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แนวทางการดาํเนนิงานใหบริการวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญตามฤดกูาล ป 2561 

โดย กรมควบคุมโรค และ สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาต ิ

ไวรัสไขหวัดใหญเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบไดบอยใน

ประชากรทุกกลุมอายุ อาการแสดงมีต้ังแตอาการไขน้ํามูกไหลจนถึงภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง เชน ปอดบวม 

สมองอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปวยประมาณรอยละ 10-20 ของประชากรกลุม

หญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผู มีโรคเรื้อรัง และผู ท่ี เปนโรคอวน มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและ 

เกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาและผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยคาด

ประมาณจํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญ ท้ังประเทศได 700,000 - 900,000 รายตอป และมีผูปวยท่ีมี

ภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ปอดบวม ตองรับไวในโรงพยาบาลประมาณ 12,575-75,801 รายตอปอัตราปวย

ตายของโรคไขหวัดใหญท่ีมีภาวะแทรกซอนสูงถึงรอยละ 2.5 โดยกลุมหญิงตั้งครรภมีอัตราตายจากโรคไขหวัด

ใหญสูงถึง 0.71 ตอแสนประชากร กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรังมีอัตราตายจากโรคไขหวัดใหญสูงถึง 0.35 

ตอแสนประชากร ซ่ึงกอใหเกิดความสูญเสียในดานเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 913 - 2,453 ลานบาทตอป โดย

ครึ่งหนึ่งเปนคาใชจายท่ีตองสูญเสียไปในการรักษาพยาบาล 

การระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชียตั้งแต ป 2540 เปนตนมา กระตุนเตือนใหทุกประเทศท่ัวโลก

ตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองเตรียมความพรอมรับมือการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ หากเกิดการกลายพันธุครั้ง

ใหญ (antigenic shift) ท่ีอาจเกิดการระบาดท่ัวโลก การเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญท่ีผานมาแตละครั้ง

มีผูปวยและผูเสียชีวิตจํานวนมาก เชน การระบาดของไขหวัดใหญสเปน เม่ือป 2460 มีผูเสียชีวิตท่ัวโลกถึง  

20-40 ลานคน ตอมาในป 2552 ไดเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญชนิดA H1N1 2009 ในประเทศ

ไทย แมจะมีความรุนแรงนอยกวาไขหวัดใหญสเปน  แตก็ทําใหมีผู ป วยจํานวนหลายหม่ืนคน และมี

ผูเสียชีวิตกวา 200 คน  

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขหวัดนกท้ังในคนและสัตวจึงตอง

ปองกันการผสมขามสายพันธุ (re-assortment) ระหวางเชื้อไขหวัดใหญและไขหวัดนก ท่ีอาจทําใหเกิดเชื้อ

ไขหวัดใหญกลายพันธุท่ีสามารถทําใหเกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไขหวัดนกแตสามารถแพรกระจายระหวาง

บุคคลไดดีเหมือนเชื้อไขหวัดใหญ โดยจัดใหมีการใหวัคซีนไขหวัดใหญในบุคลากรสาธารณสุข และผูทําหนาท่ี

กําจัดสัตวปกเพื่อการควบคุมโรคไขหวัดนกปละ 4 แสนโดส เพ่ือลดโอกาสท่ีบุคคลเหลานี้จะติดเชื้อไขหวัดใหญ

และไขหวัดนกในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดการผสมขามสายพันธุของไขหวัดใหญและไขหวัดนก และ

การใหวัคซีนไขหวัดใหญในบุคลากรสาธารณสุขยังชวยปองกันการแพรกระจายโรคภายในสถานพยาบาล

จากบุคลากรไปยังผูปวยท่ีมารับบริการ และระหวางบุคลากรดวยกันอีกดวยนอกจากการใหวัคซีนไขหวัดใหญ

ในบุคลากรสาธารณสุขแลว ภาครัฐยังมีแผนใหบริการวัคซีนแกประชาชนกลุมเสี่ยง การใหวัคซีนปองกันโรค

สามารถชวยใหประชาชนสรางภูมิตานทานตอโรค ลดการปวยและเสียชีวิต ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

และสังคม  
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สถานการณของโรคไขหวัดใหญหลังจากเริ่มใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตั้งแตป 2552 เปนตนมา 

อัตราปวยไดลดลงทุกป แตสถานการณของโรคไขหวัดใหญในป 2560 ท่ีผานมาพบผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนเกินกวา

คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง เกิดการระบาดเปน 2 ชวง ไดแก ระลอกแรกในชวงตนป และระลอกท่ีสองในชวง

ปลายปท่ีมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนมาก มีรายงานผูปวยจํานวน 196,765ราย คิดเปนอัตราปวย 300.74 ตอ

ประชากรแสนคน จํานวนผูปวยสูงกวาป พ.ศ. 2559 ประมาณ 1.17 เทา มีผูเสียชีวิต 55 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.08 

ตอประชากรแสนคน โดยกลุมอายุท่ีเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ อายุ 65 ปข้ึนไป รองลงมาคือ อายุ 55 - 64 ป อาย ุ

35 - 44 ป และ 45 - 54 ป ตามลําดับ อัตราปวยตายเทากับรอยละ 0.03 ในกลุมผูเสียชีวิต สาเหตุสวนใหญ

เกิดจากจากเชื้อไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1 (2009) รองลงมาเปนไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) ปจจัยเสี่ยง

ของผูเสียชีวิตไดแก ผูท่ีมีโรคเรื้อรัง และผูท่ีอายุมากกวา 65 ปท่ีมีโรคประจําตัว การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนก

ตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด คือ 937.38 ตอประชากรแสน

คน รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป มีอัตราปวย 781.48 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ 10 - 14 ป  

มีอัตราปวย 478.41 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยท่ีมีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัย

เด็กและวัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกัน 

ของคนหมูมากมากข้ึน และพ้ืนท่ีระบาดสวนใหญพบวาภาคกลางมีอัตราปวยสูงท่ีสุดเทากับ 585.27 ตอ

ประชากรแสนคน  รองลงมาคือภาค เหนื อ อัตราป วย  327 .55  ต อประชากรแสนคน  และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออัตราปวย 224.95 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ  

