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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 

 

การประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ 
 
เรื่อง       การประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ 
ผูเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข / ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนจะสามารถ 

1. ประมาณการวัคซีนที่จะใชในกลุมประชากรเปาหมายไดอยางถกูตอง 
2. คํานวณอัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิดได 
3. คํานวณปริมาณวัคซีนที่ตองการเบิกสําหรับแตละกลุมประชากรเปาหมาย  
4. กรอกใบเบิกวคัซีน (แบบฟอรม ว.3/1) ไดครบถวนและถูกตอง 
5. แสดงวิธีการจัดทําทะเบียนรับ-จายวัคซนีไดอยางครบถวนและถูกตอง 

 

กิจกรรมการสอน    
1.  การบรรยาย 
2.  กิจกรรมกลุม 
        -   การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงาน 
        -   ระดมความคิดและนําเสนอ 
3.   ฝกปฏิบัติการคํานวณตามตัวอยาง การกรอกใบเบิกและทะเบียน รับ-จายวัคซนี 
4.   สาธิตหรือแสดง: โปรแกรม excel สําหรบัแบบฟอรม ว 3/1 

                                  

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย ( Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี ดินสอส ี
3. ขวดวัคซีน  แบบฟอรมใบเบิกวัคซีน ทะเบียนรับ-จายวคัซีน 

 

การประเมินผล  
1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ประโยชนของการประมาณการวัคซีนคือขอใด
 

ก. การเตรียมวัคซีนใหเพียงพอ 
ข. หลังใหบริการมีวัคซีนคงเหลอืไมมากเกนิไป 
ค. เพื่อลดอัตราสูญเสียของวัคซีน 
ง. ถูกทกุขอ

2. ขอใดคือกลุมเปาหมายทั้งหมดในการประมาณ
การวัคซีน 
 

ก. เด็กกอนวัยเรียน หญิงมีครรภและเด็กตางชาติ
ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

ข. เด็กกอนวัยเรียน เด็กนกัเรียน ป.1 และ 6 และเด็ก
ตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

ค. เด็กกอนวัยเรียน เด็กนกัเรียน ป.1 และ 6 หญิง 
มีครรภทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย 

ง. เด็กกอนวยัเรียน เด็กนกัเรียน ป.1 และ 6 และหญิง
มีครรภ 

3. ขอใดไมใชแหลงขอมูลเพื่อการหาจาํนวน
เปาหมายเด็กกอนวยัเรียน  
 

ก. ฐานขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บนัทกึขอมูลการ
ใหบริการ 

ข. ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย 
(แบบ 0119 รบ 1ก/3) 

ค. บัตรบันทึกการใหวัคซีน (0119 รบ.1ต.) 
ง. สมุดบันทกึสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพ)ู

4. ปจจัยขอใดทีม่ีผลตออัตราสูญเสียของวคัซีน
 

ก. จํานวนผูมารับบริการ
ข. เทคนิคการผสมและดูดวัคซีนเขากระบอกฉีด 
ค. ขนาดบรรจุโดสตอขวด 
ง. ถูกทกุขอ

5. ขอใดถูกตองทีสุ่ดเกี่ยวกับ อัตราสูญเสียของ
วัคซีนแตละชนิด 
 

ก. กลุมเด็กแรกเกิด BCG และ HB อัตราสูญเสีย
เทากับรอยละ 50 

ข. กลุมเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 5 ป อัตราสูญเสียเทากับ     
รอยละ 25 

ค. กลุมเด็กนักเรียน อัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 10 
ง. วัคซีน OPV อัตราการสูญเสยีเทากับ รอยละ 30
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกับโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 

 

การประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ 
 
เรื่อง       การประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ 
ผูเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข / ผูใหบริการวัคซีนทกุระดับ 
กําหนดการสอน 2 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนจะสามารถ 

1. ประมาณการวัคซีนที่จะใชในกลุมประชากรเปาหมายไดอยางถกูตอง 
2. คํานวณอัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิดได 
3. คํานวณปริมาณวัคซีนที่ตองการเบิกสําหรับแตละกลุมประชากรเปาหมาย  
4. กรอกใบเบิกวคัซีน (แบบฟอรม ว.3/1) ไดครบถวนและถูกตอง 
5. แสดงวิธีการจดัทําทะเบียนรับ-จายวัคซนีไดอยางครบถวนและถูกตอง 

 

กิจกรรมการสอน    
1.  การบรรยาย 
2.  กิจกรรมกลุม 
        -   การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงาน 
        -   ระดมความคิดและนําเสนอ 
3.   ฝกปฏิบัติการคํานวณตามตัวอยาง การกรอกใบเบิกและทะเบียน รับ-จายวัคซีน 
4.   สาธิตหรือแสดง: โปรแกรม excel สําหรบัแบบฟอรม ว 3/1 

                                  

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย ( Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. กระดาษ flip chart ปากกาเคมี ดินสอส ี
3. ขวดวัคซีน  แบบฟอรมใบเบิกวัคซีน ทะเบียนรับ-จายวคัซีน 

 

การประเมินผล  
1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ประโยชนของการประมาณการวัคซีนคือขอใด
 

ก. การเตรียมวัคซีนใหเพียงพอ 
ข. หลังใหบริการมีวัคซีนคงเหลอืไมมากเกนิไป 
ค. เพื่อลดอัตราสูญเสียของวัคซีน 
ง. ถูกทกุขอ

2. ขอใดคือกลุมเปาหมายทั้งหมดในการประมาณ
การวัคซนี 
 

ก. เด็กกอนวัยเรียน หญิงมีครรภและเด็กตางชาติ
ที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

ข. เด็กกอนวัยเรียน เด็กนกัเรียน ป.1 และ 6 และเด็ก
ตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศไทย 

ค. เด็กกอนวัยเรียน เด็กนกัเรียน ป.1 และ 6 หญิง 
มีครรภทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย 

ง. เด็กกอนวยัเรียน เด็กนกัเรียน ป.1 และ 6 และหญิง
มีครรภ 

3. ขอใดไมใชแหลงขอมูลเพื่อการหาจาํนวน
เปาหมายเด็กกอนวยัเรียน  
 

ก. ฐานขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บนัทกึขอมูลการ
ใหบริการ 

ข. ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย 
(แบบ 0119 รบ 1ก/3) 

ค. บัตรบันทึกการใหวัคซีน (0119 รบ.1ต.) 
ง. สมุดบันทกึสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพ)ู

4. ปจจัยขอใดทีม่ีผลตออัตราสูญเสียของวคัซีน
 

ก. จํานวนผูมารับบริการ
ข. เทคนิคการผสมและดูดวัคซีนเขากระบอกฉีด 
ค. ขนาดบรรจุโดสตอขวด 
ง. ถูกทกุขอ

5. ขอใดถูกตองทีสุ่ดเกี่ยวกับ อัตราสูญเสียของ
วัคซีนแตละชนิด 
 

ก. กลุมเด็กแรกเกิด BCG และ HB อัตราสูญเสีย
เทากับรอยละ 50 

ข. กลุมเด็กอายุ 2 เดือน ถึง 5 ป อัตราสูญเสียเทากับ     
รอยละ 25 

ค. กลุมเด็กนักเรียน อัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 10 
ง. วัคซีน OPV อัตราการสูญเสยีเทากับ รอยละ 30
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
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 คําถาม คําตอบ 

6. การคํานวณจาํนวนวัคซีนทีต่องการเบิก ขอใด
ถูกตอง 
 
 
 

ก. จํานวนเปาหมายคูณกับอัตราสูญเสีย (wastage
rate)ของแตละชนิดวัคซนี 

ข. จํานวนเปาหมายคูณกับตัวคูณการสูญเสียวัคซีน 
(wastage multiplication factor) ลบดวยวัคซีนที่
เหลือจากการบริการครั้งที่ผานมา 

ค. ปริมาณวัคซีนที่ใหบริการในเดือนที่ผานมา 
ง. คาเฉลี่ยของการใหบริการวคัซีนใน 6 เดือนที่ผานมา 

7. การกรอกใบเบิกวัคซีนตองกรอกขอมูลใดบาง 
 

ก. จํานวนเปาหมาย จาํนวนวัคซีนที่ตองการใช จํานวน
ยอดคงเหลือยกมา และจํานวนที่ขอเบิก 

