
แนวทางการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR)  
ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค 

1. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) 

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ บรรจุเป็นชนิดผงแห้ง ละลายในตัวท าละลาย 
(diluent) ก่อนฉีด 

ส่วนประกอบของวัคซีน : วัคซีน MR มีใช้ในปัจจุบันขนาด 1 โด๊ส (0.5 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยเชื้อ 2 ชนิด ได้แก ่
1. เชื้อไวรัสหัดมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ ที่มีใช้ทุกสายพันธุ์ของแต่ละบริษัท ได้มาจากไวรัสโรคหัดอ่อนฤทธิ์  

สายพันธุ์ เอ็ดมอนสตันของเอ็นเดอร์ (Ender’s attenuated Edmonston strain) และเจริญเติบโตในการ
เพาะเลี้ยงเชลล์เอมบริโอลูกไก่ บางบริษัทเตรียมจากเชื้อหัดสายพันธุ์ Edmonston-Zagreb (EZ19) ที่อ่อนฤทธิ์ 
และเพาะเลี้ยงใน human diploid cells 

2. เชื้อไวรัสหัดเยอรมันมีชีวิตสายพันธุ์ Wista RA 27/3 ที่อ่อนฤทธิ์ เจริญเติบโตโดยการเพาะเลี้ยงใน 
human diploid cell (WI-38) 

ขนาดบรรจุ : ขนาดบรรจุขวดละ 10 โด๊ส พร้อมด้วยน้ ายาละลาย 1 ขวด ปริมาณ 5 มิลลิลิตร  

ขนาดและวิธีใช้ : วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน  ให้ฉีด 0.5 มิลลิลิตร เข้าใต้ผิวหนัง 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 อาการที่ไม่รุนแรง 

ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจพบอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด ไข้ต่ าๆ มักหายได้เองภายใน 1 -3 วัน  
ซึ่งสามารถรักษาด้วยการประคบเย็นและให้ยาแก้ปวดตามอาการ สามารถให้ยาพาราเซตามอล เพ่ือลดไข้ 
นอกจากนี้อาจพบอาการผื่นคล้ายโรคหัด ต่อมน้ าเหลืองโต ต่อมน้ าลายอักเสบ ปฏิกิริยาแพ้เป็นลมพิษ และอาจพบ
เกล็ดเลือดต่ าเล็กน้อย  

 อาการที่รุนแรง 
อาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่รุนแรง อาจพบพบภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ได้แก่ Aseptic meningitis พบอัตราประมาณ 1 ต่อ 862 ถึง 1 ต่อ 295,000 และ Encephalopathy / 
encephalitis มีรายงานการเกิดประมาณ 6-15 วันหลังฉีดวัคซีน พบได้ 1 ต่อ 2 ล้านโด๊ส  
  



2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครอบคลุมมากท่ีสุด  

จึงก าหนดให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคน โดยไม่สนใจ
ประวัติวัคซีน 

หมายเหตุ 1) นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ของสถาบันการศึกษา ในคณะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
1) คณะแพทยศาสตร์ 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ 3) คณะเภสัชศาสตร์ 4) คณะพยาบาล
ศาสตร์ 5) คณะเทคนิคการแพทย์ 6) คณะรังสีเทคนิค  7) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8) คณะ
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

2) กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ก าหนดให้วัคซีนโดยเร็วที่สุดหรือก่อนเริ่มฝึก
ปฏิบัติงาน 

3) ในกรณีนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขชั้นปีที่ 2-6 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตอนปีที่ 1 
สามารถให้วัคซีนได้ 

3. ก าหนดการใหวั้คซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR)  

ก าหนดให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับ
วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน (MR) เข้าใต้ผิวหนัง 1 ครั้ง ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเมื่อเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 
ก าหนดให้วัคซีนโดยเร็วที่สุดหรือก่อนเริ่มฝึกปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข มีความครอบคลุมอย่างน้อย ร้อยละ 95  

5. การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 

5.1 การคาดประมาณปริมาณการใช้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ขอให้หน่วยบริการแต่ละแห่งประมาณการใช้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้อง

ได้รับวัคซีน โดยหน่วยบริการก าหนดให้บริการวัคซีนรวมหัด -หัดเยอรมัน แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที ่ 1 ใน
สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข จ านวน 1 ครั้งต่อปี ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ใน
กรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเม่ือตอนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ก็สามารถนับรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบส ารวจสถานศึกษาที่มีนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามคณะที่ก าหนด  เพื่อรวบรวม
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้ในการคาดประมาณจ านวนวัคซีน  

วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน ที่ใช้เป็นวัคซีนชนิด Multiple dose ขนาดบรรจุ 10 โด๊สต่อขวด 
และมีผู้รับบริการจ านวนมากในคราวเดียวกัน จึงคิดอัตราสูญเสียวัคซีนร้อยละ 10 หรือคิดเป็นตัวคูณการสูญเสีย
วัคซีนเท่ากับ 1.11 โดยมีสูตรค านวณการใช้วัคซีนดังนี้  

จ านวนวัคซีน  ที่ต้องการใช้ (โด๊ส)  = จ านวนกลุ่มเป้าหมาย x         100           
                                                                                (100-อัตราสูญเสียวัคซีน) 
       ดังนั้น   จ านวนวัคซีน MR ที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือน (โด๊ส)  = จ านวนกลุ่มเป้าหมาย x 1.11 



5.2 การเบิกวัคซีน 

การเบิกวัคซีนส าหรับหน่วยบริการ 
1) ขอให้หน่วยบริการกรอกข้อมูล การเบิกวัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ลงในแบบฟอร์ม ว. 3/1 (ภาคผนวก 1) โดยขอให้กรอกข้อมูลในช่อง “เป้าหมาย” “ยอดคงเหลือ” 
“จ านวนผู้ที่รับบริการ” และ “จ านวนขวดวัคซีนที่เปิดใช้” ให้ครบถ้วน และโปรแกรมจะค านวณ “จ านวนวัคซีนที่
ต้องการใช้ (ขวด/หลอด)” “จ านวนวัคซีนที่ขอเบิก (ขวด/หลอด)” และ “อัตราสูญเสียร้อยละ” ให้โดยอัตโนมัติ 
แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตามระบบปกติ ภายในเวลาที่ก าหนด ส าหรับหน่วย
บริการในโรงพยาบาลขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีนตามระบบปกติ 
ภายในเวลาที่ก าหนดเช่นกัน 

2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเบิกวัคซีนใน
แบบฟอร์ม ว. 3/1 ที่ ของหน่วยบริการแต่ละแห่งแล้ว ให้ส่งต่อไปยังฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลที่เป็นคลัง
วัคซีนตามระบบปกติภายในเวลาที่ก าหนด 

ส าหรับหน่วยบริการที่อยู่ในโรงพยาบาล ขอให้ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอร์ม ว.3/1 ที่ได้รับเช่นเดียวกับส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 

การเบิกวัคซีนส าหรับคลังวัคซีนในโรงพยาบาล 
เนื่องจากวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์เป็นวัคซีนที่สนับสนุนจากกองโรค

ป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ที่ก าหนดให้บริการวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน แก่กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข จ านวน 1 ครั้งต่อปี ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา ดังนั้น 
ขอให้ฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเบิกวัคซีน ผ่าน website ระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ 
http://scm.gpo.or.th/vmi โดยใช้ Username และ Password ซึ่งจะเปิดให้บันทึกข้อมูลระหว่างเดือน
กันยายน ถึง พฤศจิกายน โดยขอให้กรอกข้อมูล ในช่อง “เป้าหมาย” ตามจ านวนนักศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับข้อมูลจากใบเบิก ว.3/1 ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอหรือฝ่ายเวชกรรมสังคม (หลักการเบิกวัคซีนเช่นเดียวกับวัคซีนนักเรียน)   

5.3 การจัดส่งวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน MR ส าหรับนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข  

การจัดส่งวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน MR ส าหรับนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข วัคซีนจะถูกจัดส่ง
ให้คลังวัคซีนระดับอ าเภอ โดยองค์การเภสัชกรรม ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน อนุมัติการ
เบิกวัคซีน ซึ่งจะอยู่ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา  

5.4 การเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซ่ความเย็น 

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ก าหนดให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส และควรเก็บในกล่อง
เพ่ือป้องกันแสงตลอดเวลา ทั้งนี้น้ ายาละลายวัคซีน ให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง   

http://scm.gpo.or.th/vmi


6. การให้บริการ 

6.1 รูปแบบการให้บริการ 
ขอให้หน่วยบริการจัดรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะเดียวกับงานอนามัยโรงเรียน โดยประสาน

สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือส ารวจจ านวนนักศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมันในสถานศึกษาฯ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 

6.2 การนัดหมายผู้มารับบริการ 

ก่อนการให้บริการวัคซีน เจ้าหน้าที่ต้องส ารวจจ านวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในพ้ืนที่ และแจ้งให้สถานศึกษาทราบถึงวันที่จะเข้าไปให้บริการวัคซีนในสถานศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่
ให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมันของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนชั้นปีที่ 1 โดยไม่สนใจประวัติวัคซีน ในกรณีนักศึกษาทาง
การแพทย์และสาธารณสุขชั้นปีที่ 2-6 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตอนปีที่ 1 สามารถให้วัคซีนได้ 

6.3 การให้บริการ 

6.3.1 ก่อนฉีดวัคซีน หน่วยบริการต้องตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และวัคซีน
ส าหรับฉีด รวมทั้งเตรียมการบันทึก ดังนี้ 
 การจัดเตรียมการบันทึกการให้บริการและการรายงาน ได้แก่ เตรียมรหัสวัคซีน ในระบบ 

HIS ให้ครบถ้วนถูกต้อง เตรียมทะเบียนรายชื่อผู้มารับบริการ และทะเบียนรายงานความ
ครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์การฉีด วัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น ดังนี้ 
o เจ้าหน้าที่ต้องมีการก าหนดล าดับที่ของขวดวัคซีนโดยเรียงตามวันหมดอายุแล้วใส่

หมายเลข 1, 2, 3,…. ก ากับไว้แต่ละขวด รวมทั้งเตรียมบันทึกเลขที่ Lot. Number และ
ขวดวัคซีนแต่ละชนิดที่จะใช้ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ เพ่ือเป็นรายละเอียดในการ
สอบสวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 

o เตรียมวัคซีนให้พร้อมใช้ และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 
o เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์กู้ชีพ ให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมใช้งาน 
o เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การฉีดวัคซีน ให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมใช้งาน 

6.3.2 ระหว่างบริการวัคซีน  
 ซักประวัติและตรวจสอบประวัติวัคซีนและตรวจสอบข้อห้ามใช้ ได้แก่ มีประวัติการแพ้

รุนแรง หรือมีปฏิกิริยาภายหลังได้รับวัคซีนชนิดนี้ หรือ มีประวัติแพ้ต่อสารชนิดใดชนิดหนึ่ง
เป็นส่วนประกอบของวัคซีน 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีน : ก่อนการให้วัคซีน เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรค และวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ได้แก่ ประโยชน์และความปลอดภัยของวัคซีน 
อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนแก่ผู้มารับ
วัคซีน  

 ฉีดวัคซีนเข้าชั้นใต้ผิวหนังด้วยวิธี Sterile technique  



 บันทึกเลขที่วัคซีนและล าดับขวดวัคซีนที่กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนได้รับ 
 ให้ผู้รับบริการนั่งรอสังเกตอาการภายหลังได้รับวัคซีน 30 นาที ในสถานที่ที่จัดไว้ เพราะ

อาการแพ้ที่รุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที หลังฉีดวัคซีน  
 ก าจัดอุปกรณ์ในลักษณะขยะติดเชื้อ ตามมาตรฐานการก าจัดขยะติดเชื้อ 
 เก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้วในตู้เย็นอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือตรวจสอบกรณีเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์อย่างรุนแรงภายหลังการได้รับวัคซีน 
6.3.3 หลังการให้บริการ 
 การบันทึกข้อมูลและจัดท าทะเบียนการให้บริการ 
 ตรวจสอบและติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มารับวัคซีนตามนัด 
 จัดท าทะเบียนความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

7. การบันทึกข้อมูล 

7.1 การบันทึกข้อมูลผ่านฐานข้อมูลชุดมาตรฐานด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) 
ภายหลังให้บริการวัคซีนต้องมีการบันทึกผลการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลผ่าน

ฐานข้อมูลชุดมาตรฐานด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ในแฟ้มงานสร้ างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้มารับบริการ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด รหัส HN 
 ข้อมูลการให้บริการ ได้แก่ วันที่ได้รับวัคซีน ชนิดวัคซีนที่ได้รับ เลขที่ผลิตวัคซีน วันนัดหมายครั้ ง

ต่อไป(ถ้ามี) รหัส ICD-10-TM ชื่อผู้ให้บริการ และชื่อหน่วยบริการ  
 รหัสวัคซีนที่ใช้ในการบันทึก มีดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 รหัสวัคซีน 
รหัสที่ใช้บันทึก

(มาตรฐาน 
สนย.) 

