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สรุป แนวทางการใหวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน  

สําหรับนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. กลุมเปาหมาย 
กําหนดใหวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขช้ันปท่ี 1 ทุกคน  

โดยไมสนใจประวัติวัคซีน 
โดยนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขของสถาบันการศึกษาในคณะท่ีเก่ียวของ ไดแก  

1) คณะแพทยศาสตร 2) คณะทันตแพทยศาสตร 3) คณะเภสัชศาสตร 4) คณะพยาบาลศาสตร 5) คณะเทคนิค
การแพทย 6) คณะรังสีเทคนิค 7) คณะสาธารณสุขศาสตร 8) คณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ กรณีท่ียังไมไดรับวัคซีนเม่ือเขาเรียนชั้นปท่ี 1 กําหนดใหวัคซีนโดยเร็วท่ีสุดหรือกอนเริ่มฝก
ปฏิบัติงาน และนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขช้ันปท่ี 2 - 6 ท่ียังไมไดรับวัคซีนเม่ือเขาเรียนช้ันปท่ี 1 
สามารถใหวัคซีนได 

2. เปาหมายการดําเนินงาน 
 กําหนดความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 
รายคณะ รายมหาวิทยาลัย ใหมีความครอบคลุมการไดรับวัคซีนอยางนอย รอยละ 95  

3. การเบิก-จายวัคซีน 
3.1 กําหนดใหหนวยงานท่ีมีสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขท้ังภาครัฐและเอกชน

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํารวจจํานวนนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขชั้นปท่ี 1 และนักศึกษาทางการแพทย 
และสาธารณสุขชั้นปท่ี 2 - 6 ท่ียังไมไดรับวัคซีนตอนปท่ี 1 ใหแลวเสร็จภายในเดอืนธันวาคม 2563 

3.2 กําหนดใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเบิกวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน สําหรับนักศึกษา 
ทางการแพทยและสาธารณสุข ในระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) ขององคการเภสัชกรรม ผาน website 
http://scm.gpo.or.th/vmi โดยใช Username และ Password ซ่ึงจะเปดใหบันทึกขอมูลระหวางเดือน
มกราคม – มีนาคม 2564 โดยกรมควบคุมโรคอนุมัติวัคซีนภายใน 2 สัปดาห  

3.3 วัคซีนจะถูกจัดสงใหคลังวัคซีนระดับอําเภอ โดยองคการเภสัชกรรม ภายใน 2 สัปดาห 
หลังจากกรมควบคุมโรคอนุมัติการเบิกวัคซีน 

4. การใหบริการ  
 หนวยบริการใหบริการวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ไดตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2564  

5. การรายงานผลการดําเนินงาน 
 กําหนดใหหนวยบริการรายงานผลการใหบริการวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน สําหรับนักศึกษาทางการแพทย

และสาธารณสุข ใน website กองโรคปองกันดวยวัคซีน https://ddc.moph.go.th/dvp/ ภายในเดือน
พฤษภาคม 2564 

 

https://ddc.moph.go.th/dvp/
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แนวทางการใหวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน  

สําหรับนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. ความเปนมา 

การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน เปนวิธีปองกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคา นานาประเทศ 

ท่ัวโลก ใชวัคซีนเปนเครื่องมือปองกันควบคุมโรคท่ีเปนปญหาสําคัญอยางไดผลดี สําหรับประเทศไทย กระทรวง

สาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ไดดําเนินแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคอยางเปนระบบมาตั้งแต ป พ.ศ. 2520  

ดวยการใหวัคซีนตามกําหนดการปกติ (routine immunization) ในปจจุบัน มีการใหวัคซีนเพ่ือสรางเสริม

ภูมิคุมกันรวม 13 โรค คือ วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ โรตา หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี ไขสมอง

อักเสบเจอี ฮิโมฟลุสอินฟลูเอนเซ (ฮิบ) ในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป และมะเร็งปากมดลูก ในเด็กนักเรียนหญิง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เปนผลใหโรคปองกันไดดวยวัคซีนในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ลดต่ําลงอยางมาก  

สําหรับการใหวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อโรคตางๆ ท่ีทําให

เกิดการเจ็บปวยอันมีผลตอการขาดงาน และระหวางปฏิบัติงานอาจแพรกระจายเชื้อใหกับผูปวย ผูรวมงาน และสิ่งแวดลอม 

ทําใหเกิดการระบาดเปนวงกวางภายในโรงพยาบาลได จึงมีการริเริ่มการใหวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย 

