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คํานํา 

ตามท่ีกรมควบคุมโรค รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดจัดใหมีการดําเนินงาน

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 โดยมีการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ใหแก

บุคลากรทางการแพทยและสาธา รณสุข และประชาชนกลุมเส่ียง เพ่ือลดการปวย/การตายเนื่องจา ก

ภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ และลดการแพรกระจายโรคไขหวัดใหญผานบุคลากรทางการแพทย  

ซ่ึงอาจทําใหเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ ดังนั้นการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในพ้ืนท่ีจึงเปนการ

ลดภาระโรคท่ีจะเกิดขึ้น ประกอบกับสถานการณระบาดของโรคโควิด 19 การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญจึงเปน

การปองกันและรักษากําลังบุคลากรในการดูแลผูปวย และยังชวยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะ 

ติดเชื้อรวมระหวางโรคไขหวัดใหญกับโรคโควิด 19 นั้น 

กรมควบคุมโรค จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

ป 2564 ประกอบดวย การใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข และประชาชนกลุมเสี่ยง เพ่ือใชในการสื่อสารกับหนวยบริการในพ้ืนท่ี และเปนแนวทางใหบุคลากร

ทางการแพทยและสาธารณสุขไดปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการ กําหนดประชากรกลุมเปาหมายและ

ใหบริการวัคซีนสอดคลองกับมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19  อยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตอไป 

 

5 กุมภาพันธ 2564 

กองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค 
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ท่ีมาและความสําคัญ 

ไวรัสไขหวัดใหญเปนสาเหตุท่ีสํา คัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบไดบอย 
ในประชากรทุกกลุมอายุ อาการแสดงมีต้ังแตอาการไขน้ํามูกไหลจนถึงภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง เชน ปอดบวม 
สมองอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปวยประมาณรอยละ 10-20 ของประชากร 
กลุมหญิงต้ังครรภ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูมีโรคเรื้อรัง และผู ท่ีเปนโรคอวน มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและ 

เกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง ซ่ึงหากไมสามารถปองกันการแพรระบาดไดจะทําใหโรงพยาบาลตองรับภาระ 
ในการดูแลผูปวย มีอัตราตายสูงในกลุมหญิงต้ังครรภ ผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง และกอใหเกิดความสูญเสีย 
ในดานเศรษฐกิจดานการรักษาพยาบาลตามมา 

สถานการณของโรคไขหวัดใหญหลังจากเริ่มใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญต้ังแตป 2552 เปนตนมา อัตราปวย
ไดลดลงทุกป แตพบวาป 2559 - 2561 เริ่มกลับมามีแนวโนมท่ีสูงขึ้น และในป 2562 พบผูปวย 390,773 ราย อัตราปวย 
589.39  ตอประชากรแสนคน สวนใหญพบผูปวยในกลุมอายุ 0 - 4 ป (อัตราปวย 2,318.08 ตอประชากรแสนคน) 

รองลงมาคือ กลุมอายุ 5 - 9 ป (อัตราปวย 2,185.46 ตอประชากรแสนคน) และกลุมอายุ 10 - 14 ป (อัตราปวย 1,186.92 
ตอประชากรแสนคน) ตามลําดับ มีรายงานผู เสียชีวิต 30 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.01 สําหรับป 2563 พบผูปวย 

122,299 ราย อัตราปวย 184.15 ตอประชากรแสนคน สวนใหญพบผูปวยในเด็กเล็กกลุมอายุ 0 - 4 ป เทากับ 898.27  

ตอประชากรแสนคน รองลงมาเปนกลุมอายุ 5 - 14 ป (อัตราปวย 481.20 ตอประชากรแสนคน) และ 15-24 ป (อัตราปวย 

144.61 ตอประชากรแสนคน) ตามลําดับ มีรายงานผูเสียชีวิต 4 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.004 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส
ไขหวัดใหญ ชนิด A ท้ัง 4 ราย ในกลุมเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A จําแนกเปนเชื้อไขหวัดใหญชนิด A/H1N1 (2009)  
2 ราย (รอยละ 50.00) และเปนไขหวัดใหญชนิด A ไมทราบสายพันธุ 2 ราย (รอยละ 50) ผูเสียชีวิตจากโรคไขหวัดใหญ  

4 ราย เปนเพศหญิงท้ังหมด อายุอยูระหวาง 36 – 77 ป ผู เสียชีวิตสวนใหญมีปจจัยเสี่ยงรวม คือ ประวัติมีโรคประจําตัว 
3 ราย รอยละ 75.00 ภาวะอวน (มีคา BMI มากกวา 30) 2 ราย (รอยละ 50.00) และไมมีประวัติการรับวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ 2 ราย (รอยละ 50.00)  

ขอมูลการเฝาระวังเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ ( ILI) และกลุมอาการ
ปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือขายของกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตรการแพทย พบเชื้อไขหวัดใหญ 
ชนิด A (H1N1) สูงสุด รอยละ 68.18 รองลงมาเปนเชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) รอยละ 27.62 และไขหวัดใหญชนิด B 

รอยละ 4.20 จากสถานการณโรคไขหวัดใหญขางตน พบวาป 2563 พบวาจํานวนผูปวยตํ่ากวาคามัธยฐาน 5 ป
ยอนหลัง และตํ่ากวาในปท่ีผานมา แตยังเกิดการระบาดในชวงตนป และพบเหตุการณการระบาดในในโรงเรียน 
เรือนจํา สถานท่ีทํางาน และคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกท้ังขณะนี้ ประเทศไทยประสบกับการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซ่ึงเกิดการระบาดทุกภูมิภาคท่ัวโลกและสงผลกระทบมายังประเทศไทย นับเปนภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุขท่ีบุคลากรตองดําเนินมาตรการอยางเขมขนและมีภาระงานเพ่ิมขึ้นในชวงดังกลาว โดยกลุมเสี่ยง 
ท่ีทําใหเกิดอาการปวยรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ไดแก กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูท่ีมีโรคเรื้อรัง เนื่องจากโรคโควิด 19 
มีอาการเหมือนกันกับกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ อาจจะทําใหเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแล

รักษาผูปวยท่ีมีอาการทางระบบทางเดินหายใจในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด 19 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ จึงมีการดําเนินงานตามโครงการ
ใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และประชาชนกลุมเสี่ยง  
ลดการปวย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหญิงต้ังครรภ ผูปวยเรื้อรัง และผูสูงอายุ และลดการ
แพรกระจายโรคไขหวัดใหญผานบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ซ่ึงอาจทําใหเกิดการระบาดใหญ 
ของโรคไขหวัดใหญ 



 

แนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 5 
 

1. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือใชในการส่ือสารกับหนวยบริการในพ้ืนท่ี และเปนแนวทางใหบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขไดปฏิบัติงานในการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล และปรับระบบการ

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสอดคลองกับมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19   

2) เพ่ือลดความรุนแรงจากการปวยและการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ  

ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวย และลดโอกาสแพรกระจายเชื้อไขหวัดใหญระหวางบุคลากร

