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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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แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 5 
 

วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
 
เรื่อง                 วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
ผูเรียน                   เจาหนาที่สาธารณสขุ/ ผูใหบริการวัคซีนทุกระดับ 
กําหนดการสอน         2    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค             เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ 

1.  ระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของวัคซีนแตละชนิด 
2.  อธิบายถึงความสําคัญของระบบลูกโซความเย็น  
3. สาธิตวิธีการจัดเรียงวัคซีนในอุปกรณที่ใชในระบบลูกโซความเย็นและสามารถอธิบายการ 

ดูแลรักษาอุปกรณ 
4. ยกตัวอยางเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น (Cold chain break down) และวาง 
 แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น 

 
กิจกรรมการสอน  

1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม (การเรียงวัคซีนในกระติกวัคซีน) 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. กระติกวัคซีน ซองน้ําแข็ง และขวดวัคซีน  
3. รูปภาพตูเย็น และแผนภาพ/บัตรคําตางๆ   

 

การประเมินผลโดยรวม 
1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 
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แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอคุณภาพ

วัคซีน  
ก. ความรอน 
ข. ความเยน็จดั 
ค. แสงจากหลอดไฟและแสงจากดวงอาทิตย 
ง.  ถกูทกุขอ 

2. ขอความใดถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของวัคซีน  
ก. วัคซีนบางชนิดไวตอความรอน 
ข. วัคซนีบางชนิดไวตอความเย็นจัด 
ค. วัคซนีทกุชนิดไวตอแสง 
ง.  วัคซนีทกุชนิดไวตอความชื้น 

3. วัคซีนใด หามแชแข็ง  ก. วัคซีนรวมดีทีพ-ีตับอักเสบบี (DTP-HB) 
ข.  วัคซีนรวมหัด คางทมูและหัดเยอรมนั (MMR) 

  ค.  วัคซนีบีซจีี 
ง.  ถกูทกุขอ 

4. การจัดเก็บวัคซีนและน้าํยาละลายใน

ตูเย็นขอใดถูกตอง  
ก. OPV, M, MMR และ BCG รวมทัง้น้ํายาละลายเก็บในชอง
แชแข็ง 
ข. OPV, M, MMR และ BCG เก็บในชองธรรมดา (+2°C ถึง 
+8°C) 
ค. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE เก็บในชองแชแข็ง 
ง. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE เก็บในชองธรรมดา 
(+2°C ถึง +8°C)  

5. ควรใชอะไรเพื่อทําใหเกิดความเย็นใน

กระติกวัคซนี  
ก. น้ําแข็ง  
ข. น้ําแข็งแหง(dry-ice) 
ค. Icepack ที่เพิ่งนําออกมาจากชองแชแข็ง  
ง. Icepack ทีเ่ขยาแลวไดยนิเสียงน้าํ    
 

6. วิธีการจัดเรียงวัคซีนในกระติกขนาด

เล็ก (ความจุประมาณ 1.7 ลิตร) ขอใด
ถูกตอง  

ก. ใส Icepack ทั้งดานลาง ดานบน และดานขางทัง้ 4 ดาน 
ข. ใส Icepack ดานลาง และดานขางทั้ง 4 ดาน  
ค. ใส Icepack ดานบน และดานขางทั้ง 4 ดาน  
ง. ใส Icepack เฉพาะดานขางทัง้ 4 ดาน  
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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

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 5 
 

วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
 
เรื่อง                 วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
ผูเรียน                   เจาหนาที่สาธารณสขุ/ ผูใหบริการวัคซีนทุกระดับ 
กําหนดการสอน         2    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค             เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถ 

1.  ระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของวัคซีนแตละชนิด 
2.  อธิบายถึงความสําคัญของระบบลูกโซความเย็น  
3. สาธิตวิธีการจัดเรียงวัคซีนในอุปกรณที่ใชในระบบลูกโซความเย็นและสามารถอธิบายการ 

ดูแลรักษาอุปกรณ 
4. ยกตัวอยางเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น (Cold chain break down) และวาง 
 แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น 

 
กิจกรรมการสอน  

1. บรรยาย  
2. กิจกรรมกลุม (การเรียงวัคซีนในกระติกวัคซีน) 

 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการบรรยาย (Hand out power point ที่ใชบรรยาย) 
2. กระติกวัคซีน ซองน้ําแข็ง และขวดวัคซีน  
3. รูปภาพตูเย็น และแผนภาพ/บัตรคําตางๆ   

 

การประเมินผลโดยรวม 
1. แบบทดสอบ กอนและหลังการอบรม 
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมในระหวางเรียน 

 
 
 
 

 

104

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 

1. ปจจัยใดที่มีผลกระทบตอคุณภาพ

วัคซีน  
ก. ความรอน 
ข. ความเยน็จดั 
ค. แสงจากหลอดไฟและแสงจากดวงอาทิตย 
ง.  ถกูทกุขอ 

2. ขอความใดถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของวัคซีน  
ก. วัคซีนบางชนิดไวตอความรอน 
ข. วัคซนีบางชนิดไวตอความเย็นจัด 
ค. วัคซนีทกุชนิดไวตอแสง 
ง.  วัคซนีทกุชนิดไวตอความชื้น 

3. วัคซีนใด หามแชแข็ง  ก. วัคซีนรวมดีทีพ-ีตับอักเสบบี (DTP-HB) 
ข.  วัคซีนรวมหัด คางทมูและหัดเยอรมนั (MMR) 

  ค.  วคัซนีบีซจีี 
ง.  ถกูทกุขอ 

4. การจัดเก็บวัคซีนและน้าํยาละลายใน

ตูเย็นขอใดถูกตอง  
ก. OPV, M, MMR และ BCG รวมทัง้น้ํายาละลายเก็บในชอง
แชแข็ง 
ข. OPV, M, MMR และ BCG เก็บในชองธรรมดา (+2°C ถึง 
+8°C) 
ค. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE เก็บในชองแชแข็ง 
ง. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE เก็บในชองธรรมดา 
(+2°C ถึง +8°C)  

5. ควรใชอะไรเพื่อทําใหเกิดความเย็นใน

กระติกวัคซีน  
ก. น้ําแข็ง  
ข. น้ําแข็งแหง(dry-ice) 
ค. Icepack ที่เพิ่งนําออกมาจากชองแชแข็ง  
ง. Icepack ทีเ่ขยาแลวไดยนิเสียงน้าํ    
 

6. วิธีการจัดเรียงวัคซีนในกระติกขนาด

เล็ก (ความจุประมาณ 1.7 ลิตร) ขอใด
ถูกตอง  

ก. ใส Icepack ทั้งดานลาง ดานบน และดานขางทัง้ 4 ดาน 
ข. ใส Icepack ดานลาง และดานขางทั้ง 4 ดาน  
ค. ใส Icepack ดานบน และดานขางทั้ง 4 ดาน  
ง. ใส Icepack เฉพาะดานขางทัง้ 4 ดาน  
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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
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 คําถาม คําตอบ 

7. การดูแลตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีนขอใด

ถูกตอง  
ก. ใชผาคลุมตูเย็น เพื่อปองกนัไมใหฝุนจบั 
ข. ปลอยใหน้าํแข็งเกาะหนาในชองแชแข็ง เพื่อทาํใหอุณหภูมิ
ในชองธรรมดาเยน็มากข้ึน 
ค. ใสขวดน้าํมฝีาปดในชองเก็บผัก เพื่อชวยเก็บรักษาความเยน็
ในตูเย็น  
ง. ปรับอุณหภูมิในชองธรรมดาใหตํ่ากวา +2°C เพื่อไมใหสูง
กวา +8°C ในตอนกลางวนั  

8. การกํากับอุณหภูมิในตูเยน็ขอใด

ถูกตอง  
ก. บันทึกอุณหภูมิวนัละ  1 คร้ังทุกเชา เวนวนัหยุดราชการ 
ข. บันทึกอุณหภูมิวนัละ  1 คร้ังทุกเย็น เวนวนัหยุดราชการ   
ค. บันทึกอุณหภูมิวนัละ 2 คร้ัง เวนวนัหยดุราชการ   
ง. บนัทึกอุณหภูมิ วันละ 2 คร้ัง ไมเวนวนัหยุดราชการ      

9. 
 
 

คําแนะนําในการปรับ Thermostat ใน
ตูเย็น ขอใดถกูตอง  

ก. ปรับทุกคร้ังหลังไฟฟาดับ 
ข. ปรับทุกคร้ังกอนรับวัคซนีเขาตูเย็น 
ค. ปรับทกุคร้ังถาอุณหภูมิสูงเกิน +8°C  
ง.  ถกูทกุขอ 

10. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการเตรียม 
ความพรอมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ

ความเย็น  

ก. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะ 
ข. จัดเตรียมอุปกรณสํารองใหพรอมใชงาน 
ค. กาํหนดข้ันตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
ง. ถูกทุกขอ  
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หมวดเนื้อหาที่ 5 

 

วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
 

สาระสังเขป 
วัคซีนเปนชีววัตถุที่ไวตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ทั้งความรอน ความเย็นจัด และแสงมีผลตอ

คุณภาพของวัคซีน เพราะทําใหวัคซีนเส่ือมสภาพและอาจทําใหเกิดอาการภายหลังการไดรับการสรางเสริม
ภูมิภูมิคุมกันโรคไดดวย จึงตองจัดเก็บและขนสงวัคซีนในอุปกรณที่ไดมาตรฐานและในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
โดยจัดเก็บวัคซีน OPV ที่ไวตอความรอนมากที่สุดไวในชองแชแข็ง วัคซีนเช้ือเปนชนิดผงแหง ไดแก BCG, 
Measles และ MMR ซึ่งไวตอความรอนรองมาจากวัคซีน OPV นั้น ไมจําเปนตองเก็บในชองแชแข็ง แตให
เก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ทั้งในระดับคลังและสถานบริการ สําหรับวัคซีนเช้ือตาย ไดแก HB, DTP, 
DTP-HB, dT, JE, Influenza, Rabies และ TT ใหเก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เทานั้น (หามแชแข็ง) 
สําหรับน้ํายาละลายวัคซีนหามแชแข็ง เชนกัน โดยสถานบริการตองเก็บที่อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C สวนใน
ระดับคลังถาตูเย็นชองธรรมดามีพื้นที่ไมเพียงพอใหเก็บไวนอกตูเย็นได เมื่อจะนําไปละลายวัคซีนผงแหง
ตองเก็บไวในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ประมาณ 24 ชั่วโมงกอนใช 

 

