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วัคซีนและระบบลูกโซความเย็น 
Vaccines and Cold chain system

ภญ.ศิริรัตน เตชะธวัช 
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
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หัวขอในการบรรยาย

วัคซีนคืออะไร

ระบบลูกโซความเย็นสําคัญอยางไร

อุปกรณทีใ่ชในระบบลูกโซความเย็น

อุปกรณทีใ่ชควบคุมกํากับอุณหภูมิ
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วัคซีนคืออะไร

วัคซีน หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตจากสิ่งที่มีชีวติหรือที่
ไดจากการสังเคราะหหรือกระบวนการอื่นใดที่นํามาใช

ในการกระตุนระบบภูมิคุมกันโรคของมนุษย เพื่อ

ปองกัน รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค 
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วัคซีนม ี3 ประเภท

Toxoid Diphtheria toxoid, Tetanus toxoid

Inactivated หรือ Killed vaccine

• ผลติจากเชื้อทั้งตัว Pertussis vaccine, JE vaccine เปนตน

• ผลติจากบางสวนของเชื้อ Hepatitis B vaccine, Influenza 

vaccine เปนตน

Live attenuated vaccine OPV, BCG, Measles, MMR เปนตน
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อาการที่เกิดขึ้นภายหลังไดรับวัคซีน(AEFI)

Toxoid  ฉีดแลวมีไข บวมแดงเฉพาะที่ เคยฉีดหลายครั้งยิ่งมีอาการมาก

Inactivated หรือ Killed vaccine

• ผลิตจากเชื้อทั้งตัว  ฉีดแลวมีไข บวมแดงเฉพาะที่  เริม่เร็วหลังฉีด         

3 - 4 ชัว่โมง นาน 1 - 3 วัน

• ผลิตจากบางสวนของเชื้อ  ไมคอยพบอาการขางเคียง

Live attenuated vaccine  อาการขางเคียงพบไดชา เหมือนเปนโรคออนๆ
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ตารางการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

MMR (BCG, dT, OPV กรณีไมไดรับ/ไดรับไมครบ)ป.1

dTป.6

DTP5, OPV54 ป
JE32 ปครึ่ง
DTP4, OPV4, JE1, JE21 ปครึ่ง
M9 เดือน
DTP-HB3, OPV36 เดือน
DTP-HB2, OPV24 เดือน
DTP-HB1, OPV12 เดือน
BCG, HBแรกเกิด

วัคซีนพื้นฐานเพื่อการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคอายุ
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ตัวอยางวัคซีนที่ใชใน EPI
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Heat sensitivity

• OPV
• Measles, MMR
• DTP, DTP-HB,

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

Most sensitive

Least sensitive
Immunization in practice, Module 3: The Cold Chain; WHO/IVB/04.06 
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Freeze sensitivity

• HB
• Hib (liquid)

• DTP, DTP-HB,

DTP-HB-Hib
• DT
• dT
• TT

Most sensitive

Least sensitive
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Light SensitivityLight Sensitivity

๏ BCG

๏ Measles

๏ Rubella

๏ MMR
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วคัซีนในอุณหภูมิทีเ่หมาะสม

Freezing

2oC

8oC

Heat

HB 

OPV

Measles, MMR, BCG
JE

DTP, dT, DTP-HB 
Rabies

ลกูโซความเย็น

(Cold Chain)
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ผลกระทบจากอุณหภูมิทีสู่งขึ้น

Freezing

2oC

8oC

Heat

OPV 

เสื่อมคุณภาพ กอนวันหมดอายุ

เชน ที่ 37 °C เสื่อมคุณภาพหมด

ใน 72 ชม.
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ผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและต่ําลง

Freezing

2oC

8oC

Heat

HB

เสื่อมคุณภาพ กอนวันหมดอายุ

เชน ที่ 37 °C เสื่อมคุณภาพหมด

ใน 4 สัปดาห

เมื่อแข็งตัว เสื่อมคุณภาพทันที

Temperature sensitivity of vaccines: WHO/IVB/06.10 
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สรปุผลของอุณหภูมิที่มีตอวัคซีน

