์ลงัการรบัวคัซีน  

(หรือการติดเช้ือตามธรรมชาติ) 

• มีภมูิคุม้กนัไปตลอดชีวิต 

• วคัซีนรวมใหผ้ลเช่นเดียวกบัวคัซีนชนิดเด่ียว 

• รปูแบบของวคัซีนรวม 

• หดั-คางทมู-หดัเยอรมนั (MMR) 

• หดั-หดัเยอรมนั (MR) 

 



    การตรวจสอบประวตักิารไดร้บัวคัซีน ของเด็กกลุม่เป้าหมาย 

ในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบและการใหว้คัซีนเพ่ิมเตมิ (> 95%)  

 1.1 การไดร้บัวคัซีน MMR ของเด็กอาย ุ0-5 ปี 

 1.2 การไดร้บัวคัซีน MMR ของเด็ก ป.1 

หากพบว่าความครอบคลมุการไดร้บัวคัซีนต า่ 

    - ต  า่กว่า 95% ตรวจสอบสาเหต ุ(ไดแ้ก่ survey, HDC ฯลฯ) 

    - ต  า่กว่า 80% เรง่รดัการใหว้คัซีน (ไดแ้ก่ catch up, mop up, campaign ฯลฯ) 

การป้องกนัโรคและระบาดของโรคหดั (Measle) 



การใหว้คัซีน MMR ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

จ  าแนกตามประวตักิารไดร้บัวคัซีน 

ประวตักิารไดร้บัวคัซีน 

MMR 
การใหว้คัซีน 

ไม่เคยไดร้บัวคัซีน 
         ครั้งน้ีให ้MMR 1 ครั้ง  

       และใหอ้ีก 1 ครั้ง  

       เม่ืออายุ 2 ปี 6 เดือน 

ไม่แน่ใจ 

ไดร้บัวคัซีนก่อนอายุ 9 เดือน 

เคยไดม้าแลว้ 

ตั้งแตอ่ายุ 9 เดือนข้ึนไป 

ครั้งน้ีไม่ตอ้งให ้MMR  

จนกว่าเด็กจะมีอายุ 2 ปี 6 เดือน 



การใหว้คัซีน MMR ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

จ  าแนกตามประวตักิารไดร้บัวคัซีน 

ประวตักิารไดร้บัวคัซีน 

MMR 
การใหว้คัซีน 

ไม่เคยไดร้บัวคัซีนเลย 
ให ้MMR 2 ครั้ง ห่างกนัอยา่งนอ้ย 

1 เดือน 

ไดร้บัวคัซีน 1 เข็ม หลงัอายุ 9 

เดือน 
ให ้MMR 1 ครั้ง  

เคยไดว้คัซีนมาแลว้ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 

1 เม่ืออายุ 9 เดือนข้ึนไป 
ไม่ตอ้งให ้MMR 



การใหว้คัซีน MMR/MR ในนกัเรียนชั้น ป.1 

ตามประวตักิารไดร้บัวคัซีนก่อนเขา้เรียน 

ไมค่รบ 

หา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 เดอืน 

ครบ 

ไมเ่คยไดรั้บ 

ได ้2 เข็ม 

ได ้1 เข็ม 



Coverage 20% Coverage 95% 

เกดิการระบาด 
โอกาสเกดิการระบาดนอ้ย 

ไดรั้บวคัซนี 

ไมไ่ดรั้บวคัซนี 

การใหว้คัซีนอยา่งครอบคลมุ 

จะช่วยเพิ่มระดบัภูมิคุม้กนัในกลุม่ประชากร (Herd Immunity) 



ขอ้มลูความครอบคลมุการไดร้บัวคัซนีของประเทศไทย 

Vaccine coverage survey Health Data Center :HDC  

• เป็นวธิมีาตรฐานทีท่กุประเทศ
ตอ้งท าเพือ่ใชด้คูวาม
ครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีจรงิ 

• ตรวจสอบประวตัจิากทกุ
แหลง่ขอ้มลู 

• ประเทศไทยท าทกุ 5 ปี 

• เป็นผลการใหบ้รกิารและใช ้

ตดิตามการด าเนนิงาน 
• ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนี
หดัต า่กวา่ความเป็นจรงิ 

