
ระบบลูกโซความเยน็ (Cold Chain) 
เปนกระบวนการที่จะบริหารจัดการวัคซีน ใหคงคุณภาพดี จากผูผลิต ถึง ผูรับบริการ วัคซีนทุกชนดิ

จะตองอยูในอณุหภูมิที่เหมาะสม มีความเยน็เพียงพอที่จะคงคุณภาพไดตลอดเวลาที่เกบ็รักษาและขนสงจาก
จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

 
การเก็บรักษาวัคซีน 

 วัคซีนเปนชวีวัตถุที่มีความไวตอความรอน และสูญเสียคณุภาพได ถาอยูในอณุหภูมิทีไ่มถูกตอง ถาวัคซีน
เสียคุณภาพไปแลว แมจะนาํกลับมาไวที่อุณหภูมิที่ถูกตอง ก็ไมสามารถมีคุณภาพดเีชนเดิมได 
 วัคซีนบางชนดิไวตอความเย็น โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิต่าํกวา 0๐C จะทาํใหวัคซีนเหลานี้เสียคุณภาพ 
 วัคซีนสวนใหญมีความไวตอแสงแดด จึงควรเก็บวัคซีนใหพนจากแสงแดด 
 น้ํายาละลายวคัซีนทุกชนิด ไมควรแชแข็ง เพราะอาจทําใหขวดแตกราวและเกิดการปนเปอนได 

อุปกรณทีใ่ชในการเก็บรักษา 
 หองเย็น / ตูเยน็ 
 กระติกวัคซีน  
 ไอซแพค ( Ice pack ) 
 เทอรโมมิเตอร สําหรับวัดอณุหภูม ิ

การเก็บวัคซีนไวในหองเยน็ 
 จัดเรียงวัคซีนแตละชนดิเปนแถวๆ ใหมีชองวางระหวางแถวเพื่อใหความเย็นไหลเวยีนไดทัว่ถึง วางให
หางจากผนัง 
 วัคซีนที่หามแชแข็งควรวางใหหางจากจุดทําความเยน็ เพราะอาจทําใหวัคซีนถูกแชแข็งได 
 วัคซีนที่หมดอายุกอน ใหจดัเรียงไวดานนอก สวนวัคซีนที่เบิกมาใหมใหเก็บไวดานใน ดูแลใหมีการ
จัดสงหรือใชแบบ First Expire First Out 
 บันทึกอุณหภมูิอยางนอยวันละ 2 คร้ัง เชา – เย็น ทุกวัน เพื่อใหมั่นใจวาวัคซีนอยูในอณุหภูมิที่เหมาะสม
ตลอดเวลา 
 ถาอุณหภูมหิองเย็นผิดปกติ ตองแจงใหชางมาตรวจเช็ค หากแกไขไมไดตองทําการยายวัคซีนไปเกบ็ใน
หองเย็นอืน่ ตูเย็น หรือหีบเยน็ที่บรรจุ    ไอซแพคไวเรียบรอยแลว และดําเนินการซอมโดยดวน 

 
การเก็บวัคซีนในตูเยน็ 

 ไมควรวางวัคซีนไวในชองแชแข็ง ถาดใตชองแชแข็ง และควรวางหางจากฐานอยางนอย 20 ซม. 
 หามเก็บวัคซีนทุกชนิดที่ฝาตูเย็น 



 วัคซีนที่เบิกมาใหมใหเก็บไวในสวนลึก หรือดานในของตูเย็น และดแูลใหมีการใชแบบ First Expire 
First Out 
 จัดเรียงวัคซีนแตละชนดิเปนแถวๆ และใหมีชองวางระหวางแถวเพื่อใหความเยน็ไหลเวียนไดทัว่ถึง 
 บันทึกอุณหภมูิอยางนอยวันละ  2  คร้ัง เชา – เย็น ทุกวัน 
 ถาตูเย็นมีอุณหภูมิผิดปกติ ตองยายวัคซีนไปเก็บในตูเยน็อื่นที่ความเยน็ไดมาตรฐาน หรือในกระตกิวัคซีน
ที่บรรจุไอซแพค และดําเนนิการซอมตูเยน็โดยดวน 