วัคซีนชนิดเชื้อเปนออนฤทธิ์(Live attenuated vaccine)

ทนตอการแชแข็งหรือความเย็นจัด

เสื่อมสภาพไดงาย ภายหลังนําออกมาจากตูเย็น/ชองแชแข็ง

วัคซีนเชื้อตาย(Inactivated vaccine) และ Toxoid

ถูกทําลายใหเสื่อมสภาพเมือ่อยูในอุณหภูมิที่ทําใหแข็งตัว

สามารถอยูนอกตูเย็นไดในระยะเวลาหนึ่ง
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ระบบลูกโซความเยน็ (Cold chain system)

หมายถึง ระบบที่ใชในการจัดเก็บ และการกระจายวัคซีนใหคง
คุณภาพ ตั้งแตผูผลิตวัคซีนจนถึงผูรบับริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค

ประกอบดวย การจัดเก็บและการขนสงที่เชื่อมตอกัน ออกแบบ

เพื่อใหวัคซีนอยูในชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม จนถึงมอืผูใช
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VaccineVaccine cold chaincold chain

ผูผลิตวัคซีน         
ตางประเทศ

ทาอากาศยานกรุงเทพ

สคร.

รพ. (CUP) / สสอ.สอ./ PCU

ผูผลิตวัคซีนในประเทศ

กรมควบคุมโรค

รถหองเย็น

รถหองเย็น

สสจ.
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ทําไมตองใหความสําคัญกับระบบลูกโซความเย็น

อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหความแรงของวัคซีนลดลงเร็วขึ้น 

วัคซีนบางชนิดจะสูญเสียความแรงไปเลย ถาอยูในอุณหภูมิ

ที่ทําใหแข็งตัว 

เมือ่วัคซีนเสื่อมสภาพ ผูรับบรกิารไมไดรบัการปองกนัโรค

วัคซีนที่เสื่อมสภาพจาก freezing ฉีดแลวจะเกิดเปนไตแข็ง 



การรักษาคุณภาพของระบบลกูโซความเยน็

• วัคซีนตองขนสงจากผูผลิต

ไปสนามบินและคลังตางๆ                                  
ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

• จดัเก็บในอุณหภูมิที่ถกูตอง

ในคลังแตละระดับ

• ในระหวางใหบริการ  
เกบ็ไวในอุณหภูมิ 2- 8 °c

• การใหบริการนอกสํานักงาน

ตองอยูในอุณหภูมิ 2- 8 °c



การเก็บรักษาวัคซีนในคลังอําเภอและสถานีอนามัย

OPV

BCG

Measles

MMR

HepB

DTP

DTP-HepB

JE

TT

Td

Influenza

Rabies

  +2°C to +8°C เทานั้น

 -15
o
C to -25

o
C

         +2°C to +8°C              

หรือ  -15°C to -25°C ก็ได

ตัวทําละลาย (diluent)

เก็บที่อุณหภูมิหองหรือในตูเย็น
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อุปกรณระบบลูกโซความเย็นในคลังวัคซีนระดับอําเภอ

Refrigerator:
Ice-lined refrigerator/freezer                    
Domestic Refrigerator & freezer

Cold box and Vaccine carrier
Icepack
Thermometer:
Bimetal vaccine thermometer (-30 to +50 °c) 
Vertical hanging thermometer (-30 to +50 °c)     
Dial thermometer (-30 to +30 °c) 
Stem thermometer (-30 to +50 °c) 

(ขอมูลจาก Product Information Sheets 2000 edition)



Ice-lined 
refrigerator

 เก็บรักษาความเย็นไวไดนาน 16 ช.ม.
ถามีกระแสไฟฟาเขาตูเย็นได 8 ช.ม.