• ระบบรายงานยงัขาดความ
ครบถว้นของขอ้มลู ขาดขอ้มลู
จากสถานพยาบาลนอกสงักดั 
สธ, เอกชน 

ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีจากส ารวจ ปี 2556 
 MMR1 = 99%      MMR2 = 95% 
ความครอบคลมุการไดรั้บวคัซนีจากส ารวจ ปี 2561 (preliminary)  
 MMR1 = 99%      MMR2 = 97% 



ขอ้คน้พบจากการด าเนนิงานดา้นความครอบคลมุการ
ไดร้บัวคัซนี MMR 

การไดร้บัวคัซนีของ
ประชากรในพืน้ที ่

• ตรวจสอบประวตักิารไดร้บั

วคัซนี 

• ใหว้คัซนีเก็บตกในรายที่

ไดร้บัวคัซนีไมค่รบ 

• คน้หาเป้าหมาย/กลุม่เสีย่ง 

การบรหิารจดัการขอ้มลู 

• ความถกูตอ้งของการลงรหสั 

• จ านวนกลุม่เป้าหมายทีบ่นัทกึ 

• ความครบถว้นของการบนัทกึ

ขอ้มลู 

• ความทนัเวลาในการบนัทกึขอ้มลู 

• ความถกูตอ้งของการสง่ขอ้มลู 

• ตรวจสอบความครอบคลมุใน

ฐานขอ้มลู HDC  



รหสัวคัซีนในแผนงานสรา้งเสรมิภูมิคุม้กนัโรค 

ปีงบประมาณ 2562 

ล าดบั 
รหสั
วคัซนี 

ชือ่วคัซนี
ภาษาองักฤษ 

ชือ่วคัซนี
ภาษาไทย 

ประเภท 
อาย ุ(เดอืน)/ 
กลุม่เป้าหมาย 

ชือ่โรคที่
ป้องกนั 

รหสั ICD-
10-TM 

15 061 MMR1 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 

ฉีด 9 เดอืน 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 

Z27.4 

16 073 MMR2 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 

ฉีด 2 ปี 6 เดอืน 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 

Z27.4 

31 072 MMRs 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 
เอส 

ฉีด ป.1 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 

Z27.4 

32 075 MRs 
หัด หัด

เยอรมัน เอส 
ฉีด ป.1 

หัด หัด
เยอรมัน 

Z24.4, 
Z24.5 

48 074 MRC 
หัด หัด
เยอรมัน ซ ี

ฉีด 

ส าหรับควบคมุ
โรค/รณรงค ์
อายขุึน้กบั

กลุม่เป้าหมาย 

หัด หัด
เยอรมัน 

Z24.4, 
Z24.5 

49 076 MMRC 
หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน ซ ี

ฉีด 

ส าหรับควบคมุ
โรค/รณรงค ์
อายขุึน้กบั

กลุม่เป้าหมาย 

หัด คางทมู 
หัดเยอรมัน 

Z27.4 



วคัซนี : ความหมายในการป้องกนั  
และควบคมุการระบาดของโรค  

เป็นเครือ่งมอืทีท่รงประสทิธภิาพ 

ในการป้องกนัโรค 

แต ่

ไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งมอืทีท่รงประสทิธภิาพ 

ในการควบคมุโรค 



• กลุม่เด็ก  

• ตรวจสอบประวตัวิคัซนีในเด็ก 0-5 ปี (โครงการณรงค ์1-7 ปี) 

• ในเด็กทีต่รวจสอบประวตัไิด ้ใหว้คัซนีเพิม่เตมิใหค้รบตามเกณฑ ์ 

• ในเด็กทีต่รวจสอบไมไ่ด/้ไมแ่น่ใจ ใหฉ้ีดใหม ่ 

• กลุม่ผูใ้หญ ่ 

• ก าหนดขอบเขตการระบาด โดยพจิารณาจากลกัษณะ 
การสมัผัสโรคในการระบาดครัง้นัน้ 

• การอยูใ่นแผนกเดยีวกนัทีท่ างาน 

• อยูใ่นแดนเดยีวกนัของเรอืนจ า 

• ใหว้คัซนีเพือ่ควบคมุการระบาด 

• โดยทั่วไปใหถ้งึอาย ุ40 ปี  

• ยกเวน้การระบาดทีม่ผีูป่้วยอายเุกนิ 40 ปี จ านวนมาก  
ใหว้คัซนีจนถงึอายทุีส่งูทีส่ดุของการระบาดนัน้ 