ขอมูลจากการเฝาระวังเชื้อไวรัสไขหวัดใหญเฉพาะพ้ืนท่ีของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตเดือน

มกราคม 2558 – เดือนธันวาคม 2560 เชื้อไวรัสไขหวัดใหญท่ีพบมากในป พ.ศ.2558 คือ ไขหวัดใหญชนิด 

A(H3N2) ในป 2559 เชื้อไวรัสไขหวัดใหญท่ีพบมากคือ ไขหวัดใหญชนิด A(H1N1)pdm2009 และป 2560 

เชื้อไวรัสไขหวัดใหญท่ีพบมากคือ เชื้อไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) รองลงมาเปนเชื้อไขหวัดใหญชนิด B และ

ไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1 (2009) ท่ีมีการระบาด หากจําแนกอัตราปวยและอัตราตายตามกลุมอายุ 

ตั้งแตป 2554 - 2558 พบวา อัตราปวยและอัตราตายสูงสุดในเด็กกลุมอายุ 0 - 4 ป รองลงมาเปนกลุมอายุ 5-9 ป และ

กลุมอายุ 10- 14 ปตามลําดับ 

สําหรับในป 2561 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 13 มีนาคม 2561 มีรายงานผูปวยท่ัวประเทศ

จํานวน 29,324 ราย อัตราปวย 44.82 ตอประชากรแสนคน มีผูเสียชีวิต 1 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.00  

ตอประชากรแสนคน ซ่ึงผูปวยยังต่ํากวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ภาคท่ีมีอัตราปวยสูงสุด ไดแก ภาคเหนือ 

(7.09 ตอประชากรแสนคน) รองลงมาเปนภาคกลาง (4.54 ตอประชากรแสนคน) ภาคใต (3.03 ตอประชากร

แสนคน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2.34 ตอประชากรแสนคน) ตามลําดับ 
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ประชากรกลุมเปาหมาย เปาหมายโครงการ และกําหนดการรณรงค 

1. ประชากรเปาหมาย 

ตามคําแนะนําการใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญของคณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน

คณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ ไดกําหนดกลุมเปาหมายการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

ดังนี้ 

• บุคลากรที่มีความเสีย่งตอการสมัผสัโรคไขหวดัใหญตามฤดูกาล และไขหวัดนก ซ่ึงบุคลากรกลุมนี้อาจเปน

ผูแพรโรคตอไปยังผูมีความเสี่ยงตอโรคสูง และ/หรือเปนผูท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล

และไขหวัดนกพรอมๆ กัน ซ่ึงอาจกอใหเกิดการกลายพันธุของเชื้อไขหวัดนกได ไดแก 

o แพทย พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลท้ังท่ีทํางานในหอผูปวย และตึกผูปวยนอกรวมถึง

นักศึกษาฝกงานในแตละวิชาชีพ 

o เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีทําหนาท่ีในการสอบสวนควบคุมโรค 

o เจาหนาท่ีและอาสาสมัครทําลายซากสัตวปก และสัตวอ่ืนท่ีสงสัยติดเชื้อไขหวัดนก 

o เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

ในกลุมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจะไดรับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 

• ประชาชนกลุมเสี่ยงที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  ประกอบดวย 

o หญิงตั้งครรภ อายุครรภ 4 เดือนข้ึนไป* 

o เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปทุกคน* (หมายถึง กลุมเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 เดือนเต็มจนถึงอาย ุ2 ป 

11 เดือน 29 วัน) 

o ผูมีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งท่ีอยู

ระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน* 

o บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป ทุกคน* 

o ผูพิการทางสมองท่ีชวยเหลือตนเองไมได 

o โรคธาลัสซีเมียและผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง (รวมผูติดเชื้อ HIV ท่ีมีอาการ)  

o โรคอวน (น้ําหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมตอตารางเมตร)  

* ในประชาชนกลุมเสี่ยงจะไดรับการจดัสรรวัคซีนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับ

ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเหลือใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

2. กําหนดชวงเวลาการรณรงค 

 วนัที ่1 มิถนุายน 2561ถึง 31 สงิหาคม 2561 
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 โดย 2 เดือนแรกเปนชวงท่ีมีการรณรงคแบบเขมขนในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก ท้ังนี้

การรณรงคอาจมีความจําเปนตองดําเนินงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากกลุมเปาหมายประกอบดวยหลายกลุมวัย 

และมีกลุมวัยทํางานดวย  

 อยางไรก็ตาม แตละพ้ืนท่ีสามารถปรับระยะเวลายืดหยุนใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีได แตไมควร

ทอดระยะเวลาการรณรงคใหยาวเกินไป เนื่องจาก จะทําใหเกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  

3. เปาหมายของโครงการ 

 ผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

(เชงิ Performanceหรือผลการปฏิบัติงาน) 

 สําหรบัในกลุมเสีย่งใหเนนความสาํคญัของการใหบรกิารในกลุมหญิงตั้งครรภ และ เด็กอายุ 6 เดือน

ถึง 2 ป เนื่องจากหญิงตั้งครรภเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตมากกวาคนปกติถึง 

6 เทา หากเกิดภาวะแทรกซอนในระหวางตั้งครรภทําใหคลอดกอนกําหนดและกระทบตอทารกในครรภถึงข้ัน

เสียชีวิตได รวมท้ังภูมิคุมกันจากแมยังสามารถถายทอดไปยังทารกปองกันการปวยไดในทารกหลังคลอดท่ีอายุ

นอยกวา 6 เดือน สําหรับกลุมเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซอน

รุนแรงเชนกัน และเปนสาเหตุใหตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้ การใหวัคซีนในกลุมเด็กเล็กจะชวย

ปองกันการนําโรคไปแพรกระจายแกสมาชิกในครอบครัวท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซอนท่ี

รุนแรงได และจากการดําเนินงานท่ีผานมา พบวาผลการใหบริการในกลุมดังกลาวมีสัดสวนนอยมากเม่ือเทียบ

กลับกลุมเสี่ยงอ่ืนๆ 

 ในกรณีท่ีมีกลุมเสี่ยงอ่ืน ประสงคขอรับบริการ ใหพิจารณาฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม 