ข. จํานวนผูมารับบริการ และวัคซีนที่เปดใชในเดือน       
ที่ผานมา 

ค. อัตราสูญเสียของวัคซีนที่เกดิข้ึนจริง 
ง. ถูกทกุขอ

8. ความหมายของ “จํานวนวคัซีนที่เปดใช” 
คือขอใด 
 

ก. วัคซีนที่เปดใหบริการ วัคซนีที่ตกแตก วัคซนีที่
หมดอาย ุและวัคซีนที่เสื่อมสภาพ 

ข. วัคซีนที่เปดใหบริการและวัคซีนที่ตกแตกขณะ
ใหบริการ 

ค. วัคซีนที่เปดใหบริการ วัคซนีที่หมดอาย ุและวัคซีนที่
เสื่อมสภาพ 

ง. เฉพาะวัคซนีทีเ่ปดใหบริการเทานั้น 
9. หลักในการเปดใชวัคซีนคือขอใด 

 
ก. เปดวัคซีนใชตามความสะดวกของผูใช  
ข. วัคซีนที่รับมากอนตองใชกอน  
ค. วัคซีนที่รับทีห่ลังตองใชกอน 
ง. วัคซนีที่จะหมดอายุกอนตองใชกอน 

10. ขอใดคือขอมูลที่สําคัญของทะเบียน 
รับ – จายวัคซนี 

ก. ชื่อวัคซีน วนั/เดือน/ปรับ-จาย ระบุสถานทีรั่บ-จาย 
จํานวนรับ จํานวนจาย จาํนวนคงเหลือ และ วนั
หมดอาย ุ(Exp. Date) 

ข. รุนการผลิต (Lot No.) 
ค. บริษัทผูผลิตวคัซีน และนําเขามาจาํหนาย  
ง. ถูกทัง้ขอ ก และ ข
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หมวดเนื้อหาที่ 3 

 

การประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ 
 
สาระสังเขป 

การประมาณวัคซีน  หมายถึง  การประมาณจํานวนวัคซีนใหเพียงพอสําหรับกลุมเปาหมายใน            
และนอกพื้นที่ที่มารับบริการ โดยหนวยบริการทุกระดับตองมีการประมาณวัคซีนเดือนละครั้ง  เพ่ือการ
จัดเตรียมวัคซีนใหเหมาะสมแกการใหบริการ ถาประมาณวัคซีนรายเดือนมากเกินไป  จะสงผลใหมีวัคซีน 
คงคางที่สถานบริการ หากสถานบริการมีระบบลูกโซความเย็นไมดี จะทําใหวัคซีนเสื่อมคุณภาพ                    
ในขณะเดียวกันถาประมาณวัคซีนนอยกวาจํานวนผูมารับบริการ  จะทําใหมีวัคซีนไมเพียงพอ 

ในการประมาณวัคซีนนั้นจะตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย (เด็ก หญิงมีครรภ) และอัตราสูญเสียของ
วัคซีนแตละชนิดดวย ซึ่งจํานวนกลุมเปาหมายในการใหบริการของสถานบริการที่จะนํามาคํานวณปริมาณ
วัคซีนที่ตองการใช ในแตละเดือนประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้ 

  1. จํานวนเปาหมายที่นัดหมายมารับวัคซีน  
  2. จํานวนกลุมเปาหมายนอกพื้นทีท่ี่ไมไดนัดแตมาขอรับวัคซีน    
  3.   จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่มไดมาตามนดัเมื่อคร้ังกอน    
สําหรับอัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิดข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ  ไดแก จํานวนเด็กที่มารับบริการ

ในแตละคร้ังของการใหบริการ   ขนาดบรรจุของวัคซีน วัคซีนที่บรรจุหลายโดสตอขวดจะมีโอกาสสูญเสีย
ไดมาก   เทคนิคการเตรียมวัคซีนใหไดครบตามจํานวนโดสที่บรรจุตอขวด ซึ่งไดมีการกําหนดอัตราสูญเสีย
วัคซีนแตละชนิดไวแลว เพื่อประมาณการใชวัคซีนไดอยางเพียงพอ ดังนี้ 
              1.ในเด็กกอนวัยเรียน และหญิงมีครรภ  
      -   วัคซีนทีม่ีขนาดบรรจุ 1 โดส    มีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 1 
      -   วคัซีนทีม่ีขนาดบรรจุ 2  โดส   มีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 10 
      -   วคัซีนทีม่ีขนาดบรรจุ 10-20 โดส  มอัีตราสูญเสียเทากบั รอยละ 25  
                   ยกเวน   วัคซนี BCG ในเด็กแรกเกิด กาํหนดใหมีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 50 
              2. ในเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6  

              - ทกุขนาดบรรจุ  กาํหนดใหอัตราสูญเสียของวคัซีนเทากับรอยละ 10  
 การคํานวณหาจํานวนวัคซีนที่ตองการใชของสถานบริการในแตละรอบการเบิก มีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก     
จํานวนกลุมเปาหมาย  ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF)  ขนาดบรรจุ (โดสตอขวด) โดยสามารถคํานวณ 
ปริมาณวัคซีนที่ตองการใช ไดจากสูตรคํานวณการใชวัคซีน              
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 คําถาม คําตอบ 

6. การคํานวณจาํนวนวัคซีนทีต่องการเบิก ขอใด
ถูกตอง 
 
 
 

ก. จํานวนเปาหมายคูณกับอัตราสูญเสีย (wastage
rate)ของแตละชนิดวัคซนี 

ข. จํานวนเปาหมายคูณกับตัวคูณการสูญเสียวัคซีน 
(wastage multiplication factor) ลบดวยวัคซีนที่
เหลือจากการบริการครั้งที่ผานมา 

ค. ปริมาณวัคซีนที่ใหบริการในเดือนที่ผานมา 
ง. คาเฉลี่ยของการใหบริการวคัซีนใน 6 เดือนที่ผานมา 

7. การกรอกใบเบิกวัคซีนตองกรอกขอมูลใดบาง 
 

ก. จํานวนเปาหมาย จาํนวนวัคซีนที่ตองการใช จํานวน
ยอดคงเหลือยกมา และจํานวนที่ขอเบิก 

ข. จํานวนผูมารับบริการ และวัคซีนที่เปดใชในเดือน       
ที่ผานมา 

ค. อัตราสูญเสียของวัคซีนที่เกดิข้ึนจริง 
ง. ถูกทกุขอ

8. ความหมายของ “จํานวนวคัซีนที่เปดใช” 
คือขอใด 
 

ก. วัคซีนที่เปดใหบริการ วัคซนีที่ตกแตก วัคซนีที่
หมดอาย ุและวัคซีนที่เสื่อมสภาพ 

ข. วัคซีนที่เปดใหบริการและวัคซีนที่ตกแตกขณะ
ใหบริการ 

ค. วัคซีนที่เปดใหบริการ วัคซนีที่หมดอาย ุและวัคซีนที่
เสื่อมสภาพ 

ง. เฉพาะวัคซีนทีเ่ปดใหบริการเทานั้น 
9. หลักในการเปดใชวัคซีนคือขอใด 

 
ก. เปดวัคซีนใชตามความสะดวกของผูใช  
ข. วัคซีนที่รับมากอนตองใชกอน  
ค. วัคซีนที่รับทีห่ลังตองใชกอน 
ง. วัคซนีที่จะหมดอายุกอนตองใชกอน 

10. ขอใดคือขอมูลที่สําคัญของทะเบียน 
รับ – จายวัคซนี 

ก. ชื่อวัคซีน วนั/เดือน/ปรับ-จาย ระบุสถานทีรั่บ-จาย 
จํานวนรับ จํานวนจาย จาํนวนคงเหลือ และ วนั
หมดอาย ุ(Exp. Date) 

ข. รุนการผลิต (Lot No.) 
ค. บริษัทผูผลิตวคัซีน และนําเขามาจําหนาย  
ง. ถูกทัง้ขอ ก และ ข
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หมวดเนื้อหาที่ 3 

 

การประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ 
 
สาระสังเขป 

การประมาณวัคซีน  หมายถึง  การประมาณจํานวนวัคซีนใหเพียงพอสําหรับกลุมเปาหมายใน            
และนอกพื้นที่ที่มารับบริการ โดยหนวยบริการทุกระดับตองมีการประมาณวัคซีนเดือนละครั้ง  เพื่อการ
จัดเตรียมวัคซีนใหเหมาะสมแกการใหบริการ ถาประมาณวัคซีนรายเดือนมากเกินไป  จะสงผลใหมีวัคซีน 
คงคางที่สถานบริการ หากสถานบริการมีระบบลูกโซความเย็นไมดี จะทําใหวัคซีนเสื่อมคุณภาพ                    
ในขณะเดียวกันถาประมาณวัคซีนนอยกวาจํานวนผูมารับบริการ  จะทําใหมีวัคซีนไมเพียงพอ 