 ปด ice-lining switch เพื่อปองกัน 
วัคซีนแข็งตัว

 หามวางวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัด
ไวที่ดานลางและดานขางของตูชนิดนี้
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เก็บวัคซีนที่ไวตอการแชแข็งไวตรงกลางตูเย็น

หามเก็บวัคซีนไวที่ประตูตูเย็น

วางขวดใสน้ํามีฝาปดไวในชองลางของตูเย็น

วางเทอรโมมิเตอรและ Freeze watch

ไวตรงกลางวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัด

หลีกเลี่ยงการเปดประตตููเย็นโดยไมจําเปน

ปรับThermostatใหอุณหภูมิ

+2 ถึง+4 °cในเชาวันที่เย็นที่สุด

หามปรับ Thermostat หลังไฟดับ 

หรือในบางครั้งที่มีอุณหภูมิสูงกวา 8°c
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คุณสมบัติของตูเย็นที่ใชเกบ็วัคซีน

 สามารถรักษาอุณหภูมิไดคงที่ตลอดทั้งป

 ตูเย็นฝาเปดหนาควรมี 2 ประตู

 เก็บรักษาความเย็นไดนาน เมือ่ไฟฟาดับ

 ปองกันแสงได 

 มีอายุการใชงานนอยกวา 10  ป

 ใชในการจัดเก็บวัคซีนเพียงอยางเดียว
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การดูแลตูเยน็ทีใ่ชเก็บวัคซีน

ปรับอุณหภูมิในชองแชแข็งใหต่ํากวา -15°C

ปรับอุณหภมูิในชองธรรมดาใหอยูในชวง 2-8 °C

 ตรวจสอบอุณหภมูิทั้ง 2 ชอง วันละ 2 ครั้งและบันทึกทุกวัน

 มีไอซแพคในชองแชแข็ง และมีขวดใสน้ําวางไวในชองลางของ

ตูเย็น เพื่อชวยเก็บรักษาความเย็น

 ติดปายวา “หามดึงปลั๊กตูเย็น”
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การรักษาอุณหภูมิในตูเยน็ใหคงที่

๏ นํากลองแชผกัออกและใสขวดน้ํา
มีฝาปดในชองเกบ็ผักและประตูตูเย็น

๏ เกบ็ Cold-packในชองแชแข็ง
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การจัดเก็บวัคซีนในตูเย็น

• ควรเก็บวัคซีนไวในกลอง   
โดยเฉพาะวัคซีนที่ไวตอแสง

(M, MMR, BCG)

• วางกลองวัคซีนไวในตะกราโปรง

เพื่อใหความเย็นไหลเวียนไดทั่วถึง

• ติดปายชื่อวัคซีนที่ชั้นวางหรือ

ตะกราเพื่อปองกันการหยิบผิด

• วางเทอรโมมิเตอรไวตรงกลาง

วัคซีนที่ไวตอความเย็นจัด
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Air Vent 
from Freezer

Note

Diluents may be 
stored in
refrigerator door.

Vaccines should 
not be stored in
refrigerator door.
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 วัคซีนที่เปดใชแลว วัคซีนที่เปดใชแลว

ชนดิผงแหง ผสมแลวเก็บในอุณหภูมิ 2 - 8
o
C ไดไม

เกิน 6 ช.ม. ยกเวน BCGไมเกิน 2 ช.ม.

 ชนิดน้ํา (HB, DTP, dT) เปดใชแลวเก็บในอุณหภูมิ 

2 - 8
o
C ได 8 ช.ม. หรือภายในวันที่ใหบริการ
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Vaccine cold box

หีบเย็น 

• ใชเก็บวัคซีนในระหวางการขนสง

หรือเมื่อไฟฟาดับนาน/ตูเย็นเสีย

• ขนาดใหญพอที่จะ ใชขนสงวัคซนี

ในแตละเดือน

• ควรเก็บความเย็นได 2 - 7 วัน
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Vaccine carrier

กระติกวัคซีน 

 ใชในการขนสงหรือเกบ็วัคซีนชั่วคราว

เหมือนหีบเย็น แตมีขนาดเล็กกวา

ควรเก็บความเย็นไดนาน 48 ชั่วโมง

 ควรมีไอซแพคขนาดพอดีกับกระติก
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การจัดเรียงวัคซีนลงในกระติก/ หีบเย็น