การเก็บวัคซีนใน กระติกวัคซีน 
 วิธีการบรรจุวัคซีนใน กระตกิวัคซีน 

 นําไอซแพคที่แชแข็งแลวออกมาวางนอกตูเย็นจนดานนอกของไอซแพคเริ่มเปยก เรียงลงในกระติกวัคซีนไว
ดานขางทั้งสี่ดาน 

 วางเทอรโมมิเตอรลง กระติกวัคซีน แลวปดฝาประมาณ 10 – 15 นาที ตรวจอุณหภูมิใหได 2 – 8 ๐C  
 นําวัคซีนใสถุงพลาสติก / ใชกระดาษหอ เพื่อปองกันฉลากหลุดลอกและไมใหขวดวัคซีนสัมผัสกับไอซแพค 

หรือน้ําแข็งโดยตรง กอนนําไปใสกระติกวัคซีน 
 วางไอซแพค ทับบนถุงหรือหอวัคซีนแลวปดฝา กระติกวัคซีนแลวล็อคฝาใหแนน 
 ตรวจสอบรอยรั่ว ถามีใหใหผาเทปปดใหสนิท 
 กรณีไมมีไอซแพค ใหใชน้ําแข็งแทน แตตองมีปริมาณมากพอที่จะทําใหอุณหภูมิอยูระหวาง 2 – 8 ๐C  โดยใช

เทอรโมมิเตอรตรวจสอบ 

การเก็บวัคซีนกรณีไฟฟาดับ 
 ถาทราบลวงหนาวาจะดับไมเกิน 3 ชม. ใหนําไอซแพคหรือขวดน้ําที่แชแข็งมาวางไวช้ันลางของตูเย็น 
แลวปดประตตููเย็นจนกวาไฟฟาจะมา 
 หากดับเกิน 3 ชม. ใหยายไปเก็บไวในกระติกวัคซีน พรอมเทอรโมมิเตอรสําหรับวัดอุณหภูมิ เพิ่มน้ําแข็ง
หรือเปลี่ยนไอซแพค เมื่อพบวาอุณหภูมิสูงกวา 8 ๐C  

การเก็บวัคซีนกรณีทีใ่หบริการ 
 ใหวัคซีนอยูในระบบลูกโซความเยน็ตลอดเวลา 
 ใหบริการวัคซีนในที่รม 
 เปดฝา กระตกิวัคซีน เมื่อจําเปนเทานั้น และควรปดใหสนิท 

การดูแลรกัษาอุปกรณรักษาความเยน็ 
 ตูเย็น 

 วางตูเย็นในที่ไมมีแดดสองถึง และวางในสวนที่เย็นของหอง 
 วางหางฝาผนัง 6 – 12 นิ้ว เพื่อใหอากาศรอบตูเย็นหมุนเวียนไดสะดวก ชวยระบายความรอนจากตูเย็น 
 วางใหไดระดับ 
 วางบนขาตั้ง เพื่อการถายเทของอากาศ 
 ดูแลปลั๊กใหแนนตลอดเวลา (ใชเตาเสียบเฉพาะสําหรับตูเย็นเทานั้น) 



 ดูแลความสะอาดไมใหมีฝุน หรือหยากไยเกาะ เพราะจะเปนฉนวนทําใหการระบายความรอนไมดี 
 ดูแลขอบยางตองไมแหงกรอบ หรือขาด ไมมีราขึ้น 
 ทําความสะอาดภายนอก และในตูเย็นไมใหมีคราบสกปรก 
 ตรวจสอบขอบยาง โดยใชแผนกระดาษ A4 สอดที่บานประตู ปดประตูใหสนิท แลวดึงออกมา ถาดึงไดงายโดยไม
ตองออกแรง แสดงวาขอบยางเสื่อม 

 หามเก็บวัคซีนไวแนนตู 
 ในชองทําน้ําแข็ง ตองมีไอซแพคบรรจุน้ํา 

• ตูเย็น 5   คิว อยางนอย 4     อัน 
• ตูเย็น 5 – 10 คิว อยางนอย 8     อัน 
• ตูเย็น 10 คิว อยางนอย 16   อัน 