                    ในการรักษาคุณภาพของวัคซีนจําเปนตองมีอุปกรณที่ใชในการจัดเก็บและขนสงวัคซีนที่ได
มาตรฐาน เชน  
                      - ตูเย็น ในระดับคลังควรเปนชนิด 2 ประตู แยกชองแชแข็งและชองธรรมดา  
                      - หีบเย็น ควรมีขนาดใหญเพียงพอในการจัดเก็บวัคซีนเมื่อมีไฟฟาดับหรือตูเย็นเสีย และ
สามารถเก็บความเย็นไดนาน 2- 7 วัน  
                      - กระติกวัคซีน ควรมีไอซแพคในขนาดที่พอดีกับกระติก และสามารถเก็บความเย็นไดนาน 
24 ชั่วโมง  
                      - เทอรโมมิเตอรที่วัดอุณหภูมิไดทั้งคาบวกและคาลบ และตองมีการสอบเทียบหรือ
เทียบเคียงกับเทอรโมมิเตอรมาตรฐาน เพื่อใชกํากับคุณภาพในการจัดเก็บหรือขนสงวัคซีนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  
 

                    อุปกรณดังกลาวขางตนจะสามารถจัดเก็บวัคซีนใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม และใชงานได
นาน ตองมีการดูแลรักษาอุปกรณ เชน การติดต้ังตูเย็นในที่แสงแดดสองไมถึงและวางหางจากผนังหองไม
ตํ่ากวา 6 นิ้ว  การทําความสะอาดหีบเย็นหรือกระติกและเก็บในท่ีรมเพื่อปองกันการแตกราว เปนตน 
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 คําถาม คําตอบ 

7. การดูแลตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีนขอใด

ถูกตอง  
ก. ใชผาคลุมตูเย็น เพื่อปองกนัไมใหฝุนจบั 
ข. ปลอยใหน้าํแข็งเกาะหนาในชองแชแข็ง เพื่อทาํใหอุณหภูมิ
ในชองธรรมดาเยน็มากข้ึน 
ค. ใสขวดน้าํมฝีาปดในชองเก็บผัก เพื่อชวยเก็บรักษาความเยน็
ในตูเย็น  
ง. ปรับอุณหภูมิในชองธรรมดาใหตํ่ากวา +2°C เพื่อไมใหสูง
กวา +8°C ในตอนกลางวนั  

8. การกํากับอุณหภูมิในตูเยน็ขอใด

ถูกตอง  
ก. บันทึกอุณหภูมิวนัละ  1 คร้ังทุกเชา เวนวนัหยุดราชการ 
ข. บันทึกอุณหภูมิวนัละ  1 คร้ังทุกเย็น เวนวนัหยุดราชการ   
ค. บันทึกอุณหภูมิวนัละ 2 คร้ัง เวนวนัหยดุราชการ   
ง. บนัทึกอุณหภูมิ วันละ 2 คร้ัง ไมเวนวนัหยุดราชการ      

9. 
 
 

คําแนะนําในการปรับ Thermostat ใน
ตูเย็น ขอใดถกูตอง  

ก. ปรับทุกคร้ังหลังไฟฟาดับ 
ข. ปรับทุกคร้ังกอนรับวัคซีนเขาตูเย็น 
ค. ปรับทกุคร้ังถาอุณหภูมิสูงเกิน +8°C  
ง.  ถกูทกุขอ 

10. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการเตรียม 
ความพรอมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ

ความเย็น  

ก. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะ 
ข. จัดเตรียมอุปกรณสํารองใหพรอมใชงาน 
ค. กาํหนดข้ันตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
ง. ถูกทุกขอ  
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หมวดเนื้อหาที่ 5 

 

วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
 

สาระสังเขป 
วัคซีนเปนชีววัตถุที่ไวตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ทั้งความรอน ความเย็นจัด และแสงมีผลตอ

คุณภาพของวัคซีน เพราะทําใหวัคซีนเส่ือมสภาพและอาจทําใหเกิดอาการภายหลังการไดรับการสรางเสริม
ภูมิภูมิคุมกันโรคไดดวย จึงตองจัดเก็บและขนสงวัคซีนในอุปกรณที่ไดมาตรฐานและในอุณหภูมิที่เหมาะสม 
โดยจัดเก็บวัคซีน OPV ที่ไวตอความรอนมากท่ีสุดไวในชองแชแข็ง วัคซีนเช้ือเปนชนิดผงแหง ไดแก BCG, 
Measles และ MMR ซึ่งไวตอความรอนรองมาจากวัคซีน OPV นั้น ไมจําเปนตองเก็บในชองแชแข็ง แตให
เก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ทั้งในระดับคลังและสถานบริการ สําหรับวัคซีนเช้ือตาย ไดแก HB, DTP, 
DTP-HB, dT, JE, Influenza, Rabies และ TT ใหเก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เทานั้น (หามแชแข็ง) 
สําหรับน้ํายาละลายวัคซีนหามแชแข็ง เชนกัน โดยสถานบริการตองเก็บที่อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C สวนใน
ระดับคลังถาตูเย็นชองธรรมดามีพื้นที่ไมเพียงพอใหเก็บไวนอกตูเย็นได เมื่อจะนําไปละลายวัคซีนผงแหง
ตองเก็บไวในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ประมาณ 24 ชั่วโมงกอนใช 

 

                    ในการรักษาคุณภาพของวัคซีนจําเปนตองมีอุปกรณที่ใชในการจัดเก็บและขนสงวัคซีนที่ได
มาตรฐาน เชน  
                      - ตูเย็น ในระดับคลังควรเปนชนิด 2 ประตู แยกชองแชแข็งและชองธรรมดา  
                      - หีบเย็น ควรมีขนาดใหญเพียงพอในการจัดเก็บวัคซีนเมื่อมีไฟฟาดับหรือตูเย็นเสีย และ
สามารถเก็บความเย็นไดนาน 2- 7 วัน  
                      - กระติกวัคซีน ควรมีไอซแพคในขนาดที่พอดีกับกระติก และสามารถเก็บความเย็นไดนาน 
24 ชั่วโมง  
                      - เทอรโมมิเตอรที่วัดอุณหภูมิไดทั้งคาบวกและคาลบ และตองมีการสอบเทียบหรือ
เทียบเคียงกับเทอรโมมิเตอรมาตรฐาน เพื่อใชกํากับคุณภาพในการจัดเก็บหรือขนสงวัคซีนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  
 

                    อุปกรณดังกลาวขางตนจะสามารถจัดเก็บวัคซีนใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม และใชงานได
นาน ตองมีการดูแลรักษาอุปกรณ เชน การติดต้ังตูเย็นในที่แสงแดดสองไมถึงและวางหางจากผนังหองไม
ตํ่ากวา 6 นิ้ว  การทําความสะอาดหีบเย็นหรือกระติกและเก็บในท่ีรมเพื่อปองกันการแตกราว เปนตน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 

 
 นอกจากนี้ควรมีการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น โดยมีผัง

การเตรียมความพรอมฯ   ติดไวใหเหน็อยางชัดเจน    มบีุคลากรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ     พรอมทั้งซกัซอม 
ความเขาใจเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหสามารถจัดการแกไขไดอยางถกูตองทัง้ในกรณีไฟฟาดับหรือตูเย็น
เสีย และควรมวีิธกีารปองกนัไมใหเกิดเหตุการณฉุกเฉินกับตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีนดวย 
 
1.ปจจัยที่มผีลกระทบตอคุณภาพของวัคซีน 
 

 วัคซีน   เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิตหรือที่ไดจากการสังเคราะหหรือกระบวนการ
อ่ืนใดที่นํามาใชในการกระตุนระบบภูมิคุมกันโรคของมนุษยเพื่อปองกันรักษา หรือลดความรุนแรงของโรค         
แตวัคซีนเปนชีววัตถุที่ไวตอ   การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเสื่อมสภาพไดในอุณหภูมิที่รอน
หรือเย็นจัดจนทําใหวัคซีนแข็งตัว  จึงตองเก็บวัคซีนไวในอุณหภูมิที่ เหมาะสมตลอดเวลา  ตั้งแต
ผูผลิตจนถึงผูใช 

เพื่อใหวัคซีนคงคุณภาพ และสามารถกระตุนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดดี เจาหนาที่
ควรทราบและตระหนักถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของวัคซีน ดังนี้  

 

1.1 ความรอน : วคัซีนทกุชนิดจะสูญเสียคุณภาพถาสัมผัสกับความรอน แตวัคซีนชนิดตางๆ จะไว 
ตอความรอนไมเทากัน โดยสามารถเรียงลําดับความไวตอความรอน (Heat sensitivity) ไดดังนี้ 
 

 

ความไวตอความรอน

• OPV
• Measles, MMR
• DTP, DTP-HB, YF , 

DTP-HB-Hib
• BCG
• Hib (liquid), DT
• dT, TT, HB, JE

ไวมากที่สุด

ไวนอยที่สุด

 
 

ภาพท่ี 5.1 การเรียงลาํดับของวัคซีนตามความไวตอความรอน (Heat sensitivity) 
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1.2ความเย็นจัด : วัคซีนบางชนิดนอกจากไวตอความรอนแลวยังไวตอความเย็นดวย โดยใน

อุณหภูมิที่ตํ่ากวา 0°C จะทําใหวัคซีนเหลานี้แข็งตัว สูญเสียความแรงและเส่ือมสภาพทันที ไมสามารถ
กระตุนใหเกิดภูมิคุมกันโรคได โดยสามารถเรียงลําดับความไวตอความเย็นจัด (Freeze sensitivity) ไดดังนี้  
 

ความไวตอความเย็นจัด 

• HB
• Hib (liquid)
• DTP, DTP-HB,
DTP-HB-Hib

• DT
• dT
• TT

ไวมากที่สุด

ไวนอยที่สุด

 
ภาพท่ี 5.2 การเรียงลาํดับของวัคซีนตามความไวตอความเย็นจัด (Freeze sensitivity) 

 
ตารางที่ 5.1 สรุปผลกระทบของอุณหภูมิที่มีตอวัคซีนเชื้อตาย และวัคซีนเชื้อเปนออนฤทธิ์ 

วัคซีนเชื้อตาย  
(Inactivated vaccine) 

วัคซีนชนิดเชือ้เปนออนฤทธิ ์ 
(Live attenuated vaccine) 

1. เส่ือมสภาพทันทีเมื่ออยูในอุณหภูมิตํ่าจนทําให
วัคซีนแข็งตัว  
2. อยูในอุณหภูมิหองไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

1. ทนตอการแชแข็งหรือความเย็นจัด  
2. อยูในอุณหภูมิหองไดไมนาน 
 

 

1.3 แสง : วัคซีนเชื้อเปนชนิดผงแหง (Freeze dried vaccine) ไดแก วัคซีน BCG, Measles, 
Rubella, MR และ MMR วัคซีนเหลานี้นอกจากไวตอความรอนแลว ยังไวตอแสงดวย ทั้งแสงจากดวง
อาทิตยและแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส โดยมีความไวตอแสง (Light sensitivity) ไมแตกตางกัน จึงตอง
เก็บวัคซีนเหลานี้ไวในกลองใหพนแสงตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาท่ีผสมน้ํายาละลาย (diluent) แลวจะ
เสื่อมสภาพไดเร็วข้ึน 
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หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 