 

กลุ่มเป้าหมายในแผนงานสรา้งเสรมิภูมิคุม้กนัโรค 

ปีงบประมาณ 2562 



โครงการรณรงคใ์หว้คัซนีป้องกนัโรคหดั 
ตามแผนเรง่รัดการก าจัดโรคหดั 
ของประเทศไทย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พื้นที่อื่นของประเทศ 

<15Y=87% 

15-40Y 
=62% 

ต่างชาติ=23% 

จ านวนผู้ป่วยโรคหัด จ าแนกตามอายุและสัญชาติ 2558-2561 

ไทย=99.7% 

<1   1-4   5-9 10-14 15-19   20-29   30-39   40+       อาย ุ

<1   1-4   5-9 10-14 15-19   20-29   30-39   40+       อาย ุ



วิเคราะหช่์องว่างทางภูมิคุม้กนัโรคหดัในประเทศไทย 

ความครอบคลุมการไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคหดัในประเทศไทยค่อนขา้งสูงแต่

ยงัมีช่องว่างทางภูมิคุม้กนัในประชากรบางส่วน 

1. เด็กท่ีไดร้บัวคัซีนปกตไิม่ครบตามเกณฑ ์ 

2. ผูใ้หญ่อายุ 20-40 ปี โดยเฉพาะท่ีอยูร่วมกนัหมู่มาก 

 - ค่ายทหาร 

 - เรือนจ า 

 - โรงงาน 

 - แหล่งท่องเท่ียว 

 - สถานบริการสาธารณสุข 



กลุม่เป้าหมาย 

1. เด็กอายุ 1-12 ปี 

2. ผูใ้หญอ่ายุ 20-40 ปี 

• ทัว่ประเทศ  

• ค่ายทหาร 

• เรือนจ า 

• 10 จงัหวดัเสี่ยง และกรุงเทพมหานคร 

• ผูใ้ชแ้รงงาน 

• พนกังานสถานประกอบการท่องเท่ียว 

• บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 

 



วคัซีนป้องกนัโรคหดั (Measle vaccine) 

ส าหรบัเด็กอายุ 1-12 ปี ทัว่ประเทศ พ.ศ. 2562-2563 

ตามแผนเร่งรดัการก าจดัโรคหดัของประเทศไทย 

1.  วคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั-คางทูม-หดัเยอรมนั (Measles-

Mumps-Rubella Vaccine: MMR) 

• ส าหรบัใหบ้รกิารในกลุม่เด็กอายุ 1 - ต  า่กว่า 7 ปี 

2.  วคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั-หดัเยอรมนั (Measles-Rubella 

Vaccine: MR) 

• ส าหรบัใหบ้ริการในกลุม่เด็กอายุ 7 - 12 ปี 

 



1. การคาดประมาณจ านวนวคัซีนและการเบิก 

วคัซีนโรคหดั-คางทูม-หดัเยอรมนั (Measles-Mumps-Rubella Vaccine: MMR) 

• เด็กกลุม่เป้าหมาย >> เด็กอายุ 1- ต  า่กว่า 7 ปี ที่ผ่านการตรวจสอบ

ประวตักิารไดร้บัวคัซีน MMR ไมค่รบตามเกณฑง์านสรา้งเสรมิ

ภูมิคุม้กนัโรค จ  าแนกเป็น  

• กลุ่มเด็กก่อนวยัเรียนทั้งเด็กไทยและตา่งชาติท่ีอาศยัอยูจ่ริงในพ้ืนท่ี

รบัผิดชอบทั้งในชุมชน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ

ของแตล่ะสถานบริการ 

• สถานรบัเล้ียงเด็กหรือเนิรส์เซอร่ี  สถานสงเคราะหร์บัเล้ียงเด็ก 

• โดยใหร้วมทั้งเด็กกลุ่มเป้าหมายเด็ก ทั้งในและนอกพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 