 

การเตรียมการกอนใหวัคซีน 

 

1. สํารวจกลุมเปาหมายที่อยูในพื้นทีร่ับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขาย 

 โรงพยาบาลตองสํารวจกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขายเพ่ือวางแผนให

วัคซีนตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรการมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตองเปนไปดวยความสมัครใจ

ของกลุมเปาหมาย หลังจากท่ีไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับวัคซีน รวมถึงประโยชนและภาวะแทรกซอนท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดจากการฉีดวัคซีน การใหบริการวัคซีนตองยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนผูรับวัคซีนเปนสําคัญ 

อนึ่งการเตรียมการและการใหบริการวัคซีนท่ีตองดําเนินการภายในชวงเวลาอันสั้น อาจมีปญหาและขอจํากัด

ท้ังในดานสถานบริการและประชาชนกลุมเปาหมาย ขอใหโรงพยาบาลพิจารณาจัดบริการดวยความยืดหยุนให

สอดคลองกับสภาวะดานระบบบริการสาธารณสุข ประชาชนและสภาวะแวดลอมเพ่ือใหสามารถดําเนินการได

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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ทั้งนี้ขึ้นกับการบูรณาการในการจัดบริการใหวัคซีนภายใตระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health 

System)/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (District Health Board: DHB) โดยขอให

ปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการวัคซีนอยางเครงครัด 

กรณีใหบริการกลุมโรคเรื้อรังท่ีไมสามารถควบคุมอาการได และกลุมหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะครรภเสี่ยง

สูงหรือเคยมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ ควรปรึกษาแพทยกอนใหบริการ 
 

3. การจัดเตรียมอุปกรณวคัซีนและระบบลูกโซความเย็น 

3.1 การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณระบบลูกโซความเย็นใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ปกติ ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

3.2 การสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

3.2.1 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข

ดําเนินการโดยกองโรคปองกันดวยวัคซีนโดยจะมีการจัดสงวัคซีนให 2 รอบ รอบแรก

จะจัดสงระหวางวันท่ี  17 - 23 เมษายน 2561 และรอบสองจะจัดสงระหวางวันท่ี  

30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะหนวยงานท่ีมีการจัดสง 2 รอบ) การสงในแตละ

รอบจะเรงดําเนินการใหไดมากท่ีสุดในชวง 5 วันแรก ซ่ึงวัคซีนปองกันโรคไขหวัด

ใหญสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีจัดสงใหในป 2561 หนากลอง

วัคซีนและในใบนําสงจะระบุคําวา “วัคซีนไขหวัดใหญสําหรับบุคลากร” เพ่ือปองกัน

การสับสนกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยงดังแสดง

ตัวอยางในภาคผนวกท่ี 5 และดําเนินการจัดสงโดยบริษัทซิลลิค ฟารมา 

3.2.2 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยง ดําเนินการโดยสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังนี้  

1) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดสงเปาหมายป 2561 ระดับเขต 

พรอมสรุปผลการดําเนินงานใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2560 ใหสปสช.เขต เพ่ือเปน

ขอมูลสําหรับการปรึกษาหารือกับสสจ.และหนวยบริการ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 

2) สปสช.เขต ประสานกับสสจ. เพ่ือขอความรวมมือจัดสรรเปาหมายสูพ้ืนท่ี

ระดับจังหวัด และพิจารณาจัดสรรเปาหมายและปริมาณวัคซีนลงสูหนวย

บริการ สปสช.เขต สงยืนยันปริมาณการจัดสรรวัคซีนรายหนวยบริการ

ดังกลาว เปน Electronic file (.xlsหรือ .xlsx)  มายังสํานักสนับสนุนระบบ

บริการปฐมภูมิ, E-Mail : jarawee.r@nhso.go.th ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

3) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการควบคุมโรค เสนอแนะใหหนวยบริการ

จัดทําแผนเรงรัดการใหบริการในชวง 2 เดือนแรก (1 มิถุนายน – 31 

กรกฎาคม 2561) และเก็บตกใน 1 เดือนหลัง (1 – 31 สิงหาคม 2561) ซ่ึง

mailto:jarawee.r@nhso.go.th
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หนวยบริการจะไดรับวัคซีนครบตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรร ภายใน 3 รอบ  

โดยบริษัทดีเคเอสเอช เปนผูดําเนินการจัดสงวัคซีน ดังนี ้

ตารางที ่1 แผนการจัดสงวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ 

ลาํดบั วัคซนีสาํหรบั รอบในการจดัสง 
ระยะเวลาทีส่งถงึหนวย

บริการภายใน 

จาํนวนวัคซนีทีส่ง (โดส) 

Single Dose 

Multiple 

Dose(4 doses-

vial) 

1 บุคลากรกลุมเสี่ยง 

(3 แสนโดส) 

รอบที่ 1 23 เม.ย.61 184,894 - 

2 รอบที่ 2 7 พ.ค. 61 115,106 - 

3 
ประชาชนกลุมเสี่ยง 

(3.4 ลานโดส) 

รอบที่ 1 พ.ค. 61 1,000,000 - 

4 รอบที่ 2 พ.ค. 61 - 1,450,000 

5 รอบที่ 3 มิ.ย.61 950,000 - 

รวมวคัซนีทีจ่ดัสงใหหนวยบริการ จาํนวน  3,700,000 โดส 2,250,000 1,450,000 

 

3.3 การเตรียมอุปกรณที่จาํเปนในการใหบริการ 

อุปกรณท่ีจําเปนในการใหบริการวัคซีน ไดแก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร กระติก

สําหรับใสวัคซีน สําลี แอลกอฮอล ยาแกปวดลดไข และควรจัดเตรียมอุปกรณชวยชีวิต 

(Emergency Kits) ตามมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในกรณีท่ีมีการรณรงคนอกสถาน

บริการ ซ่ึง Emergency kits อาจไมเพียงพอ สถานบริการท่ีรับผิดชอบควรจัดเตรียมอุปกรณ 

กูชีพเบื้องตน ไดแก Adrenaline ชุดอุปกรณสําหรับใหสารน้ํา (IV fluid set) และสารน้ํา (IV 

fluid for resuscitation, Normal saline หรือ Ringer’s lactated solution) ใหมีไว

ประจําทุกจุดท่ีใหบริการ และมีแนวทางการประสานรถพยาบาลท่ีมีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