1. วางไอซแพคที่เริ่มละลายแลว ไวรอบๆทั้ง 4 ดาน

2. หอวัคซีนแลววางไวกลางกระติก / หีบเย็น

3.  ปดฝาใหสนิท

4. วางหีบเย็น/กระติกวคัซีน

ไวในที่รม
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Foam pad in use

ถามีแผนฟองน้ํา (foam pad)

วางใตฝาปดจะชวยกันความรอนได
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Vaccine carrier with foam-pad

ถามีขวดวัคซีนที่เปดใชแลวใหเสียบขวดวัคซีนไวที่แผนฟองน้ํา 

จะทําใหวัคซีนไมปนเปอนเมือ่วางแชอยูในน้ําที่กนกระติก
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ถาไอซแพคในหบีเยน็/กระติกวัคซีนละลายหมด

ทิ้งวัคซีนที่ผสมใชแลวทุกขวด

วัคซีนที่มี VVM ใหตรวจสอบแตละขวด                                 

ถายังใชได  ใหเก็บวัคซีนขวดนั้นเขาตูเย็นใหเร็วที่สุด

ถาไมมี VVM และวัคซีนอยูในอุณหภูมิที่อุนขึ้นประมาณ    

2-3 ชั่วโมง รีบนําวัคซีนเกบ็ในตูเย็น ใสในกลองที่เขียนวา       

“ใชกอน” และใชวัคซีนเหลานี้กอนขวดอื่น
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ไอซแพค คือซองพลาสติกใสน้ํามีฝาปดและนําไปแชแข็ง

 ควรนําออกมาวางนอกตูเย็นใหมีหยดน้ําเกาะ 

(Conditioning Ice-pack) กอนนําไปใสในกระติกวัคซีน

 ระหวางใหบริการ หามวางวัคซีนบนไอซแพคที่ยังเปนน้ําแข็ง

ใหวางวัคซีนในแผนโฟมที่อยูในกระติก

Ice-packs
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ใหนําน้ําแข็งใสถุงและวางไวกนกระติก 

ใสวัคซนี น้าํยาละลาย ในถุงพลาสติกและปดปากถุงไวเพื่อ

ปองกนัไมใหฉลากหลุดลอกเมื่อน้ําแข็งละลาย 

วางหอวัคซนีโดยมีแผนกระดาษหนาวางบนถุงน้ําแข็ง ไมให

วัคซนีสัมผัสน้ําแข็งโดยตรง 

หามวางน้ําแข็งบนหอวัคซนี 

ถาจําเปนตองใชน้ําแข็งแทนไอซแพค 
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อุปกรณที่ใชในการควบคุมกํากับอุณหภูมิ

Vaccine Vial Monitor : VVM

Freeze watch : FW

Computerized data logger

Thermometer
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Vaccine Vial monitor : VVM



40
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VVM บงชี้วาวัคซีนขวดนั้นๆ

สัมผัสความรอนมามากเกินไปหรือไม

เมื่อสีในสี่เหลี่ยมเขมขึ้นแสดงวาวัคซีน

ไดสัมผัสความรอนมามากขึ้น 

ถาสีในสี่เหลี่ยมเขมเทากับหรือ

มากกวาในวงกลม ไมควรใชวัคซีนขวดนั้น

แต VVM ไมบอกวาวัคซีนสัมผัสกับ

อุณหภูมิที่เย็นจัด (freezing temperature)

VVM on vial label or cap

Vaccine Vial Monitor : VVM
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How to read a vaccine vial monitor
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Freeze watch: FW
• FW ใชในการขนสงและจัดเก็บวัคซีนที่ไวตอความเย็นจัด ไดแก 

DTP, TT, dT (freezing point  - 6.5°c)

HB, Hib liq., DTP-HB, DTP-HB-Hib (freezing point - 0.5°c) 

JE liq., Influenza (freezing point - 0.8°c)

• เมือ่ FW สัมผัสกับอุณหภูมิที่ทําใหแข็งตัว (freezing temp.)         