การคาดประมาณจ านวนวคัซีนและการเบิกวคัซีน MMR 

• การคาดประมาณจ านวนวคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั-คางทูม-หดัเยอรมนั         

(Measles-Mumps-Rubella Vaccine: MMR Vaccine) 

    

  

   

 

จ ำนวนวคัซีน MMR ที่ขอเบิก (ขวด) = จ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย x ตวัคณูการสูญเสียวคัซีน 

                                                                                  ขนาดบรรจุ 

โดย     จ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย ใหร้วมทั้งเด็กกลุม่เป้าหมายในและนอกพื้ นท่ีรบัผิดชอบท่ี

ตรวจสอบประวตักิารไดร้บัวคัซีน MMR ไม่ครบตามเกณฑ ์ 

          อตัราการสูญเสียวคัซีน MMR = รอ้ยละ 1 ; ตวัคณูการสูญเสียวคัซีน  = 1.01 

           ขนาดบรรจุ  =  1 โดส๊ ตอ่ขวด 

 

         ดงันั้น จ  านวนวคัซีน MMR ที่ขอเบิก (ขวด)  = จ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย x 1.01 

                                                                                                1 

  



การจดัส่งวคัซีน MMR ตามช่วงเวลาด าเนินโครงการรณรงค ์

ใหแ้ก่โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) 

ด าเนินการใหว้คัซีนช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 

 ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

 รอบที่ 1 จดัส่งวคัซีนรอ้ยละ 70 ของปริมาณวคัซีน ให้

โรงพยาบาลแม่ข่ายก่อนรณรงคใ์หว้คัซีนประมาณ 2 สปัดาห ์

ภายในเดือนธนัวาคม 2562 

 รอบที่ 2 จดัส่งวคัซีนส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 30 ใหโ้รงพยาบาล

แม่ข่ายในเดือนกุมภาพนัธ ์2563 ส าหรบัช่วงเก็บตกเด็กที่ยงั

ไม่มารบัวคัซีนในช่วงที่มีการรณรงค ์ 

 



การรบัวคัซีนส าหรบัโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) 

 ผูร้บัผิดชอบ : ก าหนดใหเ้ภสชักรผูร้บัผิดชอบงานบริหารจดัการ

วคัซีนของคลงัวคัซีนในโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นผูร้บัวคัซีน โดยใหร้ะบุ

ช่ือ ต  าแหน่ง หน่วยงาน เบอรต์ดิตอ่ ตามเว็บไซตก์รมควบคมุโรคท า

การส ารวจ 

 วคัซีน MMR ที่ไดร้บัการสนบัสนุน : เป็นวคัซีน MMR ชนิดที่มี 

antigen ของเช้ือคางทูมเป็นสายพนัธุ ์Jeryl Lynn (หรือ L-zagreb) 

 กลอ่งบรรจภุณัฑ ์และใบส่งของใหค้ลงัวคัซีน โรงพยาบาลแม่ข่าย จะ

มีขอ้ความ “โครงการรณรงคใ์หว้คัซีนป้องกนัโรคหดัตามแผนเรง่รดั

ก าจดัโรคหดัของประเทศไทย ประจ  าปี 2562” 

 

 



2. การคาดประมาณจ านวนวคัซีนและการเบิกวคัซีน MR 

เด็กกลุม่เป้าหมาย >> เด็กอายุ 7-12 ปี ท่ีตรวจสอบประวตักิาร

ไดร้บัวคัซีน MMR ไม่ครบตามเกณฑง์านสรา้งเสริมภูมิคุม้กนั

โรค จ  าแนกเป็น  

• กลุม่เด็กวยัเรยีน ทั้งเด็กไทยและตา่งชาต ิชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 

6 โรงเรยีนในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของแตล่ะสถานบรกิาร  

• สถานสงเคราะหร์บัเล้ียงเด็ก 

• โดยใหร้วมทั้งเด็กกลุม่เป้าหมายเด็กวยัเรยีน ทั้งในและนอกพ้ืนท่ี

รบัผิดชอบ 



การคาดประมาณจ านวนวคัซีนและการเบิกวคัซีน MR 

การคาดประมาณจ านวนวคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั-หดัเยอรมนั                    

(Measles-Rubella Vaccine: MR Vaccine) 

