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แนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2561
โดย กรมควบคุมโรค และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไวรัสไขหวัดใหญเปนสาเหตุที่สําคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบไดบอยใน
ประชากรทุกกลุมอายุ อาการแสดงมีตั้งแตอาการไขน้ํามูกไหลจนถึงภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เชน ปอดบวม
สมองอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปวยประมาณรอยละ 10-20 ของประชากรกลุม
หญิ ง ตั้ ง ครรภ เด็ ก เล็ ก ผู สู ง อายุ ผู มี โ รคเรื้ อ รั ง และผู ที่ เป น โรคอ ว น มี ค วามเสี่ ย งต อ การเจ็ บ ป ว ยและ
เกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง จากขอมูลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาและผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยคาด
ประมาณจํ า นวนผู ป ว ยโรคไข ห วั ด ใหญ ทั้ ง ประเทศได 700,000 - 900,000 รายต อ ป และมี ผู ป ว ยที่ มี
ภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ปอดบวม ตองรับไวในโรงพยาบาลประมาณ 12,575-75,801 รายตอปอัตราปวย
ตายของโรคไขหวัดใหญที่มีภาวะแทรกซอนสูงถึงรอยละ 2.5 โดยกลุมหญิงตั้งครรภมีอัตราตายจากโรคไขหวัด
ใหญสูงถึง 0.71 ตอแสนประชากร กลุมผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรังมีอัตราตายจากโรคไขหวัดใหญสูงถึง 0.35
ตอแสนประชากร ซึ่งกอใหเกิดความสูญเสียในดานเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 913 - 2,453 ลานบาทตอป โดย
ครึ่งหนึ่งเปนคาใชจายที่ตองสูญเสียไปในการรักษาพยาบาล
การระบาดของโรคไข หวั ดนกในเอเชี ยตั้ งแต ป 2540 เป นต นมา กระตุ นเตื อนให ทุ กประเทศทั่ วโลก
ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองเตรียมความพรอมรับมือการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ หากเกิดการกลายพันธุครั้ง
ใหญ (antigenic shift) ที่อาจเกิดการระบาดทั่วโลก การเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญที่ผานมาแต ล ะครั้ ง
มีผูป วยและผู เสี ยชีวิตจํานวนมาก เช น การระบาดของไข หวัดใหญสเปน เมื่อป 2460 มี ผูเสี ยชีวิตทั่วโลกถึง
20-40 ลานคน ตอมาในป 2552 ไดเกิดการระบาดของโรคไขห วัด ใหญช นิดA H1N1 2009 ในประเทศ
ไทย แมจ ะมีค วามรุน แรงนอ ยกวา ไขห วัด ใหญส เปน แตก ็ทํ า ใหม ีผู ป ว ยจํ านวนหลายหมื่ น คน และมี
ผูเสียชีวิตกวา 200 คน
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขหวัดนกทั้งในคนและสัตวจึงตอง
ปองกันการผสมขามสายพันธุ (re-assortment) ระหวางเชื้อไขหวัดใหญและไขหวัดนก ที่อาจทําใหเกิดเชื้อ
ไขหวัดใหญ กลายพันธุที่สามารถทําใหเกิดโรครุนแรงเหมือนเชื้อไขหวัดนกแตสามารถแพรกระจายระหวาง
บุคคลไดดีเหมือนเชื้อไขหวัดใหญ โดยจัดใหมีการใหวัคซีนไขหวัดใหญในบุคลากรสาธารณสุข และผูทําหนาที่
กําจัดสัตวปกเพื่อการควบคุมโรคไขห วัดนกปล ะ 4 แสนโดส เพื่อลดโอกาสที่บุคคลเหลานี้จะติดเชื้อไขหวัดใหญ
และไขหวัดนกในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดการผสมขามสายพันธุของไข ห วั ด ใหญ แ ละไข ห วั ด นก และ
การให วั ค ซี น ไข ห วั ด ใหญ ใ นบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ยั ง ช ว ยป อ งกั น การแพรกระจายโรคภายในสถานพยาบาล
จากบุคลากรไปยังผูปวยที่มารับบริการ และระหวางบุคลากรดวยกันอีกดวยนอกจากการใหวัคซีนไขหวัดใหญ
ในบุคลากรสาธารณสุขแลว ภาครัฐยังมีแผนใหบริการวัคซีนแกประชาชนกลุมเสี่ยง การใหวัคซีนปองกันโรค
สามารถชวยให ประชาชนสรางภูมิตานทานตอโรค ลดการป วยและเสียชีวิต ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสังคม
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สถานการณของโรคไขหวัดใหญหลังจากเริ่มใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตั้งแตป 2552 เปนตนมา
อัตราปวยไดลดลงทุกป แตสถานการณของโรคไขหวัดใหญในป 2560 ที่ผานมาพบผูปวยเพิ่มสูงขึ้นเกินกวา
คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง เกิดการระบาดเปน 2 ชวง ไดแก ระลอกแรกในชวงตนป และระลอกที่สองในชวง
ปลายปที่มีจํานวนผูปวยเพิ่มสูงขึ้นมาก มีรายงานผูปวยจํานวน 196,765ราย คิดเปนอัตราปวย 300.74 ตอ
ประชากรแสนคน จํานวนผูปวยสูงกวาป พ.ศ. 2559 ประมาณ 1.17 เทา มีผูเสียชีวิต 55 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.08
ตอประชากรแสนคน โดยกลุมอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ 65 ปขึ้นไป รองลงมาคือ อายุ 55 - 64 ป อายุ
35 - 44 ป และ 45 - 54 ป ตามลําดับ อัตราปวยตายเทากับรอยละ 0.03 ในกลุมผูเสียชีวิต สาเหตุสวนใหญ
เกิดจากจากเชื้อไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1 (2009) รองลงมาเปนไขหวัดใหญชนิด A(H3N2) ปจจัยเสี่ยง
ของผูเสียชีวิตไดแก ผูที่มีโรคเรื้อรัง และผูที่อายุมากกวา 65 ปที่มีโรคประจําตัว การเกิดโรคไขหวัดใหญจําแนก
ตามกลุมอายุพบวา สวนใหญพบผูปวยอยูในกลุมอายุ 0 - 4 ป มีอัตราปวยสูงสุด คือ 937.38 ตอประชากรแสน
คน รองลงมาคื อ กลุ มอายุ 5 - 9 ป มี อั ตราปว ย 781.48 ต อประชากรแสนคน และกลุ มอายุ 10 - 14 ป
มีอัตราปวย 478.41 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมผูปวยที่มีอัตราปวยสูงจะอยูในชวงวัย
เด็กและวัยเรียน จึงตองมีการใหความสําคัญตอการปองกันควบคุมโรคในกลุมเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกัน
ของคนหมู ม ากมากขึ้ น และพื้ น ที่ ระบาดส ว นใหญ พ บวาภาคกลางมีอัตราปว ยสูงที่สุดเท ากับ 585.27 ต อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคื อ ภ าคเหนื อ อั ต ราป ว ย 327.55 ต อ ประชากรแสนคน และภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนืออัตราปวย 224.95 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ
ขอมูลจากการเฝาระวังเชื้อไวรัสไขหวัดใหญเฉพาะพื้นที่ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ตั้งแตเดือน
มกราคม 2558 – เดือนธันวาคม 2560 เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ที่พบมากในป พ.ศ.2558 คือ ไขหวัดใหญ ชนิด
A(H3N2) ในป 2559 เชื้ อไวรัสไขหวัดใหญที่พบมากคือ ไขหวัดใหญ ชนิด A(H1N1)pdm2009 และป 2560
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ที่พบมากคือ เชื้อไขหวัดใหญ ชนิด A(H3N2) รองลงมาเปนเชื้อไขหวัดใหญชนิด B และ
ไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุ H1 (2009) ที่มีการระบาด หากจําแนกอัตราปวยและอัตราตายตามกลุมอายุ
ตั้งแตป 2554 - 2558 พบวา อัตราปวยและอัตราตายสูงสุดในเด็กกลุมอายุ 0 - 4 ป รองลงมาเปนกลุมอายุ 5-9 ป และ
กลุมอายุ 10- 14 ปตามลําดับ
สําหรับ ในป 2561 ขอมูล ตั้ งแตวัน ที่ 1 มกราคม – 13 มีน าคม 2561 มี รายงานผูป วยทั่ วประเทศ
จํานวน 29,324 ราย อั ตราป วย 44.82 ต อประชากรแสนคน มีผูเสีย ชีวิต 1 ราย คิดเปน อัตราตาย 0.00
ตอประชากรแสนคน ซึ่งผูปวยยังต่ํากวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุด 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
• บุคลากรที่มีความเสีย่ งตอการสัมผัสโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล และไขหวัดนก ซึ่งบุคลากรกลุมนี้อาจเปน
ผูแพรโ รคตอไปยังผูมีความเสี่ยงตอโรคสูง และ/หรือเปนผูที่เสี่ย งตอการติดเชื้อไขห วัดใหญตามฤดูกาล
และไขหวัดนกพรอมๆ กัน ซึ่งอาจกอใหเกิดการกลายพันธุของเชื้อไขหวัดนกได ไดแก
o แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทํางานในหอผูปวย และตึกผูปวยนอกรวมถึง
นักศึกษาฝกงานในแตละวิชาชีพ
o เจาหนาที่สาธารณสุขที่ทําหนาที่ในการสอบสวนควบคุมโรค
o เจาหนาที่และอาสาสมัครทําลายซากสัตวปก และสัตวอื่นที่สงสัยติดเชื้อไขหวัดนก
o เจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ

ในกลุ ม บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข จะได รั บ การจั ด สรรวั ค ซี น จากกรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข
• ประชาชนกลุมเสี่ยงที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ประกอบดวย
o หญิงตั้งครรภ อายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป*
o เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปทุกคน* (หมายถึง กลุมเด็กที่มีอายุตั้งแต 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ป
11 เดือน 29 วัน)
o ผูมีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยู
ระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน*
o บุคคลที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป ทุกคน*
o ผูพิการทางสมองที่ชวยเหลือตนเองไมได
o โรคธาลัสซีเมียและผูที่มีภูมิคุมกันบกพรอง (รวมผูติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
o โรคอวน (น้ําหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมตอตารางเมตร)

* ในประชาชนกลุมเสี่ยงจะไดรับการจัดสรรวัคซีนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับ
ประชาชนกลุมเปาหมายที่เหลือใหพิจารณาตามความเหมาะสม
2. กําหนดชวงเวลาการรณรงค
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2561ถึง 31 สิงหาคม 2561
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โดย 2 เดือนแรกเปนชวงที่มีการรณรงคแบบเขมขนในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก ทั้งนี้
การรณรงคอาจมีความจําเปนตองดําเนินงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากกลุมเปาหมายประกอบดวยหลายกลุมวัย
และมีกลุมวัยทํางานดวย
อยางไรก็ตาม แตละพื้นที่สามารถปรับระยะเวลายืดหยุนใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ได แตไมควร
ทอดระยะเวลาการรณรงคใหยาวเกินไป เนื่องจาก จะทําใหเกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอื่นๆ
3. เปาหมายของโครงการ
ผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80
(เชิง Performanceหรือผลการปฏิบัติงาน)

สําหรับในกลุม เสีย่ งใหเนนความสําคัญของการใหบริการในกลุมหญิงตั้งครรภ และ เด็กอายุ 6 เดือน