 
 นอกจากนี้ควรมีการเตรียมความพรอมกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น โดยมีผัง

การเตรียมความพรอมฯ   ติดไวใหเหน็อยางชัดเจน    มบีุคลากรที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ     พรอมทั้งซักซอม 
ความเขาใจเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ เพื่อใหสามารถจัดการแกไขไดอยางถกูตองทัง้ในกรณีไฟฟาดับหรือตูเย็น
เสีย และควรมวีิธกีารปองกนัไมใหเกิดเหตุการณฉุกเฉินกับตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีนดวย 
 
1.ปจจัยที่มผีลกระทบตอคุณภาพของวัคซีน 
 

 วัคซีน   เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากส่ิงที่มีชีวิตหรือที่ไดจากการสังเคราะหหรือกระบวนการ
อ่ืนใดที่นํามาใชในการกระตุนระบบภูมิคุมกันโรคของมนุษยเพื่อปองกันรักษา หรือลดความรุนแรงของโรค         
แตวัคซีนเปนชีววัตถุที่ไวตอ   การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเสื่อมสภาพไดในอุณหภูมิที่รอน
หรือเย็นจัดจนทําใหวัคซีนแข็งตัว  จึงตองเก็บวัคซีนไวในอุณหภูมิที่ เหมาะสมตลอดเวลา  ตั้งแต
ผูผลิตจนถึงผูใช 

เพื่อใหวัคซีนคงคุณภาพ และสามารถกระตุนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดดี เจาหนาที่
ควรทราบและตระหนักถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของวัคซีน ดังนี้  

 

1.1 ความรอน : วคัซีนทกุชนิดจะสูญเสียคุณภาพถาสัมผัสกับความรอน แตวัคซีนชนิดตางๆ จะไว 
ตอความรอนไมเทากัน โดยสามารถเรียงลําดับความไวตอความรอน (Heat sensitivity) ไดดังนี้ 
 

 

ความไวตอความรอน

• OPV
• Measles, MMR
• DTP, DTP-HB, YF , 

DTP-HB-Hib
• BCG
• Hib (liquid), DT
• dT, TT, HB, JE

ไวมากที่สุด

ไวนอยที่สุด

 
 

ภาพท่ี 5.1 การเรียงลาํดับของวัคซีนตามความไวตอความรอน (Heat sensitivity) 
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1.2ความเย็นจัด : วัคซีนบางชนิดนอกจากไวตอความรอนแลวยังไวตอความเย็นดวย โดยใน

อุณหภูมิที่ตํ่ากวา 0°C จะทําใหวัคซีนเหลานี้แข็งตัว สูญเสียความแรงและเส่ือมสภาพทันที ไมสามารถ
กระตุนใหเกิดภูมิคุมกันโรคได โดยสามารถเรียงลําดับความไวตอความเย็นจัด (Freeze sensitivity) ไดดังนี้  
 

ความไวตอความเย็นจัด 

• HB
• Hib (liquid)
• DTP, DTP-HB,
DTP-HB-Hib

• DT
• dT
• TT

ไวมากที่สุด

ไวนอยที่สุด

 
ภาพท่ี 5.2 การเรียงลาํดับของวัคซีนตามความไวตอความเย็นจัด (Freeze sensitivity) 

 
ตารางที่ 5.1 สรุปผลกระทบของอุณหภูมิที่มีตอวัคซีนเช้ือตาย และวัคซีนเชื้อเปนออนฤทธ์ิ 

วัคซีนเชื้อตาย  
(Inactivated vaccine) 

วัคซีนชนิดเชือ้เปนออนฤทธิ ์ 
(Live attenuated vaccine) 

1. เส่ือมสภาพทันทีเมื่ออยูในอุณหภูมิตํ่าจนทําให
วัคซีนแข็งตัว  
2. อยูในอุณหภูมิหองไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

1. ทนตอการแชแข็งหรือความเย็นจัด  
2. อยูในอุณหภูมิหองไดไมนาน 
 

 

1.3 แสง : วัคซีนเชื้อเปนชนิดผงแหง (Freeze dried vaccine) ไดแก วัคซีน BCG, Measles, 
Rubella, MR และ MMR วัคซีนเหลานี้นอกจากไวตอความรอนแลว ยังไวตอแสงดวย ทั้งแสงจากดวง
อาทิตยและแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส โดยมีความไวตอแสง (Light sensitivity) ไมแตกตางกัน จึงตอง
เก็บวัคซีนเหลานี้ไวในกลองใหพนแสงตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาท่ีผสมน้ํายาละลาย (diluent) แลวจะ
เสื่อมสภาพไดเร็วข้ึน 
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2. ระบบลูกโซความเย็น (Cold chain system) และความสําคัญ 
 ดวยเหตุทีว่ัคซีนไวตอความรอนและความเย็นจัด และตองเก็บในอุณหภูมิทีถู่กตองตั้งแตผูผลิต

จนถงึผูใช จงึตองมีระบบทีจ่ะทาํใหวัคซนีอยูในอุณหภูมทิี่เหมาะสมตลอดเวลาทัง้ในขณะจัดเก็บและขนสง
วัคซีน ซึ่งเรียกวา ระบบลกูโซความเย็น (Cold chain system) ระบบนี้ประกอบดวยการจัดเก็บและการ
ขนสงที่เชื่อมตอกัน ซึง่ถกูออกแบบใหวัคซีนอยูในอุณหภูมิที่ถกูตองเหมาะสมจนกระทั่งถึงผูรับบริการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค ดังภาพที่ 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3  ระบบลูกโซความเย็น 
ระบบลูกโซความเยน็ จึงมีความสําคัญดวยเหตุผลดังตอไปนี้   

 1. วัคซนีเสื่อมสภาพไดงาย เมื่อเวลาผานไปความแรง (potency) ของวคัซีนจะลดลง 
 2. อุณหภูมิที่สูงข้ึนจะทําใหความแรงของวัคซีนลดลงเร็วข้ึน 
 3. วัคซีนบางชนิดจะสูญเสียความแรงทันที ถาอยูในอุณหภูมิที่ทําใหแข็งตัว (freezing) 
 4. เมื่อวัคซีนเสื่อมสภาพ ผูรับบริการไมไดรับการปองกันโรค 
 5. วัคซีนที่เส่ือมสภาพจาก freezing ฉีดแลวจะเกิดเปนไตแข็ง 
 โดยสรุป การจัดเก็บและการขนสงวัคซีนที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดความเสี่ยงตอผูรับบริการ ที่จะ
ไมไดรับการปองกันจากโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน และอาจทําใหเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Event Following Immunization: AEFI) ไดดวย 

Vaccine manufacturer

Cold room (+2oc to +8oc) and freezer room  (-15oc to -25oc)

Refrigerators (+2oc to +8oc) and freezers  (-15oc to -25oc)

Health   Center

Vaccines

National airport

National Store
Regional Store

Provincial Store

District  Store

International transport

Transit storage facilities (+2oc to +8oc)

Cold room (+2oc to +8oc) and freezer  (-15oc to -25oc)

Refrigerators (+2oc to +8oc) and cold boxes
Refrigerators (+2oc to +8oc) and  cold boxes or vaccine carriers

Child and mother  
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3. อุปกรณที่ใชในการจัดเก็บและขนสงวัคซีนและการดูแลรักษาอุปกรณ 
 

3.1 ตูเย็น ในปจจุบันคลังวัคซีนระดับอําเภอและสถานบริการสวนใหญใชตู เย็นบาน 
(Domestic Refrigerator) ซึ่งจะตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยในระดับคลังควรเปนตูเย็นชนิด 
2 ประตู แยกชองแชแข็ง (freezing compartment) และชองธรรมดา (refrigerator compartment) ดังภาพ
ที่ 5.4 แตในสถานบริการ เชน รพ.สต. อาจใชชนิดประตูเดียว 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 ตูเย็นสําหรับเก็บรักษาวัคซนี 
  

คุณสมบัติของตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีน 
1. สามารถรักษาอุณหภูมิไดคงที่ตลอดทั้งป 
2. เก็บรักษาความเย็นไวไดนาน เมื่อไฟฟาดับ 
3. มีอายุการใชงานนอยกวา 10 ป 
4. มีความจุในการเก็บวัคซีนไดอยางนอย 1 เดือน 
5. ใชในการจัดเกบ็วัคซีนเพียงอยางเดียว  
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2. ระบบลูกโซความเย็น (Cold chain system) และความสําคัญ 
 ดวยเหตุทีว่ัคซีนไวตอความรอนและความเย็นจัด และตองเก็บในอุณหภูมิทีถู่กตองต้ังแตผูผลิต

จนถงึผูใช จงึตองมีระบบทีจ่ะทาํใหวัคซนีอยูในอุณหภูมทิี่เหมาะสมตลอดเวลาทัง้ในขณะจัดเก็บและขนสง
วัคซีน ซึ่งเรียกวา ระบบลกูโซความเย็น (Cold chain system) ระบบนี้ประกอบดวยการจัดเก็บและการ
ขนสงที่เชื่อมตอกัน ซึง่ถกูออกแบบใหวัคซนีอยูในอุณหภูมิที่ถกูตองเหมาะสมจนกระทั่งถึงผูรับบริการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค ดังภาพที่ 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.3  ระบบลูกโซความเย็น 
ระบบลูกโซความเยน็ จึงมีความสาํคัญดวยเหตุผลดังตอไปนี้   

 1. วัคซนีเส่ือมสภาพไดงาย เมื่อเวลาผานไปความแรง (potency) ของวคัซีนจะลดลง 
 2. อุณหภูมิที่สูงข้ึนจะทําใหความแรงของวัคซีนลดลงเร็วข้ึน 
 3. วัคซีนบางชนิดจะสูญเสียความแรงทันที ถาอยูในอุณหภูมิที่ทําใหแข็งตัว (freezing) 
 4. เมื่อวัคซีนเส่ือมสภาพ ผูรับบริการไมไดรับการปองกันโรค 
 5. วัคซีนที่เส่ือมสภาพจาก freezing ฉีดแลวจะเกิดเปนไตแข็ง 
 โดยสรุป การจัดเก็บและการขนสงวัคซีนที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดความเสี่ยงตอผูรับบริการ ที่จะ
ไมไดรับการปองกันจากโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน และอาจทําใหเกิดอาการภายหลังไดรับการสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (Adverse Event Following Immunization: AEFI) ไดดวย 

Vaccine manufacturer

Cold room (+2oc to +8oc) and freezer room  (-15oc to -25oc)