ทางการแพทยและผูปวย 

2. ประชากรกลุมเปาหมาย  

คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ ไดกําหนดกลุมเปาหมาย

การใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ดังนี้ 

• บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีความเส่ียงตอการสัมผัสโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไดรับ

การจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

1) แพทย พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลท้ังท่ีทํางานในแผนกผูปวยในและแผนกผูปวยนอก 

รวมถึงนักศึกษาฝกงานในแตละวิชาชีพ 

2) เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีทําหนาท่ีในการสอบสวนควบคุมโรค 

3) เจาหนาท่ีและอาสาสมัครทําลายซากสัตวปกและสัตวอ่ืนท่ีสงสัยติดเชื้อไขหวัดนก 

4) เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

• ประชาชนกลุมเส่ียงท่ีควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดรับการจัดสรรวัคซีนจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดแก  

1) หญิงต้ังครรภ อายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป (ใหบริการตลอดท้ังป) 

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปทุกคน (หมายถึง กลุมเด็กท่ีมีอายุต้ังแต 6 เดือนเต็มจนถึงอาย ุ2 ป 

11 เดือน 29 วัน) 

3) ผูมีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งท่ีอยู

ระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน 

4) บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไป  

5) ผูพิการทางสมองท่ีชวยเหลือตนเองไมได 

6) โรคธาลัสซีเมียและผูท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง (รวมผูติดเชื้อ HIV ท่ีมีอาการ)  

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

 (อางอิงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2560  

ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2560)  
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3. กําหนดชวงเวลาการรณรงค 

 วันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 

 โดย 3 เดือนแรกเปนชวงท่ีมีการรณรงคแบบเขมขนในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก ท้ังนี้

การรณรงคอาจมีความจําเปนตองดําเนินงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากกลุมเปาหมายประกอบดวยหลาย 

กลุมวัย และมีกลุมวัยทํางานดวย  

อยางไรก็ตาม แตละพ้ืนท่ีสามารถปรับระยะเวลายืดหยุนใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีได แตไมควร

ทอดระยะเวลาการรณรงคใหยาวเกินไป เนื่องจาก จะทําใหเกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  

4. เปาหมายการดําเนินงาน 

 ผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

(เชิง Performance หรือ ผลการปฏิบัติงาน)  

5. การดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลป 2564 

 

5.1 การเตรยีมการกอนรณรงคใหวัคซีน 

 5.1.1 การเตรียมการในหนวยงานสวนกลาง 
 

 5.1.1.1 วิธีการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

 1. การกําหนดเปาหมาย ในระดับเขต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยสํานักสนับสนุน

ระบบบริการปฐมภูมิ (สบป.) จัดทําขอมูลเปาหมาย (โควตา) บริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ สําหรับ

ประชากรกลุมเสี่ยงในระดับเขต โดยจัดสรรตามรอยละความครอบคลุมการเขาถึงบริการวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญ ปงบประมาณ 2564 เทา กันทุกเขต และจัดสง Template ยอดเปาหมายและขอมูลการวิเคราะห

ผลการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ปงบประมาณ 2563 สงให สปสช.เขต  

 2. การกําหนดเปาหมาย ในระดับจังหวัด/หนวยบริการประจํา โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติเขต (สปสช.เขต) สามารถปรับเกลี่ยไดต้ังแตระดับจังหวัดจนถึงหนวยบริการประจํา ภายใตยอดจดัสรรรวม 

(โควตา) โดยใชขอมูลการใหบริการในปงบประมาณ 2564 ประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 

ดังนี้  

1) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต (สปสช.เขต ) ประสานงานกับสํานักงา น

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพ่ือจัดสรรเปาหมายสูพ้ืนท่ีระดับจังหวัด  

2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) จัดสรรเปาหมายวัคซีนแกหนวยบริการประจํา ท้ังนี้

เปาหมายท่ีกําหนดไมควรตํ่ากวาผลการดําเนินงานของปท่ีผานมา พรอมท้ังแจงผลการจัดสรรแกหนวยบริการ

และใหหนวยบริการกําหนดวัคซีนท่ีไดรับการจัดสรรเปน 2 สวนคือ 

สวนท่ี 1 รอยละ 70 ของวัคซีนท่ีหนวยบริการประจําไดรับจัดสรร เพ่ือใหประชาชนกลุมเส่ียง

ลงทะเบียนจองใชสิทธิสําหรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 31 

มีนาคม 2564 
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สวนท่ี 2 ไมนอยกวารอยละ 30  ของวัคซีนท่ีหนวยบริการประจําไดรับจัดสรร จะเปนวัคซีน

สําหรับประชาชนกลุมเสี่ยงทุกสิทธิท่ีไมไดลงทะเบียนจองสิทธิบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2564 และมาขอรับบริการ (Walk in) ในชวงรณรงค

ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม  – 31 สิงหาคม 2564 

ท้ังนี้ กรณีท่ีหนวยบริการประจํามีการกําหนดสัดสวนการใหบริการจองสิทธิสําหรับบริการวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญ (สวนท่ี 1) ไมเปนไปตามท่ีกําหนด ใหหนวยบริการประจําหารือรวมกับ สสจ. และ สปสช.เขต 

เม่ือหนวยบริการประจํามีการกําหนดสัดสวนวัคซีนท่ีไดรับการจัดสรรเรียบรอยแลวใหจัดสงขอมูลแก สสจ. และ

สสจ. รวบรวมขอมูลจากทุกหนวยบริการประจําจัดสงแก สปสช.เขต  

3) สปสช. เขตแจงยืนยันปริมาณการจัดสรรวัคซีนรายหนวยบริการประจําตามท่ี สสจ.

พิจารณา (ขอ 2) โดยจัดทําเปน Electronic file (.xls หรือ .xlsx) สงมายังสํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 

E-Mail : jarawee.r@nhso.go.th  

 5.1.1.2 การกระจายวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  
 

 1. การกระจายวัคซีนในประชาชนกลุมเส่ียง 

 สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ จัดสงเปาหมายรายหนวยบริการใหแกสํานักสนับสนุนระบบยา

และเวชภัณฑดําเนินการบริหารการจัดสงวัคซีน เพ่ือกระจายวัคซีนสําหรับชวงรณรงค จํานวน 3.9 ลานโดส 

ตามจํานวนวัคซีนท่ีหนวยบริการประจําไดรับจัดสรร โดยกําหนดจัดสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหหนวย

บริการประจําในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังนี้  

งวดแรก : หนวยบริการประจําจะไดรับวัคซีน รอยละ 25 ของวัคซีนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด    

            ภายในเดือน เมษายน 2564 (สําหรับการจัดบริการในเดือน พฤษภาคม 2564) 

  งวดท่ี 2 : หนวยบริการประจําจะไดรับวัคซีน รอยละ 45 ของวัคซีนท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด  

                       ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 (สําหรับการจัดบริการในเดือน มิถุนายน 2564) 

       งวดท่ี 3 : หนวยบริการจะไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญท่ีเหลือจากจํานวนวัคซีนท่ีไดรับจัดสรร 