สีน้ําเงินที่อยูในกระเปาะจะแตกออกมาเปอนแผนสีขาวที่รองอยู
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วาง Freeze Watch ไวใน                    

ตูเย็น/หีบเย็น/กระติกที่ใสวัคซีน    

ซึ่งไวตอความเยน็จัด

Freeze Watch ใชเตือนวาวัคซีน

กระทบกับจุดเยือกแขง็เทานั้น                                             

ไมใชใชตัดสินในการทิ้งวัคซีน No Freezing Freezing!

การควบคมุกํากับอณุหภูมิโดย Freeze watch
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การทดสอบทางกายภาพ : SHAKE TEST

• ทําเมื่อสงสัยวามีวัคซีนผานการแชแข็งมากอน

• แชแข็งวัคซีน 1 ขวด เพื่อเปน Control 

(Lot.no. เดียวกัน, ผูผลิตเดียวกัน)

• เมื่อวัคซีนแชแข็งเตม็ที่แลว นําออกมารอละลาย

• เมื่อละลายแลว เขยาดูการตกตะกอนเปรียบเทียบ

กับวัคซีนขวดที่สงสัยวาถูกแชแข็ง
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พบวัคซีนชนิดน้ํา
สงสัยผานการแชแข็ง
พบวัคซีนชนิดน้ํา

สงสัยผานการแชแข็ง
เห็นแข็งตัวชัดเจนเห็นแข็งตัวชัดเจน ทิ้งวัคซีนขวดนั้นทิ้งวัคซีนขวดนั้น

เขยาขวดวัคซีนเขยาขวดวัคซีน

วัคซีนไมกระจาย
เปนเนื้อเดียวกัน
วัคซีนไมกระจาย
เปนเนื้อเดียวกัน

ทิ้งวัคซีนขวดนั้นทิ้งวัคซีนขวดนั้น

 ดูการตกตะกอน
เปรียบเทียบกับ
ขวด control

 ดูการตกตะกอน
เปรียบเทียบกับ
ขวด control

อัตราเดียวกันหรือเร็วกวา
ขวด control

อัตราเดียวกันหรือเร็วกวา
ขวด control วัคซีนนําไปใชไดวัคซีนนําไปใชได

SHAKE TEST

YES

YES
NO

NO

YES ทิ้งวัคซีนขวดนั้นทิ้งวัคซีนขวดนั้น

NO
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DATA LOGGERDATA LOGGER

• มี Sensor วัดอุณหภูมิในชวง   

-40oC ถึง +85oC

• มี software ตั้งคาในการบันทึก

อุณหภูมิ 

•แสดงผลเปนกราฟ, วัน เวลา 

และอุณหภูมิที่บันทึก 

• แสดงขอมูลทางสถิติ
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ควรวัดไดทั้งคาบวกคาลบ

 ความแมนยําของ Dial Thermometer

(accuracy) ลดลงเมื่อเวลาผานไป 

จึงควรนําไปสอบเทียบ(Calibrate)

หรือเทียบเคียงกับ Stem Thermometer 

โดยการนําไปวัดอุณหภูมิดวยกัน

ทั้งในและนอกตูเย็น

Stem thermometer

Dial thermometer

Thermometer
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Digital Thermometer
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การวางเทอรโมมเิตอรไวในตูเย็น
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ผูจดบันทึก วันที่ ผูจดบันทึก

<-8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9 บันทึก <-8 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อุณหภูมิปกติตรวจสอบ ตรวจสอบ
สอบ

ตรวจ

สอบ

อุณหภูมิ บาย 15.30 น.อุณหภูมิ เชา 08.30 น.

ตรวจอุณหภูมิปกติ

แบบบันทึกอุณหภูมิ

ตารางบันทึกอุณหภูมิตูเย็น  หมายเลข ……………… ประจําเดือน ………………………………..