Refrigerators (+2oc to +8oc) and freezers  (-15oc to -25oc)

Health   Center

Vaccines

National airport

National Store
Regional Store

Provincial Store

District  Store

International transport

Transit storage facilities (+2oc to +8oc)

Cold room (+2oc to +8oc) and freezer  (-15oc to -25oc)

Refrigerators (+2oc to +8oc) and cold boxes
Refrigerators (+2oc to +8oc) and  cold boxes or vaccine carriers

Child and mother  
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3. อุปกรณที่ใชในการจัดเก็บและขนสงวัคซีนและการดูแลรักษาอุปกรณ 
 

3.1 ตูเย็น ในปจจุบันคลังวัคซีนระดับอําเภอและสถานบริการสวนใหญใชตู เย็นบาน 
(Domestic Refrigerator) ซึ่งจะตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) โดยในระดับคลังควรเปนตูเย็นชนิด 
2 ประตู แยกชองแชแข็ง (freezing compartment) และชองธรรมดา (refrigerator compartment) ดังภาพ
ที่ 5.4 แตในสถานบริการ เชน รพ.สต. อาจใชชนิดประตูเดียว 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 ตูเย็นสําหรับเก็บรักษาวัคซนี 
  

คุณสมบัติของตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีน 
1. สามารถรักษาอุณหภูมิไดคงที่ตลอดทั้งป 
2. เก็บรักษาความเย็นไวไดนาน เมื่อไฟฟาดับ 
3. มีอายุการใชงานนอยกวา 10 ป 
4. มีความจุในการเก็บวัคซีนไดอยางนอย 1 เดือน 
5. ใชในการจัดเกบ็วัคซีนเพียงอยางเดียว  
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การดูแลตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีน 
1.ปรับอุณหภูมิในชองแชแข็งใหตํ่ากวา -15°C  
2.ปรับอุณหภูมิในชองธรรมดาใหอยูในชวง +2°C ถึง +8 °C และเพื่อปองกันไมใหวัคซีนที่ไวตอ

ความเย็นจัดแข็งตัว ควรปรับ Thermostat ใหได +4 °C ในเชาของวันที่เย็นที่สุด 
3.ตรวจสอบอุณหภูมิทั้ง 2 ชอง วันละ 2 คร้ังและบันทึกทุกวัน ถาอุณหภูมิเบี่ยงเบนออกไปจากคาที่

กําหนด ตองมีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  
4.ใสไอซแพคในชองแชแข็ง และขวดใสน้ํามีฝาปดวางไวชั้นลาง (ใหเต็มชองเก็บผัก) ของตูเย็น  เพื่อ

เพิ่มอายุความเย็น (Cold life) ทําใหเก็บรักษาความเย็นไดคงที่ในกรณีเปดตูเย็นบอย และกรณีไฟดับ 
5.ติดต้ังในที่แสงแดดสองไมถึง และใหผนังตูทั้ง 3 ดานหางจากฝาผนังหองหรืออุปกรณอ่ืนไมตํ่า

กวา 6 นิ้ว และไมควรวางผาคลุม เพื่อใหตูเย็นระบายความรอนไดดี  
6.ทําความสะอาดขอบยางเพื่อปองกันไมใหเชื้อราเกาะ โดยเช็ดดวยน้ําอุนใหสะอาด ซับใหแหงแลว

เช็ดตามดวยแอลกอฮอลอีกคร้ัง  ในกรณีที่มีส่ิงสกปรกหรือคราบราฝงแนน ใหใชแปรงขนนุมทําความ
สะอาดกอน แลวจึงเช็ดดวยยาขจัดคราบรา ลางดวยน้ําสะอาด แลวเช็ดใหแหง   

7.ติดต้ังในบริเวณที่มีระบบไฟฟาสํารองมาถึง เสียบปลั๊กและใชเทปพนัใหแนน  
8.ถามีน้ําแข็งที่เกาะหนาในชองแชแข็งเกิน 5 มม. ควรละลายน้ําแข็งออกใหหมด เพราะน้ําแข็งที่

เกาะหนาไมไดทําใหตูเย็นเย็นข้ึน แตอาจไปอุดกั้นไมใหความเย็นไหลลงชองธรรมดา ทําใหอุณหภูมิในชอง
ธรรมดาสูงข้ึน  
 

การเก็บรักษาวัคซีนในคลังและสถานบริการ 
            การเก็บวัคซีนแตละชนิดในคลังและสถานบริการ ใหดําเนินการ ดังนี้  

 1.วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) ใหเก็บไวที่อุณหภูมิ -15°C ถึง -25 °C ทั้งในระดับคลังและ
ในสถานบริการ 

 2.วัคซีนเชื้อเปนชนิดผงแหง ไดแก BCG, Measles และ MMR ควรเก็บในอุณหภูมิ +2°C  ถึง+8°C  ทั้งใน
ระดับคลังและในสถานบริการ ยกเวนในกรณีที่คลังเก็บวัคซีนมีพื้นที่ตูเย็นชองธรรมดาไมเพียงพอ อาจเก็บ
วัคซีนเหลานี้ในชองแชแข็งได                   

 3.วัคซีนเช้ือตาย ไดแก HB, DTP, DTP-HB, dT, JE, Influenza, Rabies และ TT ใหเก็บใน
อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เทานั้น (หามแชแข็ง) ทั้งในคลังและในสถานบริการ  

 4.น้ํายาละลายวัคซีนหามแชแข็ง ในสถานบริการใหเก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ในระดับคลัง
ถาตูเย็นชองธรรมดามีพื้นที่ไมเพียงพอใหเก็บไวนอกตูเย็นได แตถาจะนําไปละลายวัคซีนผงแหงตองเก็บไว
ในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ประมาณ 24 ชั่วโมงกอนใช 
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               ดังนั้น จึงควรจัดเรียงวัคซีนในตูเย็น ดังภาพที่  5.5 โดยควรจัดเก็บวัคซีนไวในตะกราโปรงเพื่อให
ความเย็นไหลเวียนไดทั่วถึง วัคซีนที่ไวตอแสงใหใสไวในกลองเพื่อปองกันแสง และวางวัคซีนที่ไวตอความ
เย็นจัดไวตรงกลางของชองธรรมดา (refrigerator compartment) พรอมเทอรโมมิเตอร เพื่อกํากับติดตาม
อุณหภูมิไมใหตํ่ากวา +2°C และติดปายชื่อที่ชั้นวางวัคซีนเพื่อปองกันการหยิบวัคซีนผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.5 การเก็บรักษาวคัซีนในคลังระดับอําเภอ 
 

 

3.2 หีบเย็น (Vaccine cold box) เปนอุปกรณที่ใชเก็บวัคซีนในระหวางการขนสง หรือเมื่อไฟฟา
ดับนาน/ตูเย็นเสีย หรือในระหวางการละลายนํ้าแข็งในชองแชแข็ง ซึ่งมีขนาดใหญพอที่จะใชในการขนสง
วัคซีนในแตละเดือน โดยมีไอซแพควางไวโดยรอบทุกดาน และควรเก็บความเย็นได 2-7 วัน  

3.3 กระติกวัคซีน (Vaccine carrier) เปนอุปกรณที่ใชในการขนสงหรือเก็บวัคซีนไวชั่วคราว
เหมือนหีบเย็น แตมีขนาดเล็กกวา และเก็บความเย็นไดไมนานเทาหีบเย็น กระติกวัคซีนที่ดี ควรเก็บความ
เย็นไดนาน 48 ชั่วโมง และควรมีไอซแพคที่มีขนาดพอดีที่จะจัดเรียงลงในกระติกโดยไมเคลื่อนไปมา 

 
 
 

การเก็บรักษาวัคซีนในคลังระดับอําเภอ
OPV
BCG
Measles
MMR
HepB
DTP
DTP-HepB
JE
TT
Td
Influenza
Rabies

  +2°C to +8°C.

 -15oC to -25oC

            +2°C to +8°C             
    (-15°C to -25°Cถามีพื้นท่ีเพียงพอ)

ตัวทําละลาย เก็บที่อณุหภูมิหองได
แตในสถานบริการเก็บที่ +2 ถึง +8 °c
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                             สารบัญ 
  หนา
คํานํา ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง จ
สารบัญภาพ ฉ
แผนการสอนหมวดเนื้อหาที่ 1 2

แบบทดสอบความรูกอนการอบรม 3
หมวดเนื้อหาที่ 1   ความรูพื้นฐานเกีย่วกับการสรางเสริมภูมิคุมกนัโรค 5
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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 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
การดูแลตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีน 
1.ปรับอุณหภูมิในชองแชแข็งใหตํ่ากวา -15°C  
2.ปรับอุณหภูมิในชองธรรมดาใหอยูในชวง +2°C ถึง +8 °C และเพื่อปองกันไมใหวัคซีนที่ไวตอ

ความเย็นจัดแข็งตัว ควรปรับ Thermostat ใหได +4 °C ในเชาของวันที่เย็นที่สุด 
3.ตรวจสอบอุณหภูมิทั้ง 2 ชอง วันละ 2 คร้ังและบันทึกทุกวัน ถาอุณหภูมิเบ่ียงเบนออกไปจากคาที่

กําหนด ตองมีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว  
4.ใสไอซแพคในชองแชแข็ง และขวดใสน้ํามีฝาปดวางไวชั้นลาง (ใหเต็มชองเก็บผัก) ของตูเย็น  เพื่อ

เพิ่มอายุความเย็น (Cold life) ทําใหเก็บรักษาความเย็นไดคงที่ในกรณีเปดตูเย็นบอย และกรณีไฟดับ 
5.ติดต้ังในที่แสงแดดสองไมถึง และใหผนังตูทั้ง 3 ดานหางจากฝาผนังหองหรืออุปกรณอ่ืนไมตํ่า

กวา 6 นิ้ว และไมควรวางผาคลุม เพื่อใหตูเย็นระบายความรอนไดดี  
6.ทําความสะอาดขอบยางเพื่อปองกันไมใหเชื้อราเกาะ โดยเช็ดดวยน้ําอุนใหสะอาด ซับใหแหงแลว

เช็ดตามดวยแอลกอฮอลอีกคร้ัง  ในกรณีที่มีส่ิงสกปรกหรือคราบราฝงแนน ใหใชแปรงขนนุมทําความ
สะอาดกอน แลวจึงเช็ดดวยยาขจัดคราบรา ลางดวยน้ําสะอาด แลวเช็ดใหแหง   

7.ติดต้ังในบริเวณที่มีระบบไฟฟาสํารองมาถึง เสียบปลั๊กและใชเทปพันใหแนน  
8.ถามีน้ําแข็งที่เกาะหนาในชองแชแข็งเกิน 5 มม. ควรละลายน้ําแข็งออกใหหมด เพราะน้ําแข็งที่