กูชีพพรอมใหการดูแลรักษาผูปวย ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

4. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 เพ่ือความสะดวกในการใหบริการ ขอใหเจาหนาท่ีจัดทําแผนการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแก

กลุมเปาหมายโดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใหวัคซีน ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 

2561 โดยขอใหหนวยบริการจัดทําแผนการรณรงคแบบเขมขนเชิงรุกใน 2 เดือนแรกเปนชวงท่ีมีการรณรงค

แบบเขมขนในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก ท้ังนี้การใหบริการแตละครั้ง ขอใหนัดกลุมเปาหมาย

รวมกันใหมากท่ีสุดเพ่ือลดอัตราสูญเสียของวัคซีน 

 

 

 



8 

 
5. ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ของตนเองรับทราบเรื่องการใหวัคซีน โดยผานชองทางตาง ๆ 

การประชาสัมพันธตองดําเนินการตอประชาชนกลุมเปาหมายใหมีความเขาใจวา “วัคซีนเปน

เครื่องมือท่ีมีประโยชนในการปองกันโรค แตเนื่องจากจัดหาวัคซีนไดจํานวนจํากัดจึงไมสามารถจัดใหประชาชน

ทุกคนได” และตองใหขอมูลภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังไดรับวัคซีน ถึงแมวาโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงจะมีนอยมากก็ตาม ท้ังนีข้อใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการใหวัคซีน โดยเนน

ในหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป 

 

การปฏิบัติงานในวันรณรงค 

1. การเตรยีมการกอนใหวัคซีน 

 1.1 จัดเตรียมอุปกรณใหเพียงพอและพรอมใชงาน ไดแก วัคซีน อุปกรณฉีดยา อุปกรณกูชีพเบื้องตน 

แบบบันทึกขอมูล แบบคัดกรอง เอกสารแนะนําความรู และอ่ืนๆ 

 1.2 กําหนดผังจุดบริการใหมีเพียงพอและสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

 1.3 ผูใหวัคซีนควรผานการอบรมมีประสบการณในการใหวัคซีน และไดทบทวนแนวปฏิบัติของ

โครงการจนเขาใจดีแลว 

2. ตรวจสอบวาผูรบับรกิารอยูในกลุมเปาหมายหรอืไมถาเปนกลุมเปาหมายดังกลาวแลวมีขอหามการใหวัคซีน

หรือไม 

ขอหามในการฉดีวัคซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญไดแก  

- มีประวัติแพไขไกอยางรุนแรง** 

- เคยแพวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญรุนแรง หรือแพสารประกอบอ่ืนๆ ในวัคซีนอยางรุนแรง** 

- กําลังมีไขหรือกําลังเจ็บปวยเฉียบพลัน 

- เพ่ิงหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลันมาไมเกิน 7 วัน 

- เพ่ิงมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไมเกิน 14 วัน 

- ยังมีโรคประจําตัวเรื้อรังท่ีมีอาการกําเริบ เชน เจ็บแนนหนาอก ใจสั่น หอบเหนื่อย หรือ

ยังควบคุมอาการของโรคไมได  

- ขณะตั้งครรภนี้ มีภาวะครรภเสี่ยงสูง เชน มีภาวะ Toxic goitter, Pre-eclampsia, 

Eclampsia หรือ เคยมีภาวะแทรกซอนจากการต้ังครรภ (หากมีความประสงคจะรับ

วัคซีนใหปรึกษาแพทยท่ีดูแล)  

**อาการแพอยางรุนแรง เชน หายใจไมสะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว 

ออนเพลีย หัวใจเตนเร็ว หรือเวียนศีรษะ 
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ขอแนะนาํ 

สําหรับบริบทประเทศไทย แนะนําใหบริการแกหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภ ตั้งแต 4 เดือนข้ึนไป ท้ังนี้

เพ่ือใหปองกันทารกหลังคลอดไดในระยะเวลานานข้ึน อยางไรก็ตาม องคการอนามัยโลกไดแนะนําใหบริการ

แกหญิงต้ังครรภไดทุกอายุครรภ รวมถึงหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะครรภเสี่ยงสูง หรือเคยมีภาวะแทรกซอนจากการ

ตั้งครรภ 

ใหผูรับบริการกรอกขอมูลในแบบสอบถามผูมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลให

ครบถวน และใหเจาหนาท่ีตรวจสอบซํ้าแลวเก็บไวท่ีสถานบริการ  

หากผูรับบริการมีไข หรือมีอาการเจ็บปวยท่ีอาการไมนาวางใจ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอนอยาง

นอย 1 สัปดาห จนกวาจะเปนปกติหรือโรคประจําตัวมีอาการคงท่ีควบคุมได  

ท้ังนี้หากมีขอสงสัยใหปรึกษาแพทยในโรงพยาบาลกอนการฉีดวัคซีนทุกครั้ง 
 

3. ชี้แจงใหผูรับบริการทราบถึงความจําเปน ประโยชนของการใหวัคซีนและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดและ

ใหผูรับบริการพิจารณาตดัสินใจในการรับบรกิาร 

 กอนการใหบริการตองแจงใหผูรับบริการทราบขอมูลตามเอกสารขอความรูเรื่องว ัค ซีน ป อ งกัน        

โ รค ไขห วัด ใหญเม่ือไดรับทราบเหตุผลความจําเปนรวมท้ังภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนแลว ใหเวลา

ผูรับบริการตัดสินใจในการรับวัคซีนโดยสมัครใจไมเรงรัดเวลาในการรับวัคซีน โดยผูรับบรกิารอาจมาขอรับวัคซีน

ภายหลังได 

4. ฉีดวัคซีนใหกับประชาชนกลุมเปาหมายทีต่องการรับวัคซนี 

วิธีการฉีด 

• ฉีดเขากลามเนื้อ (Intramuscular route: IM) ในผูใหญฉีดท่ีบริเวณตนแขนและในเด็กเล็กฉีด 