ถึง 2 ป เนื่องจากหญิงตั้งครรภเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการปวยรุนแรงและการเสียชีวิตมากกวาคนปกติถึง
6 เทา หากเกิดภาวะแทรกซอนในระหวางตั้งครรภทําใหคลอดกอนกําหนดและกระทบตอทารกในครรภถึงขั้น
เสียชีวิตได รวมทั้งภูมิคุมกันจากแมยังสามารถถายทอดไปยังทารกปองกันการปวยไดในทารกหลังคลอดที่อายุ
นอยกวา 6 เดือน สําหรับกลุมเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซอน
รุนแรงเชนกัน และเปนสาเหตุใหตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้ การใหวัคซีนในกลุมเด็กเล็กจะชวย
ปองกันการนําโรคไปแพรกระจายแกสมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อและมีภาวะแทรกซอนที่
รุนแรงได และจากการดําเนินงานที่ผานมา พบวาผลการใหบริการในกลุมดังกลาวมีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบ
กลับกลุมเสี่ยงอื่นๆ
ในกรณีที่มีกลุมเสี่ยงอื่น ประสงคขอรับบริการ ใหพิจารณาฉีดวัคซีนตามความเหมาะสม

การเตรียมการกอนใหวัคซีน
1. สํารวจกลุมเปาหมายที่อยูในพื้นทีร่ ับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขาย
โรงพยาบาลตองสํารวจกลุมเปาหมายที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขายเพื่อวางแผนให
วัคซีนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรการมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตองเปนไปดวยความสมัครใจ
ของกลุมเปาหมาย หลังจากที่ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ วัคซีน รวมถึงประโยชนและภาวะแทรกซอนที่อาจ
เกิดขึ้นไดจากการฉีดวัคซีน การใหบริการวัคซีนตองยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนผูรับวัคซีนเปนสําคัญ
อนึ่งการเตรียมการและการใหบริการวัคซีนที่ตองดําเนินการภายในชวงเวลาอันสั้น อาจมีปญหาและขอจํากัด
ทั้งในดานสถานบริการและประชาชนกลุมเปาหมาย ขอใหโรงพยาบาลพิจารณาจัดบริการดวยความยืดหยุนให
สอดคลองกับสภาวะดานระบบบริการสาธารณสุข ประชาชนและสภาวะแวดลอมเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
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ทั้งนี้ขึ้นกับการบูรณาการในการจัดบริการใหวัคซีนภายใตระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health
System)/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (District Health Board: DHB) โดยขอให
ปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการวัคซีนอยางเครงครัด
กรณีใหบริการกลุมโรคเรื้อรังที่ไมสามารถควบคุมอาการได และกลุมหญิงตั้งครรภที่มีภาวะครรภเสี่ยง
สูงหรือเคยมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ ควรปรึกษาแพทยกอนใหบริการ
3. การจัดเตรียมอุปกรณวคั ซีนและระบบลูกโซความเย็น
3.1 การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณระบบลูกโซความเย็นใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ปกติ ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
3.2 การสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
3.2.1 วั ค ซี น ป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ สํ า หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข
ดําเนินการโดยกองโรคปองกันดวยวัคซีนโดยจะมีการจัดสงวัคซีนให 2 รอบ รอบแรก
จะจั ดส งระหว างวั น ที่ 17 - 23 เมษายน 2561 และรอบสองจะจั ดส งระหว างวั น ที่
30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 (เฉพาะหนวยงานที่มีการจัดสง 2 รอบ) การสงในแตละ
รอบจะเรงดําเนินการใหไดมากที่สุดในชวง 5 วันแรก ซึ่งวัคซีนปองกันโรคไขหวัด
ใหญสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่จัดสงใหในป 2561 หนากลอง
วัคซีนและในใบนําสงจะระบุคาํ วา “วัคซีนไขหวัดใหญสําหรับบุคลากร” เพื่อปองกัน
การสั บ สนกั บ วั คซี น ป อ งกัน โรคไขห วัดใหญ สําหรับ ประชาชนกลุ มเสี่ย งดังแสดง
ตัวอยางในภาคผนวกที่ 5 และดําเนินการจัดสงโดยบริษัทซิลลิค ฟารมา
3.2.2 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยง ดําเนินการโดยสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังนี้
1) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดสงเปาหมายป 2561 ระดับเขต
พรอมสรุปผลการดําเนินงานใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2560 ใหสปสช.เขต เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับการปรึกษาหารือกับสสจ.และหนวยบริการ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561
2) สปสช.เขต ประสานกั บสสจ. เพื่ อขอความร วมมื อจั ดสรรเป าหมายสู พื้ นที่
ระดั บจังหวัด และพิ จารณาจั ดสรรเป าหมายและปริมาณวัคซีนลงสูหนวย
บริ การ สปสช.เขต ส งยื น ยั น ปริ มาณการจั ด สรรวั คซี น รายหน วยบริ การ
ดังกล าว เป น Electronic file (.xlsหรือ .xlsx) มายังสํานั กสนั บสนุ นระบบ
บริการปฐมภูม,ิ E-Mail : jarawee.r@nhso.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
3) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการควบคุมโรค เสนอแนะใหหนวยบริการ
จั ด ทํ าแผนเร งรั ด การให บ ริ ก ารในช ว ง 2 เดื อ นแรก (1 มิ ถุ น ายน – 31
กรกฎาคม 2561) และเก็บตกใน 1 เดือนหลัง (1 – 31 สิงหาคม 2561) ซึ่ง
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หนวยบริการจะไดรับวัคซีนครบตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร ภายใน 3 รอบ
โดยบริษัทดีเคเอสเอช เปนผูดําเนินการจัดสงวัคซีน ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนการจัดสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
จํานวนวัคซีนทีส่ ง (โดส)
ลําดับ
1
2
3
4
5