เกาะหนาไมไดทําใหตูเย็นเย็นข้ึน แตอาจไปอุดกั้นไมใหความเย็นไหลลงชองธรรมดา ทําใหอุณหภูมิในชอง
ธรรมดาสูงข้ึน  
 

การเก็บรักษาวัคซีนในคลังและสถานบริการ 
            การเก็บวัคซีนแตละชนิดในคลังและสถานบริการ ใหดําเนินการ ดังนี้  

 1.วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) ใหเก็บไวที่อุณหภูมิ -15°C ถึง -25 °C ทั้งในระดับคลังและ
ในสถานบริการ 

 2.วัคซีนเชื้อเปนชนิดผงแหง ไดแก BCG, Measles และ MMR ควรเก็บในอุณหภูมิ +2°C  ถึง+8°C  ทั้งใน
ระดับคลังและในสถานบริการ ยกเวนในกรณีที่คลังเก็บวัคซีนมีพื้นที่ตูเย็นชองธรรมดาไมเพียงพอ อาจเก็บ
วัคซีนเหลานี้ในชองแชแข็งได                   

 3.วัคซีนเช้ือตาย ไดแก HB, DTP, DTP-HB, dT, JE, Influenza, Rabies และ TT ใหเก็บใน
อุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C เทานั้น (หามแชแข็ง) ทั้งในคลังและในสถานบริการ  

 4.น้ํายาละลายวัคซีนหามแชแข็ง ในสถานบริการใหเก็บในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ในระดับคลัง
ถาตูเย็นชองธรรมดามีพื้นที่ไมเพียงพอใหเก็บไวนอกตูเย็นได แตถาจะนําไปละลายวัคซีนผงแหงตองเก็บไว
ในอุณหภูมิ +2°C ถึง +8°C ประมาณ 24 ชั่วโมงกอนใช 
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               ดังนั้น จึงควรจัดเรียงวัคซีนในตูเย็น ดังภาพที่  5.5 โดยควรจัดเก็บวัคซีนไวในตะกราโปรงเพื่อให
ความเย็นไหลเวียนไดทั่วถึง วัคซีนที่ไวตอแสงใหใสไวในกลองเพ่ือปองกันแสง และวางวัคซีนที่ไวตอความ
เย็นจัดไวตรงกลางของชองธรรมดา (refrigerator compartment) พรอมเทอรโมมิเตอร เพื่อกํากับติดตาม
อุณหภูมิไมใหตํ่ากวา +2°C และติดปายช่ือที่ชั้นวางวัคซีนเพื่อปองกันการหยิบวัคซีนผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.5 การเก็บรักษาวคัซีนในคลังระดับอําเภอ 
 

 

3.2 หีบเย็น (Vaccine cold box) เปนอุปกรณที่ใชเก็บวัคซีนในระหวางการขนสง หรือเมื่อไฟฟา
ดับนาน/ตูเย็นเสีย หรือในระหวางการละลายนํ้าแข็งในชองแชแข็ง ซึ่งมีขนาดใหญพอที่จะใชในการขนสง
วัคซีนในแตละเดือน โดยมีไอซแพควางไวโดยรอบทุกดาน และควรเก็บความเย็นได 2-7 วัน  

3.3 กระติกวัคซีน (Vaccine carrier) เปนอุปกรณที่ใชในการขนสงหรือเก็บวัคซีนไวชั่วคราว
เหมือนหีบเย็น แตมีขนาดเล็กกวา และเก็บความเย็นไดไมนานเทาหีบเย็น กระติกวัคซีนที่ดี ควรเก็บความ
เย็นไดนาน 48 ชั่วโมง และควรมีไอซแพคที่มีขนาดพอดีที่จะจัดเรียงลงในกระติกโดยไมเคลื่อนไปมา 

 
 
 

การเก็บรักษาวัคซีนในคลังระดับอําเภอ
OPV
BCG
Measles
MMR
HepB
DTP
DTP-HepB
JE
TT
Td
Influenza
Rabies

  +2°C to +8°C.

 -15oC to -25oC

            +2°C to +8°C             
    (-15°C to -25°Cถามีพื้นท่ีเพียงพอ)

ตัวทําละลาย เก็บที่อณุหภูมิหองได
แตในสถานบริการเก็บที่ +2 ถึง +8 °c
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การจัดเรียงวัคซีนลงในกระติกหรือหีบเย็น 
 1. วางไอซแพคที่เร่ิมละลายแลว (Conditioned ice-packs) ในดานขางทั้ง 4 ดาน และดานลางใน
กรณีที่เปนหีบเย็นหรือกระติกขนาดใหญ กรณีที่เปนกระติกขนาดเล็ก วาง ice-pack ดานขาง 4 ดาน         
ก็เพียงพอ 
 2. หอวัคซีนแลววางไวกลางกระติก และวางไอซแพคบนหอวัคซีนกอนปดฝาในกรณีที่เปนหีบเย็น
หรือกระติกขนาดใหญ 
 3. ปดฝาใหสนิทและวางไวในที่รม 
 4. ถามีแผนฟองน้ํา (foam pad) วางใตฝาปด จะชวยกันความรอนได และถามีขวดวัคซีนที่เปดใช
แลวใหเสียบขวดวัคซีนไวที่แผนฟองน้ํา จะทําใหวัคซีนไมปนเปอนเมื่อวางแชอยูในน้ําที่ละลายจากไอซแพค 
บริเวณกนกระติก ในกรณีที่แผนฟองน้ําชํารุด ใหตัดฟองน้ํา/ โฟมใสแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.6 หบีเย็น (Vaccine cold box) 

 
ภาพท่ี 5.7 กระติกวัคซีนมาตรฐาน 
(Vaccine carrier with foam-pad) 
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   ภาพที่ 5.8 การบรรจุวัคซีนลงในกระติก 

  
การดูแลหีบเย็นและกระติกวัคซีน 
           1. หลังการใชงาน ทําความสะอาดแลวเปดฝาวางทิ้งไวใหแหง เพื่อปองกันเชื้อรา 
           2. เก็บในที่รม เพื่อปองกันการแตกราว 
          3. หามโยนหรือเคาะหีบเย็น/กระติก และนําสิ่งของอื่นไปวางทับ เพราะจะทําใหแตกได 
 ไมควรผึ่งแดด เพราะอาจทําใหแตก กรอบ 
 

กระติกวัคซีน 

ด้านหน้า ด้านหลัง 

ใส่กระดาษหนา/แผน่พลาสติก ป้องกัน 
ไม่ให้ Icepack ติดกับขวดวัคซีน 

วางเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอณุหภูมิให้อยู่
ในช่วง +2 o C ถึง +8 o C ก่อนใส่

ห่อวัคซีนเพื่อไม่ให้แตกร้าวและฉลากเปียกน้ํา นําห่อวัคซีนและ data logger(ถ้ามี)ใส่กระติก         
และวางฟองน้าํก่อนปิดฝา 

ตรวจสอบฝากระติกว่าปิดได้สนิท อยู่ในสภาพทีพ่ร้อมขนส่งหรือนําวัคซีนไปให้บริการ 

1 2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

ใส่ Icepacks ท่ีเริ่มละลายแล้ว 
(Conditioned icepacks) 

ก่อนใส ่ หลังใส ่
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3.4 ซองนํ้าแข็ง (Ice-packs) คือ ซองพลาสติกมีฝาปดที่ใสน้ําถึงระดับที่บงชี้และนําไปแชแข็ง ใน

การแชแข็งใหเรียง Ice-packs ในแนวต้ังใหฝาปดอยูดานบน  โดยมีชองวางระหวางแผน เพื่อใหแข็งได
ทั่วถึง ในกรณีที่ความสูงของชองแชแข็งไมมากพอ  ใหวางต้ังบนสันดานขางแทน  กอนนํามาใชบรรจุวัคซีน
ใหนําออกมาวางนอกตูเย็น รอจนกระทั่งมีหยดน้ําเกาะ และเขยาแลวไดยินเสียงน้ํา (Conditioning ice-
pack)   

นอกจากนี้ควรมีการดูแล Icepack เพ่ือใหใชงานไดนาน ดังนี ้
    - เก็บในชองแชแข็ง เพื่อหมุนเวียนออกไปใช เมื่อนาํกลับมา ใหตรวจสอบรอยแตกราว/ร่ัวซึม 
    - ระดับน้ําในซองน้ําแข็ง ตองไมมากกวาระดับที่กาํหนด เพราะน้าํที่แข็งตัวจะขยายออกจนทาํให
แตกราวได 

 

3.5 อุปกรณควบคุมกํากับอุณหภูมิ 
3.5.1 Vaccine Vial Monitor (VVM) เปนเคร่ืองหมายซ่ึงทําจากวัสดุที่ไวตอความรอนอยูบนฉลาก

ที่ติดกับขวดวัคซีน ซึ่งช้ีบงวาวัคซีนสัมผัสกับความรอนมาในชวงระยะเวลาตั้งแตออกจากโรงงานผลิตวัคซีน 
โดยเปนชนิด irreversible การเปลี่ยนแปลงของเคร่ืองหมาย VVM จะเตือนใหเจาหนาที่ทราบวาวัคซีนได
สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไปจนมีผลตอคุณภาพของวัคซีน โดยสังเกตการเปล่ียนแปลงของสีในสี่เหล่ียมวา
เขมข้ึนหรือไม ถาสีในสี่เหลี่ยมมีความเขมเทากับหรือมากกวาสีในวงกลมแสดงวาวัคซีนไดสัมผัสกับ
ความรอนมามากจนทําใหวัคซีนเส่ือมสภาพและไมสามารถกระตุนภูมิคุมกันได แต VVM ไมไดชี้บงเร่ืองการ
สัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัด (freezing temperature)  
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3.5.2 Freeze watch (FW) เปนอุปกรณชนิด irreversible ที่ใชในการกํากับติดตามอุณหภูมิใน

ระหวางการจัดเก็บหรือขนสงวัคซีน ซึ่งมี 2 ชนิดคือชนิด 0°C  หรือ -4°C  เพื่อเตือนวาวัคซีนสัมผัสกับ
อุณหภูมิที่เย็นจัด โดยวาง FW ไวในตูเย็น หีบเย็นหรือกระติกวัคซีน ถา FW สัมผัสกับอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 0°C  
(Subzero temperature) สีน้ําเงินที่อยูในกระเปาะจะแตกออกมาเปอนแผนสีขาวที่รองอยู FW จึงเปน
อุปกรณที่ชี้บงวา วัคซีนอาจกระทบกับจุดเยือกแข็ง แตการตัดสินใจวาจะใชวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัด
นั้นไดหรือไม ตองทําการทดสอบคุณภาพของวัคซีนโดยการทํา Shake test กอน (ภาพที่ 5.11 และ 5.12) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.10 Freeze watch 
 

