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 วัคซีนถือเปนหนึ่งผลิตภัณฑที่ ไวตอ
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอย างมาก
หากอุณหภูมิที่ ใช  ในการเก็บวัคซีนมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากอุณหภูมิ ท่ี เหมาะสม
คุณภาพของวัคซีนดั งกล าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไป ซึ่ งจะส งผลให วัคซีนน้ัน
ไมสามารถกระตุนใหรางกายสรางภมิูคุมกันได 
รวมท้ังอาจกอใหเกิดอาการไมพึงประสงค            
หลังไดรบัวคัซนีดวย จึงจะเห็นไดวาการควบคมุ
อุณหภูมิ ท้ังในระหว างกระบวนการผลิต 
การขนสง ไปจนถึงการเก็บรักษากอนการใช
วคัซีนน้ันมีความสําคญัตอคณุภาพของวคัซีน
อยางมาก

ภญ.นภาวรรณ  ตั้งศุภนิมิตรชัย
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ

 ระบบลูกโซความเย็นของวัคซีน (Vaccine cold chain 

system) จึงเปนระบบที่ใชควบคุมการขนสงวัคซีนใหดําเนิน              

ไปอยางถูกตองเพื่อใหมั่นใจไดวาวัคซีนไดรับการขนสงและ             

จัดเก็บภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีความคงสภาพกอน             

การใชวัคซีนนั้น ๆ  ทั้งนี้ วัคซีนแตละชนิดมีความไวตออุณหภูมิ

หรือสภาวะที่แตกตางกัน1,2 บางชนิดอาจไวตอความรอน                 

หรอืบางชนดิอาจไวตอความเยน็จดั รวมถึงบางชนดิอาจไวตอแสง

ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยปจจยัตาง ๆ เหลานี ้ลวนสงผลกระทบ

ตอคณุภาพของวัคซีนทั้งสิ้น

ระบบลูกโซความเย็นของวัคซีน
(Vaccine cold chain system)
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วัคซีน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ ข�อควรระวังในการจัดเก็บ

Live bacteria 

บีซีจี (BCG) 2 - 8 องศาเซลเซียส เก็บใหพนจากแสง

Toxoids and inactivated bacterial component

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดท้ังเซลล (DTwP) 

และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล 

(Tdap, DTaP)

2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

Live virus

โปลิโอชนิดกิน (OPV) แชแข็ง 

(-15 ถึง -25 องศาเซลเซียส)

หากวัคซีนละลายแตยังคงเย็นอยู 

(อุณหภูมิตํ่ากวา 8 องศาเซลเซียส) 

ใหรีบแชแข็งภายใน 24 ชั่วโมง

Inactivated virus

โปลิโอชนิดฉีด (IPV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ไขสมองอักเสบเจอี (Inactivated JE) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ตับอักเสบเอ (HAV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ไขหวัดใหญ (Influenza) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

Live-attenuated virus

ไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเปน (Live JE) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR), หัด-หัดเยอรมัน-

คางทูม-อีสุกอีใส (MMRZ)

2 - 8 องศาเซลเซียส เก็บใหพนจากแสง

โรตา (Rota) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

Recombinant vaccines

ตับอักเสบบี (HBV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

มะเร็งปากมดลูก (HPV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ตารางที ่1 อุณหภูมิทีเ่หมาะสมและขอควรระวังในการจัดเก็บวัคซีนแตละชนิด3-4
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อุปกรณทีใ่ชในระบบลูกโซความเย็นวัคซีน5

 1. ตูเยน็ โดยปรบัอณุหภมูใิหอยูในชวง 2 - 8 องศาเซลเซียส

และควรเก็บวคัซนีในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือใหความเยน็สามารถ

ถายเทและหมุนเวียนภายในตูได โดยทั่วไปแลวจะสํารองวัคซีน

ในปริมาณที่เพียงพอตอการใชประมาณ 1 เดือน และควรใส                

ice pack อยางนอย 4 กอนในชั้นแชแข็งของตูเย็น

 2. หีบเย็น (Cold boxes) เปนกลองที่หุมดวยฉนวน

เก็บความเย็นและมีชองสําหรับบรรจุ ice pack เพื่อใหสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิในระหวางการขนสงวัคซีนได หรือสามารถนํา