ในการประมาณวัคซีนนั้นจะตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย (เด็ก หญิงมีครรภ) และอัตราสูญเสียของ
วัคซีนแตละชนิดดวย ซึ่งจํานวนกลุมเปาหมายในการใหบริการของสถานบริการที่จะนํามาคํานวณปริมาณ
วัคซีนที่ตองการใช ในแตละเดือนประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้ 

  1. จํานวนเปาหมายที่นัดหมายมารับวัคซีน  
  2. จํานวนกลุมเปาหมายนอกพื้นทีท่ี่ไมไดนัดแตมาขอรับวัคซีน    
  3.   จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่มไดมาตามนดัเมื่อคร้ังกอน    
สําหรับอัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิดข้ึนอยูกับหลายองคประกอบ  ไดแก จํานวนเด็กที่มารับบริการ

ในแตละคร้ังของการใหบริการ   ขนาดบรรจุของวัคซีน วัคซีนที่บรรจุหลายโดสตอขวดจะมีโอกาสสูญเสีย
ไดมาก   เทคนิคการเตรียมวัคซีนใหไดครบตามจํานวนโดสที่บรรจุตอขวด ซึ่งไดมีการกําหนดอัตราสูญเสีย
วัคซีนแตละชนิดไวแลว เพื่อประมาณการใชวัคซีนไดอยางเพียงพอ ดังนี้ 
              1.ในเด็กกอนวัยเรียน และหญิงมีครรภ  
      -   วัคซีนทีม่ีขนาดบรรจุ 1 โดส    มีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 1 
      -   วคัซีนทีม่ีขนาดบรรจุ 2  โดส   มีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 10 
      -   วัคซีนทีม่ีขนาดบรรจุ 10-20 โดส  มอัีตราสูญเสียเทากบั รอยละ 25  
                   ยกเวน   วัคซนี BCG ในเด็กแรกเกิด กาํหนดใหมีอัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 50 
              2. ในเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6  

              - ทุกขนาดบรรจุ  กาํหนดใหอัตราสูญเสียของวคัซีนเทากับรอยละ 10  
 การคํานวณหาจํานวนวัคซีนที่ตองการใชของสถานบริการในแตละรอบการเบิก มีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก     
จํานวนกลุมเปาหมาย  ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF)  ขนาดบรรจุ (โดสตอขวด) โดยสามารถคํานวณ 
ปริมาณวัคซีนที่ตองการใช ไดจากสูตรคํานวณการใชวัคซีน              
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 สถานบริการตองจัดทําใบเบิกวัคซีน เพื่อแจงประมาณการวัคซีนที่ตองการใชในเดือนถัดไปสง                       
ใหแกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมสงใหเภสัชกรผู รับผิดชอบ                    
เพื่อที่คลังวัคซีนจะไดจัดเตรียมวัคซีนไวใหตามใบเบิกของสถานบริการ นอกจากน้ีคลังวัคซีนและสถานบริการ
ตองจัดทําทะเบียนรับ-จายวัคซีนแตละชนิด เพื่อควบคุมจํานวน และรายละเอียดของวัคซีน ซึ่งจะทํา                      
ใหทราบถึงอัตราการจาย ยอดคงเหลือ ชวยใหสะดวกในการจายวัคซีนตามหลัก First Expire First Out 
รวมทั้งใชในการติดตามวัคซีน lot number ที่พบผูปวยมีอาการรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีน 
 

1. ความหมายและความสําคัญของการประมาณวัคซีนเพ่ือใหบริการ 
 

           1.1    ความหมายของการประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ หมายถึง การประมาณการจํานวน

วัคซีนใหเพียงพอสําหรับกลุมเปาหมายที่มารับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ 
ของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 
           1.2   ความสําคัญของการประมาณวัคซีนเพ่ือใหบริการ และวัสดุอุปกรณที่จําเปน  
โดยทั่วไปสถานบริการแตละแหงตองประมาณการวัคซีนรายเดือน เพื่อการจัดเตรียมปริมาณวัคซีนให
เหมาะสม แกกลุมเปาหมายทั้งผูที่อาศัยอยูในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ  ซึ่งเมื่อใหบริการแลว  จะมีวัคซีน
คงเหลือไมมากเกินไป (วัคซีนคงเหลือตองมีจํานวนนอยกวาจํานวนเปาหมายวัคซีนที่ใชใน 1 เดือน)               
ถาประมาณการวัคซีนรายเดือนมากเกินไป   จะสงผลใหมีวัคซีนคงคางที่สถานบริการมาก    และหากระบบ
ลูกโซความเย็นของสถานบริการไมดีจะทําใหวัคซีนเส่ือมคุณภาพ ในขณะเดียวกันถาประมาณการใชวัคซีน
รายเดือนนอยกวาจํานวนผูมารับบริการ จะมีวัคซีนไมเพียงพอในการใหบริการ  
 

2. กลุมเปาหมายในการประมาณวัคซีน 
 

2.1   กลุมเปาหมายในการใหบริการวัคซีน   
  2.1.1  กลุมเปาหมายเด็ก หมายถึง  กลุมเด็กแรกเกิด กลุมเด็กกอนวัยเรียนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 

และ 6 เดือน กลุมเด็กอายุ 9 – 12 เดือน  กลุมเด็กอายุ 1 ปคร่ึง  2 ปคร่ึง และอายุ 4 ป  กลุมเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 6  รวมทั้งกลุมเด็กดอยโอกาสท่ีติดตามพอแมผูปกครองมาอยูในพื้นที่และแรงงาน
ตางดาว   

2.1.2  กลุมเปาหมายหญิงมีครรภ   หมายถึง หญิงมีครรภทุกราย ซึ่งตองไดรับวัคซีนตาม
กําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามคูมือการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

 

2.2   การหาจํานวนกลุมเปาหมาย ในการใหบริการของสถานบริการ เพื่อใชคํานวณปริมาณ
วัคซีนที่ตองการใชในแตละเดือน ประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้ 
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2.2.1 จํานวนเปาหมายท่ีนดัหมายมารับวัคซีน สามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ เชน  

   โปรแกรมคอมพิวเตอรที่บนัทึกขอมูลการนัดมารับวัคซนี  
   บัญชีรายชื่อกลุมเปาหมายทีน่ัดหมายทัง้ในพื้นที่และนอกพืน้ที่รับผิดชอบ  
   ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย (แบบ 0119 รบ 1 ก/3) 
   บัญชีรายชื่อผูรับการฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในนกัเรียน 

   ทั้งนี้สถานบริการตองบันทึกการนัดหมายทุกรายอยางสมบูรณ จึงจะทําใหการประมาณ
การกลุมเปาหมายมีความครบถวน 

  2.2.2 จํานวนเปาหมายนอกพื้นที่ไมไดนัดแตมาขอรับวัคซีน   สามารถประมาณโดยหา
คาเฉลี่ยในการใหบริการที่ผานมา 

   2.2.3  จํานวนเปาหมายทีไ่มไดมาตามนัดเม่ือครั้งกอน   จะตองเล่ือนนัดมารวมเปนเปาหมาย
ในการใหบริการในเดือนนี้ดวย  

              นอกจากการคาดประมาณจํานวนกลุมเปาหมายแลว ในการประมาณการใชวัคซีนยงัตอง
คํานึงถึงอัตราสูญเสียวัคซีน เนื่องจากวัคซีนที่ใชในปจจุบัน สวนใหญมีขนาดบรรจุขวดละหลายโดส ในการ
เปดใชแตละคร้ังอาจใชไมหมดขวด  

 

3.   อัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิด 
 

         อัตราสูญเสียวัคซีน (Wastage  rate : WR) หมายถึง รอยละของวัคซีนที่สูญเสียไปเม่ือมีการ
ใหบริการวัคซีนแตละชนิดแกกลุมเปาหมาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูญเสียวัคซีน มีดังนี้ 

   จํานวนเด็กที่มารับบริการในแตละคร้ัง  
   ขนาดบรรจุของวัคซีน  วัคซีนที่บรรจุหลายโดสตอขวด จะมีโอกาสสูญเสียไดมาก 
   เทคนิคของเจาหนาท่ีในการเตรียมวัคซีนใหไดครบตามจํานวนโดสที่บรรจุตอขวด 
   วัคซีนที่ตกแตก หรือหมดอายุ    