การทดสอบคุณภาพของวัคซีนที่สงสัยวาผานการแชแข็ง (Shake test)  
วัคซีนชนิดน้ําที่มี Alum ซึ่งเปน Adjuvant (สารเพิ่มการกระตุนภูมิคุมกัน) ผสมอยู ไดแก วัคซีน HB, 

DTP, DTP-HB, dT และ TT จะเสื่อมสภาพหรือสูญเสียความแรงไดถาอยูในอุณหภูมิที่ทําใหแข็งตัว ดังนั้น
ถาสงสัยวาวัคซีนอาจถูกแชแข็ง ใหทําการทดสอบโดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพของวัคซีนดังตอไปนี้ 

แชแข็งวัคซีน 1 ขวด เพื่อเปน Control (Lot.no. เดียวกัน, ผูผลิตเดียวกัน) 
เมื่อวัคซีนแชแข็งเต็มที่แลว นําออกมาวางนอกตูเย็นใหละลาย 
เมื่อละลายแลว เขยาดูการตกตะกอนเปรยีบเทียบกับวัคซีนขวดที่สงสยัวาถูกแชแข็ง 
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3.4 ซองนํ้าแข็ง (Ice-packs) คือ ซองพลาสติกมีฝาปดที่ใสน้ําถึงระดับที่บงช้ีและนําไปแชแข็ง ใน

การแชแข็งใหเรียง Ice-packs ในแนวต้ังใหฝาปดอยูดานบน  โดยมีชองวางระหวางแผน เพื่อใหแข็งได
ทั่วถึง ในกรณีที่ความสูงของชองแชแข็งไมมากพอ  ใหวางต้ังบนสันดานขางแทน  กอนนํามาใชบรรจุวัคซีน
ใหนําออกมาวางนอกตูเย็น รอจนกระทั่งมีหยดน้ําเกาะ และเขยาแลวไดยินเสียงน้ํา (Conditioning ice-
pack)   

นอกจากนี้ควรมีการดูแล Icepack เพ่ือใหใชงานไดนาน ดังนี ้
    - เก็บในชองแชแข็ง เพื่อหมุนเวียนออกไปใช เมื่อนาํกลับมา ใหตรวจสอบรอยแตกราว/ร่ัวซึม 
    - ระดับน้ําในซองน้ําแข็ง ตองไมมากกวาระดับที่กาํหนด เพราะน้าํที่แข็งตัวจะขยายออกจนทาํให
แตกราวได 

 

3.5 อุปกรณควบคุมกํากับอุณหภูมิ 
3.5.1 Vaccine Vial Monitor (VVM) เปนเคร่ืองหมายซ่ึงทําจากวัสดุที่ไวตอความรอนอยูบนฉลาก

ที่ติดกับขวดวัคซีน ซึ่งชี้บงวาวัคซีนสัมผัสกับความรอนมาในชวงระยะเวลาตั้งแตออกจากโรงงานผลิตวัคซีน 
โดยเปนชนิด irreversible การเปล่ียนแปลงของเคร่ืองหมาย VVM จะเตือนใหเจาหนาที่ทราบวาวัคซีนได
สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไปจนมีผลตอคุณภาพของวัคซีน โดยสังเกตการเปล่ียนแปลงของสีในส่ีเหล่ียมวา
เขมข้ึนหรือไม ถาสีในสี่เหลี่ยมมีความเขมเทากับหรือมากกวาสีในวงกลมแสดงวาวัคซีนไดสัมผัสกับ
ความรอนมามากจนทําใหวัคซีนเสื่อมสภาพและไมสามารถกระตุนภูมิคุมกันได แต VVM ไมไดชี้บงเร่ืองการ
สัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นจัด (freezing temperature)  
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3.5.2 Freeze watch (FW) เปนอุปกรณชนิด irreversible ที่ใชในการกํากับติดตามอุณหภูมิใน

ระหวางการจัดเก็บหรือขนสงวัคซีน ซึ่งมี 2 ชนิดคือชนิด 0°C  หรือ -4°C  เพื่อเตือนวาวัคซีนสัมผัสกับ
อุณหภูมิที่เย็นจัด โดยวาง FW ไวในตูเย็น หีบเย็นหรือกระติกวัคซีน ถา FW สัมผัสกับอุณหภูมิที่ตํ่ากวา 0°C  
(Subzero temperature) สีน้ําเงินที่อยูในกระเปาะจะแตกออกมาเปอนแผนสีขาวที่รองอยู FW จึงเปน
อุปกรณที่ชี้บงวา วัคซีนอาจกระทบกับจุดเยือกแข็ง แตการตัดสินใจวาจะใชวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัด
นั้นไดหรือไม ตองทําการทดสอบคุณภาพของวัคซีนโดยการทํา Shake test กอน (ภาพที่ 5.11 และ 5.12) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.10 Freeze watch 
 

การทดสอบคุณภาพของวัคซีนที่สงสัยวาผานการแชแข็ง (Shake test)  
วัคซีนชนิดน้ําที่มี Alum ซึ่งเปน Adjuvant (สารเพิ่มการกระตุนภูมิคุมกัน) ผสมอยู ไดแก วัคซีน HB, 

DTP, DTP-HB, dT และ TT จะเสื่อมสภาพหรือสูญเสียความแรงไดถาอยูในอุณหภูมิที่ทําใหแข็งตัว ดังนั้น
ถาสงสัยวาวัคซีนอาจถูกแชแข็ง ใหทําการทดสอบโดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพของวัคซีนดังตอไปนี้ 

แชแข็งวัคซีน 1 ขวด เพื่อเปน Control (Lot.no. เดียวกัน, ผูผลิตเดียวกัน) 
เมื่อวัคซีนแชแข็งเต็มที่แลว นําออกมาวางนอกตูเย็นใหละลาย 
เมื่อละลายแลว เขยาดูการตกตะกอนเปรียบเทียบกับวัคซีนขวดที่สงสยัวาถูกแชแข็ง 
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พบวัคซีนชนิดนํ้า
สงสัยผานการแชแข็ง
พบวัคซีนชนิดนํ้า

สงสัยผานการแชแข็ง
เห็นแข็งตัวชัดเจนเห็นแข็งตัวชัดเจน ทิ้งวัคซีนขวดน้ันทิ้งวัคซีนขวดน้ัน

เขยาขวดวัคซีนเขยาขวดวัคซีน

วัคซีนไมกระจาย
เปนเนื้อเดียวกัน
วัคซีนไมกระจาย
เปนเนื้อเดียวกัน

ทิ้งวัคซีนขวดน้ันทิ้งวัคซีนขวดน้ัน
 ดูการตกตะกอน
เปรียบเทียบกับ
ขวด control

 ดูการตกตะกอน
เปรียบเทียบกับ
ขวด control

อัตราเดียวกันหรือเร็วกวา
ขวด control

อัตราเดียวกันหรือเร็วกวา
ขวด control วัคซีนนําไปใชไดวัคซีนนําไปใชได

SHAKE TEST

ใช

ใชไมใช

ไมใช

ใช ทิ้งวัคซีนขวดน้ันทิ้งวัคซีนขวดน้ัน

ไมใช

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.11 แนวทางการพจิารณาคุณภาพวัคซนีที่สงสัยผานการแชแข็ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.12 การทาํ Shake test 
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ตารางที่ 5.2 ลักษณะทางกายภาพของวัคซีน dT, DTP, DTP-HB, HB ที่บงบอกวาอาจเส่ือมคุณภาพ  

ลักษณะปกติ 
ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากการเก็บไวใน 

อุณหภูมิที่ทาํใหแข็งตัว 
- สวนใหญลักษณะตะกอนเบาเหมือนวุนสีขาว อาจ
มีตะกอนที่มีลักษณะคอนขางเหนียวจับกันเปนกอน

สีขาว หรือขาวครีมเมื่อต้ังทิ้งไวนานหลายเดือน 
- เมื่อเขยาจะกระจายเปนเนื้อเดียวกัน 
- หลังเขยาเมื่อต้ังทิ้งไวจะใชเวลาในการตกตะกอน 
ประมาณครึ่งช่ัวโมง  

- มีตะกอนที่มีลักษณะเหมือนผงชอลกปนอยู 
- เมื่อเขยาจะไมเปนเนื้อเดียวกัน 
-หลังเขยาเมื่อต้ังทิง้ไวตะกอนจะตกเรว็มาก
โดยเฉพาะสวนที่มีลักษณะเหมือนผงชอลก  

 
 

 
3.5.3 Data logger คืออุปกรณที่ใชบันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใชกําหนดการทํางานโดยมี 

Sensor ที่ใชวัดและบันทึกอุณหภูมิในชวงประมาณ -40oC ถึง +85oC และสามารถต้ังคาการทํางานให
บันทึกอุณหภูมิไดทุกวินาที/นาที/ชั่วโมง สามารถบันทึกอุณหภูมิไดเปนรอย/พัน/หมื่นคร้ัง (แลวแตรุน) 
แสดงผลเปนกราฟ วัน/เวลา และอุณหภูมิที่บันทึกและขอมูลทางสถิติ เชน คาสูงสุด ตํ่าสุด และคาเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.13 Data Logger 
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พบวัคซีนชนิดนํ้า
สงสัยผานการแชแข็ง
พบวัคซีนชนิดนํ้า

สงสัยผานการแชแข็ง
เห็นแข็งตัวชัดเจนเห็นแข็งตัวชัดเจน ทิ้งวัคซีนขวดน้ันทิ้งวัคซีนขวดน้ัน

เขยาขวดวัคซีนเขยาขวดวัคซีน

วัคซีนไมกระจาย
เปนเนื้อเดียวกัน
วัคซีนไมกระจาย
เปนเนื้อเดียวกัน

ทิ้งวัคซีนขวดน้ันทิ้งวัคซีนขวดน้ัน
 ดูการตกตะกอน
เปรียบเทียบกับ
ขวด control

 ดูการตกตะกอน
เปรียบเทียบกับ
ขวด control

อัตราเดียวกันหรือเร็วกวา
ขวด control

อัตราเดียวกันหรือเร็วกวา
ขวด control วัคซีนนําไปใชไดวัคซีนนําไปใชได

SHAKE TEST

ใช

ใชไมใช

ไมใช

ใช ทิ้งวัคซีนขวดน้ันทิ้งวัคซีนขวดน้ัน

ไมใช

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.11 แนวทางการพจิารณาคุณภาพวัคซนีที่สงสัยผานการแชแข็ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.12 การทาํ Shake test 
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ตารางที่ 5.2 ลักษณะทางกายภาพของวัคซีน dT, DTP, DTP-HB, HB ที่บงบอกวาอาจเส่ือมคุณภาพ  