มาบรรจวุคัซนีแทนไดเมือ่ไฟฟาดบันานหรอืตูเยน็เสยี หบีเยน็ทีด่ี

ควรเก็บความเย็นไดเปนเวลาอยางนอย 2 วัน ทั้งนี้ เมื่อเริ่มบรรจุ

วคัซนีลงในหบีเยน็แลว กลองจะถกูปดและจะไมมกีารเปดกลองนี้

จนกวาจะมีการใชวัคซีน

 3. กระติกวัคซีน (Vaccine carriers) เปนกลองที่มี

ขนาดเล็กกวาหีบเย็น ใชเพ่ือเก็บวัคซีนไวช่ัวคราวหากไฟฟาดับ                    

เปนเวลานาน หรือใชในระหวางการขนสงวัคซีน ภายในกระติก

สามารถบรรจุ ice pack เพื่อรักษาอุณหภูมิของวัคซีนไดเปน   

ระยะเวลาประมาณ 18 - 50 ชั่วโมง

 4. Ice pack เปนซองหรือกลองพลาสติกที่บรรจุนํ้า                

โดยจะนาํไปแชแขง็กอนใช และบรรจลุงในหบีเยน็หรอืกระตกิวคัซนี

เพื่อรักษาความเย็นภายในกลอง 

 5. เครื่องมือที่ใชตรวจสอบอุณหภูมิ เชน data logger

 6. รถขนสงควบคุมอุณหภูมิ หรือรถบรรทุกหองเย็น

รูปที่ 1  หีบเย็น (Cold box) และกระติกวัคซีน (Vaccine carrier)

การตรวจสอบระบบลูกโซความเย็น6-7

1. การขนสง
 ควรมีการตรวจรับรองกระบวนการบรรจุและการขนสง
วัคซีน เพ่ือใหมัน่ใจไดวาวธิกีารบรรจุดังกลาวสามารถรกัษาสภาวะ
ในการขนสงวัคซีนใหอยูภายใตชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ถูกตอง
ตามทีผู่ผลิตกาํหนด ทัง้นีก้ารตรวจรบัรองกระบวนการบรรจแุละ
การขนสงน้ัน จะประกอบดวย 3 สวนหลกั ๆ  คอื การตรวจรบัรอง
การออกแบบ (Design Qualification: DQ) การตรวจรบัรองการ
ทาํงาน (Operational Qualification: OQ) และการตรวจรบัรอง
สมรรถนะ (Performance Qualification: PQ) โดยแตละหัวขอ 
มีรายละเอียดดังนี้
 1.1 ก า รต ร วจ รั บ รอ งก า รออกแบบ  ( De s i g n 
Qualification: DQ) ควรออกแบบการทดสอบบนพื้นฐาน            

ของความตองการของผูใชงาน รวมทั้งสามารถประเมินขอจํากัด
ของรูปแบบการขนสงได โดยอยางนอยควรมีการทดสอบ
กระบวนการบรรจุและขนสงที่ขนาดการบรรจุนอยที่สุดและ         
มากที่สุด ภายใต 2 สภาวะแวดลอม คือ ที่อุณหภูมิสูงและ 
อุณหภูมิตํ่า ท้ังนี้ขอมูลที่ไดจากการทดสอบจะใชเปนขอมูล
ยืนยันวารูปแบบการบรรจุดังกลาวมีความเหมาะสมกอนการ
ตรวจรับรองการทํางานตอไป
 1.2 การตรวจรับรองการทํางาน (Operational 
Qualification: OQ) เปนการทดสอบภายใตสภาวะแวดลอม        
ที่จําลองขึ้น โดยใน protocol จะตองระบุรูปแบบการบรรจุ 
วิธีการบรรจุ รวมถึงกําหนดเกณฑการทดสอบในแตละหัวขอ           
ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการขนสง เชน             
ระยะเวลาในการขนสง รูปแบบและปริมาณการบรรจุ อุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑและอุณหภูมิในขณะขนสง เปนตน ท้ังนี้ควรทํา  
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การทดสอบซํา้อยางนอย 3 ครัง้และผลการทดสอบตองผานเกณฑ
ในทุกหัวขอ
 1.3 การตรวจรับรองสมรรถนะ (Performance 
Qualification: PQ) จะทําการทดสอบที่สภาวะแวดลอมจริง 
โดยใน protocol ตองระบุจํานวนของสถานที่สงและสถานที่รับ 
จาํนวนครัง้ในการขนสง และชวงเวลาทีด่าํเนนิการขนสงในแตละป 
ทั้งนี้ตองดําเนินการทดสอบซํ้า 3 ครั้ง และผลการทดสอบตอง
ผานเกณฑในทุกหัวขอเชนเดียวกับการตรวจรับรองการทํางาน 
ทั้งนี้ในแตละรอบการทดสอบใหทดสอบท้ังในชวงเวลาท่ีรอน
ที่สุดและเย็นที่สุดของป เพื่อใหขอมูลที่ไดครอบคลุมกับอุณหภูมิ
ของสภาพแวดลอมขณะขนสงที่สูงท่ีสุดและตํ่าที่สุดที่ตองดําเนิน
การขนสงจริง รวมถึงเปนการยืนยันรูปแบบการบรรจุวาสามารถ           
รักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑใหอยูในเกณฑที่กําหนดไดทั้งใน
สภาวะแวดลอมทีอ่ณุหภมิูสงูและต่ํา นอกจากนีย้งัสามารถใชเปน
ขอมูลสนับสนุนหากเกิดความผิดพลาดในระหวางกระบวนการ
ขนสงไดดวย