 
จ  านวนวคัซีน MR ที่ขอเบิก (ขวด) = จ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย  x  ตวัคณูการสูญเสียวคัซีน 

                                                                               ขนาดบรรจุ 

โดย      จ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย ใหร้วมทั้งเด็กกลุม่เป้าหมายในและนอกพื้ นท่ีรบัผิดชอบที่

ตรวจสอบประวตักิารไดร้บัวคัซีน MMR/MR ไม่ครบตามเกณฑ ์

 อตัราการสูญเสียวคัซีน MR = รอ้ยละ 10 ; ตวัคณูการสูญเสียวคัซีน  = 1.11 

             ขนาดบรรจุ  =  10 โดส๊ ตอ่ขวด 

 

ดงันั้น จ  านวนวคัซีน MR ที่ขอเบิก (ขวด)  = จ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมาย  x 1.11 

                                                                                   10 



การจดัส่งวคัซีน MR ตามช่วงเวลาด าเนินโครงการรณรงค ์

ใหแ้ก่โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) 

ด าเนินการใหว้คัซีนช่วงเดือนตลุาคม - ธนัวาคม 2562 

 พรอ้มกนัทั้งประเทศ 

 รอบที่ 1 จดัส่งวคัซีนรอ้ยละ 70 ของปริมาณวคัซีน ให้

โรงพยาบาลแม่ข่ายก่อนรณรงคใ์หว้คัซีนประมาณ 2 สปัดาห ์

ภายในเดือนกนัยายน 2562 

 รอบที่ 2 จดัส่งวคัซีนส่วนที่เหลืออีกรอ้ยละ 30 ให้

โรงพยาบาลแม่ข่ายในเดือนพฤศจกิายน 2562 ส าหรบัช่วง

เก็บตกเด็กที่ยงัไม่มารบัวคัซีนในช่วงที่มีการรณรงค ์ 



ช่วงเวลาการรณรงคว์คัซีน MMR-MR 

• ระยะเวลา 3 เดือน 

• 2 เดือนแรก : รณรงคแ์บบเขม้ขน้ในเชิงรุก  

• 1 เดือนหลงั : ช่วงเก็บตก  

 

 



การแจง้จ  านวนกลุม่เป้าหมายเพื่อคาดประมาณการ 

วคัซีน MMR/ MR 

1) ระดบัหน่วยบริการ  

• หน่วยบริการ (รพ.สต./ คลินิกเด็กสุขภาพดี (WBC)) รวบรวมจ านวนกลุม่เป้าหมายตามกลุม่

อายุ ตามเป้าหมายที่ส  ารวจได ้เพื่อแจง้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยาบาล

แม่ข่าย (CUP) (แบบ MMR-MR 2.1) 

2) ระดบัอ าเภอ  

• โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจ  านวนกลุม่เป้าหมายตามกลุม่

อายุ และรวบรวมเป็นภาพรวมระดบัอ าเภอตามแบบฟอรม์ (แบบMMR-MR 2.2) เพื่อแจง้

ยอดจ านวนเป้าหมาย ผ่านเว็บไซต ์กรมควบคมุโรค http://meas.ddc.moph.go.th/ 

3) ระดบัจงัหวดั  

• ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลจ  านวนเป้าหมายตาม

กลุม่อายุรายอ าเภอผ่านเว็บไซต ์กรมควบคมุโรค http://meas.ddc.moph.go.th/ หากพบขอ้มูล

ไม่ถูกตอ้ง ใหด้  าเนินการแจง้ สสอ./ CUP แกไ้ข ตอ่ไป 
 



แบบฟอรม์แจง้จ  านวนกลุม่เป้าหมายเพื่อคาดประมาณการวคัซีน 



• โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) / ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 

(สสอ.) แจง้จ  านวนกลุม่เป้าหมายผ่านทางเว็บไซต ์กรม

ควบคมุโรค http://meas.ddc.moph.go.th/         

• ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ตรวจสอบ ความถูกตอ้ง 

http://meas.ddc.moph.go.th/  

• กรมควบคมุโรคจะด าเนินการคาดประมาณจ านวน  วคัซีน 

MMR จากจ  านวนเด็กกลุม่เป้าหมายฯ  

 