และสาธารณสุข มาตั้งแต ป พ.ศ. 2547 ท่ีกําหนดใหมีการใหวัคซีนไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทย 

และสาธารณสุข เพ่ือปองกันเจ็บปวยและแพรกระจายเชื้อไขหวัดใหญ และปองกันการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ 

ตอมา ในป พ.ศ. 2552 คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค มีมติกําหนดรายการวัคซีนท่ีบุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุขควรไดรับ ไดแก วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวม

ปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) และวัคซีนปองกันโรคสุกใส (VZV) ตอมาในป พ.ศ.2560 

คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดทบทวนกําหนดการใหวัคซีนในผูใหญและกําหนดรายการวัคซีน 

ท่ีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขควรไดรับ ไดแก วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน 

ชนิดไรเซลล (Tdap) วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HB)  

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (Flu) วัคซีนปองกันโรคสุกใส (VZV) และวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน 

(Meningococcal) และมีมติจัดลําดับความสําคัญของวัคซีนท่ีควรไดรับ โดยกําหนดใหบุคลากรทางการแพทย 

และสาธารณสุขควรไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) เนื่องจากเปนโรคท่ีตองกําจัดกวาดลาง 

ตามพันธะสัญญานานาชาติ และพบการระบาดของโรคหัด ในป พ.ศ. 2559-2561 ซ่ึงพบการระบาดในกลุมเด็ก

กอนวัยเรียนและวัยเรียน พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต และกลุมผูใหญ โดยเฉพาะในนักศึกษาและบุคลากรทางการ

แพทยและสาธารณสุข เนื่องมาจากกลุมดังกลาวไมมีภูมิตานทานโรคหรือมีภูมิคุมกันโรคในระดับท่ีไมเพียงพอ  
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2. วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 

วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์ บรรจุเปนชนิดผงแหง ละลาย

ในตัวทําละลาย (diluent) กอนฉีด 

สวนประกอบของวัคซีน : วัคซีน MR ขนาด 1 โดส (0.5 มิลลิลิตร) ประกอบดวยเชื้อ 2 ชนิด ไดแก 

1. เชื้อไวรัสหัดมีชีวิตออนฤทธิ์ ท่ีมีใชทุกสายพันธุของแตละบริษัท ไดมาจากไวรัสโรคหัดออนฤทธิ์  

สายพันธุ เอ็ดมอนสตันของเอ็นเดอร (Ender’s attenuated Edmonston strain) และเจริญเติบโต 

ในการเพาะเลี้ยงเชลลเอมบริโอลูกไก บางบริษัทเตรียมจากเชื้อหัดสายพันธุ Edmonston-Zagreb (EZ19)  

ท่ีออนฤทธิ์ และเพาะเลี้ยงใน human diploid cells 

2. เชื้อไวรัสหัดเยอรมันมีชีวิตสายพันธุ Wista RA 27/3 ท่ีออนฤทธิ์ เจริญเติบโตโดยการเพาะเลี้ยง 

ใน human diploid cell (WI-38) 

ขนาดบรรจุ : ขนาดบรรจุขวดละ 10 โดส พรอมดวยน้ํายาละลาย 1 ขวด ปริมาณ 5 มิลลิลิตร  

ขนาดและวิธีใช : วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน  ใหฉีด 0.5 มิลลิลิตร เขาใตผิวหนัง 

ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได 

• อาการท่ีไมรุนแรง 

ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจพบอาการปวด บวม แดง บริเวณท่ีฉีด ไขต่ําๆ มักหายไดเองภายใน 1 - 3 วัน  

ซ่ึงสามารถรักษาดวยการประคบเย็นและใหยาแกปวดตามอาการ สามารถใหยาพาราเซตามอลเพ่ือลดไข 

นอกจากนี้อาจพบอาการผื่นคลายโรคหัด ตอมน้ําเหลืองโต ตอมน้ําลายอักเสบ ปฏิกิริยาแพเปนลมพิษ และอาจพบ

เกล็ดเลือดต่ําเล็กนอย  

• อาการท่ีรุนแรง 

อาการไมพึงประสงคของวัคซีนท่ีรุนแรง อาจพบภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทท่ีอาจเกิดข้ึนได 

ไดแก Aseptic meningitis พบอัตราประมาณ 1 ตอ 862 ถึง 1 ตอ 295,000 และ Encephalopathy/ 

encephalitis มีรายงานการเกิดประมาณ 6-15 วันหลังฉีดวัคซีน พบได 1 ตอ 2 ลานโดส  

• ขอหามใชและขอควรระวัง 

1. หญิงมีครรภไมควรฉีดวัคซีน MR เชนเดียวกับวัคซีนมีชีวิตออนฤทธิ์อ่ืน ๆ เพราะอาจเกิดอันตราย 