        ดังนั้นในทุกๆครั้งของการใหบริการวัคซีน  ผูปฏิบัติงานตองทราบอัตราสูญเสียของวัคซีนแต
ละชนิดสําหรับประเทศไทยกําหนดไวดังตารางที่ 3.1   

         กําหนดอัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิด 
   อัตราสูญเสยีของวัคซีนในเด็กกอนวัยเรียน และหญิงมีครรภ  

     -   วัคซีนที่มขีนาดบรรจุ 1 โดส    มีอัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 1      
   -   วัคซีนที่มขีนาดบรรจุ 2  โดส   มีอัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 10      
   -   วัคซีนที่มขีนาดบรรจุ 10-20 โดส  มีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 25  
   ยกเวน   วคัซีน BCG ในเด็กแรกเกิด กาํหนดใหมีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 50  
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ใหแกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมสงใหเภสัชกรผู รับผิดชอบ                    
เพื่อที่คลังวัคซีนจะไดจัดเตรียมวัคซีนไวใหตามใบเบิกของสถานบริการ นอกจากนี้คลังวัคซีนและสถานบริการ
ตองจัดทําทะเบียนรับ-จายวัคซีนแตละชนิด เพื่อควบคุมจํานวน และรายละเอียดของวัคซีน ซึ่งจะทํา                      
ใหทราบถึงอัตราการจาย ยอดคงเหลือ ชวยใหสะดวกในการจายวัคซีนตามหลัก First Expire First Out 
รวมทั้งใชในการติดตามวัคซีน lot number ที่พบผูปวยมีอาการรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีน 
 

1. ความหมายและความสําคัญของการประมาณวัคซีนเพ่ือใหบริการ 
 

           1.1    ความหมายของการประมาณวัคซีนเพื่อใหบริการ หมายถึง การประมาณการจํานวน

วัคซีนใหเพียงพอสําหรับกลุมเปาหมายที่มารับบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ 
ของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 
           1.2   ความสําคัญของการประมาณวัคซีนเพ่ือใหบริการ และวัสดุอุปกรณที่จําเปน  
โดยทั่วไปสถานบริการแตละแหงตองประมาณการวัคซีนรายเดือน เพื่อการจัดเตรียมปริมาณวัคซีนให
เหมาะสม แกกลุมเปาหมายทั้งผูที่อาศัยอยูในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ  ซึ่งเม่ือใหบริการแลว  จะมีวัคซีน
คงเหลือไมมากเกินไป (วัคซีนคงเหลือตองมีจํานวนนอยกวาจํานวนเปาหมายวัคซีนที่ใชใน 1 เดือน)               
ถาประมาณการวัคซีนรายเดือนมากเกินไป   จะสงผลใหมีวัคซีนคงคางที่สถานบริการมาก    และหากระบบ
ลูกโซความเย็นของสถานบริการไมดีจะทําใหวัคซีนเส่ือมคุณภาพ ในขณะเดียวกันถาประมาณการใชวัคซีน
รายเดือนนอยกวาจํานวนผูมารับบริการ จะมีวัคซีนไมเพียงพอในการใหบริการ  
 

2. กลุมเปาหมายในการประมาณวัคซีน 
 

2.1   กลุมเปาหมายในการใหบริการวัคซีน   
  2.1.1  กลุมเปาหมายเด็ก หมายถึง  กลุมเด็กแรกเกิด กลุมเด็กกอนวัยเรียนอายุ 2 เดือน 4 เดือน 

และ 6 เดือน กลุมเด็กอายุ 9 – 12 เดือน  กลุมเด็กอายุ 1 ปคร่ึง  2 ปคร่ึง และอายุ 4 ป  กลุมเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 1 และ 6  รวมทั้งกลุมเด็กดอยโอกาสท่ีติดตามพอแมผูปกครองมาอยูในพื้นที่และแรงงาน
ตางดาว   

2.1.2  กลุมเปาหมายหญิงมีครรภ   หมายถึง หญิงมีครรภทุกราย ซึ่งตองไดรับวัคซีนตาม
กําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดตามคูมือการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

 

2.2   การหาจํานวนกลุมเปาหมาย ในการใหบริการของสถานบริการ เพื่อใชคํานวณปริมาณ
วัคซีนที่ตองการใชในแตละเดือน ประกอบดวย 3 กลุม ดังนี้ 
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2.2.1 จํานวนเปาหมายท่ีนดัหมายมารับวัคซีน สามารถหาไดจากแหลงขอมูลตางๆ เชน  

   โปรแกรมคอมพิวเตอรที่บนัทึกขอมูลการนัดมารับวัคซนี  
   บัญชีรายช่ือกลุมเปาหมายทีน่ัดหมายทัง้ในพื้นที่และนอกพืน้ที่รับผิดชอบ  
   ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย (แบบ 0119 รบ 1 ก/3) 
   บัญชีรายช่ือผูรับการฉีดวัคซีนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในนกัเรียน 

   ทั้งนี้สถานบริการตองบันทึกการนัดหมายทุกรายอยางสมบูรณ จึงจะทําใหการประมาณ
การกลุมเปาหมายมีความครบถวน 

  2.2.2 จํานวนเปาหมายนอกพื้นที่ไมไดนัดแตมาขอรับวัคซีน   สามารถประมาณโดยหา
คาเฉลี่ยในการใหบริการที่ผานมา 

   2.2.3  จํานวนเปาหมายทีไ่มไดมาตามนัดเมื่อครั้งกอน   จะตองเล่ือนนัดมารวมเปนเปาหมาย
ในการใหบริการในเดือนนี้ดวย  

              นอกจากการคาดประมาณจํานวนกลุมเปาหมายแลว ในการประมาณการใชวัคซีนยงัตอง
คํานึงถึงอัตราสูญเสียวัคซีน เนื่องจากวัคซีนที่ใชในปจจุบัน สวนใหญมีขนาดบรรจุขวดละหลายโดส ในการ
เปดใชแตละคร้ังอาจใชไมหมดขวด  

 

3.   อัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิด 
 

         อัตราสูญเสียวัคซีน (Wastage  rate : WR) หมายถึง รอยละของวัคซีนที่สูญเสียไปเม่ือมีการ
ใหบริการวัคซีนแตละชนิดแกกลุมเปาหมาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูญเสียวัคซีน มีดังนี้ 

   จํานวนเด็กที่มารับบริการในแตละคร้ัง  
   ขนาดบรรจุของวัคซีน  วัคซีนที่บรรจุหลายโดสตอขวด จะมีโอกาสสูญเสียไดมาก 
   เทคนิคของเจาหนาท่ีในการเตรียมวัคซีนใหไดครบตามจํานวนโดสที่บรรจุตอขวด 
   วัคซีนที่ตกแตก หรือหมดอายุ    

        ดังนั้นในทุกๆครั้งของการใหบริการวัคซีน  ผูปฏิบัติงานตองทราบอัตราสูญเสียของวัคซีนแต
ละชนิดสําหรับประเทศไทยกําหนดไวดังตารางที่ 3.1   

         กําหนดอัตราสูญเสียวัคซีนแตละชนิด 
   อัตราสูญเสยีของวัคซนีในเด็กกอนวัยเรียน และหญิงมีครรภ  

     -   วัคซีนที่มขีนาดบรรจุ 1 โดส    มีอัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 1      
   -   วัคซีนที่มขีนาดบรรจุ 2  โดส   มีอัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 10      
   -   วัคซีนที่มขีนาดบรรจุ 10-20 โดส  มีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 25  
   ยกเวน   วคัซีน BCG ในเด็กแรกเกิด กาํหนดใหมีอัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 50  
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   อัตราสูญเสยีของวัคซนีในเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6  

     - ทกุขนาดบรรจุ กําหนดใหเทากับรอยละ 10  ทั้งนี้เพราะเปนการใหบริการเปนกลุมใหญ 
 

ตารางที ่3.1   อัตราสูญเสยีวัคซีน (WR)   ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) และขนาดขวดบรรจุ  จําแนก     
                 รายวัคซนีที่ใชในประเทศไทย  
 

รายการ OPV dT BCG MMR DTP DTP-
HB 

 