การแจง้จ  านวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเบิกวคัซีน 

ส าหรบัหน่วยบรกิาร 

http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/


แบบฟอรม์แจง้จ  านวนกลุม่เป้าหมายเพื่อการเบิกวคัซีน 



แนวทางการเบิกวคัซีน MMR-MR 

แบบ MMR-MR 2.1 แบบMMR-MR 2.2) 

โรงพยาบาล
แม่ข่าย 
(CUP)  

กรมควบคมุโรค หน่วยบริการ         
(รพ.สต./คลินิกเดก็
สขุภาพดี 
(WBC)/ศนูยบ์ริการ
สาธารณสขุ)  

http://meas.dd
c.moph.go.th/  

http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/
http://meas.ddc.moph.go.th/


การรบัวคัซีนส าหรบัโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) 

• ตรวจสอบปริมาณความจตุูเ้ยน็ 

      - โรงพยาบาลท่ีเป็นคลงัวคัซีนตรวจสอบปริมาณความจุของตูเ้ย็นท่ีใชเ้ก็บ

วคัซีน 

(1) วคัซีน EPI Routine ในแผนงานสรา้งเสริมภูมิคุม้กนัโรค  

(2) วคัซีนนกัเรียน (วคัซีนเก็บตกในเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, วคัซีน 

HPVในเด็กนกัเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และวคัซีน dTในเด็กนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6)  

(3) วคัซีนไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาลในประชาชนและบุคลากรทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขกลุ่มเสี่ยง  

(4) วคัซีนโครงการรณรงคใ์นการก าจดัโรคหดัตามพนัธะสญัญานานาชาติ 

(วคัซีน MMR และ MR)  

 



การรบัวคัซีนส าหรบัโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) 

ขอ้แนะน าในกรณีท่ีส ารวจแลว้ ความจุตูเ้ย็นไม่เพียงพอตอ่

ปริมาณวคัซีนที่จะเบิกเพื่อใหบ้ริการในช่วงเวลาดงักลา่ว 

 - ขอใหโ้รงพยาบาลท่ีเป็นคลังวัคซีนแตล่ะแห่ง วางแผนการ

กระจายวคัซีนโดยเบิกจา่ยใหก้บัหน่วยบรกิารในระดบั รพสต.และ

หน่วยบรกิารใน รพ. ทนัที่เม่ือวคัซีนแตล่ะชนิดไดมี้การจดัส่งถึงคลงั

วคัซีน เพ่ือใหตู้เ้ยน็มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการจดัเก็บวคัซีน 

การรบัและเบิกจา่ยวคัซีน 

 - ใหจ้ดัท าทะเบียนรบั-จา่ยวคัซีน MMR MR ส าหรบัการรณรงค ์

แยกออกจากวคัซีน routine  

 



การสนับสนุนอุปกรณก์ารฉีดวคัซีน  

 กรมควบคุมโรค สนบัสนุนอุปกรณก์ารฉีดวคัซีน 

ทั้งเข็มและกระบอกฉีดยา (Needle/Syringe) ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมาย โดย

จ  าแนกเป็น 4 รายการ ดงัน้ี  

1. เข็มฉีดยาปราศจากเช้ือใชค้รั้งเดียวท้ิง เบอร ์26 ส าหรบัฉีดวคัซีน  

2. เข็มฉีดยาปราศจากเช้ือใชค้รั้งเดียวท้ิง เบอร ์21 ส าหรบัดดูตวัท า

ละลายเพ่ือผสมวคัซีนพรอ้มใช ้

3. กระบอกฉีดยาปราศจากเช้ือใชค้รั้งเดียวท้ิง ขนาด 1 CC ส าหรบัฉีด

วคัซีน 

4. กระบอกฉีดยาปราศจากเช้ือใชค้รั้งเดียวท้ิง ขนาด 5 CC ส าหรบัดดู

ตวัท าละลายเพ่ือผสมวคัซีนพรอ้มใช ้



การรบัอุปกรณก์ารฉีดวคัซีน  

 การจดัส่งเข็มและกระบอกฉีดยา (Needle/Syringe) ถึง

โรงพยาบาลแม่ข่าย ในเดือน สิงหาคม 2562 

 ผูร้บัผิดชอบ : ก าหนดใหเ้ภสชักรผูร้บัผิดชอบงานบรหิารจดัการ

วคัซีนของคลงัวคัซีนในโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นผูร้บัอุปกรณก์ารฉีด 