ลักษณะปกติ 
ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากการเก็บไวใน 

อุณหภูมิที่ทาํใหแข็งตัว 
- สวนใหญลักษณะตะกอนเบาเหมือนวุนสีขาว อาจ
มีตะกอนที่มีลักษณะคอนขางเหนียวจับกันเปนกอน

สีขาว หรือขาวครีมเมื่อต้ังทิ้งไวนานหลายเดือน 
- เมื่อเขยาจะกระจายเปนเนื้อเดียวกัน 
- หลังเขยาเมื่อต้ังทิ้งไวจะใชเวลาในการตกตะกอน 
ประมาณครึ่งช่ัวโมง  

- มีตะกอนที่มีลักษณะเหมือนผงชอลกปนอยู 
- เมื่อเขยาจะไมเปนเนื้อเดียวกัน 
-หลังเขยาเมื่อต้ังทิง้ไวตะกอนจะตกเรว็มาก
โดยเฉพาะสวนที่มีลักษณะเหมือนผงชอลก  

 
 

 
3.5.3 Data logger คืออุปกรณที่ใชบันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใชกําหนดการทํางานโดยมี 
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ภาพท่ี 5.13 Data Logger 
 
 

 
 
 

119



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

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 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
 3.5.4 เทอรโมมิเตอร   (Thermometer) คืออุปกรณทีใ่ชวัดอุณหภูม ิซึ่งควรเปนชนดิที่วัดอุณหภูมิ
ไดทั้งคาบวกคาลบ(ประมาณ -30oC ถึง +50oC)ไดแก Bimetal vaccine thermometer, Dial thermometer 
และ Stem thermometer โดย Bimetal vaccine thermometer และ Dial thermometer จะมีความแมนยํา 
(accuracy) ลดลงเมื่อเวลาผานไป จงึควรนําไปสอบเทียบ (calibration) โดยหนวยงานมาตรฐาน    เชน 
ศูนยวิศวกรรมการแพทย  หรือ เทียบเคียงกับเทอรโมมิเตอรที่สอบเทียบแลว หรือกับ Stem thermometer 
โดยการนําไปวางไวดวยกันเพื่อวัดอุณหภูมิทั้งในและนอกตูเย็น ซึ่งควรทําอยางนอยปละคร้ัง 
 

 
 
 
 Dial Thermometer                                                                       Stem Thermometer 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14 Thermometer 
 

 3.5.5 Digital Thermometer เปนเทอรโมมิเตอรที่มีจอแสดงคาทีว่ัดได บางรุนจะแสดงอุณหภูมิ
สูงสุด/ตํ่าสุด และมีสัญญาณเตือน (alarm) ที่ดังข้ึนตามคาที่ต้ังไว บางรุนมี probe เปนสายยาวที่นาํไปใส
ในตูเย็น แลวสามารถอานอุณหภูมิจากหนาจอของเทอรโมมิเตอรที่วางอยูนอกตูเยน็ได 

 
 

 
 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15 Digital Thermometer 

 

Digital thermometer 
with standard probe 

Digital thermometer with bio-
safe liquid- encased probe 
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การควบคุมกาํกับอุณหภูมใินตูเย็น                                
คลังวัคซีนและสถานบริการควรมีเทอรโมมิเตอรวางไวในตูเย็นโดยเฉพาะในชองธรรมดา           

เพื่อตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิในตาราง/แผนภูมิ ทุกวัน ๆละ 2 คร้ัง เวลา 8:30 น. และ 16:30 น.        
(ไมเวนวันหยุด) โดยปรับต้ัง Thermostat ใหมีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8°C เพื่อใหมั่นใจวาวัคซีนอยูใน
อุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา และเก็บตาราง/แผนภูมิที่บันทึกอุณหภูมิไว เพื่อตรวจสอบการทํางาน     
ของตูเย็นวาสามารถรักษาอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กําหนด หรือมีความผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.16 ตัวอยางแบบบันทกึอุณหภูมิแบบ 1 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 5.17 ตัวอยางแบบบันทกึอุณหภูมิแบบ 1 ป 
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 Dial Thermometer                                                                       Stem Thermometer 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14 Thermometer 
 

 3.5.5 Digital Thermometer เปนเทอรโมมิเตอรที่มีจอแสดงคาทีว่ัดได บางรุนจะแสดงอุณหภูมิ
สูงสุด/ตํ่าสุด และมีสัญญาณเตือน (alarm) ที่ดังข้ึนตามคาที่ต้ังไว บางรุนมี probe เปนสายยาวที่นาํไปใส
ในตูเย็น แลวสามารถอานอุณหภูมิจากหนาจอของเทอรโมมิเตอรที่วางอยูนอกตูเยน็ได 

 
 

 
 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15 Digital Thermometer 

 

Digital thermometer 
with standard probe 

Digital thermometer with bio-
safe liquid- encased probe 
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การควบคุมกาํกับอุณหภูมใินตูเย็น                                
คลังวัคซีนและสถานบริการควรมีเทอรโมมิเตอรวางไวในตูเย็นโดยเฉพาะในชองธรรมดา           

เพื่อตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิในตาราง/แผนภูมิ ทุกวัน ๆละ 2 คร้ัง เวลา 8:30 น. และ 16:30 น.        
(ไมเวนวันหยุด) โดยปรับต้ัง Thermostat ใหมีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8°C เพื่อใหมั่นใจวาวัคซีนอยูใน
อุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา และเก็บตาราง/แผนภูมิที่บันทึกอุณหภูมิไว เพื่อตรวจสอบการทํางาน     
ของตูเย็นวาสามารถรักษาอุณหภูมิใหอยูในชวงที่กําหนด หรือมีความผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.16 ตัวอยางแบบบันทกึอุณหภูมิแบบ 1 เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 5.17 ตัวอยางแบบบันทกึอุณหภูมิแบบ 1 ป 
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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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แผนภมูิแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมิูในตูเยน็

 

ภาพท่ี 5.18 แนวทางการปรับอุณหภูมิในตูเย็น ในกรณทีี่พบวาอุณหภูมิตํ่าหรือสูงกวาที่กาํหนด 
 

1. ถาอุณหภูมิตํ่ากวา +2°C 
 ปรับปุม Thermostat ที่ต้ังไวเดิมเพื่อทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน 
 หากอุณหภูมิตํ่ากวา 0°C ใหตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัดวามี
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหวัคซีนเสื่อมสภาพจากการแชแข็งหรือไม โดยการทํา Shake test 
 

2. ถาอุณหภูมิสูงกวา +8°C 
 ตรวจดูวาตูเย็นยังทํางาน หรือมีกระแสไฟฟาเขาตูเย็นหรือไม 
 ตรวจสอบประตูวาปดสนิทดีหรือไม ขอบยางเสื่อมสภาพหรือไม 
 ตรวจสอบชองแชแข็งวามีน้ําแข็งหนาเกินกวา 5 มม.หรือทอกระจายความเย็นอุดตันหรือไม   
 ปรับปุม Thermostat ที่ต้ังไวเดิมเพื่อทําใหอุณหภูมิตํ่าลง และติดตามดูอุณหภูมิไมใหตํ่ากวา +2°C   
 ระหวางซอมตูเย็นหรือทําการละลายนํ้าแข็ง ใหยายวัคซีนไปเก็บไวในตูเย็นอ่ืน หรือหีบเย็น/
กระติกวัคซีน 

       คําเตือน  หามปรับ Thermostat ใหอุณหภูมิตํ่าลง ในกรณีตอไปนี้   
 หลังไฟฟาดับ ใหรอจนกระแสไฟฟากลับสูภาวะปกติและอุณหภูมิกลับมาคงที่แลว จึงคอย
ปรับThermostat ตามความเหมาะสม  
 เมื่อนําวัคซีนที่เบิกมาใหมเขาตูเย็น (เพราะอาจทําใหอุณหภูมิลดตํ่าเกินไป)  
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4. เหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น (Cold chain break down) 
             เหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็นเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน ไฟฟาดับ ตูเย็นเสีย  
ปลั๊กตูเย็นหลุด/หลวมซึ่งทําใหอุณหภูมิสูงผิดปกติ หรือตูเย็นเย็นจัดจนอุณหภูมิในชองธรรมดาตํ่ากวา 0 °C 
จึงควรกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน จัดเตรียมอุปกรณที่
เกี่ยวของใหพรอมใชงาน และกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติ หรือ ผังการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซความเย็น (ดังตัวอยางในภาพที่ 5.19) ติดไวใหมองเห็นไดงาย พรอมทั้งซักซอมความเขาใจ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และเพื่อใหมีกระแสไฟฟาเขาตูเย็นตลอดเวลา ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ติดปาย “หามดึงปล๊ักตูเย็น” หรือ “หามปดสวิทช Breaker ของตูเย็น”                
 ปลั๊กตูเย็นควรมีเตาเสียบแยกตางหาก และพันเทปกาวใหปลั๊กตูเย็นติดแนน เพื่อปองกันปลั๊กหลุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.19 ผังการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น 
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เอกสารอางอิง 20
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 21
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แผนภมิูแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมิูในตูเยน็

 

ภาพท่ี 5.18 แนวทางการปรับอุณหภูมิในตูเย็น ในกรณทีี่พบวาอุณหภูมิตํ่าหรือสูงกวาที่กาํหนด 
 

1. ถาอุณหภูมิตํ่ากวา +2°C 
 ปรับปุม Thermostat ที่ต้ังไวเดิมเพื่อทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน 
 หากอุณหภูมิตํ่ากวา 0°C ใหตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัดวามี
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหวัคซีนเส่ือมสภาพจากการแชแข็งหรือไม โดยการทํา Shake test 
 

2. ถาอุณหภูมิสูงกวา +8°C 
 ตรวจดูวาตูเย็นยังทํางาน หรือมีกระแสไฟฟาเขาตูเย็นหรือไม 
 ตรวจสอบประตูวาปดสนิทดีหรือไม ขอบยางเสื่อมสภาพหรือไม 
 ตรวจสอบชองแชแข็งวามีน้ําแข็งหนาเกินกวา 5 มม.หรือทอกระจายความเย็นอุดตันหรือไม   
 ปรับปุม Thermostat ที่ต้ังไวเดิมเพื่อทําใหอุณหภูมิตํ่าลง และติดตามดูอุณหภูมิไมใหตํ่ากวา +2°C   
 ระหวางซอมตูเย็นหรือทําการละลายนํ้าแข็ง ใหยายวัคซีนไปเก็บไวในตูเย็นอื่น หรือหีบเย็น/
กระติกวัคซีน 