HB JE 

เด็ก
<5ป 

ป.1 ป.1 
ป.6 

หญิงมี
ครรภ 

เด็กแรก
เกิด 

ป.1 เด็ก 
<5ป 

ป.1 

ขนาดบรรจุ 
โดส / ขวด 

20 20 10 10 10 10 1 10 10 2 2 2 

อัตราสูญเสีย  (%) 25 10 10 25 50 10 1 10 25 10 10 10 
WMF* 1.33 1.11 1.11 1.33 2 1.11 1.01 1.11 1.33 1.11 1.11 1.11 

     * WMF หรือ wastage multiplication factor สามารถหาไดจากสูตร 100 / (100 - wastage rate) 

 
 
 

 
ที่มาของสูตร WMF มีดังนี้ 

วัคซีนที่ใชจริง 100-WR โดส มาจากวัคซีนที่เบิก 100 โดส    
            ดังนั้น    ถาตองการใชวัคซีน n โดส     ตองเบิกวัคซีนเทากับ  n x 100/ (100-WR)    
 

ตัวอยาง วัคซีนที่มีอัตราสูญเสีย รอยละ 25 ถาตองการใหวัคซีนแกเด็ก 30 คน ตองเบิกวัคซีนเทาไร 
 จํานวนวัคซีนที่ตองเบิก  =  30x100/ (100-25)   

=  30x1.33  
=  39.9  โดส    
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4.  การคํานวณการใชวัคซีน  
 

 การคํานวณหาจํานวนวัคซีนทีต่องการใชของสถานบริการในแตละรอบการเบิกมีปจจัยทีเ่กี่ยวของ 
ไดแก  จํานวนกลุมเปาหมาย  ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (wastage multiplication factor: WMF)   
ขนาดบรรจุ (โดสตอขวด) โดยมีสูตรคํานวณปริมาณวัคซีนในการใหบริการ ดังนี ้
 

สูตร   คํานวณการใชวัคซีน  
  

 
 

• จํานวนประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมดที่มารับบริการ              แทนคาดวย  A 
• ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF)   แทนคาดวย  B 
• จํานวนโดสตอขวด   แทนคาดวย  C 
• จํานวนวัคซีนที่ตองการใช แทนคาดวย  D 

   
ในกรณีที่คํานวณแลวไดทศนิยมใหปดเศษเปน 1 ขวด 
       ตัวอยาง  การคํานวณการใชวัคซีน 

ในเดือนมกราคม 2553 โรงพยาบาลประทับใจมีประชากรกลุมเปาหมายเด็กกอนวัยเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 80 ราย มีเด็กนอกพื้นที่มารับบริการจํานวน 20 ราย ใหคํานวณจํานวนวัคซีน OPV ที่
ตองการใช  

 A   จํานวนประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมด =   80 ราย + 20 ราย รวมจํานวน 100 ราย 
                    B    ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) ของวัคซีน OPV =     1.33         
                    C    จํานวนโดสตอขวดบรรจุของวัคซีน OPV =     20                        
                    แทนคาในสูตร       D =     A x B  
                                                       C 

=      (80 + 20) x 1.33 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     20 
=    6.65 ขวด (เศษปดเปน 1 ขวด) 
=    7 ขวด 

 
 

D          =              A x B
                                C
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   อัตราสูญเสยีของวัคซนีในเด็กนักเรียน ป.1 และ ป.6  

     - ทกุขนาดบรรจุ กําหนดใหเทากับรอยละ 10  ทั้งนี้เพราะเปนการใหบริการเปนกลุมใหญ 
 

ตารางที ่3.1   อัตราสูญเสยีวัคซีน (WR)   ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) และขนาดขวดบรรจุ  จําแนก     
                 รายวัคซนีที่ใชในประเทศไทย  
 

รายการ OPV dT BCG MMR DTP DTP-
HB 

 

HB JE 

เด็ก
<5ป 

ป.1 ป.1 
ป.6 

หญิงมี
ครรภ 

เด็กแรก
เกิด 

ป.1 เด็ก 
<5ป 

ป.1 

ขนาดบรรจุ 
โดส / ขวด 

20 20 10 10 10 10 1 10 10 2 2 2 

อัตราสูญเสีย  (%) 25 10 10 25 50 10 1 10 25 10 10 10 
WMF* 1.33 1.11 1.11 1.33 2 1.11 1.01 1.11 1.33 1.11 1.11 1.11 

     * WMF หรือ wastage multiplication factor สามารถหาไดจากสูตร 100 / (100 - wastage rate) 

 
 
 

 
ที่มาของสูตร WMF มีดังนี้ 

วัคซีนที่ใชจริง 100-WR โดส มาจากวัคซีนที่เบิก 100 โดส    
            ดังนั้น    ถาตองการใชวัคซีน n โดส     ตองเบิกวัคซีนเทากับ  n x 100/ (100-WR)    
 

ตัวอยาง วัคซีนที่มีอัตราสูญเสีย รอยละ 25 ถาตองการใหวัคซีนแกเด็ก 30 คน ตองเบิกวัคซีนเทาไร 
 จํานวนวัคซีนที่ตองเบิก  =  30x100/ (100-25)   

=  30x1.33  
=  39.9  โดส    
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4.  การคํานวณการใชวัคซีน  
 

 การคํานวณหาจํานวนวัคซีนทีต่องการใชของสถานบริการในแตละรอบการเบิกมีปจจัยทีเ่กี่ยวของ 
ไดแก  จํานวนกลุมเปาหมาย  ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (wastage multiplication factor: WMF)   
ขนาดบรรจุ (โดสตอขวด) โดยมีสูตรคํานวณปริมาณวัคซีนในการใหบริการ ดังนี ้
 

สูตร   คํานวณการใชวัคซีน  
  

 
 

• จํานวนประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมดที่มารับบริการ              แทนคาดวย  A 
• ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF)   แทนคาดวย  B 
• จํานวนโดสตอขวด   แทนคาดวย  C 
• จํานวนวัคซีนที่ตองการใช แทนคาดวย  D 

   
ในกรณีที่คํานวณแลวไดทศนิยมใหปดเศษเปน 1 ขวด 
       ตัวอยาง  การคํานวณการใชวัคซีน 

ในเดือนมกราคม 2553 โรงพยาบาลประทับใจมีประชากรกลุมเปาหมายเด็กกอนวัยเรียนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 80 ราย มีเด็กนอกพื้นที่มารับบริการจํานวน 20 ราย ใหคํานวณจํานวนวัคซีน OPV ที่
ตองการใช  

 A   จํานวนประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมด =   80 ราย + 20 ราย รวมจํานวน 100 ราย 
                    B    ตัวคูณการสูญเสียวัคซีน (WMF) ของวัคซีน OPV =     1.33         
                    C    จํานวนโดสตอขวดบรรจุของวัคซีน OPV =     20                        
                    แทนคาในสูตร       D =     A x B  
                                                       C 

=      (80 + 20) x 1.33 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                     20 
=    6.65 ขวด (เศษปดเปน 1 ขวด) 
=    7 ขวด 

 
 

D          =              A x B
                                C
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จํานวนครั้งที่ใหบริการในแตละรอบการเบิกวัคซีน  เปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึง 

เนื่องจากวัคซีนที่เปดใชในการใหบริการจะมีอายุการใชงาน 2 – 8 ชั่วโมง โดยข้ึนอยูกับชนิดของวัคซีน              
เมื่อเปดใชแลวสวนที่เหลือตองทําลายทิ้ง ไมสามารถนําไปใชไดอีก ดังนั้นสถานบริการสาธารณสุข              
ที่เบิกวัคซีนเดือนละครั้ง แตใหบริการมากกวาเดือนละครั้ง จําเปนตองประมาณการวัคซีนในแตละครั้ง                  
แลวนําผลแตละครั้งมารวมกัน ซึ่งการคํานวณเชนนี้จะทําใหไดจํานวนขวดของวัคซีนที่เบิก มากกวาการ            
นําเปาหมายทั้งเดือนมาคํานวณเพียงครั้งเดียว  

 
5.   การจัดทําใบเบิกวัคซีน 
 

 5.1 ความสําคัญของการจัดทําใบเบิกวัคซีน 
           สถานบริการสาธารณสุขตองจัดทําใบเบิกวัคซีนแจงประมาณการวัคซีนที่ตองการใชในเดือนถัดไป 
สงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) เปนผูรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง   และ สงใหเภสัชกร
ผูรับผิดชอบ เพื่อใหจัดเตรียมวัคซีนตามใบเบิก โดยกรมควบคุมโรคไดกําหนดกิจกรรมการเบิก - จายวัคซีน 
ของสถานบริการสาธารณสุข ดังตารางท่ี 3.2   และแนะนําใหใช “แบบฟอรม ว.3/1” เปนใบเบิกวัคซีนของ
สถานบริการ (สามารถดาวนโหลดไฟล MS-Excel ไดที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/vaccine.html)  
 
ตารางที่ 3.2    กิจกรรมการเบิก - จายวัคซีน ของสถานบริการสาธารณสุข 

สถานบริการ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ
องคการเภสชักรรม 
(GPO) 

- คลังระดับประเทศ
- จัดสงวัคซีนผานระบบ VMI ถึงโรงพยาบาล (CUP) 

เดือนละ 1 คร้ัง

รพศ./รพท./รพช. - คลังระดับ CUP ใหหนวยบริการ
- บันทึกขอมูลลงในระบบ VMI 
- จัดทํารายงานควบคุมการเบิก – จาย วัคซีนของหนวยงาน 

เดือนละ 1 คร้ัง

สสอ. - รวบรวมและตรวจสอบ แบบ ว.3/1 ของหนวยงานในสังกัด  
สงใหกลุมงานเภสัชกรรมของ รพศ. / รพท. / รพช.  