วัคซีนสําหรับ

รอบในการจัดสง

ระยะเวลาทีส่ ง ถึงหนวย
บริการภายใน

รอบที่ 1
23 เม.ย.61
รอบที่ 2
7 พ.ค. 61
รอบที่ 1
พ.ค. 61
ประชาชนกลุมเสี่ยง
รอบที่ 2
พ.ค. 61
(3.4 ลานโดส)
รอบที่ 3
มิ.ย.61
รวมวัคซีนทีจ่ ดั สงใหหนวยบริการ จํานวน 3,700,000 โดส
บุคลากรกลุมเสี่ยง
(3 แสนโดส)

3.3

Single Dose
184,894
115,106
1,000,000
950,000
2,250,000

Multiple
Dose(4 dosesvial)
1,450,000
1,450,000

การเตรียมอุปกรณที่จาํ เปนในการใหบริการ
อุปกรณที่จําเปนในการใหบริการวัคซีน ไดแก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร กระติก
สํ า หรั บ ใส วั ค ซี น สํ า ลี แอลกอฮอล ยาแก ป วดลดไข และควรจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ ช ว ยชี วิ ต
(Emergency Kits) ตามมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในกรณีที่มีการรณรงคนอกสถาน
บริการ ซึ่ง Emergency kits อาจไมเพียงพอ สถานบริการที่รับผิดชอบควรจัดเตรียมอุปกรณ
กูชีพเบื้องตน ไดแก Adrenaline ชุดอุปกรณสําหรับใหสารน้ํา (IV fluid set) และสารน้ํา (IV
fluid for resuscitation, Normal saline หรือ Ringer’s lactated solution) ให มี ไว
ประจําทุกจุดที่ใหบริการ และมีแนวทางการประสานรถพยาบาลที่มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
กูชีพพรอมใหการดูแลรักษาผูปวย ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

4. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อความสะดวกในการใหบริการ ขอใหเจาหนาที่จัดทําแผนการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแก
กลุมเปาหมายโดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ใหวัคซีน ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม
2561 โดยขอใหหนวยบริการจัดทําแผนการรณรงคแบบเขมขนเชิงรุกใน 2 เดือนแรกเปนชวงที่มีการรณรงค
แบบเขมขนในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก ทั้งนี้การใหบริการแตละครั้ง ขอใหนัดกลุมเปาหมาย
รวมกันใหมากที่สุดเพื่อลดอัตราสูญเสียของวัคซีน
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5. ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ของตนเองรับทราบเรื่องการใหวัคซีน โดยผานชองทางตาง ๆ
การประชาสั ม พั น ธ ต อ งดํ าเนิ น การต อ ประชาชนกลุ ม เป า หมายให มี ค วามเข า ใจว า “วั ค ซี น เป น
เครื่องมือที่มีประโยชนในการปองกันโรค แตเนื่องจากจัดหาวัคซีนไดจํานวนจํากัดจึงไมสามารถจัดใหประชาชน
ทุ ก คนได ” และต อ งให ข อ มู ล ภาวะแทรกซ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ได รั บ วั ค ซี น ถึ ง แม ว า โอกาสเกิ ด
ภาวะแทรกซอนที่รุนแรงจะมีนอยมากก็ตาม ทั้งนีข้ อใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการใหวัคซีน โดยเนน

ในหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป

การปฏิบัติงานในวันรณรงค
1. การเตรียมการกอนใหวัคซีน
1.1 จัดเตรียมอุปกรณใหเพียงพอและพรอมใชงาน ไดแก วัคซีน อุปกรณฉีดยา อุปกรณกูชีพเบื้องตน
แบบบันทึกขอมูล แบบคัดกรอง เอกสารแนะนําความรู และอื่นๆ
1.2 กําหนดผังจุดบริการใหมีเพียงพอและสะดวกตอการปฏิบัติงาน
1.3 ผู ให วัคซี น ควรผ า นการอบรมมี ป ระสบการณ ในการใหวัคซีน และไดท บทวนแนวปฏิ บัติของ
โครงการจนเขาใจดีแลว
2. ตรวจสอบวาผูร บั บริการอยูใ นกลุม เปาหมายหรือไมถา เปนกลุมเปาหมายดังกลาวแลวมีขอหามการใหวัคซีน
หรือไม
ขอหามในการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญไดแก
- มีประวัติแพไขไกอยางรุนแรง**
- เคยแพวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญรุนแรง หรือแพสารประกอบอื่นๆ ในวัคซีนอยางรุนแรง**
- กําลังมีไขหรือกําลังเจ็บปวยเฉียบพลัน
- เพิ่งหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลันมาไมเกิน 7 วัน
- เพิ่งมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไมเกิน 14 วัน
- ยังมีโรคประจําตัวเรื้อรังที่มีอาการกําเริบ เชน เจ็บแนนหนาอก ใจสั่น หอบเหนื่อย หรือ
ยังควบคุมอาการของโรคไมได
- ขณะตั้ ง ครรภ นี้ มี ภ าวะครรภ เสี่ ย งสู ง เช น มี ภ าวะ Toxic goitter, Pre-eclampsia,
Eclampsia หรือ เคยมี ภาวะแทรกซอนจากการตั้ งครรภ (หากมีความประสงค จะรับ
วัคซีนใหปรึกษาแพทยที่ดูแล)
**อาการแพอยางรุน แรง เชน หายใจไมสะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว
ออนเพลีย หัวใจเตนเร็ว หรือเวียนศีรษะ
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ขอแนะนํา
สําหรับบริบทประเทศไทย แนะนําใหบริการแกหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ ตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้
เพื่อใหปองกันทารกหลังคลอดไดในระยะเวลานานขึ้น อยางไรก็ตาม องคการอนามัยโลกไดแนะนําใหบริการ
แกหญิงตั้งครรภไดทุกอายุครรภ รวมถึงหญิงตั้งครรภที่มีภาวะครรภเสี่ยงสูง หรือเคยมีภาวะแทรกซอนจากการ
ตั้งครรภ
ใหผูรับบริการกรอกขอมูลในแบบสอบถามผูมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลให
ครบถวน และใหเจาหนาที่ตรวจสอบซ้ําแลวเก็บไวที่สถานบริการ
หากผูรับบริการมีไข หรือมีอาการเจ็บปวยที่อาการไมนาวางใจ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปกอนอยาง
นอย 1 สัปดาห จนกวาจะเปนปกติหรือโรคประจําตัวมีอาการคงที่ควบคุมได
ทั้งนี้หากมีขอสงสัยใหปรึกษาแพทยในโรงพยาบาลกอนการฉีดวัคซีนทุกครั้ง
3. ชี้แจงใหผูรับบริการทราบถึงความจําเปน ประโยชนของการใหวัคซีนและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดและ
ใหผูรับบริการพิจารณาตัดสินใจในการรับบริการ
ก อนการให บ ริ การต อ งแจ งให ผู รั บ บริ การทราบข อ มู ล ตามเอกสารข อความรู เรื่ องวั ค ซี น ป อ งกั น
โรค ไข ห วั ด ให ญ เมื่ อ ได รั บ ทราบเหตุ ผ ลความจํ า เป น รวมทั้ งภาวะแทรกซ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แล ว ให เวลา
ผูรับบริการตัดสินใจในการรับวัคซีนโดยสมัครใจไมเรงรัดเวลาในการรับวัคซีน โดยผูรับบริการอาจมาขอรับวัคซีน
ภายหลังได
4. ฉีดวัคซีนใหกับประชาชนกลุมเปาหมายทีต่ องการรับวัคซีน
วิธีการฉีด
• ฉีด เขากลามเนื้ อ (Intramuscular route: IM) ในผูใหญ ฉีด ที่ บ ริเวณต นแขนและในเด็กเล็กฉี ด
ที่หนาขา
• การฉีดวัคซีนใหปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกประการ
ขนาดวัคซีน
• ผูใหญและเด็กอายุ 3 ปขึ้นไป
ฉีดขนาดโดสละ 0.5 ซีซี
• เด็กอายุต่ํากวา 3 ป
ฉีดขนาดโดสละ 0.25 ซีซี
(ในกรณีที่หนวยบริการไดรับวัคซีนแบบ Prefill syringe สามารถฉีดวัคซีนใหแกเด็กอายุต่ํากวา 3 ปในขนาดเต็มโดส
ผูใหญ คือ 0.5 ซีซี ได)
จํานวนเข็มที่ฉีด
• เด็กตั้งแต 9 ปขึ้นไปและผูใหญ ฉีดจํานวน 1 เข็ม
• เด็กต่ํากวา 9 ปที่ไมเคยไดรับ วัคซีน ปองกัน โรคไขหวัดใหญมากอน ในปแรกตองฉีด จํานวน 2
เข็ม (หางกัน 4 สัป ดาห) และในปตอไป ใหฉีดปละ 1 เข็มทั้งกรณีที่เปนวัคซีนสายพันธุเดียวกัน
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หรือเปลี่ยนสายพันธุในวัคซีน (หากในปแรกไดฉีดไปเพียง 1 เข็มในปถัดมาใหฉีด 2 เข็ม จากนั้นจึง
ฉีดตอปละ 1 เข็มตามปกติ)
5. การดูแลรักษาวัคซีนในขณะใหบริการ
• ควรใหบริการในที่รม
• เก็บวัคซีนในกระติกหรือกลองโฟมที่มีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
• วางขวดวัคซีนใหตั้งตรง
• หามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ Icepack หรือน้ําแข็งโดยตรง
• หามปกเข็มคาขวดวัคซีน ในระหวางรอบริการ
• หลังเปดใชแลวไมควรเก็บไวนานเกิน 8 ชั่วโมง
• เปดกระติกเทาที่จําเปนเทานั้นและปดฝาใหสนิท
6. ใหผูรับวัคซีนพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายหลังฉีดวัคซีนในบริเวณที่จัดเตรียมไวใหบริการ
เพื่อสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได เพราะอาการแพที่รุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30
นาทีหลังฉีดวัคซีน อาการที่สังเกตไดแก อาการคันที่ผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก วิงเวียน ใจสั่น
เปนลม เหงื่อออก ชีพจรเบา ช็อก เปนตนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ/บุคลากรพรอมในการรักษาแกไขอาการ
ไดทันทวงที

อาการไมพึงประสงคของวัคซีนที่ไมรุนแรง (ประมาณรอยละ1 - 10) ไดแก อาการเฉพาะที่ เชน ปวด
บวม แดง จ้ําเลือด สวนอาการทั่วไป เชน ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ไขต่ําๆ มักหายไดเองภายใน1-3
วัน และบรรเทาอาการไดดวยยาแกปวดลดไข (เชนพาราเซตามอล)

อาการไมพึงประสงคของวัคซีนที่รุนแรงพบไดนอยมาก ต่ํากวา 1 ใน 100,000 ไดแก อาการแพ
รุนแรง ไขสูงแลวชัก ปากเบี้ยว กลามเนื้อออนแรง สับสน เปนตน

อาการแพอยางรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน สวนใหญมีผื่นลมพิษขึ้น
ตามตัว คันที่ผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก ชีพจรเบา ช็อกปวดทอง
7. แจงใหผูรับวัคซีนทราบสถานที่และวิธีติดตอสถานบริการ
ผู ให บ ริ การควรแจ งสถานที่ แ ละวิ ธีก ารติด ตอ สถานบริก ารในกรณี ท่ี เกิด เหตุ การณ ไม พึ งประสงค
ภายหลังไดรับวัคซีนใน 4 สัปดาห และในกรณีที่เกิดเหตุการณไมพึงประสงคใหผูเกี่ยวของดําเนินการสอบสวน
ตามแนวทางที่สํานักระบาดวิทยากําหนดรวมถึงการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนตามสมควรและทันทวงที
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การปฏิบัติงานหลังรณรงค
1. การบันทึกผลการรณรงค
1.1 การบันทึกผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญจําแนกไดตามหนวยงาน ดังนี้
(1) สถานบริการภาครัฐแตละแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหรายงานผลการใหบริการวัคซีน
ผานฐานขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม) ในแฟมงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร โดยควรตรวจสอบรหัสวัคซีนไขหวัดใหญที่ใชใน
การบันทึกและการสงออกขอมูลใหตรงกับรหัสวัคซีนในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กระทรวงสาธารณสุข
ป งบประมาณ 2561 ซึ่ งขอให ใช เลขรหั ส วัค ซี น 815 และรหั ส ICD-10-TM ให ใช Z25.1 ที่ ผานโปรแกรม
OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/) และหากกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบไปรับ
บริการวัคซีนไขหวัดใหญ ณ สถานบริการอื่น ขอใหติดตามวันที่ไดรับวัคซีนมาบันทึกในฐานขอมูลที่เปนการ
ได รั บ วั คซี น จากสถานบริ การอื่ น เพื่ อ ประโยชน ในการตรวจสอบและติดตามการได รับ วั คซี น ภายในเดื อน
กันยายน 2561
(2) หนวยบริการ/สถานบริการ หนวยบริการภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยบริการ
เอกชนในระบบ UC ขอให ร ายงานผลการให บ ริ ก ารวั ค ซี น ป อ งกั น โรคไข ห วั ด ใหญ ต ามฤดู ก าล 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 ขอให รายงานผลการใหบริการวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2561 รายบุคคล ในโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค BBPDS
(Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในเดือนตุลาคม 2561
1.2 การติดตามประเมินผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
สวนกลาง โดยกองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
จะติดตามผลการใหบ ริการผานฐานขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
(43 แฟ ม ) ในแฟ ม งานสร า งเสริ ม ภู มิ คุ ม กั น โรคของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร แ ละขอให สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดรวบรวมผลการใหบริการแตละกลุมเปาหมายจากสถานบริการทุกแหงที่ไดรับการจัดสรร
วัค ซีน ปอ งกัน โรคไขห วัด ใหญส งใหสํ านั กงานป องกั นควบคุ มโรคเขต ทุ ก 2 สั ปดาห เพื่ อรายงานขอมู ลผ าน
website ของกรมควบคุมโรค http://support.ddc.moph.go.th/gcd_vaccine_report/
สําหรับการใหบริการปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หลังใหวัคซีน
เสร็จ สิ้น ประมาณ 2 สัป ดาห ขอให สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมรายงานผลการใหบ ริการสงให
สํานักงานปองกัน ควบคุมโรค (สคร.) สําหรับ หน วยบริการในกรุงเทพมหานครขอใหสํานักอนามัย สํานัก
การแพทย และหนว ยบริการในกรุงเทพมหานครที่ อยูทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุขรวบรวม
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รายงานผลการใหบริการสงใหสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ตามแบบรายงานผลการใหบริการ
ปองกัน โรคไขห วัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่จัด สงไปพรอมกัน กับ หนั งสือแจงการ
ดําเนินงานใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หรือใน
ภาคผนวกที่ 4 นีว้ ัตถุประสงคเพือ่ ใชตดิ ตามผลการใหวคั ซีนและวางแผนการจัดสรรวัคซีนในบุคลากรกลุมเสี่ยง
ใหเหมาะสมกับจํานวนกลุมเปาหมายยิ่งขึ้นในปถัดไป
2. การติดตามใหวคั ซีนแกกลุม เปาหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขตพื้นที่บริการควรตรวจสอบประชากรกลุมเปาหมายที่มีรายชื่อตามทะเบียน
สํารวจและยังไมไดรับบริการ วางแผนติดตามและดําเนินการเก็บตกใหวัคซีนภายใน 1 เดือน หลังชวงที่มีการ
ใหบริการแบบเขมขน หรือตามแผนปฏิบัติการของแตละพื้นที่
3. การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน
การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน ป 2561 มีหลักเกณฑและอัตราการจายตามแนวทางการบริหาร
การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2561 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยการ
บริหารงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบริการพื้นฐานที่จัดสรรให
หนวยบริการใน 76 จังหวัด ไดเหมารวมอยูในงบบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแลว สวนหนวยบริการ
ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กทม. การจายงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหเปนไปตามที่
สปสช.เขต 13 กําหนด