โดยใหร้ะบุช่ือ ต  าแหน่ง หน่วยงาน เบอรต์ดิตอ่ ตามเว็บไซตก์รม

ควบคุมโรคท าการส ารวจ 

 กลอ่งบรรจภุณัฑ ์และใบส่งของใหค้ลงัวคัซีน โรงพยาบาลแม่ข่าย 

จะมีขอ้ความ “โครงการรณรงคใ์หว้คัซีนป้องกนัโรคหดัตามแผน

เรง่รดัก าจดัโรคหดัของประเทศไทย ประจ  าปี 2562”” 



วคัซนีป้องกนัโรคหดั 
ส าหรบัการรณรงคใ์หว้คัซนีในกลุม่เด็กอาย ุ1-12 ปี ท ัว่ประเทศ 
พ.ศ.2562-2563 

ตามแผนเรง่รดัการก าจดัโรคหดัของประเทศไทย 



วคัซนีทีใ่ชใ้นการรณรงค ์

1 2 

• เป็นวคัซีนรวมป้องกนัโรคหดั คาง

ทูม และหดัเยอรมนั 

• ใชใ้นการรณรงคใ์หว้คัซีนในเด็ก 

     อายุ 1 ปี ถึง ต  า่กว่า 7 ปี (เด็กเล็ก) 

• รูปแบบ Single-dose 

• เป็นวคัซีนรวมป้องกนั

โรคหดั และหดัเยอรมนั 

• ใชใ้นการรณรงคใ์ห้

วคัซีนในเด็กอายุ 7 ถึง 

12 ปี (เด็กโต) 

• รูปแบบ Multi-dose ที่มี

ขนาดบรรจุ 10 โดส๊ตอ่

ขวด 

วคัซนี 
MMR 

วคัซนี MR 



วคัซนี MMR 

ถูกเตรียมข้ึนจากเช้ือไวรสั 3 ชนิด ท่ีถูกท าใหอ่้อนฤทธ์ิลง หรือเรียกว่า 

ชนิดเช้ือเป็นอ่อนฤทธ์ิ (Live-attenuated vaccine) 

เช้ือไวรสัหดั  

สายพนัธุ ์ 

Schwarz หรือ 

Edmonston-Zagreb 

• วคัซีนรูปแบบผงแหง้ (Freeze-dried) พรอ้มน ้ายาละลาย (Diluent) 

• วคัซีนลกัษณะเป็นผงยา (powder) สีขาวถึงสีชมพูอ่อน หรือ ผงแหง้แข็ง  

   (dry cake) สีขาวออกเหลือง 

 

เช้ือไวรสัคางทูม  

สายพนัธุ ์

RIT 4385 ที่พฒันามาจาก 

สายพนัธุ ์Jeryl Lynn หรือ 

Leningrad-Zagreb (L-Z) 

เช้ือไวรสัหดัเยอรมนั 

สายพนัธุ ์ 

Wistar RA 27/3 



ขอ้ควรระวงัของวคัซนี MMR 

วคัซีนท่ีเช้ือไวรสัคางทูมเตรียมจาก 

สายพนัธุ ์Leningrad-Zagreb (L-Z)  

ตอ้งฉีดในเด็กเล็ก อายุ 1 ปี ถึงต า่กว่า 7 ปี เทา่นั้น !! 

• เพ่ือหลีกเล่ียงอาการตอ่มน ้าลายอกัเสบ (Parotitis) และเยือ่หุม้สมองอกัเสบ

ชนิดอะเซปตกิ (Aseptic meningitis) ซ่ึงจะพบมากข้ึนเม่ือใหว้คัซีนในเด็กโต 

วยัรุน่ และผูใ้หญ่ แตอุ่บตักิารณย์งัคงพบนอ้ยมาก 

• ดงันั้น พ้ืนท่ีท่ีไดร้บัวคัซีนน้ี (เขตสุขภาพท่ี 1,2,5) เม่ือรณรงคใ์หว้คัซีนใน

กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 1 ปี ถึงต  า่กว่า 7 ปี แลว้เสร็จ และยงัคงเหลือวคัซีน ให้