เดือนละ 1 คร้ัง

รพ.สต. /  
หนวยบริการ 

- คาดประมาณจํานวนกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดทําแบบ ว.3/1 สงให สสอ.  
- คํานวณและวิเคราะหอัตราสูญเสียวัคซีน  เพื่อปรับระบบ
การใหบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

เดือนละ 1 คร้ัง
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      5.2 การกรอกใบเบิกวัคซีน  

ใหหนวยบริการกรอกแบบฟอรมเบิกวัคซีน ว.3/1 ซึ่งแสดงขอมูลการเบิกวัคซีนแตละชนิด และผล
การใหบริการวัคซีนของกลุมเปาหมายในเดือนที่ผานมา เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง ผูกรอก   
ตองบันทึกขอมูลทุกรายการและสงใบเบิกใหตรงตามกําหนด  ทั้งนี้เพื่อใหไดรับวัคซีนตามปริมาณที่ขอเบิก
และทันเวลาที่ตองการใช           

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 ตัวอยางใบเบิกวัคซีน (แบบ ว.3/1) 
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จํานวนครั้งท่ีใหบริการในแตละรอบการเบิกวัคซีน  เปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึง 

เนื่องจากวัคซีนที่เปดใชในการใหบริการจะมีอายุการใชงาน 2 – 8 ชั่วโมง โดยข้ึนอยูกับชนิดของวัคซีน              
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ที่เบิกวัคซีนเดือนละครั้ง แตใหบริการมากกวาเดือนละคร้ัง จําเปนตองประมาณการวัคซีนในแตละครั้ง                  
แลวนําผลแตละครั้งมารวมกัน ซึ่งการคํานวณเชนนี้จะทําใหไดจํานวนขวดของวัคซีนที่เบิก มากกวาการ            
นําเปาหมายทั้งเดือนมาคํานวณเพียงครั้งเดียว  

 
5.   การจัดทําใบเบิกวัคซีน 
 

 5.1 ความสําคัญของการจัดทําใบเบิกวัคซีน 
           สถานบริการสาธารณสุขตองจัดทําใบเบิกวัคซีนแจงประมาณการวัคซีนที่ตองการใชในเดือนถัดไป 
สงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) เปนผูรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง   และ สงใหเภสัชกร
ผูรับผิดชอบ เพื่อใหจัดเตรียมวัคซีนตามใบเบิก โดยกรมควบคุมโรคไดกําหนดกิจกรรมการเบิก - จายวัคซีน 
ของสถานบริการสาธารณสุข ดังตารางท่ี 3.2   และแนะนําใหใช “แบบฟอรม ว.3/1” เปนใบเบิกวัคซีนของ
สถานบริการ (สามารถดาวนโหลดไฟล MS-Excel ไดที่ http://thaigcd.ddc.moph.go.th/vaccine.html)  
 
ตารางที่ 3.2    กิจกรรมการเบิก - จายวัคซีน ของสถานบริการสาธารณสุข 

สถานบริการ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ 
องคการเภสชักรรม 
(GPO) 

- คลังระดับประเทศ 
- จัดสงวัคซีนผานระบบ VMI ถึงโรงพยาบาล (CUP) 

เดือนละ 1 คร้ัง 

รพศ./รพท./รพช. - คลังระดับ CUP ใหหนวยบริการ 
- บันทึกขอมูลลงในระบบ VMI 
- จัดทํารายงานควบคุมการเบิก – จาย วัคซีนของหนวยงาน 

เดือนละ 1 คร้ัง 

สสอ. - รวบรวมและตรวจสอบ แบบ ว.3/1 ของหนวยงานในสังกัด  
สงใหกลุมงานเภสัชกรรมของ รพศ. / รพท. / รพช.  

เดือนละ 1 คร้ัง 

รพ.สต. /  
หนวยบริการ 

- คาดประมาณจํานวนกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 
- จัดทําแบบ ว.3/1 สงให สสอ.  
- คํานวณและวิเคราะหอัตราสูญเสียวัคซีน  เพื่อปรับระบบ
การใหบริการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

เดือนละ 1 คร้ัง 
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      5.2 การกรอกใบเบิกวัคซีน  

ใหหนวยบริการกรอกแบบฟอรมเบิกวัคซีน ว.3/1 ซึ่งแสดงขอมูลการเบิกวัคซีนแตละชนิด และผล
การใหบริการวัคซีนของกลุมเปาหมายในเดือนที่ผานมา เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง ผูกรอก   
ตองบันทึกขอมูลทุกรายการและสงใบเบิกใหตรงตามกําหนด  ทั้งนี้เพื่อใหไดรับวัคซีนตามปริมาณที่ขอเบิก
และทันเวลาที่ตองการใช           

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 ตัวอยางใบเบิกวัคซีน (แบบ ว.3/1) 
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คําอธิบายความหมายของใบเบิกวัคซีน (อยูที่ดานหลังแบบฟอรม ว.3/1 )   
 สวนที่ 1 สวนของขอมูลการเบิกวัคซนีเดือนที่จะใหบริการ 

1. เปาหมาย (คน) หมายถึง  จํานวนเด็ก หรือ หญิงมีครรภที่จะมารับบริการตามทะเบียนนัดหมาย
ในเดือนที่จะขอเบิกวัคซนี ซึง่รวมทั้งเด็กในพืน้ที่รับผิดชอบและเด็กนอกพืน้ที่รับผิดชอบที่มารับบริการ ณ 
สถานบริการนัน้ ๆ  

2. จํานวนวัคซีน (ขวด)   
 - ที่ตองการใช หมายถึง จาํนวนวัคซีนทีคํ่านวณไดจากจํานวนเด็กในชองเปาหมาย อัตรา

การสูญเสียทีก่ําหนดของวคัซีนแตละชนดิ และขนาดบรรจุของวัคซีน 
 - ยอดคงเหลือยกมา หมายถึง จํานวนวคัซีน (ขวด) ที่เหลือกอนจัดทาํใบเบิก เฉพาะที่ยงั

ไมเปดใชเทานัน้  
 - ที่ขอเบิก หมายถงึ จํานวนวัคซนีที่ตองการใชหกัออกดวยคงเหลือยกมา 
 

 สวนที่ 2 สวนการรายงานผลการใหวัคซีนในเดือนที่ผานมา 
1. จํานวนผูมารบับริการ (คน) หมายถงึ จาํนวนเด็ก / หญิงมีครรภที่มารับบริการจริงในเดือนท ี

ผานมาของวัคซีนแตละชนิด 
2. จํานวนวัคซีนที่เปดใช (ขวด) หมายถงึ จาํนวนวัคซนีแตละชนิดทีเ่ปดใชจริงในการใหบริการ 

รวมถึงวัคซีนทีไ่มไดเปดใชแตหมดอายหุรือเส่ือมสภาพและรวมถึงวัคซีนที่ตกแตกดวย 
3. อัตราสญูเสีย หมายถงึ อัตราการสญูเสียจริงของวัคซีนแตละชนิดที่เกิดข้ึนในการใหบริการ  
 