หมายเหตุ เอกสารแนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล พ.ศ. 2561
สามารถ Download ไดที่เว็บไซต กองโรคปองกันดวยวัคซีน http://dvpd.ddc.moph.go.th
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ขอคําถามในการใหวคั ซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล
Q: สายพันธุว คั ซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล
A: เชื้อ สายพัน ธุวัค ซีน ปอ งกัน โรคไขห วัด ใหญจ ะมีค วามแตกตา งกัน ในแตล ะป โดยองคก ารอนามัย โลก
จะเปน ผู กํา หนดสายพัน ธุ ข องเชื้อ ไวรัส ไขห วัด ใหญที ่จ ะนํ า มาผลิต วัค ซีน โดยวั ค ซี น ป อ งกั น โรค
ไข ห วั ด ใหญ สํา หรั บ ซี ก โลกใต ป 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
โดยสามารถศึกษาข อมูลเพิ่ มเติ มได ที่
http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_south/en/
Q: วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมคี วามปลอดภัยเพียงใด โดยเฉพาะในกลุม หญิงตั้งครรภ
A: มีการใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมานานหลายทศวรรษ และมีการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงวาวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญมีความปลอดภัยสูง เชน ขอมูลในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการติดตามผูที่ไดรับ
วั คซี นภายหลั งวั คซี นขึ้ นทะเบี ยนเป นเวลา 15 ป พบว ามี การใช วั คซี นในประชาชนมากกว า 750 ล านโด ส
และผลการติดตามดานความปลอดภัยยังคงยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนไดอยางดี และในหลายประเทศ
มีการฉีดวัคซีนอยางแพรหลายตามหางสรรพสินคาทั่วไป
สําหรับขอมูลความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภเชนเดียวกัน ถือวามีความปลอดภัยสูง จากการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ใหผลการศึกษาสอดคลองกันวาสามารถใหวัคซีนชนิด นี้
แกห ญิงตั้งครรภไดอยางปลอดภัย และไมมีผ ลกระทบตอทารกในครรภ (วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมี
ความปลอดภัยสูงใกลเคียงกับวัคซีน dT หรือ TT ที่ใหบริการปกติในหญิงตั้งครรภ) และขอมูลในประเทศ
ไทยยั งไม มีรายงานอาการขางเคี ยงภายหลังได รับ วัคซี นที่ รุนแรง ทั้งนี้ สอดคล องกั บข อมูลขององค การ
อนามัยโลกที่แนะนําใหหญิงตั้งครรภเปนกลุมที่อยูในลําดับความสําคัญสูงสุดที่ควรไดรับวัคซีนและรับรองวา
วัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง
Q: การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภและเด็กจะไดรับประโยชนในดานใดบาง
A: หญิงตั้งครรภ
• ช ว ยป อ งกั น โรคในหญิ งตั้ งครรภ (ประสิ ท ธิภ าพรอ ยละ 70 ถึ ง 90) และป อ งกั น ไม ให เกิ ด
ภาวะแทรกซอนรุนแรงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตซึ่งสูงกวาคนปกติถึง 6 เทา
• ภูมิคุมกันจากแม สามารถถ ายทอดไปยังทารก ทํ าให ทารกหลังคลอดที่ มีอายุต่ํ ากวา 6 เดื อนมี
ภูมิคุมกันและมีโอกาสปวยนอยลง
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เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป
• ปองกันการติดเชื้อรุนแรง ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต
• ปองกันการแพรกระจายโรคจากเด็กกลุมนี้ ไปยังสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูดวยกัน ไมให
เจ็บปวย เชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรคเรื้อรัง เปนตน
Q: หากฉีดวัคซีนไปแลว มารูภายหลังวาตั้งครรภ จะเกิดผลเสียอยางไร
A: การตั้งครรภไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีนสามารถใหไดในหญิงตั้งครรภทุกอายุครรภ แตในประเทศไทย
แนะนําใหวัคซีนแกหญิงตั้งครรภที่มีอายุครรภ ตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงตอโรครุนแรงหากติด
เชื้อไขหวัดใหญชวงครรภแก (ยกเวนกรณีมีการระบาดสามารถฉีดไดทุกอายุครรภ)
Q: ฉีดวัคซีนไปแลว สามารถใหนมบุตรไดหรือไม
A: สามารถใหนมบุตรได
Q: เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ยังไมสามารถฉีดวัคซีนได หากมีโรคประจําตัวที่ทําใหเสี่ยงตอการปวยดวยไขหวัด
ใหญอยางรุนแรง เชน เปนโรคปอด โรคหัวใจ จะทําอยางไร
A: เด็กเล็กมีโอกาสเปนโรคไขหวัดใหญที่รุนแรงมากได แตวัคซีนยังไมมีการรับรองใหใชในเด็กอายุต่ํากวา 6
เดือน ดังนั้นการปองกันไขหวัดใหญที่สําคัญในกลุมนี้ คือ การตัดโอกาสที่เด็กจะไดรับเชื้อ เชน การแยก
เลี้ยงเด็ก ไมพาไปคลุกคลีกับคนหมูมาก ระวังรักษาสุขอนามัยของผูเลี้ยงดู การฉีดวัคซีนในผูเลี้ยงดู และ
ผู ใหญ ทุ ก คนในบ าน นอกจากนี้ พ บว า หญิ งตั้ งครรภ ที่ ได รั บ วั ค ซี น (ตั้ งแต อ ายุ ค รรภ 4 เดื อ นขึ้ น ไป)
ภูมิคุมกันจากแมสามารถถายทอดสูทารกในครรภและปกปองลูกหลังคลอดประมาณ 6 เดือน
Q: เด็กที่แข็งแรงดี และอายุมากกวา 2 ป ซึ่งไมไดอยูในกลุมที่กระทรวงฯ จัดหาวัคซีนให ควรไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญหรือไม
A: การระบาดของโรคไขห วัดใหญ ท่ี ผานมา มักเริ่มมาจากการระบาดในโรงเรีย น แลว นําเชื้อไปแพรตอใน
ครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การปองกันเด็กวัยเรียนทุกคนจากการติดเชื้อไขหวัดใหญ จะชวยลดการระบาด
ในชุมชนไดดวย แตเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณจํากัดเพื่อจัดหาวัคซีนนี้ใหกับประชาชนทุก
กลุมอายุ จึงกําหนดใหกลุมที่มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อไขหวัดใหญเปนกลุมเปาหมายหลัก