ท่ีหนาขา 

• การฉีดวัคซีนใหปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกประการ 

ขนาดวัคซีน 

• ผูใหญและเด็กอายุ 3 ปข้ึนไป   ฉีดขนาดโดสละ  0.5 ซีซี  

• เด็กอายุต่ํากวา 3 ป   ฉีดขนาดโดสละ 0.25 ซีซี 

(ในกรณีท่ีหนวยบริการไดรับวัคซีนแบบ Prefill syringe สามารถฉีดวัคซีนใหแกเด็กอายุต่ํากวา 3 ปในขนาดเต็มโดส

ผูใหญ คือ 0.5 ซีซี ได) 

จํานวนเข็มที่ฉีด 

• เด็กตั้งแต 9 ปข้ึนไปและผูใหญ ฉีดจํานวน 1 เข็ม 

• เด็กต่ํากวา 9 ปที่ไมเคยไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมากอน ในปแรกตองฉีดจํานวน 2 

เข็ม(หางกัน 4 สัปดาห) และในปตอไป ใหฉีดปละ 1 เข็มท้ังกรณีท่ีเปนวัคซีนสายพันธุเดียวกัน 
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หรือเปลี่ยนสายพันธุในวัคซีน (หากในปแรกไดฉีดไปเพียง 1 เข็มในปถัดมาใหฉีด 2 เข็ม จากนั้นจึง

ฉีดตอปละ 1 เข็มตามปกติ) 

5. การดูแลรักษาวัคซีนในขณะใหบริการ 

• ควรใหบริการในท่ีรม 

• เก็บวัคซีนในกระติกหรือกลองโฟมท่ีมีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 

• วางขวดวัคซีนใหตั้งตรง  

• หามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ Icepack หรือน้ําแข็งโดยตรง  

• หามปกเข็มคาขวดวัคซีน ในระหวางรอบริการ 

• หลังเปดใชแลวไมควรเก็บไวนานเกิน 8 ชั่วโมง 

• เปดกระติกเทาท่ีจําเปนเทานั้นและปดฝาใหสนิท 

 

6. ใหผูรับวัคซีนพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายหลังฉีดวัคซีนในบริเวณที่จัดเตรียมไวใหบริการ 

เพ่ือสังเกตอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได เพราะอาการแพท่ีรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 

นาทีหลังฉีดวัคซีน อาการท่ีสังเกตไดแก อาการคันท่ีผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก วิงเวียน ใจสั่น 

เปนลม เหง่ือออก ชีพจรเบา ช็อก เปนตนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/บุคลากรพรอมในการรักษาแกไขอาการ

ไดทันทวงที 

 อาการไมพึงประสงคของวคัซีนที่ไมรุนแรง (ประมาณรอยละ1 - 10) ไดแก อาการเฉพาะท่ี เชน ปวด 

บวม แดง จ้ําเลือด สวนอาการท่ัวไป เชน ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ไขต่ําๆ มักหายไดเองภายใน1-3 

วัน และบรรเทาอาการไดดวยยาแกปวดลดไข (เชนพาราเซตามอล) 

 อาการไมพึงประสงคของวัคซีนที่รุนแรงพบไดนอยมาก ต่ํากวา 1 ใน 100,000 ไดแก อาการแพ

รุนแรง ไขสูงแลวชัก ปากเบี้ยว กลามเนื้อออนแรง สับสน เปนตน 

 อาการแพอยางรนุแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน สวนใหญมีผื่นลมพิษข้ึน

ตามตัว คันท่ีผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก ชีพจรเบา ช็อกปวดทอง 

 

7. แจงใหผูรับวัคซีนทราบสถานที่และวิธีติดตอสถานบริการ 

ผูใหบริการควรแจงสถานท่ีและวิธีการติดตอสถานบริการในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงค

ภายหลังไดรับวัคซีนใน 4 สัปดาห และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคใหผูเก่ียวของดําเนินการสอบสวน

ตามแนวทางท่ีสํานักระบาดวิทยากําหนดรวมถึงการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนตามสมควรและทันทวงที  
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การปฏบิัติงานหลังรณรงค 

1. การบนัทกึผลการรณรงค 

 1.1 การบนัทึกผลการใหบริการวัคซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญจําแนกไดตามหนวยงาน ดงันี ้ 

 (1) สถานบริการภาครัฐแตละแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหรายงานผลการใหบริการวัคซีน

ผานฐานขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม) ในแฟมงานสราง

เสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร โดยควรตรวจสอบรหัสวัคซีนไขหวัดใหญท่ีใชใน

การบันทึกและการสงออกขอมูลใหตรงกับรหัสวัคซีนในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ปงบประมาณ 2561 ซ่ึงขอใหใชเลขรหัสวัคซีน 815 และรหัส ICD-10-TM ใหใช Z25.1 ท่ีผานโปรแกรม 

OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/) และหากกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปรับ

บริการวัคซีนไขหวัดใหญ ณ สถานบริการอ่ืน ขอใหติดตามวันท่ีไดรับวัคซีนมาบันทึกในฐานขอมูลท่ีเปนการ

ไดรับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการไดรับวัคซีนภายในเดือน 

กันยายน 2561 

 (2) หนวยบริการ/สถานบริการ หนวยบริการภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยบริการ

เอกชนในระบบ UC ขอใหรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2561

รายบุคคล ในโปรแกรมโครงการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ทางเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action ภายในเดือนกันยายน 2561 

 (3) หนวยบริการในกรุงเทพมหานคร ไดแก หนวยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐและเอกชนในระบบ 

UC ทุกแหง ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพ ทุกแหง ขอใหรายงานผลการใหบริการวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2561 รายบุคคล ในโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค BBPDS 

(Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในเดือนตุลาคม 2561 
 

 1.2 การติดตามประเมินผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

สวนกลาง โดยกองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

จะติดตามผลการใหบริการผานฐานขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

(43 แฟม) ในแฟมงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรและขอใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดรวบรวมผลการใหบริการแตละกลุมเปาหมายจากสถานบริการทุกแหงท่ีไดรับการจัดสรร

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสงใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต ทุก 2 สัปดาห เพ่ือรายงานขอมูลผาน 

website ของกรมควบคุมโรค http://support.ddc.moph.go.th/gcd_vaccine_report/ 

สําหรับการใหบริการปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หลังใหวัคซีน