6.   การจัดทําทะเบียนรับ - จายวัคซีน 
 ทะเบียนรับ-จายวัคซีน เปนทะเบียนคุมยอดการรับ-จายวัคซีนแตละชนิด ซึ่งคลังวัคซีนและ
สถานบริการตองจัดทํา มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมจํานวนและทราบรายละเอียดของวัคซีนแตละชนิด  
ประโยชนของการจัดทําทะเบียนรับ-จายวัคซีน ไดแก 
 1. ทราบถึงอัตราการจายและจํานวนวัคซนีคงเหลือของสถานบริการ 
 2.ทําใหสะดวกแกการปฏิบติังาน ไมจําเปนตองเปดตูเย็นเพื่อตรวจสอบ lot number วันหมดอายุ
ของวัคซีน หรือจํานวนวัคซีน  สามารถจายวัคซนีขวดทีจ่ะหมดอายุกอน ตามหลัก First Expire First  Out : 
FEFO ไดงาย 
 3. ทําใหทราบการกระจายของวัคซีน lot number ตาง ๆ เมื่อเกิดปญหาอาการขางเคียงภายหลัง
ไดรับวัคซีน   สามารถติดตามเฝาระวงั หรือระงับการใชวัคซีนไดงาย 
 เมื่อไดรับวัคซีนแตละคร้ัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทั้งในระดับคลังและสถานบริการตองบันทึกขอมูล
ในทะเบียนรับ-จายวัคซีน ทุกรายการใหครบถวน  ดังนี้ 
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     วัน/เดือน/ป : ระบุวัน/เดือน/ป ที่รับ-จายวัคซีนแตละชนิด  
      รับจาก/จายให : ระบุสถานที่รับ-จายวัคซีน    เพื่อประโยชนในการประสานผูดูแลคลังวัคซีน  
และผูใหบริการในระดับตาง ๆ สามารถแจงระงับการใชวัคซีน lot number เดียวกับผูปวยที่มีอาการรุนแรง/
ผูเสียชีวิตภายหลังไดรับวัคซีนไวกอน (ในกรณีที่มีการระงับใช)  
     จํานวน : ระบุจาํนวนที่รับ/จายและยอดคงเหลือ เพื่อตรวจสอบปริมาณการรับ-จายและปริมาณ
คงเหลือของวัคซีนในแตละแหง  
 เลขท่ีวัคซีน (lot number), วันหมดอายุ (exp. date) : ระบุ lot number และวันหมดอาย ุใน
กรณีที่มีผูปวย/ผูเสียชวีิตภายหลังไดรับวัคซีน จําเปนอยางยิง่ที่ตองทราบ lot number และวนัหมดอายุของ
วัคซีนที่ผูปวย/ผูเสียชีวิตรายนั้นไดรับ เพือ่ประโยชนในการเก็บตัวอยางขวดวัคซีนตรวจทางหองปฏิบัติการ 
อีกทั้งตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนรายอ่ืนที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวหรือตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย
หรือผูเสียชีวิต และเยี่ยมติดตามใหไดวามผูีใดมีอาการภายหลังไดรับวคัซีนเปนอยางไรบาง  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2 ตัวอยางทะเบียนรับ-จายวัคซนี 

ทะเบียนรับ – จายวัคซีน 
ชื่อวัคซีน………………..ขนาดบรรจุตอขวด…………….โดส   ขนาดบรรจุตอกลอง……………..ขวด 
วัน เดือน

ป 
รับจาก /
จายให 

 

จํานวน (ขวด) เลขท่ี
ผลิต 

วัน
หมดอาย ุ

หมาย
เหตุ รับ จาย คงเหลือ
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คําอธิบายความหมายของใบเบิกวัคซีน (อยูที่ดานหลังแบบฟอรม ว.3/1 )   
 สวนท่ี 1 สวนของขอมูลการเบิกวัคซนีเดือนที่จะใหบริการ 

1. เปาหมาย (คน) หมายถึง  จํานวนเด็ก หรือ หญิงมีครรภที่จะมารับบริการตามทะเบียนนัดหมาย
ในเดือนที่จะขอเบิกวัคซนี ซึง่รวมทั้งเด็กในพืน้ที่รับผิดชอบและเด็กนอกพืน้ที่รับผิดชอบที่มารับบริการ ณ 
สถานบริการนัน้ ๆ  

2. จํานวนวัคซีน (ขวด)   
 - ที่ตองการใช หมายถึง จาํนวนวัคซีนทีคํ่านวณไดจากจํานวนเด็กในชองเปาหมาย อัตรา

การสูญเสียทีก่ําหนดของวคัซีนแตละชนดิ และขนาดบรรจุของวัคซีน 
 - ยอดคงเหลือยกมา หมายถึง จํานวนวคัซีน (ขวด) ที่เหลือกอนจัดทาํใบเบิก เฉพาะที่ยงั

ไมเปดใชเทานัน้  
 - ที่ขอเบิก หมายถงึ จํานวนวัคซนีที่ตองการใชหกัออกดวยคงเหลือยกมา 
 

 สวนท่ี 2 สวนการรายงานผลการใหวัคซีนในเดือนที่ผานมา 
1. จํานวนผูมารบับริการ (คน) หมายถงึ จาํนวนเด็ก / หญิงมีครรภที่มารับบริการจริงในเดือนท ี

ผานมาของวัคซีนแตละชนิด 
2. จํานวนวัคซีนที่เปดใช (ขวด) หมายถงึ จาํนวนวัคซนีแตละชนิดทีเ่ปดใชจริงในการใหบริการ 

รวมถึงวัคซีนทีไ่มไดเปดใชแตหมดอายหุรือเส่ือมสภาพและรวมถึงวัคซีนที่ตกแตกดวย 
3. อัตราสญูเสีย หมายถงึ อัตราการสญูเสียจริงของวัคซีนแตละชนิดที่เกิดข้ึนในการใหบริการ  
 

6.   การจัดทําทะเบียนรับ - จายวัคซีน 
 ทะเบียนรับ-จายวัคซีน เปนทะเบียนคุมยอดการรับ-จายวัคซีนแตละชนิด ซึ่งคลังวัคซีนและ
สถานบริการตองจัดทํา มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมจํานวนและทราบรายละเอียดของวัคซีนแตละชนิด  
ประโยชนของการจัดทําทะเบียนรับ-จายวัคซีน ไดแก 
 1. ทราบถึงอัตราการจายและจํานวนวัคซนีคงเหลือของสถานบริการ 
 2.ทําใหสะดวกแกการปฏิบติังาน ไมจําเปนตองเปดตูเย็นเพื่อตรวจสอบ lot number วันหมดอายุ
ของวัคซีน หรือจํานวนวัคซนี  สามารถจายวัคซนีขวดทีจ่ะหมดอายุกอน ตามหลัก First Expire First  Out : 
FEFO ไดงาย 
 3. ทําใหทราบการกระจายของวัคซีน lot number ตาง ๆ เมื่อเกิดปญหาอาการขางเคียงภายหลัง
ไดรับวัคซีน   สามารถติดตามเฝาระวงั หรือระงับการใชวัคซีนไดงาย 
 เมื่อไดรับวัคซีนแตละคร้ัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทั้งในระดับคลังและสถานบริการตองบันทึกขอมูล
ในทะเบียนรับ-จายวัคซีน ทุกรายการใหครบถวน  ดังนี้ 
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     วัน/เดือน/ป : ระบุวัน/เดือน/ป ที่รับ-จายวัคซีนแตละชนิด  
      รับจาก/จายให : ระบุสถานที่รับ-จายวัคซีน    เพื่อประโยชนในการประสานผูดูแลคลังวัคซีน  
และผูใหบริการในระดับตาง ๆ สามารถแจงระงับการใชวัคซีน lot number เดียวกับผูปวยที่มีอาการรุนแรง/
ผูเสียชีวิตภายหลังไดรับวัคซีนไวกอน (ในกรณีที่มีการระงับใช)  
     จํานวน : ระบุจาํนวนที่รับ/จายและยอดคงเหลือ เพื่อตรวจสอบปริมาณการรับ-จายและปริมาณ
คงเหลือของวัคซีนในแตละแหง  
 เลขทีว่ัคซีน (lot number), วันหมดอายุ (exp. date) : ระบุ lot number และวันหมดอาย ุใน
กรณีที่มีผูปวย/ผูเสียชวีิตภายหลังไดรับวัคซีน จําเปนอยางยิง่ที่ตองทราบ lot number และวนัหมดอายุของ
วัคซีนที่ผูปวย/ผูเสียชีวิตรายนั้นไดรับ เพือ่ประโยชนในการเก็บตัวอยางขวดวัคซีนตรวจทางหองปฏิบัติการ 
อีกทั้งตรวจสอบผูที่ไดรับวัคซีนรายอ่ืนที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวหรือตางขวด แต lot number เดียวกับผูปวย
หรือผูเสียชีวิต และเยี่ยมติดตามใหไดวามผูีใดมีอาการภายหลังไดรับวคัซีนเปนอยางไรบาง  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.2 ตัวอยางทะเบียนรับ-จายวัคซนี 