ตอทารกในครรภไดตามทฤษฎี ดังนั้น เม่ือจะฉีดวัคซีน MR ในหญิงวัยเจริญพันธุ ควรแนะนําใหคุมกําเนิด 28 วัน

หลังฉีด แตถาฉีด MR ในหญิงตั้งครรภโดยบังเอิญหรือมีการต้ังครรภเกิดข้ึนใน 28 วันหลังฉีดวัคซีน ควรอธิบาย 

ถึงความเสี่ยงทางทฤษฎีวาทารกในครรภอาจมีโอกาสไดรับเชื้อจากวัคซีน แตไมเคยมีรายงานความผิดปกต ิ

แตกําเนิดของทารกท่ีเกิดจากการไดรับวัคซีน MR ขณะตั้งครรภจึงไมเปนเหตุผลใหตองทําแทง 

2. การเจ็บปวยรุนแรงผูท่ีกําลังมีไข 

3. แพ neomycin แบบ anaphylaxis 
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4. ผูท่ีไดรับยาสเตียรอยด ขนาดมากกวาหรือเทากับ 2 มก./กก. หรือมากกวาหรือเทากับ 20 มก./วัน 

นานกวา 14 วัน ผูปวยเหลานี้ควรงดวัคซีน MR จนกวาจะครบ 1 เดือนหลังหยุดยาสเตียรอยด 

5. ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ถาจะฉีดวัคซีนควรฉีดกอนเริ่มยากดภูมิคุมกันอยางนอย 4 สัปดาห  

(ใหฉีดวัคซีนในชวง remission และหยุด chemotherapy มาแลวไมนอยกวา 3 – 6 เดือน) 

6. ผูปวยหลังปลูกถายไขกระดูกท่ียังไมมีภูมิตอโรคหัด สามารถใหววัคซีนไดหลังปลูกถายไขกระดูกแลว 

2 ป และไมมีภาวะ chronic GvHD และไมไดยากดภูมิ และถาผูปวยได intravenous immunoglobulin  

ควรใหวัคซีนหลังได intravenous immunoglobulin อยางนอย 8 – 11 เดือน 

7. ผูปวยท่ีมีภูมิคุมกันบกพรองอยางมากทุกสาเหตุ ไมควรรับวัคซีน MR ยกเวนผูปวยท่ีมีภูมิคุมกัน

บกพรองแตกําเนิดชนิด B cell defect, complement deficiency, phagocytic dysfunction และผูท่ีติดเชื้อ

เอชไอวี ท่ีมีอาการนอยหรือปานกลางสามารถใหวัคซีนได 

3. กลุมเปาหมาย 

เพ่ือใหสามารถกระตุนภูมิคุมกันตอโรคหัดในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขอยางครอบคลุมมากท่ีสุด 

จึงกําหนดใหวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขชั้นปท่ี 1 ทุกคน  

(ท้ังภาครัฐและเอกชน) โดยไมสนใจประวัติวัคซีน 

หมายเหตุ 1) นักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ของสถาบันการศึกษา ในคณะท่ีเก่ียวของ ไดแก  

- คณะแพทยศาสตร   - คณะทันตแพทยศาสตร   - คณะเภสัชศาสตร  

- คณะพยาบาลศาสตร  - คณะเทคนิคการแพทย   - คณะรังสีเทคนิค 

- คณะสาธารณสุขศาสตร  - คณะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2) กรณีท่ียังไมไดรับวัคซีนเม่ือเขาเรียนชั้นปท่ี 1 กําหนดใหวัคซีนโดยเร็วท่ีสุดหรือกอน 

เริ่มฝกปฏิบัติงาน 

3) ในกรณีนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขชั้นปท่ี 2-6 ท่ียังไมไดรับวัคซีนตอนปท่ี 1 

สามารถใหวัคซีนได 

4. กําหนดการใหวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)  

กําหนดใหนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขทุกคนท้ังภาครัฐและเอกชน ไดรับ

วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) เขาใตผิวหนัง 1 ครั้ง ตั้งแตเขาเรียนชั้นปท่ี 1  

กรณีท่ียังไมไดรับวัคซีนเม่ือเขาเรียนชั้นปท่ี 1 กําหนดใหวัคซีนโดยเร็วท่ีสุดหรือกอนเริ่มฝกปฏิบัติงาน 
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5. เปาหมายการดําเนินงาน 

ความครอบคลุมไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข  

อยางนอย รอยละ 95  

6. รูปแบบการใหบริการ 

ขอใหหนวยบริการจัดรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะเดียวกับงานอนามัยโรงเรียน โดยประสาน

สถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยเริ่มสํารวจจํานวนนักศึกษาทางการแพทย

และสาธารณสุข และใหวัคซีนหัด-หัดเยอรมันในสถานศึกษาฯ เม่ือเปดภาคเรียนท่ี 2 ระหวางเดือนมกราคม ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

7. การบริหารจัดการวัคซีน 

7.1 การคาดประมาณปริมาณการใชวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทย

และสาธารณสุข 

กลุมเปาหมายในการใหบริการวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน คือ นักศึกษาทางการแพทย 

และสาธารณสุขชั้นปท่ี 1 ในกรณีท่ียังไมไดรับวัคซีนเม่ือเขาเรียนชั้นปท่ี 1 สามารถนับรวมเปนกลุมเปาหมายได  

ซ่ึงแหลงขอมูลมาจากการสํารวจจํานวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ที่ใชเปนวัคซีนชนิด Multiple dose ขนาดบรรจุ 10 โดส 

ตอขวด และมีผูรับบริการจํานวนมากในคราวเดียวกัน จึงคิดอัตราสูญเสียวัคซีนรอยละ 10 หรือคิดเปนตัวคูณ

การสูญเสียวัคซีนเทากับ 1.11 โดยมีสูตรคํานวณการใชวัคซีน ดังนี้  
 

จํานวนวัคซีนท่ีตองการใช (โดส)  = จํานวนกลุมเปาหมาย x         100           

                                                                                (100-อัตราสูญเสียวัคซีน) 

       ดังนั้น   จํานวนวัคซีน MR ท่ีตองการใชในแตละเดือน (โดส)  = จํานวนกลุมเปาหมาย x 1.11 

 

7.2 การเบิกวัคซีน 

7.2.1 การเบิกวัคซีนสําหรับหนวยบริการ 

• ขอใหหนวยบริการกรอกขอมูลวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษา 

ทางการแพทยและสาธารณสุข ลงในแบบฟอรม ว. 3/1 (ภาคผนวก 1) โดยขอใหกรอกขอมูลในชอง “เปาหมาย” 

“ยอดคงเหลือ” โปรแกรมจะคํานวณ “จํานวนวัคซีนท่ีตองการใช (ขวด/หลอด)” “จํานวนวัคซีนท่ีขอเบิก  

(ขวด/หลอด)” ใหโดยอัตโนมัติ แลวสงแบบฟอรมดังกลาวใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตามระบบปกติ  
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ภายในเวลาท่ีกําหนด สําหรับหนวยบริการในโรงพยาบาลขอใหสงขอมูลดังกลาวใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาล

ท่ีเปนคลังวัคซีนตามระบบปกติ ภายในเวลาท่ีกําหนดเชนกัน 

• สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีน 

ในแบบฟอรม ว .  3/1 ที ่ได ร ับจากโรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบล  และพิจารณาความสอดคลอง 

ของการเบิกวามีความสัมพันธกับจํานวนกลุมเปาหมายที่ใหบริการจริง ภายหลังที่ไดตรวจสอบแบบฟอรม 

ว. 3/1 ของหนวยบริการแตละแหงแลว ใหสงตอไปยังฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลท่ีเปนคลังวัคซีนตามระบบ

ปกติภายในเวลาท่ีกําหนด 

สําหรับหนวยบริการท่ีอยูในโรงพยาบาล ขอใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลตรวจสอบ

ความครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอรม ว.3/1 ท่ีไดรับเชนเดียวกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

7.2.2 การเบิกวัคซีนสําหรับคลังวัคซีนในโรงพยาบาล 

เนื่องจากวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยเปนวัคซีนท่ีจัดสงโดยตรง 

จากกองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค ท่ีกําหนดใหบริการวัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน แกกลุมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

ในสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข จํานวน 1 ครั้งตอป ในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 

ดังนั้น ขอใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลเบิกวัคซีน ผาน website ระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรม 

ท่ี http://scm.gpo.or.th/vmi โดยใช Username และ Password ของโครงการ EPI Routine กรมควบคุมโรค 

ซึ ่งจะ เป ดใหบ ันทึกขอมูลระหวางเด ือนมกราคมถึงเด ือนมีนาคม ของทุกป โดยขอให กรอกขอม ูล  

ในชอง “เปาหมาย” ตามจํานวนนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขในสถาบันการศึกษาทางการแพทย 