                    (เปาหมาย) ภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดย สปสช.เขต พิจารณาปรับเกลี่ย 

                    ภายในเขต โดยใชขอมูลการจองสิทธิเขารับบริการของประชาชนกลุมเสี่ยงและ     

                    ผลงานการใหบริการจริงประกอบการพิจารณา 

วัคซีน 

จํานวนวัคซีนท่ีหนวยบริการ 

ไดรับเพ่ือการจัดบริการในเดือน  

พ.ค.64 ม.ิย.64 ก.ค.64 รวม 

 - รอยละ 70 (สําหรับกลุมเส่ียงท่ีจองผาน 

Application เปาตัง หรือ Hospital Portal) 
20% 30% 20% 70% 

 - รอยละ 30 (สําหรับกลุมเส่ียงท่ี Walk in) 5% 15% 10% 30% 

รวม 25% 45% 30% 100% 

หมายเหตุ : กรณีท่ีหนวยบริการมีวัคซีนเหลือจากการใหบริการเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564 

หนวยบริการสามารถนํามาใหบริการแกประชาชนในเดือนสิงหาคม 2564 
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 2. การกระจายวัคซีนในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข เปนวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ 

จํานวน 4 แสนโดส ซ่ึงการพิจารณายอดการจัดสรร การจัดหาและกระจาย  ดําเนินการโดยกองโรคติดตอท่ัวไป 

กรมควบคุมโรค โดยกําหนดจัดสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหหนวยบริการ 1 รอบ ในชวงเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม 2564 ซ่ึงจะไดมีการแจงรายละเอียดตอไป  

 5.1.2 การเตรียมการในสถานบริการ 
  

 5.1.2.1 สํารวจกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขาย 

 โรงพยาบาลตองสํารวจกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขายเพ่ือวางแผน 

ใหวัคซีนตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรการมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตองเปนไปดวยความสมัครใจ 

ของกลุมเปาหมาย โดยประชาสัมพันธใหทราบขอมูลเก่ียวกับวัคซีน รวมถึงประโยชนและภาวะแทรกซอนท่ีอาจ

เกิดขึ้นไดจากการฉีดวัคซีน การใหบริการวัคซีนตองยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนผูรับวัคซีนเปนสําคัญ 

โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขากับสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ขอใหโรงพยาบาลพิจารณา

จดับริการดวยความยืดหยุนใหสอดคลองกับสภาวะดานระบบบริการสาธารณสุข ประชาชนและสภาวะ

แวดลอมเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ท้ังนี้ขึ้นกับการบูรณาการในการจัดบริการใหวัคซีนภายใตระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health 

System) และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ (District Health Board: 

DHB) โดยขอใหปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการวัคซีนอยางเครงครัด 

5.1.2.2 วิธีการบริหารจัดการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล  

การบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ปงบประมาณ 2564 ภายใต Krungthai Digital 

Health Platform ผาน Application เปาตัง (Health Wallet)/Hospital Portal) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ โดยกําหนดใหกลุมเสี่ยงเปาหมายสามารถลงทะเบียนเพ่ือจองสิทธิการ

เขารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลไดกับหนวยบริการท่ีเขารับการรักษาเปนการประจํา

หรือหนวยบริการท่ีสะดวกเขารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) หนวยบริการประจํากําหนดแผนการฉีดวัคซีน โดยหนวยบริการประจํานําขอมูลวัคซีน 

ท่ีไดรับการจัดสรรสําหรับการจองใชสิทธิของกลุมเสี่ยงเปาหมาย (สวนท่ี 1 รอยละ 70 ของวัคซีนท่ีหนวยบริการ

ไดรับการจัดสรรท้ังหมด)  

2) หนวยบริการดําเนินการ Set up ขอมูลตางๆ เขาระบบ KRUNGTHAI HEALTH PLATFORM โดย

ต้ังคาขอมูลการใหบริการ (slot) เชน วันท่ี เวลาและจํานวนท่ีสามารถใหบริการไดในแตละวัน ซ่ึงหนวยบริการ

ประจําสามารถดําเนินการต้ัง slot ไดต้ังแตวันท่ี 15 - 31 มกราคม 2564 โดยกําหนดวันท่ีเริ่มใหบริการฉีดวัคซีน

ต้ังแต 1 พฤษภาคม -  31 สิงหาคม 2564 ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะแสดงใน Application เปา ตัง เพ่ือเปนขอมูล

สําหรับการลงทะเบียนจองสิทธิเขารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญของประชาชนกลุมเสี่ยง 
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5.1.2.3 การจองสิทธิและเขารับบริการวัคซีนฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเส่ียง 

 ปงบประมาณ 2564 การบริหารจัดการบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ภายใต Krungthai Digital 

Health Platform ผาน Application เป าตัง (Health Wallet)/Hospital Portal เ พ่ือ ให บริ กา รวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญตามกลุมเปาหมายท่ีกําหนดรวมกันระหวางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนกลุมเสี่ยงไดเขาถึงบริการ

เพ่ิมขึ้น จึงกําหนดแนวทางการจองสิทธิและเขารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญดังนี้ 

 (1) ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ (1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2564)* 

      ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพ่ือจองสิทธิการรับบริการฉีดวัคซีนได 2 ชองทาง ดังนี้  

1)  ลงทะเบียนจองสิทธิ ผานโทรศัพทมือถือ โดย Application เปาตัง ธนาคารกรุงไทย   

2) ลงทะเบียนจองสิทธิ ณ หนวยบริการท่ีเขารับการรักษาเปนการประจํา หรือหนวยบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ผานระบบ Hospital Portal ภายใต Krungthai Digital 

Health Platform  

หมายเหตุ * ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีมีการลงทะเบียนจองสิทธิเพ่ือฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ และมา

รับบริการฉีดในวันและเวลาท่ีจองสิทธิจะไดรับบริการตามสิทธิการจองทุกราย 

(2) ขั้นตอนการเขารับบริการฉีดวัคซีน (1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564)  

1) ประชาชนท่ีลงทะเบียนจองสิทธิแลวท้ัง 2 ชองทาง ตามขอ (1)  ทุกราย สามารถเขารับบริการ  

ฉีดวัคซีนได ณ หนวยบริการตามวัน เวลาท่ีจองสิทธิไว   

2) ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีไมไดมีการลงทะเบียนจองสิทธิในเวลาท่ีกําหนด ตามขอ (1)  

สามารถเขาขอรับบริการฉีดวัคซีนได ท่ีหนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ในชวงการรณรงค (Walk in) ต้ังแต 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 แตเนื่องจากปริมาณ

วัคซีนท่ีหนวยบริการไดรับการจัดสรรมีจํานวนจํากัดและไมครอบคลุมประชาชนกลุมเสี่ยงทุกคน 

ดังนั้น หนวยบริการกําหนดใหบริการฉีดวัคซีนใหแกประชาชนกลุมเสี่ยงตามลําดับการมารับบริการ 

ซ่ึงผู ท่ีมาขอรับบริการกอนจะไดสิทธิฉีดวัคซีนกอน (First Come First Serve) ท้ังนี้  จนกวา