รหัสส่งออก
วัคซีน 

ชื่อวัคซีน
ภาษาอังกฤษ 

ชื่อวัคซีน
ภาษาไทย 

โรคที่ป้องกัน 
รหัส  

ICD-10-TM 

074 074 MR เอ็มอาร์ หัด หัดเยอรมัน  Z24.4, Z24.5 

ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน จากที่อ่ืน จะต้องติดตามวันที่ได้รับวัคซีนมาบันทึกใน
ฐานข้อมูลที่เป็นการได้รับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามการได้รับวัคซีน
ของประชากรกลุ่มนี้ต่อไป 

7.2 การบันทึกข้อมูลในสมุดวัคซีนส าหรับผู้ใหญ่ 
ภายหลังให้บริการวัคซีนขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชนิดวัคซีน 

วันที่ได้รับวัคซีน ในสมุดวัคซีนส าหรับผู้ใหญ่) เพ่ือเป็นหลักฐานการให้วัคซีน เก็บไว้ประจ าตัวกลุ่มเป้าหมาย 
  



8. การจัดท ารายงาน 

8.1 การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ จ าเป็นต้องมีการจัดท าทะเบียนผู้มารับบริการ เพ่ือ

เป็นหลักฐานการให้บริการวัคซีนในประชากรกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล ท าให้ทราบถึงข้อมูลของผู้มารับบริการ
วัคซีน คือ ชื่อ อายุ ที่อยู่ ชนิดของวัคซีนที่ได้รับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน 
นอกจากนี้ยังสามารถทราบถึงจ านวนผู้มารับวัคซีนจ าแนกตามชนิด และจ านวนครั้งที่ได้รับว่ามีจ านวนกี่คนในแต่
ละครั้ง ซึ่งต้องน าไปใช้ในการเบิกและประเมินการสูญเสียของวัคซีนได้อีกด้วย 

การให้บริการวัคซีน MR ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้น ฐานข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ยัง
ไม่รองรับการบันทึกรายสถานศึกษา จึงขอให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนรายงานการให้บริการในกระดาษ (ภาคผนวก 
1) รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้รับบริการจากรายงานการให้บริการดังกล่าว บันทึกลงในแบบฟอร์ม ว.3/1 เพ่ือ
เบิกวัคซีนในครั้งต่อไป  

8.2 การจัดท ารายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
การจัดท ารายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความครอบคลุมการได้รับ

วัคซีนของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และวัดความส าเร็จของการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคใน
ผู้ใหญ่ โดยหน่วยบริการจะต้องใช้ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบที่
มีอยู่ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ คือ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด วันที่ได้รับวัคซีนนั้นๆ ตามก าหนดการให้วัคซีน แล้ว
บันทึกวันที่ได้รับวัคซีน โดยไม่ค านึงว่าได้รับจากหน่วยบริการใด (ภาคผนวก 1)  ซึ่งการท ารายงานความครอบคลุม
การได้รับวัคซีนจะต้องจ าแนกเป็นรายมหาวิทยาลัยและรายคณะ และสรุปรายงานความครอบคลุมจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน จะช่วยผู้ปฏิบัติงานค้นหาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบที่เป็นปัญหา
เมื่อกลุ่มเป้าหมายไม่มารับวัคซีนตามก าหนด  

9. การติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

เพ่ือเพ่ิมระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 95 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวัดความส าเร็จการด าเนินงาน ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วย
บริการ ขอให้หน่วยบริการติดตามการได้รับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย หากมีรายใดพลาดการได้รับวัคซีน ขอให้
ติดตามกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้มารับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และขอให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตาม ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การพิจารณาความครอบคลุมการได้รับหัด-หัดเยอรมัน 
ประวัติการได้รับวัคซีน เกณฑ์การพิจารณา 

ได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน 1 ครั้ง ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

  