และสาธารณสุขที่ไดรับขอมูลจากใบเบิก ว.3/1 ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือฝายเวชกรรมสังคม 

(หลักการเบิกวัคซีนเชนเดียวกับวัคซีนนักเรียน)  

7.3 กําหนดการจัดสงวัคซีน 

การจัดสงวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน MR สําหรับนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 

วัคซีนจะถูกจัดสงโดยองคการเภสัชกรรม ภายใน 2 สัปดาห หลังจากกองโรคปองกันดวยวัคซีน อนุมัติการเบิก

วัคซีน ซ่ึงจะอยูในชวงภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา  

7.4 การเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซความเย็น 

กําหนดใหเก็บวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ไวที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส  

และควรเก็บในกลองเพ่ือปองกันแสงตลอดเวลา ท้ังนี้ น้ํายาละลายวัคซีน ใหเก็บไวท่ีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 

หามแชแข็ง 

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

8.1 กอนการใหบริการวัคซีน เจาหนาท่ีตองตรวจสอบและนัดหมายกลุมเปาหมายเพ่ือมารับบริการ  

โดยสํารวจจํานวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขในพ้ืนท่ี และแจงใหสถานศึกษา

ทราบถึงวันท่ีจะเขาไปใหบริการวัคซีนในสถานศึกษา 

8.2 ในวันท่ีใหบริการ ขอใหเจาหนาท่ีเตรียมวัคซีน วัสดุอุปกรณ ยาท่ีจําเปนในการกูชีพ และเอกสาร

สําหรับบันทึกการใหบริการ เชน สมุดวัคซีนผูใหญ ทะเบียนการใหบริการ เปนตน ท้ังนี้ วัคซีนท่ีเตรียมไวใหบริการ

ตองอยูในระบบลูกโซความเย็นท่ีควบคุมอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส  

8.3 ประเมินคัดกรองความพรอม และตรวจสอบวากลุมเปาหมาย มีขอหาม ขอควรระวัง ในการไดรับ

วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันหรือไม 

8.4 ชี้แจงขอมูลการใหบริการวัคซีนแกกลุมเปาหมาย ใหทราบถึงชนิดวัคซีนท่ีไดรับ ประโยชน 

ท่ีจะไดรับจากการฉีดวัคซีน อาการภายหลังไดรับวัคซีนท่ีอาจเกิดข้ึนได และความรูเบื้องตนในการสังเกตและดูแล

ตนเองภายหลังไดรับวัคซีน 

8.5 กอนฉีดวัคซีน ใหสังเกตลักษณะของวัคซีนท่ีใหบริการ โดยวัคซีนตองอยูในสภาพดี ไมมี 

สิ่งแปลกปลอมอยูในวัคซีน และไมหมดอายุ 

8.6 ฉีดวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันใหกลุมเปาหมาย เขาใตผิวหนัง (Subcutanoues)  

8.7 บันทึกเลขท่ีผลิต (Lot no.) และลําดับขวดของวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในทะเบียน

ใหบริการ เพ่ือใชในการตรวจสอบและติดตามอาการภายหลังไดรับวัคซีนของผูรับบริการ ท่ีไดรับวัคซีนรวม Lot no. 

และรวมขวดเดียวกันกับผูปวยท่ีมีอาการไมพึงประสงคท่ีรุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน 

8.8 สังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีน อยางนอย 30 นาที โดยใหนั่งรออยูบริเวณท่ีจัดไวให  

หากมีอาการผิดปกติรุนแรงใหปฐมพยาบาลเบื้องตนทันที 

8.9 วัคซีนท่ีเปดแลวตองใชใหหมดภายใน 6 ชั่วโมงหลังเปดใช โดยวัคซีนตองอยูในอุณหภูมิ +2 ถึง 

+8 องศาเซลเซียส 

9. การบันทึกขอมูล 

9.1 การบันทึกขอมูลผานฐานขอมูลชุดมาตรฐานดานสุขภาพ (43 แฟม) 

ภายหลังใหบริการวัคซีนตองมีการบันทึกผลการฉีดวัคซีนแกกลุมเปาหมายเปนรายบุคคล 

ผานฐานขอมูลชุดมาตรฐานดานสุขภาพ (43 แฟม) ในแฟมงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ของกองยุทธศาสตร 

และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ดังตอไปนี้ 

• ขอมูลท่ัวไปของผูมารับบริการ ไดแก ชื่อ ท่ีอยู อายุ เพศ วันเดือนปเกิด รหัส HN 
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• ขอมูลการใหบริการ ไดแก วันท่ีไดรับวัคซีน ชนิดวัคซีนท่ีไดรับ เลขท่ีผลิตวัคซีน วันนัดหมายครั้ง

ตอไป (ถามี) รหัส ICD-10-TM ชื่อผูใหบริการ และชื่อหนวยบริการ  

• รหัสวัคซีนท่ีใชในการบันทึก มีดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 รหัสวัคซีน 

ลําดับ 
รหัสท่ีใชบันทึก

(มาตรฐาน สนย.) 