วัคซีนท่ีหนวยบริการไดรับจัดสรรหมด 

5.1.2.4 การจัดเตรียมอุปกรณวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น  

1) การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณระบบลูกโซความเย็นใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติปกติ 

ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค  

2) การเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนในการใหบริการ อุปกรณท่ีจํา เปนในการใหบริการวัคซีนในและ 

นอกสถานบริการ ไดแก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร กระติกสําหรับใสวัคซีน สําลี แอลกอฮอล ยาแกปวดลดไข 

และควรจัดเตรียมอุปกรณชวยชีวิต (Emergency Kits) และสงตอไดภายใน 15 นาที ตามมาตรฐานการ

ดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
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 5.1.2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 เพ่ือความสะดวกในการใหบริการ ขอใหเจาหนา ท่ีจัดทําแผนการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ      

แกกลุมเปาหมายโดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใหวัคซีน ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึง 

สิงหาคม 2564 โดยขอใหหนวยบริการจัดทําแผนการรณรงคแบบเรงรัดเชิงรุกใน 3 เดือนแรก (1 พฤษภาคม –  

31 กรกฎาคม 2564) เปนชวงท่ีมีการรณรงคแบบเขมขนในเชิงรุก และเก็บตกใน 1 เดือนหลัง (1 – 31 สิงหาคม 2564)  

 ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ ขอให 

หนวยบริการสาธารณสุขดําเนินการโดยคํานึงถึงหลักการเวนระยะหางทางสังคม และตามแนวทางปฏิบัติ 

ดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะโรคระบาดของโรคโควิด 19  ซ่ึงจัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการ

ปฏิบติังานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกกลุมเปาหมาย  

 5.1.2 การเตรียมการสําหรับประชาชนกลุมเปาหมาย 

 ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิและนัดหมาย ประชาชนกลุมเส่ีย งเปาหมายทุกสิท ธิสามาร ถ

ลงทะเบียนเพ่ือจองสิทธิการเขารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ผาน 2 ชองทาง ไดแก ลงทะเบียนจอง

สิทธิดวยตนเองผาน Application เปา ตัง (Health Wallet) หรือลงทะเบียนจองสิทธิท่ีหนวยบริการท่ีเขารับ

การรักษาเปนการประจํา ผาน Hospital Portal ไดต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2564 โดยประชาชน

กลุมเสี่ยงเปาหมายแตละกลุมสามารถลงทะเบียนจองสิทธิผานชองทาง ดังนี้  

ก. ประชาชนท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไป สามารถลงทะเบียนจองสิทธิไดดวยตนเอง ผาน Application เปาตัง 

(Health Wallet) โดยจะไดรับ QR Code สิทธิบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเพ่ือนําไปแสดงแกหนวยบริการใน

วันท่ีไปรับบริการ กรณีท่ีไมสะดวกในการลงทะเบียนจองสิทธิดวยตนเอง  สามารถติดตอขอลงทะเบียนจองสิทธิ

ได ณ หนวยบริการ 

ข. กลุมเสี่ยงเปาหมายนอกเหนือจาก ขอ ก. ใหลงทะเบียนจองสิทธิเขารับบริการวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญ ณ หนวยบริการ โดยหนวยบริการจะดําเนินการลงทะเบียนจองสิทธิเขารับบริการวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญใหประชาชนกลุมเสี่ยงดังกลาว ผาน Hospital Portal เพ่ือจัดทําใบนัดหมายสําหรับการเขารับ

บริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

 ท้ังนี้รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิของประชาชน และการลงทะเบียนจองสิทธิ   

ณ หนวยบริการ ผาน Hospital Portal สามารถดําเนินการไดตามคูมือการใชงานโปรแกรม (User Manual) 

ระบบบรกิารวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ พรอมบริการจัดการทางการเงินบน Krungthai Digital Health 

Platform สําหรับหนวยบริการ (Hospital Portal) รายละเอียดในภาคผนวกท่ี 4    
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5.2 การปฏิบัติงานในวันรณรงค 
 

 5.2.1 การเตรียมการกอนใหวัคซีน 

 1. จัดเตรียมอุปกรณใหเพียงพอและพรอมใชงาน ไดแก วัคซีน อุปกรณฉีดยา อุปกรณกูชีพเบื้องตน 

แบบบันทึกขอมูล แบบคัดกรอง เอกสารแนะนําความรู และอ่ืนๆ 

 2. จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ขอใหสถานบริการบริหารจัดการชวงเวลาการ

ใหบริการ จํานวนผูมารับบริการ การจัดสถานท่ี เพ่ือลดความแออัดของการมารวมตัวของประชากรจํานวนมาก 

และยึดหลักการเวนระยะหางทางสังคม โดยเวนระยะหางระหวางบุคคลเพ่ือปองกันการติดเชื้ออยางนอย 1- 2 เมตร 

และจัดใหมีการปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคท่ีเหมาะสม อาทิ จัดใหมีการคัดกรองผูมารับบริการ การทํา

ความสะอาดสถานท่ีกอนการใหบริการโดยเฉพาะพ้ืนผิวสัมผัสท่ีเสี่ยงตอการแพรเชื้อ การปองกันตนเอง แนะนํา

ใหผูปฏิบัติงาน และผูมาใชบริการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา ลางมือบอย ๆ ดวยสบูและน้ํา  หรือเจล

แอลกอฮอล และเจาหนาท่ีใหความรูท่ีถูกตองเรื่องการปองกันตนเองแกประชาชนผูมารับบริการ และปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันควบคุมโรคอ่ืนๆ ท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนด รวมท้ังหนวยบริการท่ีจัดบริการแบบ

เคลื่อนท่ีใหปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยการใหบริการเชิงรุก หรือกระจายการใหบริการในพ้ืนท่ีใหมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือลดการรวมตัวและความแออัดในการใหบริการ โดยจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ี หรือทีมเคลื่อนท่ีเร็วในการ

ใหบริการแกประชากรกลุมเสี่ยงในบางกลุม หรือบางกรณี เชน ผูปวยติดบานติดเตียง ผูสูงอายุ เปนตน 

 3. เจาหนาท่ีผูใหวัคซีนควรผานการอบรมมีประสบการณในการใหวัคซีน และไดทบทวนแนวปฏิบัติ

ของโครงการจนเขาใจดีแลว และในการปฏิบัติตัวในสถานการณโรคโควิด 19 สําหรับผูปฏิบัติงานขอให 

สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบอาการปวยของตนเอง โดยเฉพาะ

อาการไขหรือทางเดินหายใจ หากสงสัยใหงดปฏิบัติงาน เม่ือตองออกปฏิบัติงานในท่ีชุมชน ควรเวนระยะหาง

ระหวางบุคคล อยางนอย 1 -2 เมตร ลางมือดวยสบูและน้ํา หรือเจลแอลกอฮอลบอย ๆ หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 

และกอนรับประทานอาหาร และหลังใชสวม รวมท้ังหลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก โดยไมจําเปน  

และปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคอ่ืนๆ ท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 5.2.2 ตรวจสอบวาผูรับบริการอยูในกลุมเปาหมายหรือไมถาเปนกลุมเปาหมายดังกลาวแลว 

มีขอหามการใหวัคซีนหรือไม 

ขอหามในการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก  

 มีประวัติแพไขไกอยางรุนแรง** 

 เคยแพวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญรุนแรง หรือแพสารประกอบอ่ืนๆ ในวัคซีนอยางรุนแรง** 

 กําลังมีไขหรือกําลังเจ็บปวยเฉียบพลัน 

 เพ่ิงหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลันมาไมเกิน 7 วัน 

 เพ่ิงมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไมเกิน 14 วัน 

 ยงัมีโรคประจําตัวเรื้อรังท่ีมีอาการกําเริบ เชน เจ็บแนนหนาอก ใจสั่น หอบเหนื่อย หรือยัง

ควบคุมอาการของโรคไมได  
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 ขณะต้ังครรภนี้มีภาวะครรภเสี่ยงสูง เชน มีภาวะ Toxic goitter, Pre-eclampsia, 

Eclampsia หรือ เคยมีภาวะแทรกซอนจากการต้ังครรภ  

**อาการแพอยางรุนแรง เชน หายใจไมสะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว 

ออนเพลีย หัวใจเตนเร็ว หรือเวียนศีรษะ 

ขอแนะนํา 

 ใหผูรับบริการกรอกขอมูลในแบบสอบถามผูมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ตามฤดูกาลใหครบถวน และใหเจาหนาท่ีตรวจสอบซํ้าแลวเก็บไวท่ีสถานบริการ  

 หากผูรับบริการมีไข มีอาการเจ็บปวยท่ีอาการไมนาวางใจ เปนผูปวยกลุมโรคเรื้อรังท่ีไม

สามารถควบคุมอาการได หรือกลุมหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะครรภเสี่ยงสูง/เคยมีภาวะแทรกซอน

จากการต้ังครรภ ควรปรึกษาแพทยกอนการฉีดวัคซีน 

 ท้ังนี้หากมีขอสงสัยอ่ืนๆ ใหปรึกษาแพทยกอนการฉีดวัคซีนทุกครั้ง 

 5.2.3 ชี้แจงใหผูรับบริการทราบถึงความจําเปน ประโยชนของการใหวัคซีนและภาวะแทรกซอน 

ท่ีอาจเกิดขึ้นไดและใหผูรับบริการพิจารณาตัดสินใจในการรับบริการ 

 กอนการใหบริการตองแจงใหผูรับบริการทราบขอมูลตามเอกสารขอความรู เรื่องวัคซีนปองกัน        

โรคไขหวัดใหญเม่ือไดรับทราบเหตุผลความจําเปนรวมท้ังภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดขึ้นแลว ใหเวลาผูรับบริการ

ตัดสินใจในการรับวัคซีนโดยสมัครใจไมเรงรัดเวลาในการรับวัคซีน โดยผูรับบริการอาจมาขอรับวัคซีนภายหลังได 

 5.2.4 ฉีดวัคซีนใหกับประชาชนกลุมเปาหมายท่ีตองการรับวัคซีน 

วิธีการฉีด 

• ฉีดเขากลามเนื้อ (Intramuscular route: IM) ในผูใหญฉีดท่ีบริเวณตนแขนและในเด็กเล็กฉีดท่ีหนาขา 

• การฉีดวัคซีนใหปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกประการ 

ขนาดวัคซีน 

• ผูใหญและเด็กอายุ 3 ปขึ้นไป   ฉีดขนาดโดสละ  0.5 ซีซี  

• เด็กอายุตํ่ากวา 3 ป   ฉีดขนาดโดสละ 0.25 ซีซี 

จํานวนเข็มท่ีฉีด 

• เด็กต้ังแต 9 ปขึ้นไปและผูใหญ ฉีดจํานวน 1 เข็ม 

• เด็กตํ่ากวา 9 ปท่ีไมเคยไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมากอน ในปแรกตองฉีดจํานวน 2 เข็ม

(หางกัน 4 สัปดาห) และในปตอไป ใหฉีดปละ 1 เข็มท้ังกรณีท่ีเปนวัคซีนสายพันธุเดียวกัน หรือ

เปลี่ยนสายพันธุในวัคซีน (หากในปแรกไดฉีดไปเพียง 1 เข็ม ในปถัดมาใหฉีด 2 เข็ม จากนั้น 

จึงฉีดตอปละ 1 เข็มตามปกติ) 

5.2.5 การดูแลรักษาวัคซีนในขณะใหบริการ 

• ควรใหบริการในท่ีรม 

• เก็บวัคซีนในกระติกหรือกลองโฟมท่ีมีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 



 

แนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 13 
 

• วางขวดวัคซีนใหต้ังตรง  

• หามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ Icepack หรือน้ําแข็งโดยตรง  

• หามปกเข็มคาขวดวัคซีน ในระหวางรอบริการ 

• กรณีวัคซีนชนิด Multiple Dose หลังเปดใชแลวไมควรเก็บไวนานเกิน 8 ชั่วโมง และกรณีวัคซีน

ชนิด Single Dose ควรใชทันทีหลังเปด 

• เปดกระติกเทาท่ีจําเปนเทานั้นและปดฝาใหสนิท 

5.2.6 การเฝาระวังอาการไมพึงประสงค ภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI)  

 ใหผูรับวัคซีนพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายหลังฉีดวัคซีนในบริเวณท่ีจัดเตรียมไวใหบริการ เพ่ือ

สังเกตอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นได เพราะอาการแพท่ีรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที หลังฉีด

วัคซีนอาการท่ีสังเกตไดแก อาการคันท่ีผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก วิงเวียน ใจสั่น เปนลม 

เหง่ือออก ชีพจรเบา ช็อก เปนตน หากพบอาการไมพึงประสงคหลังไดรับวัคซีนใหนําเขา สูการรักษาและ

พิจารณาสงตอหากเกินศักยภาพของสถานพยาบาล 

 อาการไมพึงประสงคของวัคซีนท่ีไมรุนแรง  (ประมาณรอยละ 1-10) ไดแก อาการเฉพาะท่ี เชน ปวด 

บวม แดง จ้ําเลือด สวนอาการท่ัวไป เชน ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ไขตํ่าๆ มักหายไดเองภายใน 1-3 วัน 

และบรรเทาอาการไดดวยยาแกปวดลดไข (เชน พาราเซตามอล) 

 อาการไมพึงประสงคของวัคซีนท่ีรุนแรง พบไดนอยมาก ตํ่ากวา 1 ใน 100,000 ไดแก อาการแพ

รุนแรง ไขสูงแลวชัก ปากเบี้ยว กลามเนื้อออนแรง สับสน เปนตน 

 อาการแพอยางรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน สวนใหญมีผื่นลมพิษขึ้น

ตามตัว คันท่ีผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก ชีพจรเบา ช็อก ปวดทอง 

 แจงใหผูรับวัคซีนทราบสถานท่ีและวิธีติดตอสถานบริการ 

ผูใหบริการควรแจงสถานท่ีและวิธีการติดตอสถานบริการในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงค

ภายหลังไดรับวัคซีนใน 4 สัปดาห และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคใหผูเก่ียวของดําเนินการสอบสวน

ตามแนวทางท่ีกองระบาดวิทยากําหนดรวมถึงการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนตามสมควรและทันทวงที  
5.2.7 การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญและวัคซีนโควิด 19 

 เนื่องจากสถานการณโรคโควิด 19 ในระหวางการรณรงคใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอาจจะ

มีการใหบริการวัคซีนโควิด 19 ในชวงเวลาเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดมีคําแนะนํา

ใหเวนระยะระหวางวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญและวัคซีนโควิด 19 อยางนอย 1 เดือน ท้ังนี้สามารถใหวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญระหวางวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ได เชน 

(วัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 - หางอยางนอย 1 เดือน - วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ - หางอยางนอย 1 เดือน - 

วัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 หรือ  

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ - หางอยางนอย 1 เดือน - วัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 - วัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 หรือ 

วัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 - วัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 - หางอยางนอย 1 เดือน - วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ) 
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5.3 การปฏิบัติงานหลังรณรงค 
 

 5.3.1 ติดตามผลการรณรงค 
 

 5.3.1.1 หนวยบริการบันทึกผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ดังน้ี  

 1) สถานบริการภาครัฐแตละแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหรายงานผลการใหบริการ

วัคซีนรายบุคคลผานฐานขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม)  

ในแฟมงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ทุกราย โดยควรตรวจสอบรหัสวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญท่ีใชใน
การบันทึกและการสงออกขอมูลใหตรงกับรหัสวัคซีนในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ 2564 ดังนี้  

 รหัสวัคซีนสําหรับประชาชนกลุมเส่ียง ใชเลขรหัสวัคซีน 815 และใชรหัส ICD-10-TM ใหใช Z25.1  

 รหัสวัคซีนสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใชรหัสวัคซีน 816 ใชรหัส ICD-10-TM 

ใหใช Z25.1  

 และอาจ พิจา รณา บัน ทึก เพ่ิม เติมทา งเ ว็บ ไซต ของสํ า นัก งา นห ลักประกันสุ ขภาพแหงชา ติ  

http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action และหากกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ไปรับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ณ สถานบริการอ่ืน ขอใหติดตามวันท่ีไดรับวัคซีนมาบันทึกใน

ฐานขอมูลท่ีเปนการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการไดรับวัคซีน

ภายในเดือนกันยายน 2564 

 2) หนวยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยบริการเอกชน 

ในระบบ UC ขอใหรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 รายบุคคล  

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

 รหัสวัคซีนสําหรับประชาชนกลุมเส่ียง ใชเลขรหัสวัคซีน 815 และใชรหัส ICD-10-TM ใหใช Z25.1  

 รหัสวัคซีนสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ใชรหัสวัคซีน 816 ใชรหัส ICD-10-

TM ใหใช Z25.1  

 ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม) หรือในโปรแกรมโครงการ

ให บริ กา รวัค ซีนปอ งกันโ ร คไขห วัด ใหญ  ทาง เว็บ ไซตของ สํา นั กงานหลักปร ะกันสุ ขภา พแหงชา ติ   

http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action ภายในเดือนกันยายน 2564 

 3) หนวยบริการในกรุงเทพมหานคร ไดแก หนวยบริการ/สถานบริการ/ศูนยบริการ ภาครัฐและ

เอกชนในระบบ UC ทุกแหง ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพ ทุกแหง ขอใหรายงานผลการ

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 รายบุคคล ในโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในเดือนกันยายน 2564  
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5.3.1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานการใหบริการในภาพรวมผานระบบ

รายงานการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (DDC FLU) 

สําหรับการใหบริการปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขหลังใหวัคซีนเสร็จสิ้น ขอใหดําเนินการ ดังนี้ 

1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมขอมูลผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล  

ป 2564 แบบสรุปผลรวม (Summary Records) รายละเอียดตามแบบฟอรมในภาคผนวกท่ี 2 ของหนวยบริการ/

สถานบริการทุกแหงภาครัฐ ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยบริการเอกชนในระบบ UC 

และกรณีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ขอใหสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง รวบรวมขอมูลผลการใหบริการ  

ของสํานักอนามัย สํานักการแพทย และหนวยบริการในกรุงเทพมหานครท่ีอยูท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พรอมท้ังรายงานผานระบบรายงานการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (DDC FLU) ของกองโรคปองกันดวยวัคซีน 

กรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th/dvp/ หรือ http://vflu.ddc.moph.go.th/index.php ภายในเดือนกันยายน 2564 

2) สํานักงานปองกันควบคุมโรคและสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองกํากับติดตามรายงานผลใน

ระบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญของจังหวัดในเขตรับผิดชอบผานทางเว็บไซตกอง

โรคป อ งกันด วยวัค ซีน http://ddc.moph.go.th/dvp/ หรื อ http://vflu.ddc.moph.go.th/index.php รวม ท้ั งสรุ ป

รายงานดังกลาวสงไปยังกองโรคปองกันดวยวัคซีน ตามแบบฟอรมในภาคผนวกท่ี 2 แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขและในประชาชนกลุมเสี่ยง ภายในเดือน

กันยายน 2564 

5.3.2 การติดตามใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีใหบริการควรตรวจสอบประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีรายชื่อตาม

ทะเบียนกลุมเปาหมายท่ีสํารวจในพ้ืนท่ีและยังไมไดรับบริการ วางแผนติดตามและดําเนินการเก็บตกใหวัคซีน

ภายใน 1 เดือน หลังชวงท่ีมีการใหบริการแบบเขมขน หรือตามแผนปฏิบัติการของแตละพ้ืนท่ี 

5.2.3 การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน 

 การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน ป 2564 มีหลักเกณฑและอัตราการจายตามแนวทางการบริหาร

การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยการ

บริหารงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเหมารวมอยูในงบบริการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรค สําหรับบริการพ้ืนฐานท่ีจัดสรรใหหนวยบริการ สวนหนวยบริการในความรับผิดชอบ

ของ สปสช.เขต 13 กทม. การจายงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหเปนไปตามท่ี สปสช.เขต 13 กําหนด 
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ภาคผนวกท่ี 1 ขอคําถามในการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
 

Q: เปาหมายกลุมเส่ียงท่ีควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล   

A: กลุมเสี่ยงท่ีควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ท่ีกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย  

• บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไดรับการ

จัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

• ประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดรับการจัดสรรวัคซีนจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดแก หญิงต้ังครรภ อายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป (ใหบริการตลอดท้ังป)  

เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปทุกคน ผูมีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง 

ไตวาย ผูปวยมะเร็งท่ีอยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปขึ้นไป ผู พิการ

ทางสมองท่ีชวยเหลือตนเองไมได โรคธาลัสซีเมียและผู ท่ีมีภูมิคุมกันบกพรอง (รวมผูติดเชื้อ HIV ท่ีมีอาการ) 

และโรคอวน (น้ําหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมตอตารางเมตร) 