 มีขวดน้ําที่เติมเกลือเล็กนอย เก็บไวที่ช้ันลางเพื่อชวยใหอุณหภูมิคงที่ อยางนอย 4 ขวด 
 หามเก็บอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือวัสดุอื่นๆ ไวในตูเย็น เพราะจะมีการเปดตูเย็นบอยขึ้นทําใหความเย็นไหลออกมา
และอุณหภูมิในตูเย็นสูงขึ้น 

 หามเปดโดยไมจําเปน 
 ถามีน้ําแข็งเกาะหนาเกินกวา 5 มม. ในชองแชแข็ง ใหละลายน้ําแข็งออก 
 การละลายน้ําแข็งในตูเย็น 
◊ เตรียมตูเย็นอื่น / กระติกวัคซีน ใหไดอุณหภูมิ 2 – 8 ๐C  สําหรับใสวัคซีนที่ยายจากตูเย็นที่จะละลายน้ําแข็ง 
◊ นําวัคซีนไปไวในตูเย็น / กระติกวัคซีน ที่เตรียมไว 
◊ ถาเปนตูเย็นที่ไมมีระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ หรือแบบกดปุมเพื่อละลายน้ําแข็ง ใหถอดปลั๊กตูเย็น และ

เปดประตูทิ้งไวเพื่อใหน้ําแข็งละลายไดเร็วขึ้น 
◊ หามนําของมีคมงัดน้ําแข็งออก จะทําใหตูเย็นเสียได 
◊ รอจนน้ําแข็งละลายหมด แลวจึงทําความสะอาดตูเย็น 
◊ เสียบปลั๊กใหตูเย็นทํางาน รอจนอุณหภูมิได 2 – 8 ๐C  จึงนําวัคซีนกลับมาใส 

 
 

 การบันทึกอุณหภูมิของตูเยน็ 
• แขวนเทอรโมมิเตอรไวในตูเย็น ในตําแหนงกึ่งกลางของชองเย็นธรรมดา 
• อานและบันทึกอุณหภูมิอยางนอยวันละ 2 ครั้ง เชา – เย็น ทุกวัน 
• บันทึกอุณหภูมิ ควรเก็บไวเปนหลักฐาน ในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบ ระบบลูกโซความเย็นดวย 

 
 การแกไขปญหาเล็กนอยท่ีเกิดกับตูเย็น 

อาการ สาเหตุ การแกไข 

ตูเย็น เย็นจัด •  ปุมควบคุมความเย็นอยูใน 
               ตําแหนงเย็นจดั 

•  ปรับปุมควบคุม
อุณหภูมิใหลดลง 



ตูเย็นทํางานตลอดเวลา •  อากาศหมุนเวยีนไมพอ 

•  ขอบยางประตูชํารุด 

•  หลอดไฟในตูสวางอยู     
        ตลอดเวลา 

•  เปดตูเยน็บอย 

•  ทําน้ําหกในชองแชแข็ง 

•  ประตูปดไมสนิท 

•  ยายตําแหนงที่วางตู 

•  เปลี่ยนขอบยางใหม 

•  เปลี่ยน แกไขสวิตซ 

•  เปดเมื่อจําเปนเทานั้น 

•  รีบเช็ดน้ําใหแหงทันท ี

•  ใหชางซอม 

ตูเย็นทํางาน 
และตัดบอย 

•  ปุมควบคุมความเย็นอยูใน 
               ตําแหนงไมถูกตอง 

•  ปรับปุมควบคุม
อุณหภูมิใหอยู    
ระหวาง 2 – 8 ๐C  

ตูเย็นไมทํางาน •  ปล๊ักหลุด / หลวม 
 

•  ตูเย็นเสยี 

•  เสียบปลั๊กใหแนน  
              โดยอาจใชเทปพนั 

•  ตามชางมาตรวจเช็ค 

น้ําแข็งจับที่ชอง 
แชแข็งมาก 

มีกล่ินเหม็นอบั 

•  บรรจุวัคซีนมากเกินไป  
ปดทางหมุนเวยีนอากาศ 

•  บรรจุวัคซีนใหมีจํานวน
พอเหมาะกับขนาดตูเย็น 

•  ทําความสะอาดตูเยน็ 

 
 