10. การค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในผู้ใหญ่ 

ในการให้วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข จะให้วัคซีนตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปี
ที่ 1 กรณีที่ยังนักศึกษาไม่ได้รับวัคซีน ให้นักศึกษารายนั้นรับวัคซีนให้เร็วที่สุดก่อนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการพิจาณา
ให้วัคซีนในกลุ่มนักศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาจากการเรียนการสอนในคณะที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะรังสีเทคนิค คณะกายภาพบ าบัด เป็นต้น 
ดังนั้น การค านวณความครอบคลุมจึงจ าเป็นต้องพิจารณาการได้รับวัคซีนของนักศึกษารายคณะ รายมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

วิธีการค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ชั้นปีที่ 1 สามารถค านวณได้จาก สูตร 
ความครอบคลุม
การไดร้ับวัคซีน = 

จ านวนนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 ของคณะน้ันๆ/มหาวิทยาลัยน้ันๆ ได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน X 100  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะน้ันๆ/มหาวทิยาลัยน้ันๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

 
ตัวอย่างการค านวณ 

ในพ้ืนที่ รพ สายน้ าผึ้ง มีวิทยาลัยในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1 แห่ง คือ วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ าผึ้ง ที่มีการ
เรียนการสอนทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 คณะ ๆได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และได้ให้บริการวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้มีนักศึกษา
บางส่วนประสงค์ไปรับวัคซีน MR จากที่อ่ืน รายละเอียดดังนี้  
มหาวิทยาลัย รายช่ือคณะ จ านวนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน MR (คน) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

(คน) รับจาก รพ สายน้ าผึ้ง รับจากที่อ่ืน 
วิทยาลัย
สาธารณสุขสาย
น้ าผึ้ง 

คณะพยาบาลศาสตร์ 100 45 150 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 145 5 150 

 
ตัวอย่างการค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ าผึ้ง 

จากสูตรการค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด -หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ าผึ้ง คือ 
ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน 

= 
จ านวนนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน X 100  

จ านวนนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 ในคณะพยาบาลศาสตร์  
 
แทนค่า ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนMR ในนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 ในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสาย
น้ าผึ้ง  

= (100+45) X 100   = 96.66 % 
 150 



ดังนั้น ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนMR ในนักศึกษา ฯ ชั้นปีที่ 1 ในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสาย
น้ าผึ้งในพ้ืนที่รับผิดชอบของ รพ.สายน้ าผึ้ง เท่ากับ ร้อยละ 96.66  
 
ตัวอย่างการค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 1 ของวิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ าผึ้ง 

การค านวณความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้น
ปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ าผึ้ง คือ 

 
ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน 

= 
จ านวนนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน X 100  

จ านวนนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
แทนค่า ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนMR ในนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  

= (145+5) X 100   = 100 % 
 150 
ดังนั้น ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในนักศึกษาฯ ชั้นปีที่ 1 ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุข
สายน้ าผึ้ง เท่ากับ ร้อยละ 100  
 
  



ภาคผนวก 1 ทะเบียนติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในนักศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

ทะเบียนติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR  
ในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สถานบริการ รพ./รพสต. ……………ผาสุก……………………………………………. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

ชั้นปี 
การได้รับวัคซีน 

MR 

 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาลัยฮอควอท 

  
 

1 นายสุนทร เทวา 20 1 29 ส.ค. 61 
2 นายหมื่นเรือง ฤทธิไกร 19 1 29 ส.ค. 61 
3 นายพีระพงษ์ พงศ์ไทยหิรัญ 19 1 29 ส.ค. 61 
4 นายธีระพงศ์ ตันติสินไชย 19 1 29 ส.ค. 61 
5 นส.สังวาลย ์ สายอ่อน 18 1 29 ส.ค. 61 
     
 คณะพยาบาล   มหาลัยฮอควอท    
6 นส.ศิริวงศ์ สุวรรณพฤกษ์ 20 1 29 ส.ค. 61 

7 นส.ฉัตรสุมนต์ อาสาไชย 19 1 29 ส.ค. 61 

8 นส.ระพีพร ค าไทย 19 1 29 ส.ค. 61 

9 นส.การะเกด เสพสุนทร 19 1 29 ส.ค. 61 

10 นส.เกษสุรางค์ สรรเสริฐนาย 18 1 29 ส.ค. 61 

      

      

      

      

      

      
 

 หมายเหตุ ขอให้หน่วยบริการจัดท าทะเบียนด้วยตนเอง 