       คําเตือน  หามปรับ Thermostat ใหอุณหภูมิตํ่าลง ในกรณีตอไปนี้   
 หลังไฟฟาดับ ใหรอจนกระแสไฟฟากลับสูภาวะปกติและอุณหภูมิกลับมาคงที่แลว จึงคอย
ปรับThermostat ตามความเหมาะสม  
 เมื่อนําวัคซีนที่เบิกมาใหมเขาตูเย็น (เพราะอาจทําใหอุณหภูมิลดตํ่าเกินไป)  
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4. เหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น (Cold chain break down) 
             เหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็นเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ เชน ไฟฟาดับ ตูเย็นเสีย  
ปลั๊กตูเย็นหลุด/หลวมซึ่งทําใหอุณหภูมิสูงผิดปกติ หรือตูเย็นเย็นจัดจนอุณหภูมิในชองธรรมดาตํ่ากวา 0 °C 
จึงควรกําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อรองรับเหตุการณฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน จัดเตรียมอุปกรณที่
เกี่ยวของใหพรอมใชงาน และกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติ หรือ ผังการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉิน
ในระบบลูกโซความเย็น (ดังตัวอยางในภาพที่ 5.19) ติดไวใหมองเห็นไดงาย พรอมทั้งซักซอมความเขาใจ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และเพื่อใหมีกระแสไฟฟาเขาตูเย็นตลอดเวลา ควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

 ติดปาย “หามดึงปล๊ักตูเย็น” หรือ “หามปดสวิทช Breaker ของตูเย็น”                
 ปลั๊กตูเย็นควรมีเตาเสียบแยกตางหาก และพันเทปกาวใหปลั๊กตูเย็นติดแนน เพื่อปองกันปลั๊กหลุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.19 ผังการเตรียมความพรอมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น 
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  กรณีที่ตองการสอบถามความคงตัวของวัคซีนจาก สํานกัโรคติดตอทั่วไ ใหบันทึกขอมลูลงใน    
    “แบบรายงานเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น”     และสงทางโทรสารหมายเลข  
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แบบขยะติดเชื้อ               

 

124

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แบบรายงานเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น 

ชื่อหนวยงาน....................................................................................................................................... 
สาเหตุของเหตุการณฉุกเฉนิในระบบลกูโซความเย็น 
� ตูเย็นเสีย         � กระแสไฟฟาขัดของ     � อ่ืนๆ(ระบุ)................................................................ 
อุณหภูมิในตูเย็น (ทันททีี่ตรวจพบ)...........................C 
ระยะเวลาทีเ่กดิเหตุการณฉุกเฉิน..............................ชัว่โมง 
หลังตรวจพบอุณหภูมิสูงกวามาตรฐานเกบ็วัคซีนไวใน.................................อุณหภูมิ...................C  
ชื่อวัคซีน ชื่อบริษัทที่

ผลิต/นําเขา 
Lot  no. วันหมดอาย ุ การเปลี่ยนแปลงของ

เครื่องหมาย VVM(ถามี) 
จํานวนที่เหลือ      
ในตูเย็น (โดส) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ผูรายงาน........................................................................................................................................... 
โทรศัพท................................................................โทรสาร................................................................ 
วัน/เดือน/ปที่รายงาน..........................................................................................................................  
 

125



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

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 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
5. แนวทางการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น  
    (Cold chain break down) ของตูเย็น 

เมื่อเกิดไฟฟาดับนาน ตูเย็นเสีย ปล๊ักตูเย็นหลุด/หลวม หรือขอบยางเส่ือมทําใหประตูตูเย็นปดไม
สนิท และทําใหอุณหภูมิในตูเย็นสูงข้ึนมาก หรือ พบวาวัคซีนชนิดน้ําแข็งตัว ขอใหยายวัคซีนไปเก็บในตูเย็น
อ่ืน หรือหีบเย็น/กระติกวัคซีนที่มีอุณหภูมิ  +2 ถึง +8°C และตรวจสอบขอมูลความคงตัว (stability data) 
ของวัคซีนแตละชนิดจากผูผลิต/ผูนําเขา หรือ สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค เพื่อตัดสินใจวาจะใช
วัคซีนนั้นหรือไม โดยตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของดังตอไปนี้   
 1. อุณหภูมิที่พบเปนเทาใด และเหตุการณเกิดข้ึนนานก่ีชั่วโมง/วัน 
 2. มีวัคซีนชนิดใดบาง ชื่อผูผลิต/ผูนําเขา Lot no. วันหมดอายุ และจํานวนที่มีอยูในตูเย็นนั้น 
 3. วัคซีนที่มีเคร่ืองหมาย VVM มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ยังใชไดหรือไม 
  กรณีที่ตองการสอบถามความคงตัวของวัคซีนจาก สํานกัโรคติดตอท่ัวไ ใหบันทึกขอมลูลงใน    
    “แบบรายงานเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น”     และสงทางโทรสารหมายเลข  
02-591-7716 หรือ 02-965-9152 ถาวัคซีนไมสามารถใชตอได ใหตัดออกจากทะเบยีนรับ-จาย และทําลาย
แบบขยะติดเชื้อ               

 

124

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แบบรายงานเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในระบบลูกโซความเย็น 

ชื่อหนวยงาน....................................................................................................................................... 
สาเหตุของเหตุการณฉุกเฉนิในระบบลกูโซความเย็น 
� ตูเย็นเสีย         � กระแสไฟฟาขัดของ     � อ่ืนๆ(ระบุ)................................................................ 
อุณหภูมิในตูเย็น (ทันททีี่ตรวจพบ)...........................C 
ระยะเวลาทีเ่กดิเหตุการณฉุกเฉิน..............................ชัว่โมง 
หลังตรวจพบอุณหภูมิสูงกวามาตรฐานเกบ็วัคซีนไวใน.................................อุณหภูมิ...................C  
ชื่อวัคซีน ชื่อบริษัทที่

ผลิต/นําเขา 
Lot  no. วันหมดอาย ุ การเปลี่ยนแปลงของ

เครื่องหมาย VVM(ถามี) 
จํานวนที่เหลือ      
ในตูเย็น (โดส) 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ผูรายงาน........................................................................................................................................... 
โทรศัพท................................................................โทรสาร................................................................ 
วัน/เดือน/ปที่รายงาน..........................................................................................................................  
 

125



 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ข

 

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 
 

57 

ค

ค

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
เอกสารอางอิง 

1. ปยนิตย ธรรมาภรณพิลาศ, บรรณาธิการ. คูมือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
พ.ศ.2547. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ; 2547 

2. World Health Organization, Department of Immunization, Vaccines and Biologicals. 
Immunization in practice: a guide for health workers. Switzerland; 2004. 

3. World Health Organization, Department of Vaccines and Biologicals. Ensuring the quality 
of vaccines at country level, guidelines for health staff. Switzerland; 2002. 

4. World Health Organization, Department of Vaccines and Biologicals. Product Information 
Sheets; 2000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126

 

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 

 
แบบทดสอบความรูหลังการอบรม 

 
 คําถาม คําตอบ 
1. ปจจัยใดไมมีผลกระทบตอคุณภาพ

วัคซีน  
 

ก. ความรอน 
ข. ความเยน็จดั 
ค. ความชื้น  
ง.  แสงจากหลอดไฟและแสงจากดวงอาทิตย  

2. ขอความใดไมถูกตองเกี่ยวกบั

คุณสมบัติของวัคซีน  
ก. วัคซีนทุกชนิดไวตอความรอน 
ข. วัคซนีทกุชนิดไวตอแสง  
ค. วัคซนีบางชนิดไวตอแสง  
ง.  วัคซนีบางชนิดไวตอความเย็นจัด  

3. วัคซีนในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคชนิดใดเมื่อ แชแข็งแลว
เสื่อมสภาพทันที  

ก. วัคซีนเช้ือตายทกุชนิด  
  ข. วัคซนีเชื้อเปนชนิดผงแหงทกุชนิด  
ค. วัคซีนเชื้อเปนชนิดน้ําทุกชนิด  
ง.  ถกูทกุขอ   

4. การจัดเก็บวัคซีนและน้าํยาละลายใน

ตูเย็นขอใดไมถูกตอง  
ก. OPV เก็บในชองแชแข็ง 
ข. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE เก็บในชองแชแข็ง  
ค. HB, DTP-HB , DTP, dT และ JE เก็บในชองธรรมดา 
(+2°C ถึง +8°C)  
ง. M, MMR และ BCG และน้ํายาละลาย เก็บในชองธรรมดา 
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กระติกวัคซนี  
ก. น้ําแข็ง  
ข. น้ําแข็งแหง (dry-ice) 
ค. Icepack ที่เพิ่งนําออกมาจากชองแชแข็ง  
ง. ถูกทุกขอ  

6. วิธีการจัดเรียงวัคซีนในกระติกขนาด

เล็ก (ความจุประมาณ 1.7 ลิตร)ขอใด
ผิด  

ก. ใส Icepack ทั้งดานลาง ดานบน และดานขางทัง้ 4 ดาน 
ข. ใส Icepack ดานลาง และดานขางทั้ง 4 ดาน  
ค. ใส Icepack ดานบน และดานขางทั้ง 4 ดาน  
ง. ผิดทุกขอ  
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 คําถาม คําตอบ 
7. การดูแลตูเย็นที่ใชเก็บวัคซีนขอใดผิด ก. อยาใหน้าํแข็งเกาะหนาในชองแชแข็งเกิน 5 ม.ม. 

ข. ใชเตาเสียบรวมกับเคร่ืองใชไฟฟาอืน่ได 
ค. ปรับอุณหภูมิในชองธรรมดาใหได +4°C ในเชาของวนัที่
เย็นที่สุด   
ง. ใสขวดน้ํามฝีาปดในชองเก็บผัก เพื่อชวยเก็บรักษาความ
เย็นในตูเยน็  

8. การกํากับอุณหภูมิในตูเยน็ขอใดผิด ก. บันทึกอุณหภูมิวนัละ 1 คร้ังทุกเชา ไมเวนวันหยุดราชการ
ข. บันทึกอุณหภูมิวนัละ  1 คร้ังทุกเชา เวนวนัหยุดราชการ   
ค. บันทึกอุณหภูมิวนัละ 2 คร้ัง เวนวนัหยดุราชการ   
ง. ผิดทุกขอ  

9. 
 
 

คําแนะนําในการปรับ Thermostat  
ในตูเย็น ขอใดไมถูกตอง  

ก. ปรับทุกคร้ังหลังไฟฟาดับ
ข. ปรับทุกคร้ังถาอุณหภูมิสูงเกิน +8°C   
ค. ปรับทกุคร้ังกอนรับวัคซนีเขาตูเย็น  
ง.  ทัง้ขอ ก. และ ค.  

10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมกรณีฉุกเฉินในระบบลูกโซ
ความเย็น  

ก. จัดเตรียมอุปกรณสํารองใหพรอมใชงาน  
ข. กําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  
ค. เจาหนาที่ทกุคนเปนผูรับผิดชอบ  
ง. ซักซอมความพรอมของเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ  
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