 กระติกวัคซีน 
 หลังการใชงานใหทําความสะอาด เปดฝาผึ่งใหแหง หามวางตากแดด 
 ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน 
 เก็บในที่รม 
 หามโยนหรือวางของทับ 

 
 ไอซแพค 

 อยาวางของหนักทับไอซแพค 
 หามโยน เนื่องจากเปนพลาสติกที่แตกราวไดงาย 
 การบรรจุน้ํา ใหบรรจุน้ําเกลือหรือน้ําเปลา 90 % ของปริมาตรบรรจุ หรือตามรอยเครื่องหมายที่กําหนด 
 การวางในชองแชแข็ง ใหวางในแนวตั้งบนขอบดานใดดานหนึ่ง เพื่อใหน้ําแข็งตัวสม่ําเสมอทุกอัน 

 เทอรโมมิเตอร 
 ทําความสะอาด เพื่อใหสามารถอานไดงาย 
 ควรตรวจสอบอุณหภูมิ โดยการเปรียบเทียบกับเทอรโมมิเตอรที่ผานการ Calibrate แลวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 



การขนสงวัคซีน 
 อุปกรณท่ีควรเตรียมไปพรอมรถนําสงวัคซีน 

 ไอซแพค 
 เทอรโมมิเตอร 
 สายลากรถ 
 สายไฟขนาดไมนอยกวา 2 x 2.5 มม. ยาวประมาณ 15 เมตร  
 เทปพันสายไฟฟา  
 เครื่องมือตอไฟฟา (สําหรับรถหองเย็น)  

 รถหองเย็น 
 ใหเดินเครื่องหองเย็นมีอุณหภูมิ 2 – 8 ๐C  จึงนําวัคซีนบรรจุในหองเย็น แลวใสเทอรโมมิเตอรไวในหองเย็นดวย 

 รถบรรทุกกระติกวัคซีน 
 ตองเปนรถมีหลังคา 
 เตรียมกระติกวัคซีน โดยการใสไอซแพค หรือน้ําแข็งใหอุณหภูมิภายในกระติกวัคซีน อยูระหวาง 2 – 8 ๐C  กอนนํา
วัคซีนลงไปบรรจุ แลวใสเทอรโมมิเตอร ไวในกระติกวัคซีนดวย 

 
กรณีฉุกเฉนิในการขนสงวัคซนี 

 เคร่ืองยนตรถเสีย 
 เข็นรถเขารม (ถาทําได) 
 หาน้ําแข็งจากจุดที่ใกลมาใสหองเย็น 
 ลากรถไปยังหมูบานที่ใกลและมีไฟฟา ขอตอไฟฟาเขากับหองเย็น 
 ประสานงานกับ สสอ. หรือ ปศจ. ที่อยูใกลเคียงเพื่อยายวัคซีน หรือซอมรถ กรณีซอมไมนาน ในขณะซอมรถ ใหตอ
ไฟฟาเขากับหองเย็นตลอดเวลา 

 ระบบทําความเย็นเสีย (เคร่ืองยนตรถไมเสยี) 
 หาน้ําแข็งจากจุดที่ใกลมาใสหองเย็น 
 นํารถไป สสอ. หรือ ปศจ. ที่ใกลที่สุด เพื่อขนยายวัคซีนไปเก็บที่หองเย็นหรือตูเย็นที่มีอุณหภูมิ 2 – 8 ๐C  โดยเร็ว 
 ยืมกระติกวัคซีนจาก สสอ. หรือ ปศจ. เพื่อนําวัคซีนไปสงตอโดยเร็ว 

 รถยนตบรรทกุกระติกวัคซีนเสีย 
 ถาจุดที่เสียใกลบริเวณที่สามารถซอมได โดยไมใชเวลานาน ใหลากรถไปยังจุดนั้น 
 หาน้ําแข็งจากจุดที่ใกลมาใสกระติกวัคซีนเพิ่มโดยเร็ว 
 ประสานงานขอเปลี่ยนรถ 
 ดําเนินการนําวัคซีนสงตอโดยเร็ว 