พิจารณาใหเ้ฉพาะในเด็กเล็ก อายุ 1 ปี ถึงต  า่กว่า 7 ปี เท่านั้น  

 



วคัซนี MR 

ถกูเตรยีมขึน้จากเชือ้ไวรสั 2 ชนดิ ทีถ่กูท าใหอ้อ่นฤทธิ์
ลง หรอืเรยีกวา่ ชนดิเชือ้เป็นออ่นฤทธิ ์(Live-
attenuated vaccine) 

 

เชือ้ไวรสัหดั  
สายพนัธุ ์ 

Edmonston-
Zagreb 

• วคัซนีรปูแบบผงแหง้ (Freeze-dried) พรอ้มน า้ยาละลาย 
(Diluent) 

• วคัซนีลกัษณะเป็นผงแหง้แข็ง (dry cake) สขีาวออกเหลอืง 

 

เชือ้ไวรสัหดั
เยอรมนั 
สายพนัธุ ์ 

Wistar RA 27/3 



การฉดีวคัซนี MMR และ MR 
• ฉีดวคัซีน ครั้งละ 0.5 มล. เขา้ใตผิ้วหนงั

(Subcutaneous) 

• บริเวณตน้ขาในเด็กเล็ก (ส าหรบั MMR) และ 

บริเวณตน้แขนในเด็กโต (ส าหรบั MR) 

• ละลายวคัซีนดว้ยน ้ายาละลายเฉพาะของแตล่ะยีห่อ้เทา่นั้น 

• ควรใชว้คัซีนทนัทีหลงัผสมกบัน ้ายาละลาย 

• กรณีวคัซีนรูปแบบ Multi-dose สามารถเก็บไวเ้พื่อรอใหบ้รกิาร

ไดน้าน 6 ชม. โดยตอ้งเก็บที่อุณหภมิู +2
◦
C ถึง +8

◦
C 

น า้ยาละลายวคัซนี (Diluent) 
• ผลติจาก น า้ทีป่ราศจากเชือ้ส าหรบัฉดี (Sterile Water for Injection) 
• ควรสงัเกตวนัหมดอายกุอ่นใชผ้สมวคัซนี 



อาการไมพ่งึประสงค ์
ของวคัซนี MMR และ MR 

• ปวด แดง และบวมเฉพาะท่ี ภายใน 24 ชม. หลงัฉีด  

  (อาการจะดีข้ึนเองภายใน 2-3 วนั) 

 

• ไขต้  า่ๆ หลงัฉีดไปแลว้ 7-12 วนั 

 

• ผ่ืน หลงัฉีดไปแลว้ 7-10 วนั 
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การเก็บรกัษาวคัซนี
และน า้ยาละลาย 

วคัซีน 

• เก็บในชั้นท่ีเยน็สุดของช่องแช่เยน็ (สว่น

ใหญคื่อชั้นท่ี 1) 

• เก็บป้องกนัแสง 

 

น ้ายาละลาย 

• หน่วยบริการใหเ้ก็บไวคู้่กบัวคัซีนภายใน

ตูเ้ยน็ กรณีท่ีพื้ นท่ีภายในตูเ้ยน็ไม่เพียงพอให้

เก็บที่อุณหภมิูหอ้งเช่นเดียวกบัคลงัวัคซีน

โรงพยาบาล 

• หา้มแช่แข็ง 



อปุกรณก์ารฉดีวคัซนี 

เข็มเบอร ์21  

ความยาว 1.5 น้ิว 

ส าหรบัการดรอ 

เข็มเบอร ์26  

ความยาว 0.5 น้ิว 

ส าหรบัการฉีด 

กระบอกฉีดยา 5 มล. 

กระบอกฉีดยา 

1 มล. 

ส าหรบั MMR,MR 

ส าหรบั MR 

กระบอกฉีดยา 1 มล. 

ส าหรบั MMR 

ส าหรบั MMR,MR ส าหรบั MMR,MR 

ควรเก็บในทีแ่หง้ และมอีณุหภมูหิอ้ง 





 
Thank you  
for  
your attention 
 