รหัสสงออก

วัคซีน 

ช่ือวัคซีน

ภาษาอังกฤษ 

ช่ือวัคซีน

ภาษาไทย 
โรคท่ีปองกัน 

รหัส  

ICD-10-TM 

1 074 074 MR เอ็มอาร หัด หัดเยอรมัน  Z24.4, Z24.5 

ในกรณีท่ีกลุมเปาหมายไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน จากท่ีอ่ืน จะตองติดตามวันท่ีไดรับ

วัคซีนมาบันทึกในฐานขอมูลท่ีเปนการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตาม

การไดรับวัคซีนของประชาชนกลุมนี้ตอไป 

9.2 การบันทึกขอมูลในสมุดวัคซีนสําหรับผูใหญ 

ภายหลังใหบริการวัคซีนขอใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย ไดแก ชนิดวัคซีน 

วันท่ีไดรับวัคซีน และวันนัดหมายครั้งตอไปในสมุดวัคซีนสําหรับผูใหญ เพ่ือเปนหลักฐานการไดรับวัคซีน เก็บไว

ประจําตัวกลุมเปาหมาย 

10. การจัดทํารายงาน 

10.1 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ในการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในผูใหญ จําเปนตองมีการจัดทําทะเบียนผูมารับบริการ  

เพ่ือเปนหลักฐานการใหบริการวัคซีนในประชากรกลุมเปาหมายรายบุคคล ทําใหทราบถึงขอมูลของผูมารับบริการ

วัคซีน คือ ชื่อ อายุ ท่ีอยู ชนิดของวัคซีนท่ีไดรับ ซ่ึงเปนประโยชนในการเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีน 

นอกจากนี้ยังสามารถทราบถึงจํานวนผูมารับวัคซีนและประเมินการสูญเสียของวัคซีนไดอีกดวย 

10.2 การจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรบัวัคซีน 

การจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความครอบคลุมการไดรับ

วัคซีนของกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และวัดความสําเร็จของการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

ในผูใหญ โดยหนวยบริการจะตองใชทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในประชากรกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ คือ ชื่อ ท่ีอยู วันเดือนปเกิด วันท่ีไดรับวัคซีนนั้นๆ ตามกําหนดการใหวัคซีน แลวบันทึก

วันท่ีไดรับวัคซีน โดยไมคํานึงวาไดรับจากหนวยบริการใด ซ่ึงการทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

จะตองจําแนกเปนรายคณะ รายมหาวิทยาลัย สรุปรายงานความครอบคลุมจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด 
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และกลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีน (ภาคผนวก 2) และรายงานผลการใหบริการในเว็บไซตกองโรคปองกันดวยวัคซีน 

ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (ภาคผนวก 3) 

11. การติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

เพ่ือเพ่ิมระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 

ไมต่ํากวา รอยละ 95 เพ่ือเปนประโยชนในการวัดความสําเร็จการดําเนินงานการใหบริการวัคซีนรวมปองกันโรค

หัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยบริการ ขอใหหนวย

บริการติดตามการไดรับวัคซีนในกลุมเปาหมาย หากมีรายใดพลาดการไดรับวัคซีน ขอใหติดตามกลุมเปาหมาย

ดังกลาวใหมารับวัคซีนตามเกณฑท่ีกําหนด และขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดติดตาม ควบคุม กํากับ การดําเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 เกณฑการพิจารณาความครอบคลุมการไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษา 

ทางการแพทยและสาธารณสุข 

ประวัติการไดรับวัคซีน เกณฑการพิจารณา 

ไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน 1 ครั้ง  ผานเกณฑ 

ไมไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ไมผานเกณฑ 

12. การคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

ในการใหวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข จะใหวัคซีนตั้งแตเขาเรียนชั้นปท่ี 1 

กรณีท่ียังนักศึกษาไมไดรับวัคซีน ใหนักศึกษารายนั้นรับวัคซีนใหเร็วท่ีสุดกอนปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ในการพิจารณา 

ใหวัคซีนในกลุมนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขในคณะท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะแพทยศาสตร คณะพยาบาล

ศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร คณะรังสีเทคนิค คณะกายภาพบําบัด เปนตน ดังนั้น  

การคํานวณความครอบคลุมจึงจําเปนตองพิจารณาการไดรับวัคซีนของนักศึกษารายคณะ รายมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงสามารถคํานวณได ดังนี้ 

วิธีการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 

ชั้นปท่ี 1 สามารถคํานวณไดจาก สูตร 

ความครอบคลุม

การไดรับวัคซีน 
= 

จํานวนนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 1 ของคณะน้ันๆ/มหาวิทยาลัยน้ัน ๆ ที่ไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน X 100  

จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งหมดของคณะน้ันๆ/มหาวิทยาลัยน้ันๆ ในพื้นทีท่ี่รับผิดชอบ  

 

ตัวอยางการคํานวณ 
ในพ้ืนท่ี รพ สายน้ําผึ้ง มีวิทยาลัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1 แหง คือ วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ําผึ้ง ท่ีมีการ

เรียนการสอนทางการแพทยและสาธารณสุข 2 คณะ ไดแก คณะพยาบาลศาสตร และ คณะสาธารณสุขศาสตร 
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และไดใหบริการวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 ท้ังนี้มีนักศึกษา

บางสวนประสงคไปรับวัคซีน MR จากท่ีอ่ืน รายละเอียดดังนี้  

มหาวิทยาลัย รายช่ือคณะ จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับวัคซีน MR (คน) จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
(คน) รับจาก รพ สายน้ําผึ้ง รับจากท่ีอ่ืน 

วิทยาลัย
สาธารณสุขสาย
น้ําผึ้ง 

คณะพยาบาลศาสตร 100 45 150 

คณะสาธารณสุขศาสตร 145 5 150 

ตัวอยางการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและ

สาธารณสุข ช้ันปท่ี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ําผึ้ง 

จากสูตรการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและ

สาธารณสุข ชั้นปท่ี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ําผึ้ง คือ 

ความครอบคลุม

การไดรับวัคซีน 
= 

จํานวนนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 1 คณะพยาบาลศาสตรทีไ่ดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน X 100  

จํานวนนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 1 ทั้งหมดในคณะพยาบาลศาสตรทีอ่ยูในพืน้ที่รับผิดชอบ  
แทนคา ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนMR ในนักศึกษาฯ ชั้นปท่ี 1 ในคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุขสาย

น้ําผึ้ง  

= (100+45) X 100   = 96.66 % 
 150 
ดังนั้น ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนMR ในนักศึกษา ฯ ชั้นปท่ี 1 ในคณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุขสาย

น้ําผึ้งในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ รพ.สายน้ําผึ้ง เทากับ รอยละ 96.66  

ตัวอยางการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ช้ันป

ท่ี 1 ของวิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ําผึ้ง 

การคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ชั้น

ปท่ี 1 คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ําผึ้ง คือ 

ความครอบคลุม
การไดรับวัคซีน 

= 
จํานวนนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตรทีไ่ดรับวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน X 100  

จํานวนนักศึกษาฯ ชั้นปที่ 1 ทั้งหมดในคณะสาธารณสุขศาสตร ทีอ่ยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
แทนคา ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนMR ในนักศึกษาฯ ชั้นปท่ี 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  

= (145+5) X 100   = 100 % 

 150 
ดังนั้น ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MR ในนักศึกษาฯ ชั้นปท่ี 1 ในคณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยสาธารณสุข
สายน้ําผึ้ง เทากับ รอยละ 100  
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13. การดําเนินการเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีน 

กอนใหบริการวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ควรมีการ

จัดเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนพรอมสําหรับการชวยเหลือเบื้องตนตามมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เชนเดียวกับ

การไดรับวัคซีนชนิดอ่ืน ๆ ไดแก Adrenaline ชุดอุปกรณสําหรับใหสารน้ํา (IV fluid set) และสารน้ํา (IV fluid for 

resuscitation, Normal saline หรือ Ringer’s lactated solution) ถุงบีบลมเพื่อชวยหายใจ พรอมชุด

หนากาก (Ambu bag และ Oxygen face mask) รวมท้ังจัดระบบการสงตอผูปวยที่มีอาการภายหลังไดรับ

วัคซีนที่รุนแรง เมื่อใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย ควรใหคําแนะนําเก่ียวกับอาการภายหลังท่ีไดรับวัคซีนท่ีอาจ

เกิดข้ึนได และหลังจากใหวัคซีนแลวจะตองสังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที ตามมาตรฐานงาน

สรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

วัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมัน เปนวัคซีนท่ีมีความปลอดภัย อาการไมพึงประสงคภายหลัง

การไดรับวัคซีนมักไมรุนแรง แตตองตระหนักถึงความเปนไปไดที่อาจเกิดเหตุการณที่รุนแรงหรือมีผลตอการ

ยอมรับวัคซีนของนักศึกษาฯ ดังนั้น นอกเหนือจากการเตรียมการเพ่ือกูชีพเบื้องตน ณ หนวยบริการและการสง

ตอปวยแลว หนวยบริการตองดําเนินการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคภายหลังจากไดรับวัคซีนตามระบบ

เฝาระวังของสํานักระบาดวิทยา เมื่อพบผู ปวยที่มีอาการหรือมีความผิดปกติที่เขาไดกับนิยามของสํานัก

ระบาดวิทยา ภายหลังจากไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคครั้งสุดทายภายใน 4 สัปดาห และเมื่อแพทย

วินิจฉัยแลว ใหดําเนินการรายงานและสอบสวนผูปวยอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 แบบ ว.3/1 
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ภาคผนวก 2 ทะเบียนติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MR ในนักศึกษาทางการแพทย 

และสาธารณสุข 

ทะเบียนติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีน MR  
ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 

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

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ป) 

ช้ันป 
วันท่ีไดรับ
วัคซีน MR 

 วิทยาลัยสาธารณสุขสายน้ําผึ้ง    

 
คณะสาธารณสุขศาสตร 

  
 

1 นายสุนทร เทวา 20 1 22 ก.พ. 64  

2 นายหม่ืนเรือง ฤทธิไกร 19 1 22 ก.พ. 64 

3 นายพีระพงษ พงศไทยหิรัญ 19 1 22 ก.พ. 64 

4 นายธีระพงศ ตันติสินไชย 19 1 22 ก.พ. 64 

5 นส.สังวาลย สายออน 18 1 22 ก.พ. 64 

     

 คณะพยาบาล    

6 นส.ศิริวงศ สุวรรณพฤกษ 20 1 22 ก.พ. 64 

7 นส.ฉัตรสุมนต อาสาไชย 19 1 22 ก.พ. 64 

8 นส.ระพีพร คําไทย 19 1 22 ก.พ. 64 

9 นส.การะเกด เสพสุนทร 19 1 22 ก.พ. 64 

10 นส.เกษสุรางค สรรเสริฐนาย 18 1 22 ก.พ. 64 

      

      

      

      

      

      

หมายเหตุ ขอใหหนวยบริการจัดทําทะเบียนดวยตนเอง 
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ภาคผนวก 3 คูมือการบันทึกรายงานผลการใหบริการวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-หัดเยอรมันในนักศึกษา

ทางการแพทยและสาธารณสุข 

ขอใหผูรับผิดชอบงานสรางเสรมิภูมิคุมกันโรคในผูใหญระดับจงัหวัดรายงานผลการใหวัคซีนหดั – หัดเยอรมัน (MR) 

ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. เขาสูระบบรายงานจากเวปไซดกองโรคปองกันดวยวัคซีน https://ddc.moph.go.th/dvp/ แลวเขาสูระบบ

การรายงานผลการใหวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข 

2. จากนั้น กรอก รหัสผูใช กับ รหัสผาน แลวกด login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เม่ือเขาสูระบบแลว กดเลือกรายงานผลการใหวัคซีนหัด – หัดเยอรมัน (MR) ในนักศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ddc.moph.go.th/dvp/


15 
 

4. เม่ือเขาสูหนารายงานผล ใหกดปุมเพ่ิมขอมูล แตละมหาวิทยาลัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เม่ือกดเพ่ิมขอมูลแลว หนาจอจะแสดงชองขอมูลสําหรับกรอกรายละเอียดตางๆ เม่ือดําเนินการกรอกขอมูล

เรียบรอยแลว ใหกดปุมบันทึกขอมูลดานลาง 
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6. ขอมูลท่ีดําเนินการบันทึกแลว จะแสดงในตาราง หากตองการแกไขขอมูล ใหกดปุมดินสอ เพ่ือดําเนินการแกไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เม่ือกดแกไขแลวจะแสดงหนาตางดังรูป ใหดําเนินการแกไขขอมูลใหถูกตอง แลวกดปุมบันทึกขอมูล 
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8. เม่ือบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ขอมูลก็จะแสดงในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. เม่ือตองการขอมูล สามารถกดปุม Export สงไฟลออกเปนไฟล excel  
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