ทะเบียนรับ – จายวัคซีน 
ชื่อวัคซีน………………..ขนาดบรรจุตอขวด…………….โดส   ขนาดบรรจุตอกลอง……………..ขวด 
วัน เดือน

ป 
รับจาก /
จายให 

 

จํานวน (ขวด) เลขที่
ผลิต 

วัน
หมดอาย ุ

หมาย
เหตุ รับ จาย คงเหลือ
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แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดไมใชประโยชนของการประมาณการ
วัคซีน  

 

ก. การเตรียมวัคซีนใหเพียงพอ 
ข. หลังใหบริการมีวัคซีนคงเหลอืไมมากเกนิไป 
ค. เพื่อลดอาการขางเคียงภายหลังการไดรับวัคซีน 
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2. ขอใดไมใชกลุมเปาหมายในการประมาณ
การวัคซีน 

 

ก. เด็กนักเรียน ป.1 ตางอําเภอท่ีเขามาเรียนในโรงเรียนที่
ทานรับผิดชอบ 

ข. เด็กที่อยูชายแดนในเขตพมาติดกับรพ.สต.ของทาน แตไม
เคยมารับบริการที่คลินกิของทานมากอน  

ค. เด็กเขมรที่ขามมารับวัคซีนที่คลินิกของทานเปนประจาํ 
ง. เด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบซึ่งปกติไดรับวัคซีนจากคลินกิ

เอกชน 
3. แหลงขอมูลใดไมควรใชในการประมาณการ

วัคซีน 
 

ก. สมุดบันทกึสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพ)ู 
ข. ฐานขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บนัทกึขอมูลการ

ใหบริการ  
ค. ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย            

(แบบ 0119 รบ 1ก/3) 
ง. บัตรบันทึกการใหวัคซีน (0119 รบ.1ต.) 

4. รพ.สต.บานแสนสุขมีเปาหมายใหวัคซนีเจอี 
จํานวน 10 ราย จะตองเบิกวัคซีนจาํนวน 
เทาใด 

 

ก. 5 ขวด
ข. 6 ขวด 
ค. 11 ขวด 
ง. 12 ขวด 

5. ขอใดไมถูกตอง ก. วัคซีนHB อัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 10 
ข. วัคซีน MMR สําหรับเด็กกอนวัยเรียนสูญเสียเทากับ          

รอยละ 5 
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ง. วัคซีน OPV อัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 25 
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แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ขอใดไมใชประโยชนของการประมาณการ
วัคซีน  

 

ก. การเตรียมวัคซีนใหเพียงพอ 
ข. หลังใหบริการมีวัคซีนคงเหลอืไมมากเกนิไป 
ค. เพื่อลดอาการขางเคียงภายหลังการไดรับวัคซีน 
ง. เพื่อลดอัตราสูญเสียของวัคซีน 

2. ขอใดไมใชกลุมเปาหมายในการประมาณ
การวัคซนี 

 

ก. เด็กนักเรียน ป.1 ตางอําเภอท่ีเขามาเรียนในโรงเรียนที่
ทานรับผิดชอบ 

ข. เด็กที่อยูชายแดนในเขตพมาติดกับรพ.สต.ของทาน แตไม
เคยมารับบริการที่คลินกิของทานมากอน  

ค. เด็กเขมรที่ขามมารับวัคซนีที่คลินิกของทานเปนประจาํ 
ง. เด็กในพืน้ที่รับผิดชอบซึ่งปกติไดรับวัคซีนจากคลินกิ

เอกชน 
3. แหลงขอมูลใดไมควรใชในการประมาณการ

วัคซีน 
 

ก. สมุดบันทกึสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพ)ู 
ข. ฐานขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรที่บนัทกึขอมูลการ

ใหบริการ  
ค. ทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย            

(แบบ 0119 รบ 1ก/3) 
ง. บัตรบันทึกการใหวัคซีน (0119 รบ.1ต.) 

4. รพ.สต.บานแสนสุขมีเปาหมายใหวัคซนีเจอี 
จํานวน 10 ราย จะตองเบิกวัคซีนจาํนวน 
เทาใด 

 

ก. 5 ขวด
ข. 6 ขวด 
ค. 11 ขวด 
ง. 12 ขวด 

5. ขอใดไมถูกตอง ก. วัคซีนHB อัตราสูญเสียเทากบั รอยละ 10 
ข. วัคซีน MMR สําหรับเด็กกอนวัยเรียนสูญเสียเทากับ          

รอยละ 5 
ค. วัคซีน DTP อัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 25 
ง. วัคซีน OPV อัตราสูญเสียเทากับ รอยละ 25 
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
สาระสังเขป 5
1. การปองกนัโรคของรางกาย 6
2. กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย 12
3. ชนิดของการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 14

        4. ความหมายและประเภทของวัคซีน 15
5. กลไกการปองกันโรคของวัคซีน 16
6. ความจําเปนของการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 17
เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21

แผนการสอนหมวดเน้ือหาที่ 2 24
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 25
หมวดเนื้อหาที่ 2  โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนและวัคซีนพืน้ฐาน 27
สาระสังเขป 27
1. การติดตอและการแพรกระจายของเช้ือโรค 29
2. ลําดับชั้นในการจัดการกบัโรคติดตอ 30
3. โรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน 31

        4. วัคซีนที่ใชในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 39
5. กาํหนดการใหวัคซีนในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 47
เอกสารอางอิง 52
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 53

แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 3 56
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 
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 คําถาม คําตอบ 
6. โรงเรียนแหงหนึ่งมนีักเรียน ชั้น ป. 1 จาํนวน 

100 คน วัคซนี MMR ขนาด 10 โดสตอขวด 
จะตองเตรียมวัคซีนไปใหบริการกี่ขวด 

ก. 10 ขวด
ข. 11 ขวด 
ค. 12 ขวด 
ง.  14 ขวด 

7. การกรอกใบเบิกวัคซีนไมตองกรอกขอมูล
ใดบาง  

ก. วันหมดอายุ และ lot number ของวัคซีนคงเหลือ
ข. จํานวนเปาหมาย จาํนวนวัคซีนที่ตองการใช จํานวนยอด

คงเหลือยกมา และจํานวนทีข่อเบิก 
ค. จํานวนผูมารับบริการ และวัคซีนทีเ่ปดใชในเดือนที่ผานมา 
ง. อัตราสูญเสียของแตละชนดิวัคซีน 

8. ความหมายของ “จํานวนวคัซีนที่เปดใช” คือ
ขอใด 

ก. วัคซีนที่เปดใหบริการ วัคซนีที่ตกแตก วัคซนีทีห่มดอายุ 
และวัคซีนที่เสือ่มสภาพ 

ข. วัคซีนที่เปดใหบริการและวัคซีนที่ตกแตกขณะใหบริการ 
ค. วัคซีนที่เปดใหบริการ วัคซนีที่หมดอาย ุและวัคซีน              

ที่เส่ือมสภาพ 
ง. เฉพาะวัคซนีทีเ่ปดใหบริการเทานั้น 

9. หลักในการเปดใชวัคซีนคือขอใด ก. First In First Out: FIFO
ข. First Expire First Out: FEFO 
ค. Last In First Out: LIFO 
ง. First In Last Out: FILO  

10. ขอใดเปนขอปฏิบัติที่ถูกตองในการจัดทํา
ทะเบียนรับ – จายวัคซีน 

ก. วัคซีน DTP ที่จายในวนัเดียวกันใหบนัทกึการจายเปน
ยอดรวม 

ข. ถาจายวัคซนี JE แกรพ.สต.เจิดจรัส 2 lot number ตอง
บันทกึแยก Lot เปน 2 บรรทดั  

ค. น้ํายาทําละลายไมตองบันทกึในทะเบียนรับ-จายเพราะ
ไมมีวันหมดอายุ  

ง. เมื่อทานยมืวัคซีนจากรพ.สต.ขางเคียง ไมตองลงใน
ทะเบียนรับ-จาย เพราะทานตองสงคืนในภายหลังอยูแลว 
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