
แนวทางการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งท่ี 2 (MMR2) 
ในกลุม่เด็กอาย ุ1 ปี 6 เดือน ปี 2564 

-------------------- 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้ เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม- 

หัดเยอรมัน (MMR) ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ให้ในเด็กอายุ 9 เดือน 
และครั้งที่ 2 ให้ในเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอัตราป่วยของโรคหัด
และหัดเยอรมัน  ตามมาตรการด าเนินการก าจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ  
จากสถานการณ์โรคหัดซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ในปี 2561 เป็นต้นมา ส านักงานองค์การอนามัยโลก
ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกแนะน าให้ประเทศสมาชิก ด าเนินการให้วัคซีนที่มีส่วนประกอบของวัคซีน
ป้องกันโรคหัดแก่เด็ก 2 ครั้ง ก่อนที่จะมีอายุครบ 2 ปี กรมควบคุมโรคจึงจัดท าข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ปรับเปลี่ยนอายุการให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (MMR2) 
ซึ่งจากเดิมให้วัคซีน MMR ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน เป็นเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน เพ่ือเพ่ิมระดับ
ภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการป้องกันโรคหัด ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดและการระบาดของโรคหัด 
ในกลุ่มดังกล่าว เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการก าจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธสัญญานานาชาติ 
โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยให้กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่
ก าหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 

การให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (MMR2) ตามก าหนดการให้วัคซีน 
ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนอายุการให้วัคซีน  
จากอายุ 2 ปี 6 เดือน เป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน และให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้  

 กลุ่มเป้าหมายที่รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (MMR2) 
กลุ่มที่ 1  เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน คือ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
กลุ่มที่ 2  เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งนัดหมายรับวัคซีน MMR2 ไว้ก่อนหน้าแล้ว 

 ช่วงเวลาเริ่มด าเนินการ  
เริ่มด าเนินการให้ MMR2 ในกลุ่มเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 วัคซีนที่ใช้  
วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ที่ใช้ในกลุ่มเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน เป็นวัคซีน

ชนิดเดียวกันกับวัคซีนที่ให้ในกลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน และ 2 ปี 6 เดือน 

 การให้บริการวัคซีน MMR ครั้งที่ 2  
ส าหรับการให้บริการฉีด MMR ครั้งที่ 2 (MMR2) ตลอดปี 2564 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้  

o กลุ่มท่ี 1 เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน  
ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขได้นัดหมายเด็กให้มารับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก- 

ไอกรน ครั้งที่  4 (DTP4) และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ครั้งที่  4 (OPV4) ไว้แล้วนั้น  
ให้ด าเนินการฉีดวัคซีน MMR2 เพ่ิมอีก 1 เข็ม ในคราวเดียวกัน โดยฉีดวัคซีน MMR ด้านตรงข้าม 
กับการฉีดวัคซีน DTP4  

o กลุ่มท่ี 2 เด็กท่ีอายุ 2 ปี 6 เดือน  
ซึ่งหน่วยบริการสาธารณสุขนัดหมายรับวัคซีนไว้ก่อนหน้าแล้ว ยังคงก าหนดให้วัคซีนตามนัดเดิม 

คือ ให้วัคซีน MMR2 เมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน พร้อมวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบชนิดเชื้อเป็น 
อ่อนฤทธิ์ ครั้งที่ 2 (LAJE2)  
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 การบันทึกข้อมูลและการนัดหมาย 

1. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท าการบันทึกผลการให้บริการวัคซีนผ่านระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
โดยใช้รหัสการบันทึกเหมือนกับกลุ่มเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน คือ วัคซีน MMR2 รหัสวัคซีน 073 ชื่อวัคซีน
ภาษาอังกฤษ MMR2 และรหัส ICD-10-TM Z27.4 

2. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงนัดหมายวัคซีนครั้งถัดไปในระบบฐานข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
และสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดสีชมพู) ดังนี้  

2.1 กลุ่มเด็กที่มารับวัคซีน LAJE1 เมื่ออายุ 1 ปี ให้ด าเนินการลงนัดหมายรับวัคซีนครั้งถัดไป 
เมื่ออายุ 1 ปี 6 เดือน จากเดิมนัดหมายรับวัคซีน DTP4 และ OPV4 ให้เพ่ิมการนัดหมายรับวัคซีน MMR2  
อีกหนึ่งชนิดวัคซีน 

2.2 กลุ่มเด็กที่รับการฉีดวัคซีน MMR2 แล้วเมื่ออายุ 1 ปี 6 เดือน ให้ลงนัดหมายรับวัคซีน 
ครั้งถัดไปเมื่ออายุ 2 ปี 6 เดือน โดยนัดรับเฉพาะวัคซีน LAJE2 (ตามก าหนดการให้วัคซีนตามแผนงาน 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564) 

 การบริหารจัดการวัคซีน  
1. ให้หน่วยบริการจัดเตรียมวัคซีน MMR โดยเบิกจากคลังโรงพยาบาลแม่ข่ายให้ เพียงพอ 

ต่อการบริการกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน (MMR1) 
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มเด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน (MMR2) ซึ่งได้นัดหมายไว้เดิม สามารถเบิกวัคซีน 

ได้ถึงเดือนธันวาคม 2564 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน (MMR2) ซึ่งมิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า สามารถเริ่มเบิกวัคซีน

ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
2. องค์การเภสัชกรรมจะด าเนินการจัดส่งวัคซีน MMR ให้แก ่โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) ทั่วประเทศ 

และโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยจะเพ่ิมปริมาณเป็น 1.5 เท่า 
ของค่า ROP เดิม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 เพ่ือให้โรงพยาบาลแม่ข่ายจ่ายวัคซีน 
ให้หน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายในการบริการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 
เป็นต้นไป 

3. หากปริมาณวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ที่องค์การเภสัชกรรมจัดส่งให้
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ขอให้โรงพยาบาลที่เป็นคลังวัคซีนด าเนินการเบิกวัคซีนเพ่ิมเติมระหว่างรอบ 
ไปยังองค์การเภสัชกรรม โดยใช้ “แบบฟอร์มใบเบิกกรณีต้องการวัคซีนเพ่ิมระหว่างรอบ” ตาม คู่มือการใช้
ระบบ VMI วัคซีน EPI Routine ส าหรับหน่วยบริการ โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
สปสช.* ข้อที่ 24 การเบิกวัคซีนเพ่ิมเติมระหว่างรอบการบันทึกข้อมูล 

4. ขอให้คลังวัคซีนโรงพยาบาลประเมินอัตราการใช้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) 
ของหน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่ายหลังจากที่ใช้วัคซีนไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หากอัตราการใช้วัคซีน 
มีปริมาณคงที่ คลังวัคซีนโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนค่า ROP ได้ ตามอัตราการใช้วัคซีนจริงต่อเดือน  
โดยใช้ ระบบการปรับประมาณการใช้วัคซีนต่อเดือน (ROP) ผ่านเว็บไซต์ https://scm.gpo.or.th/vmi_next  
ตาม คู่มือการใช้ระบบ VMI วัคซีน EPI Routine ส าหรับหน่วยบริการ โครงการกระจายวัคซีนตามแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สปสช.* ข้อที่ 15-23 การปรับประมาณการใช้วัคซีนต่อเดือน (ROP) โดยคลังวัคซีน
โรงพยาบาลปฏิบัติตามแนวทาง 
 * https://scm.gpo.or.th/vmi-static/projects/EPI1/2019/30112019/Manual_EPI1_63.pdf 

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

14 ตุลาคม 2563 



  