แบบบันทึกอุณหภูมิในตูเย็น
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในตูเย็น
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การปรับอุณหภูมิในตูเย็น 

ถาอุณหภูมิต่ํากวา +2°c

 หมุนปุม Thermostat ไปที่ตัวเลขต่ํากวาที่ตัง้ไวเดิม ที่ทําใหอณุหภูมอิุนขึ้น

 ตรวจสอบประตูชองแชแข็งปดดหีรอืไม ขอบยางเสื่อมหรือไม

 ตรวจสอบวาวัคซีนที่ไวตอความเย็นจดัเสื่อมสภาพจากการแชแข็งหรอืไม 
โดยการทํา Shake test

คําเตอืน การสัมผัสกับความรอนทําใหวัคซีนเสียหาย/เสื่อมสภาพนอยกวาการ

ถูกแชแข็ง
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การปรับอุณหภูมิในตูเย็น

ถาอุณหภูมิสูงกวา +8°c

ตรวจดูวาตูเย็นยังทํางาน หรือมีกระแสไฟฟาเขาตูเย็นหรือไม

ตรวจสอบประตูทั้ง 2 ชองวาปดดีหรือไม ขอบยางเสื่อมหรือไม

ตรวจสอบชองแชแข็งวามีน้ําแข็งอุดกั้นไมใหความเย็นไหลลงสูชอง

ธรรมดาหรือไม ถามีใหละลายน้ําแข็ง

หมุนปุม Thermostat ไปที่ตัวเลขสูงกวาเดิมที่ทําใหอุณหภูมิเย็นขึ้น

ระหวางซอมตูเย็น ยายวัคซีนไปเก็บไวในตูเย็นอื่น/หีบเย็น/กระติก

วัคซีน
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การปรับอุณหภูมิในตูเย็น

คําเตือน 
1. หามปรบั Thermostat ไปที่เยน็กวา หลังมีไฟฟาดับ 

เพราะอาจทําใหวัคซนีแข็งตัวได

2. หามปรบั Thermostat ไปที่เยน็กวา  เมื่อนําวัคซนีที่เบกิมา

เกบ็ในตูเยน็ เพราะอาจทําใหวัคซนีแข็งตัวได
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แนวทางการจัดการเมื่ออุณหภูมิในตูเย็นสูงเกิน 8°c

1. อานเทอรโมมิเตอรวาอุณหภูมิเทาใด และประมาณการวา

เหตุการณนี้เกิดขึ้นนานกี่ชั่วโมง

2. ยายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บในไวในตูเย็น/หีบเย็น ที่มี

อุณหภูมิ 2 ถึง 8°c 

3. ตรวจสอบจํานวนวัคซีน รุนการผลติ(Lot no. ) วันหมดอายุ

4. วัคซีนที่มี VVM ใหพิจารณา VVM วาวัคซีนยังใชไดหรือไม
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แนวทางการจัดการเมือ่อุณหภูมิในตูเย็นสูงเกิน 8°c

5. ตดิตอกลุมโรคติดตอที่ปองกนัไดดวยวัคซีน                  

สํานักโรคติดตอทั่วไป(02-590-3196-9) เพื่อตรวจสอบ      

ขอมูลความคงตัว (stability data) ของวัคซีน

6. ถาวัคซีนสามารถใชตอได ใหรีบใช ตามคําแนะนํา

7. ถาวัคซีนไมสามารถใชตอได ตัดออกจากทะเบยีน        

รับ-จาย และทําลาย
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วัคซีนผลิตจาก

ตางประเทศ
สนามบิน

องคการเภสัชกรรม

โรงพยาบาลแมขาย 
(CUP)

 สถานบริการเครือขาย

การกระจายวัคซีนดวยระบบ VMI

วัคซีนผลิตในประเทศ  
(GPO, TRCS)

จดัสงทุกเดือน

เบิก-รับวัคซีนทกุเดือน
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http://thaigcd.ddc.moph.go.th
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