 และในป 2564 มีการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมเพ่ิมเติม โดยสํานักงานประกันสังคมไดจัด

ใหมีการบริการในกลุมผูประกันตนท่ีมีอายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป (ท้ังท่ีมีโรคประจําตัวและไมมีโรคประจําตัว)  

โดยสํานักงานประกันสังคมเปนผูรับผิดชอบ จะจายคาบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหแกสถานพยาบาล/

หนวยบริการ เปนผูจัดซ้ือวัคซีน เพ่ือใหบริการกลุมเปาหมาย  

Q: สายพันธุวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล  

A: เชื้อสายพันธุวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญจะมีความแตกตางกันในแตละป โดยองคการอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) จะเปนผู กําหนดสายพันธุของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญท่ีจะนํามาผลิตวัคซีน  
โดยวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ในชวงรณรงคสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยงป 2564 ใชวัคซีน 
ซีกโลกใต ประกอบดวยไวรัส 3 สายพันธุ ดังนี้ 

Egg-based Vaccines 

• an A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus; 

• an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus; and 

• a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus. 

หรือ Cell- or recombinant-based Vaccines 

• an A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus; 

• an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus; and 

• a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus. 

และสําหรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข แบบ 4 สายพันธุ จะมีสายพันธุ

เพ่ิมเติม 1 สายพันธุ ไดแก a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus. 

โดยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได ท่ีเว็บไซตขององคการอนามัยโลก https://www.who.int/  
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Q: วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมีความปลอดภัยเพียงใด โดยเฉพาะในกลุมหญิงต้ังครรภ 

A:  มีการใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมานานหลายทศวรรษ และมีการศึกษาหลายการศึกษาท่ีแสดงวาวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญมีความปลอดภัยสูง เชน ขอมูลในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการติดตามผู ท่ีไดรับ
วัคซีนภายหลังวัคซีนขึ้นทะเบียนเปนเวลา 15 ป พบวามีการใชวัคซีนในประชาชนมากกวา 750 ลานโดส  
และผลการติดตามดานความปลอดภัยยังคงยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนไดอยางดี และในหลายประเทศ
มีการฉีดวัคซีนอยางแพรหลายตามหางสรรพสินคาท่ัวไป 

สาํหรับขอมูลความปลอดภัยในหญิงต้ังครรภเชนเดียวกัน ถือวามีความปลอดภัยสูง จากการศึกษา 

ในสหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ใหผลการศึกษาสอดคลองกันวาสามารถใหวัคซีนชนิดนี้

แกหญิงต้ังครรภไดอยางปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอทารกในครรภ (วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมีความ

ปลอดภัยสูงใกลเคียงกับวัคซีน dT หรือ TT ท่ีใหบริการปกติในหญิงต้ังครรภ) และขอมูลในประเทศไทย 

ยังไมมีรายงานอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนท่ีรุนแรง ท้ังนี้ สอดคลองกับขอมูลขององคการอนามัย

โลกท่ีแนะนําใหหญิงต้ังครรภเปนกลุมท่ีอยูในลําดับความสําคัญสูงสุดท่ีควรไดรับวัคซีนและรับรองวา วัคซีน

ชนิดนี้ มีความปลอดภัยสูง โดยองคการอนามัยโลกไดแนะนําใหบริการแกหญิงต้ังครรภไดทุกอายุครรภ 

รวมถึงหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะครรภเสี่ยงสูง หรือเคยมีภาวะแทรกซอนจากการต้ังครรภ 

 

Q: การใหวัคซีนในหญิงต้ังครรภจะไดรับประโยชนในดานใดบาง 

A: หญิงต้ังครรภ 

• ชวยปองกันโรคในหญิงต้ังครรภ (ประสิทธิภาพรอยละ 70 ถึง 90) และปองกันไมใหเกิ ด

ภาวะแทรกซอนรุนแรงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตซ่ึงสูงกวาคนปกติถึง 4-16 เทา 

• ภูมิคุมกันจากแมสามารถถายทอดไปยังทารก ทําใหทารกหลังคลอดท่ีมีอายุ ตํ่ากวา 6 เดือน 

มีภูมิคุมกันและมีโอกาสปวยนอยลง 

Q: หากฉีดวัคซีนไปแลว มารูภายหลังวาต้ังครรภ จะเกิดผลเสียอยางไร 

A: การต้ังครรภไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีนสามารถใหไดในหญิงต้ังครรภทุกอายุครรภ แตในประเทศไทย  

     แนะนําใหวัคซีนแกหญิงต้ังครรภท่ีมีอายุครรภ ต้ังแต 4 เดือนขึ้นไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงตอโรครุนแรงหาก 

     ติดเชื้อไขหวัดใหญชวงครรภแก (ยกเวนกรณีมีการระบาดสามารถฉีดไดทุกอายุครรภ) 

Q: ฉีดวัคซีนไปแลว สามารถใหนมบุตรไดหรือไม 

A: สามารถใหนมบุตรได 
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Q: เด็กอายุตํ่ากวา 6 เดือน ยังไมสามารถฉีดวัคซีนได หากมีโรคประจําตัวท่ีทําใหเส่ียงตอการปวยดวย

ไขหวัดใหญอยางรุนแรง เชน เปนโรคปอด โรคหัวใจ จะทําอยางไร 

A: เด็กเลก็มีโอกาสเปนโรคไขหวัดใหญท่ีรุนแรงมากได แตวัคซีนยังไมมีการรับรองใหใชในเด็กอายุ ตํ่ากวา  

6 เดือน ดังนั้นการปองกันไขหวัดใหญท่ีสํา คัญในกลุมนี้ คือ การตัดโอกาสท่ีเด็กจะไดรับเชื้อ เชน การแยก

เลี้ยงเด็ก ไมพาไปคลุกคลีกับคนหมูมาก ระวังรักษาสุขอนามัยของผู เลี้ยงดู การฉีดวัคซีนในผู เลี้ยงดู และ

ผูใหญทุกคนในบาน นอกจากนี้พบวาหญิงต้ังครรภท่ีไดรับวัคซีน (ต้ังแตอายุครรภ 4 เดือนขึ้นไป) ภูมิคุมกัน

จากแมสามารถถายทอดสูทารกในครรภและปกปองลูกหลังคลอดประมาณ 6 เดือน 

Q: เด็กท่ีแข็งแรงดี และอายุมากกวา 2 ป ซ่ึงไมไดอยูในกลุมท่ีกระทรวงฯ จัดหาวัคซีนให ควรไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญหรือไม 

A: การระบาดของโรคไขหวัดใหญท่ีผานมา มักเริ่มมาจากการระบาดในโรงเรียน แลวนําเชื้อไปแพรตอ 

ในครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การปองกันเด็กวัยเรียนทุกคนจากการติดเชื้อไขหวัดใหญ จะชวยลดการ

ระบาดในชุมชนไดดวย แตเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณจํากัดเพ่ือจัดหาวัคซีนนี้ใหกับ

ประชาชนทุกกลุมอายุ จึงกําหนดใหกลุมท่ีมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อไขหวัดใหญ 