เสร็จสิ้น ประมาณ 2 สัปดาห ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายงานผลการใหบริการสงให

สํานักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) สําหรับหนวยบริการในกรุงเทพมหานครขอใหสํานักอนามัย สํานัก

การแพทย และหนวยบริการในกรุงเทพมหานครที่อยูทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวม
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รายงานผลการใหบรกิารสงใหสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ตามแบบรายงานผลการใหบริการ

ปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่จัดสงไปพรอมกันกับหนังสือแจงการ

ดําเนินงานใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หรือใน

ภาคผนวกที่ 4 นีว้ัตถุประสงคเพือ่ใชตดิตามผลการใหวคัซีนและวางแผนการจดัสรรวัคซีนในบุคลากรกลุมเสี่ยง

ใหเหมาะสมกับจํานวนกลุมเปาหมายยิ่งขึ้นในปถัดไป 

2. การติดตามใหวคัซนีแกกลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเขตพ้ืนท่ีบริการควรตรวจสอบประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีรายชื่อตามทะเบียน

สํารวจและยังไมไดรับบริการ วางแผนติดตามและดําเนินการเก็บตกใหวัคซีนภายใน 1 เดือน หลังชวงท่ีมีการ

ใหบริการแบบเขมขน หรือตามแผนปฏิบัติการของแตละพ้ืนท่ี 

3. การสนบัสนนุคาการจัดบรกิารวคัซนี 

 การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน ป 2561 มีหลักเกณฑและอัตราการจายตามแนวทางการบริหาร

การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2561 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยการ

บริหารงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบริการพ้ืนฐานท่ีจัดสรรให

หนวยบริการใน 76 จังหวัด ไดเหมารวมอยูในงบบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแลว สวนหนวยบริการ

ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กทม. การจายงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหเปนไปตามท่ี 

สปสช.เขต 13 กําหนด 

 

หมายเหต ุเอกสารแนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล พ.ศ. 2561 

สามารถ Download ไดท่ีเว็บไซต กองโรคปองกันดวยวัคซีน http://dvpd.ddc.moph.go.th  
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Q: สายพนัธุวคัซีนปองกันโรคไขหวดัใหญตามฤดูกาล  

A: เชื้อสายพันธุวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญจะมีความแตกตางกันในแตละป โดยองคการอนามัยโลก
จะเปนผู กําหนดสายพันธุ ของเชื ้อไวรัสไขหวัดใหญที ่จะนํามาผลิตวัคซีน โดยวัคซีนปอ งกัน โรค
ไขหวัดใหญสําหรับซีกโลกใตป 2561 ประกอบดวยไวรัส 3 สายพันธุ ดังนี้ 

- an A/Michigan/45/2015(H1N1) pdm09- like virus 

- an A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus  

- a B/Phuket/3073/2013-like virus 

โดยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_south/en/ 

 

Q: วคัซีนปองกันโรคไขหวดัใหญมคีวามปลอดภยัเพยีงใด โดยเฉพาะในกลุมหญงิตั้งครรภ 

A: มีการใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมานานหลายทศวรรษ และมีการศึกษาหลายการศึกษาท่ีแสดงวาวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญมีความปลอดภัยสูง เชน ขอมูลในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการติดตามผูท่ีไดรับ
วัคซีนภายหลังวัคซีนข้ึนทะเบียนเปนเวลา 15 ป พบวามีการใชวัคซีนในประชาชนมากกวา 750 ลานโดส  
และผลการติดตามดานความปลอดภัยยังคงยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนไดอยางดี และในหลายประเทศ
มีการฉีดวัคซีนอยางแพรหลายตามหางสรรพสินคาท่ัวไป 

สําหรับขอมูลความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภเชนเดียวกัน ถือวามีความปลอดภัยสูง จากการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ใหผลการศึกษาสอดคลองกันวาสามารถใหวัคซีนชนิดนี้
แกหญิงตั้งครรภไดอยางปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอทารกในครรภ (วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมี
ความปลอดภัยสูงใกลเคียงกับวัคซีน dT หรือ TT ท่ีใหบริการปกติในหญิงตั้งครรภ) และขอมูลในประเทศ
ไทยยังไมมีรายงานอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนท่ีรุนแรง ท้ังนี้ สอดคลองกับขอมูลขององคการ
อนามัยโลกท่ีแนะนําใหหญิงตั้งครรภเปนกลุมท่ีอยูในลําดับความสําคัญสูงสุดท่ีควรไดรับวัคซีนและรับรองวา
วัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง 

Q: การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภและเด็กจะไดรับประโยชนในดานใดบาง 

A: หญิงตั้งครรภ 

• ชวยปองกันโรคในหญิงตั้งครรภ (ประสิทธิภาพรอยละ 70 ถึง 90) และปองกันไมใหเกิด

ภาวะแทรกซอนรุนแรงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตซ่ึงสูงกวาคนปกติถึง 6 เทา 

• ภูมิคุมกันจากแมสามารถถายทอดไปยังทารก ทําใหทารกหลังคลอดท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือนมี

ภูมิคุมกันและมีโอกาสปวยนอยลง 

ขอคาํถามในการใหวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญตามฤดูกาล 
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เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป 

• ปองกันการติดเชื้อรุนแรง ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต 

• ปองกันการแพรกระจายโรคจากเด็กกลุมนี้ ไปยังสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูดวยกัน ไมให

เจ็บปวย เชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง เปนตน 

Q: หากฉีดวัคซีนไปแลว มารูภายหลังวาตั้งครรภ จะเกิดผลเสียอยางไร 

A: การต้ังครรภไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีนสามารถใหไดในหญิงตั้งครรภทุกอายุครรภ แตในประเทศไทย

แนะนําใหวัคซีนแกหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภ ตั้งแต 4 เดือนข้ึนไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงตอโรครุนแรงหากติด

เชื้อไขหวัดใหญชวงครรภแก (ยกเวนกรณีมีการระบาดสามารถฉีดไดทุกอายุครรภ) 