สําหรับเด็กอายุมากกวา 2 ป ซึ่งไมไดอยูในกลุมเสี่ยงที่กระทรวงฯ จัดหาวัคซีนใหหากผูปกครองสามารถ
ซื้อวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกบุตรหลานไดก็จะเปนผลดีทั้งกับตัวเด็กเองและบุคคลใน
ครอบครัวตลอดจนชุมชนที่ อยูอาศัย วัคซีน นี้มีป ระสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัย ในเด็กที่แข็งแรงดี
สามารถฉีดวัคซีนไดตลอดป แตชวงที่ไดประโยชนดีที่สุดคือชวงกอนเขาหนาฝน หรือกอนเขาหนาหนาว
โดยควรฉีดกอนที่จะเปดภาคเรียน
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Q: ถาเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปที่ผานมาแลว จําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซ้ําในปนี้อีก
หรือไม เพราะอะไร
A: ผูที่เคยฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปที่ผานมาแลว ยังจําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซ้ํา เนื่องจาก
 ภูมิคุมกันโรคจากการฉีดวัคซีน จะลดต่ําลงตามธรรมชาติหลังจาก 1 ป ไปแลว ซึ่งอาจจะทําให
ปกปองรางกายจากเชื้อไขหวัดใหญไมได
 กลุมเปาหมายที่กําหนด เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญจึง
ควรไดรับการฉีดวัคซีนซ้ํา
 จากผ ลการศึ ก ษ าเมื ่ อ ป 2556 พ บว า กลุ  ม เป า หมายที ่ ไ ด ร ั บ วั ค ซี น ป อ งกั น โรค
ไข ห วั ด ใหญ มี Seroconversion rate ตอโรคไขหวัดใหญ 2009 ชนิด A/H1N1 ประมาณรอยละ
60 - 70 การใหวัคซีนซ้ําในกลุมเปาหมายที่เคยไดรับวัคซีนจะชวยกระตุนระดับภูมิคุมกันใหสูงขึ้น
Q: ผูที่เคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปที่ผานมา และเคยมีอาการไข ปวดบริเวณที่ฉีด หรือ
ผื่นคันเปนลมพิษหลังฉีด จะสามารถฉีดซ้ําในปนไี้ ดหรือไม ถาฉีดวัคซีนซ้ําจะมีอาการดังกลาวรุนแรงมาก
ขึ้นหรือไม
A: สามารถฉีดซ้ําได เพราะอาการไขและปวดบวมบริเวณที่ฉีดเปนอาการไมรุนแรงที่พบได และไมไดเปนขอ
หามในการฉีดวัคซีนดังกลาว นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการที่พบไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งที่
ฉีด การฉีดซ้ําในปตอมาไมไดทําใหผลขางเคียงมีมากขึ้น อาการไมพึงประสงคดังกลาวสามารถปองกันได
โดยการรับประทานยาพาราเซตามอลหลังไดรับวัคซีน
สว นอาการลมพิษ หรือ อาการรุน แรงหายใจไมออก ที่เกิดขึ้น รวดเร็ว ภายใน 1 ชั่ว โมงหลังฉีด เข็ม
ก อ น ถื อ เป น อาการที่ เ ข า ข า ยแพ รุ น แรง และไมค วรฉีด วัค ซีน ซ้ํา แตห ากเปน ผื่น หรือ ลมพิษ ที่เกิด
ภายหลังฉีดเปนเวลานานหลายชั่วโมงหรือเปนวันมักไมรุนแรง สามารถใหฉีดวัคซีนซ้ําได อยางไรก็ตามตอง
เฝาสังเกตอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที และเมื่อกลับบานจะตองดูแลอยางใกลชิด
อยางนอย 2 วัน ควรแจงอาการเหลานี้ใหแพทย และเจาหนาที่ทราบกอนฉีดวัคซีน เพื่อจะไดเฝาสังเกต
อาการใกลชิด
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E-mail : r.kitti@hotmail.com
โทรศัพทมือถือ 08-0291-3312
4) โปรแกรมคียช ดุ ขอมูลมาตรฐาน 43 แฟม
E-mail : kub-2007@hotmail.com
- สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน
กลุมบริหารจัดการวัคซีน กองโรคปองกันดวยวัคซีน
IT helpdesk โทรศัพท 02-141-4200
(บริษัทซิลลิค ฟารมา (ติดตามการจัดสงวัคซีน) นางสาวสุพรรษา มั่งมี
โทรศัพท 02-338-6959, นางเบ็ญจา จันทรรุง โทรศัพท 02-338-6948,
นายธเนศ ชูวัฒนเดช โทรศัพท 02-338-6911,08-1341-7795)
3) สถานการณและการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ
- นางสาวสุทธนันท สุทธชนะ กลุม พัฒนาระบบเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท 0-2590-1793
E-mail : suthachana@gmail.com
5) อาการขางเคียงภายหลังการไดรบั วัคซีน
- นางสาวกนกทิพย ทิพยรัตน กลุม พัฒนาระบบเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท 0-2590-1795
โทรศัพทมือถือ 08-9821-8016 E-mail : kthiparat@gmail.com
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2. เอกสารในการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสาํ หรับบุคลากรและประชาชนกลุม เสีย่ ง
2.1 เอกสารแนะนําความรูเ กีย่ วกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
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2.2 แบบคัดกรองการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
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3. เอกสารกํากับยา
3.1 เอกสารกํากับยาฉบับภาษาไทย (วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ)
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3.2 เอกสารกํากับยาฉบับภาษาอังกฤษ (วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ)
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4. แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป 2561
4.1 แบบฟอรมตัวอยางของทะเบียนผูร ับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
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4.2 แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

34

5. ตัวอยางใบนําสงวัคซีนและใบปะหนากลองโฟมวัคซีนไขหวัดใหญสาํ หรับบุคลากร
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ตัวอยางใบนําสงวัคซีนไขหวัดใหญสาํ หรับบุคลากร

ตัวอยางใบปะหนากลองโฟมวัคซีนไขหวัดใหญสาํ หรับบุคลากร