2. การจัดเก็บ
 2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิของตู เย็นที่ เก็บวัคซีนอยาง
สมํ่าเสมอ จัดทําแบบบันทึกอุณหภูมิของตูเย็นในแตละวัน           
และติดบันทึกดังกลาวไวบริเวณหนาตูเย็น โดยใหบันทึกอุณหภูมิ
ของตูเย็น 2 เวลาตอวัน และบันทึกอยางนอย 5 วันตอสัปดาห         
เพือ่เปนการตรวจสอบประสทิธภิาพการทาํงานของตูเยน็ รวมถงึ
สามารถสังเกตความผิดปกติของตูเย็นไดหากอุณหภูมิที่อานไดมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 2.2 หากอุณหภูมิของตูเย็นมีคาอยูนอกชวงที่กําหนด            
คือ มีคาตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 8 องศาเซลเซียส           
ใหตรวจสอบการทาํงานของตูเยน็วายงัคงเปดอยูหรือไม ตรวจสอบ
แหลงจายไฟ ตรวจสอบยางขอบประตูตู เย็นวามีการฉีกขาด         
หรือไม รวมถึงเรียกชางเพื่อดําเนินการซอมตูเย็นหากมีการ        
เสยีหายหรือชาํรดุ ไมควรปรับเปลีย่นการต้ังคาอุณหภูมขิองเครือ่ง
ใหตํา่ลงหากอณุหภมิูตูเยน็มีคาสงูกวา 8 องศาเซลเซียส เนือ่งจาก

อาจทําใหวัคซีนเกิดการแชแข็งและเสื่อมคุณภาพได
 2.3 การตรวจสอบอุณหภูมิของวัคซีนที่เก็บในหีบเย็น 
หรือกระติกวัคซีนใหอยูในชวงที่กําหนด โดยใหบรรจุ ice pack 
ในจํานวนท่ีเหมาะสมตามขนาดของหีบเย็นหรือกระติกวัคซีน            

วางหีบเย็นหรือกระติกไวในที่รมและปดฝาใหสนิท

การจดัการกบัเหตุการณฉกุเฉนิในระบบลกูโซความเย็น3

 หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในระหวางกระบวนการ
ขนสง เชน ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถเสีย ทําใหไมสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิขณะขนสงใหอยูในชวงที่กําหนดได เราสามารถ
ใชผลการทดสอบจากการตรวจรบัรองสมรรถนะ (Performance 
Qualification) เพื่อยืนยันผลการขนสงวาผลิตภัณฑที่ได       
ดําเนินการขนสงนั้นยังคงอยู ในชวงอุณหภูมิตามท่ีกําหนด            
แมวาจะเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นในขณะขนสง
 ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นในขณะจัดเก็บ เชน 
ระบบไฟฟาขัดของ ปลั๊กตูเย็นหลุด หรือตูเย็นเสีย ใหทําการ        
ขนยายวัคซนีทีอ่ยูในตูเยน็ดงักลาวลงในหีบเยน็หรอืกระตกิวคัซนี
ท่ีมีการบรรจุ ice pack ไวแลวเปนการช่ัวคราว แตหากปญหา
ท่ีพบนั้นใชเวลาแกไขนาน ใหทําการขนยายวัคซีนไปเก็บท่ีตูเย็น
อื่นกอน ท้ังนี้ในชวงท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน ใหทําการบันทึก
ลงในแบบบันทึกอุณหภูมิประจําวันดวย นอกจากนี้ควรมีการ          
ติดปาย “หามดึงปลั๊กตูเย็น” หรือ “หามปดสวิตซ breaker ของ
ตูเยน็” รวมถึงควรแยกเตาเสียบของตูเย็นออกจากเครือ่งมืออืน่ ๆ
เพือ่ปองกนัการดึงปลัก๊ผดิ และหากมีการตอกบัระบบสาํรองไฟฟา 
ควรมกีารทดสอบความพรอมของระบบไฟฟาสาํรองเพือ่ใหสามารถ
จายไฟฟาทดแทนหากระบบไฟฟาหลักขัดของได
 จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา ระบบลูกโซความเย็น
ของวคัซนีนัน้มคีวามสาํคญัในการรกัษาคณุภาพของวคัซีนอยางมาก 
วัคซีนควรไดรับการขนสงและจัดเก็บภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอวัคซีนแตละชนิดเพื่อใหมั่นใจไดวา วัคซีนไดรับการขนสงนั้น
ยังคงมีคุณภาพดี และสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันของผูรับ
วัคซีนได
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