Q: ฉีดวัคซีนไปแลว สามารถใหนมบุตรไดหรือไม 

A: สามารถใหนมบุตรได 

Q: เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ยังไมสามารถฉีดวัคซีนได หากมีโรคประจําตัวที่ทําใหเสี่ยงตอการปวยดวยไขหวัด

ใหญอยางรุนแรง เชน เปนโรคปอด โรคหัวใจ จะทําอยางไร 

A: เด็กเล็กมีโอกาสเปนโรคไขหวัดใหญท่ีรุนแรงมากได แตวัคซีนยังไมมีการรับรองใหใชในเด็กอายุต่ํากวา 6 

เดือน ดังนั้นการปองกันไขหวัดใหญท่ีสําคัญในกลุมนี้ คือ การตัดโอกาสท่ีเด็กจะไดรับเชื้อ เชน การแยก

เลี้ยงเด็ก ไมพาไปคลุกคลีกับคนหมูมาก ระวังรักษาสุขอนามัยของผูเลี้ยงดู การฉีดวัคซีนในผูเลี้ยงดู และ

ผูใหญทุกคนในบาน นอกจากนี้พบวาหญิงตั้งครรภท่ีไดรับวัคซีน (ตั้งแตอายุครรภ 4 เดือนข้ึนไป) 

ภูมิคุมกันจากแมสามารถถายทอดสูทารกในครรภและปกปองลูกหลังคลอดประมาณ 6 เดือน 

Q: เด็กที่แข็งแรงดี และอายุมากกวา 2 ป ซึ่งไมไดอยูในกลุมที่กระทรวงฯ จัดหาวัคซีนให ควรไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญหรือไม 

A: การระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีผานมา มักเริ่มมาจากการระบาดในโรงเรียน แลวนําเชื้อไปแพรตอใน

ครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การปองกันเด็กวัยเรียนทุกคนจากการติดเชื้อไขหวัดใหญ จะชวยลดการระบาด

ในชุมชนไดดวย แตเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณจํากัดเพ่ือจัดหาวัคซีนนี้ใหกับประชาชนทุก

กลุมอายุ จึงกําหนดใหกลุมท่ีมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อไขหวัดใหญเปนกลุมเปาหมายหลัก 

สําหรับเด็กอายุมากกวา 2 ป ซ่ึงไมไดอยูในกลุมเสี่ยงท่ีกระทรวงฯ จัดหาวัคซีนใหหากผูปกครองสามารถ

ซ้ือวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกบุตรหลานไดก็จะเปนผลดีท้ังกับตัวเด็กเองและบุคคลใน

ครอบครัวตลอดจนชุมชนท่ีอยูอาศัย วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัย ในเด็กท่ีแข็งแรงดี 

สามารถฉีดวัคซีนไดตลอดป แตชวงท่ีไดประโยชนดีท่ีสุดคือชวงกอนเขาหนาฝน หรือกอนเขาหนาหนาว 

โดยควรฉีดกอนท่ีจะเปดภาคเรียน 
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Q: ถาเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปที่ผานมาแลว จําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซ้ําในปนี้อีก 

หรือไม เพราะอะไร 

A: ผูท่ีเคยฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมาแลว ยังจําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซํ้า เนื่องจาก 

 ภูมิคุมกันโรคจากการฉีดวัคซีน จะลดต่ําลงตามธรรมชาติหลังจาก 1 ป ไปแลว ซ่ึงอาจจะทําให

ปกปองรางกายจากเชื้อไขหวัดใหญไมได 

 กลุมเปาหมายท่ีกําหนด เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญจึง

ควรไดรับการฉีดวัคซีนซํ้า 

 จากผลการศึกษ า เ มื่อป  2 556  พบวา  กลุ ม เปาหมาย ที่ ไดรับ วัคซีนปอ งกัน โรค

ไขหวัดใหญมี Seroconversion rate ตอโรคไขหวัดใหญ 2009 ชนิด A/H1N1 ประมาณรอยละ 

60 - 70 การใหวัคซีนซํ้าในกลุมเปาหมายท่ีเคยไดรับวัคซีนจะชวยกระตุนระดับภูมิคุมกันใหสูงข้ึน 

Q: ผูที่เคยฉดีวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญตามฤดูกาลในปที่ผานมา และเคยมีอาการไข ปวดบริเวณที่ฉีด หรือ

ผื่นคันเปนลมพิษหลังฉีด จะสามารถฉีดซ้ําในปนีไ้ดหรือไม ถาฉีดวัคซีนซ้ําจะมีอาการดังกลาวรุนแรงมาก

ขึ้นหรือไม   

A: สามารถฉีดซํ้าได เพราะอาการไขและปวดบวมบริเวณท่ีฉีดเปนอาการไมรุนแรงท่ีพบได และไมไดเปนขอ

หามในการฉีดวัคซีนดังกลาว นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการท่ีพบไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งท่ี

ฉีด การฉีดซํ้าในปตอมาไมไดทําใหผลขางเคียงมีมากข้ึน อาการไมพึงประสงคดังกลาวสามารถปองกันได

โดยการรับประทานยาพาราเซตามอลหลังไดรับวัคซีน  

สวนอาการลมพิษ หรืออาการรุนแรงหายใจไมออก ที่เกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังฉีดเข็ม

กอน ถือเปนอาการที่เขาขายแพรุนแรง และไมควรฉีดวัคซีนซํ้า แตหากเปนผื่นหรือลมพิษท่ีเกิด

ภายหลังฉีดเปนเวลานานหลายชั่วโมงหรือเปนวันมักไมรุนแรง สามารถใหฉีดวัคซีนซํ้าได อยางไรก็ตามตอง

เฝาสังเกตอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที และเม่ือกลับบานจะตองดูแลอยางใกลชิด

อยางนอย 2 วัน ควรแจงอาการเหลานี้ใหแพทย และเจาหนาที่ทราบกอนฉีดวัคซีน เพื่อจะไดเฝาสังเกต

อาการใกลชิด 

 

  



16 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 
1. รายชื่อและเบอรติดตอประสานการดาํเนนิงานใหบรกิารวคัซนีปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

วคัซนีสาํหรบัประชาชนกลุมเสีย่ง วคัซนีสาํหรบับคุลากรกลุมเสีย่ง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

1) การบริหารจัดการโครงการใหวัคซนีปองกันโรค

ไขหวดัใหญ การกาํกบัติดตาม ประเมนิผลการดาํเนนิ

โครงการใหวคัซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

- นางสาวจารว ี รัตนยศ โทรศัพท 02-141-4272     

โทรศัพทมือถือ 08-4438-1824  

E-mail : Jarawee.r@nhso.go.th 

2) การจดัหาวัคซนีปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

- ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล โทรศัพท 02-143-9754  

โทรศัพทมือถือ 08-5487-5037                       

E-mail : Somruethai.s@nhso.go.th 

3) การกระจายวัคซนีปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

- นางอรทยั สุวราณรักษ (สปสช.)  

โทรศัพทมือถือ 08-4387-8052  

E-mail : Orathai.s@nhso.go.th 

- ภก.กิตติ ระหงส (องคการเภสัชกรรม)   

โทรศัพท 02-590-3188, 02-590-3174  

โทรศัพทมือถือ 08-1384-6079                       

E-mail : r.kitti@hotmail.com  

4) โปรแกรมคยีชดุขอมลูมาตรฐาน 43 แฟม 

    - สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  

      IT helpdesk โทรศัพท  02-141-4200 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

1) การบริหารจัดการและการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนิน

โครงการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

- นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม โทรศัพท 02-590-3196-99 

โทรศัพทมือถือ 08-1702-0065 E-mail : OU056@yahoo.com 

- นางสาวพรนภา  มักกะสัน โทรศัพท 02-590-3196-99 

โทรศัพทมือถือ 08-1389-3425 E-mail :r506_2012@hotmail.co.th 

- นายแพทย ชนิ นั นท สนธิ ไชย  โทรศั พท  02-590-3196-99 

โทรศัพทมือถือ 08-1671-5239 

E-mail : chaninan33@yahoo.com  

- นางสาวธนาพร มานะดี โทรศัพท 02-590-3196-99 

โทรศัพทมือถือ  08-3127-0007 E-mail :tanaporn_@hotmail.com 

กลุมพัฒนางานวัคซีนพื้นฐาน กองโรคปองกันดวยวัคซีน 

2) การจดัหาและการกระจายวคัซนีปองกนัโรคไขหวัดใหญ 

- ภญ. ปยะนาถ เชื้อนาค โทรศัพท 02-590-3222 

โทรศัพทมือถือ 08-4761-7449          

E-mail : indee_indy@msn.com 

- ภก.ขัตติยะ อุตมอาง โทรศัพท 02-590-3222          

โทรศัพทมือถือ 08-0291-3312  

E-mail : kub-2007@hotmail.com  

กลุมบริหารจัดการวัคซีน กองโรคปองกันดวยวัคซีน 

(บริษัทซิลลิค ฟารมา (ติดตามการจัดสงวัคซีน) นางสาวสุพรรษา มั่งมี 

โทรศัพท 02-338-6959, นางเบญ็จา จันทรรุง โทรศัพท 02-338-6948, 

นายธเนศ ชูวัฒนเดช โทรศัพท 02-338-6911,08-1341-7795)  

3) สถานการณและการเฝาระวงัโรคไขหวดัใหญ 

- นางสาวสุทธนนัท สุทธชนะ กลุมพัฒนาระบบเฝาระวงัทาง

ระบาดวทิยา สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท 0-2590-1793  

E-mail :  suthachana@gmail.com 

5) อาการขางเคยีงภายหลงัการไดรบัวคัซนี 

- นางสาวกนกทพิย ทิพยรัตน กลุมพัฒนาระบบเฝาระวงัทาง

ระบาดวทิยา สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท 0-2590-1795 

โทรศัพทมือถือ 08-9821-8016 E-mail : kthiparat@gmail.com 
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2. เอกสารในการใหบริการวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญสาํหรบับคุลากรและประชาชนกลุมเสีย่ง 

2.1 เอกสารแนะนาํความรูเกีย่วกบัวคัซีนปองกันโรคไขหวดัใหญ  
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2.2 แบบคัดกรองการใหบริการวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ 
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3. เอกสารกํากับยา  

3.1 เอกสารกํากบัยาฉบบัภาษาไทย (วคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ)  

 



21 

 

 



22 
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3.2 เอกสารกาํกบัยาฉบบัภาษาองักฤษ (วคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ)  
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4. แบบรายงานผลการใหบรกิารวคัซนีปองกนัโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสขุ ป 2561 

 4.1 แบบฟอรมตวัอยางของทะเบยีนผูรับบรกิารวคัซนีปองกันโรคไขหวดัใหญ 
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4.2 แบบรายงานผลการใหบรกิารวคัซนีปองกนัโรคไขหวดัใหญ  
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5. ตวัอยางใบนําสงวคัซนีและใบปะหนากลองโฟมวคัซนีไขหวดัใหญสาํหรบับคุลากร 
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ตวัอยางใบนําสงวคัซนีไขหวดัใหญสาํหรบับคุลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยางใบปะหนากลองโฟมวคัซนีไขหวดัใหญสาํหรบับคุลากร 


	ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตั้งแต่อาการไข้น้ำมูกไหลจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราป่วยประมาณร้อยล...
	การระบาดของโรคไข้หวัดนกในเอเชียตั้งแต่ ปี 2540 เป็นต้นมา กระตุ้นเตือนให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ หากเกิดการกลายพันธุ์ครั้งใหญ่ (antigenic shift) ที่อาจเกิดการระบาดทั่วโลก การเกิดการร...
	ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและสัตว์จึงต้องป้องกันการผสมข้ามสายพันธุ์ (re-assortment) ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ที่อาจทำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ที่สามารถทำให้เกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไข้หว...
	ข้อมูลจากการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เฉพาะพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – เดือนธันวาคม 2560 เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบมากในปี พ.ศ.2558 คือ ไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) ในปี 2559 เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบมากคือ ไข้หวัดใหญ่ชน...
	สำหรับในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 13 มีนาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 29,324 ราย อัตราป่วย 44.82 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.00  ต่อประชากรแสนคน ซึ่งผู้ป่วยยังต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ภาคที่มีอัต...
	ตามคำแนะนำการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้