เปนกลุมเปาหมายหลัก 

สําหรับเด็กอายุมากกวา 2 ป ซ่ึงไมไดอยูในกลุมเสี่ยงท่ีกระทรวงฯ จัดหาวัคซีนใหหากผูปกครองสามารถซ้ือ

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลใหแกบุตรหลานไดก็จะเปนผลดีท้ังกับตัวเด็กเองและบุคคล 

ในครอบครัวตลอดจนชุมชนท่ีอยูอาศัย วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัย ในเด็กท่ีแข็งแรงดี 

สามารถฉีดวัคซีนไดตลอดป แตชวงท่ีไดประโยชนดีท่ีสุดคือชวงกอนเขาหนาฝน หรือกอนเขาหนาหนาว  

โดยควรฉีดกอนท่ีจะเปดภาคเรียน 

Q: ถาเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมาแลว จําเปนตองฉีดวัคซีนน้ีซํ้าในปน้ีอีก 

หรือไม เพราะอะไร 

A: ผูท่ีเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมาแลว ยังจําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซํ้า เนื่องจาก 

 ภูมิคุมกันโรคจากการฉีดวัคซีน จะลดตํ่าลงตามธรรมชาติหลังจาก 1 ป ไปแลว ซ่ึงอาจจะทําให

ปกปองรางกายจากเชื้อไขหวัดใหญไมได 

 กลุมเปาหมายท่ีกําหนด เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญ 

จึงควรไดรับการฉีดวัคซีนซํ้า 

 จากผลการ ศึกษาเม่ือป  2556 พบวา กลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

มี Seroconversion rate ตอโรคไขหวัดใหญ 2009 ชนิด A (H1N1) ประมาณรอยละ 60 - 70 

การใหวัคซีนซํ้าในกลุมเปาหมายท่ีเคยไดรับวัคซีนจะชวยกระตุนระดับภูมิคุมกันใหสูงขึ้น 
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Q: ผูท่ีเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมา และเคยมีอาการไข ปวดบริเวณท่ีฉีด 

หรือผ่ืนคันเปนลมพิษหลังฉีด จะสามารถฉีดซํ้าในปน้ีไดหรือไม ถาฉีดวัคซีนซํ้าจะมีอาการดังกลาว

รุนแรงมากขึ้นหรือไม   

A: สามารถฉีดซํ้าได เพราะอาการไขและปวดบวมบริเวณท่ีฉีดเปนอาการไมรุนแรงท่ีพบได และไมไดเปน 

ขอหามในการฉีดวัคซีนดังกลาว นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการท่ีพบไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งท่ีฉีด  

การฉีดซํ้าในปตอมาไมไดทําใหผลขางเคียงมีมากขึ้น อาการไมพึงประสงคดังกลาวสามารถปองกันไดโดยการ

รับประทานยาพาราเซตามอลหลังไดรับวัคซีน  

สวนอาการลมพิษ หรืออาการรุนแรงหายใจไมออก ท่ีเกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังฉีดเข็มกอน  

ถือเปนอาการท่ีเขาขายแพรุนแรง และไมควรฉีดวัคซีนซํ้า แตหากเปนผื่นหรือลมพิษท่ีเกิดภายหลังฉีด 

เปนเวลานานหลายชั่วโมงหรือเปนวันมักไมรุนแรง สามารถใหฉีดวัคซีนซํ้าได อยางไรก็ตามตองเฝาสังเกต

อาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที และเม่ือกลับบานจะตองดูแลอยางใกลชิดอยางนอย 

2 วัน เจาหนาท่ีควรสอบถามอาการเหลานี้กอนฉีดวัคซีน เพ่ือจะไดเฝาสังเกตอาการใกลชิด 
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ภาคผนวกท่ี 2 เอกสารและแบบฟอรมการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

                  ตามฤดูกาล ป 2564 
 

1. เอกสารในการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบุคลากรและประชาชนกลุมเส่ียง 
 

1.1 เอกสารแนะนําความรูเก่ียวกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  
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1.2 แบบสอบถามผูมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
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2. แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   ป 2564 
 

   2.1 แบบฟอรมตัวอยางของทะเบียนผูรับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

บัญชีรายชื่อบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2564 

หนวยงาน .........................................อําเภอ..........................จังหวัด............................................... 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง วันท่ีไดรับวัคซีน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ เปนแบบฟอรมตัวอยางของทะเบียนผู รับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ท่ีแตละหนวยงานสามารถนําไปใช

  ลงทะเบียนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
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หมายเหตุ 

1. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2564 เชน โรงพยาบาล สสจ. สคร. ศูนยอนามัย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  สํานักงานปศุสัตว เปนตน 

2. ประเภท หมายถึง หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2564 ดังนี้ 1) ประเภทหนวยบริการ ไดแก รพศ. รพท. รพช.   

   2) สังกัด/กรม ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย/สธ กรมอนามัย/สธ กรมวิทยาศาสตรการแพทย/สธ กรมปศุสัตว/เกษตร กรมแพทยทหาร/กลาโหม เปนตน   

3.* หากหนวยบริการไมไดรับจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหใส "0" ในชองจํานวนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ท่ีไดรับการจัดสรร พรอมระบุสาเหตุในชองหมายเหตุ 

2.2 แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป 2564 

แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป 2564 

จังหวัด............................................................................. 

จังหวัด หนวยงาน ประเภท 

จํานวน 

บุคลากรทางการแพทย

และสาธารณสุข

ท้ังหมด (ราย) 

จํานวนวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญท่ีไดรับ

การจัดสรร (โดส)* 

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีน 

ปองกันโรคไขหวัด

ใหญ (ราย) 

รอยละ  

(จํานวนท่ีไดรับวัคซีน/

จํานวนท่ีไดรับการ

จัดสรร*100) 

หมายเหตุ 
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หมายเหตุ 
1. ใหรายงานผลการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญท่ีใหบริการจริงท้ังหมด  
2. *ผูปวยโรคเร้ือรัง 7 โรค ประกอบดวย ปอดอุดก้ันเร้ือรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งท่ีอยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน  
3. **ผลการการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ (รอยละ) จําแนกเปน 
 - รอยละ ของ 7 กลุมเส่ียง = จํานวนประชาชนกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีนรวม (1) ถึง (7)/จํานวนวัคซีนท่ีไดรับจัดสรร × 100 
 - รอยละ ของนอกกลุมเส่ียง = จํานวนประชาชนนอกกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีน (8) /จํานวนวัคซีนท่ีไดรับจัดสรร × 100 
 - รอยละ ของ 7 กลุมเส่ียงและนอกกลุมเส่ียง = จํานวนประชาชนกลุมเส่ียงและนอกกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีนรวม (1) ถึง (8)/จํานวนวัคซีนท่ีไดรับจัดสรร × 100 

3. แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2564 

แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ   ป 2564 
เขต..........จังหวัด........................................................... 

จังหวัด อําเภอ 

จํานวน

วัคซีน

ปองกันโรค

ไขหวัดใหญ

ท่ีไดรับการ

จัดสรรใน

กลุมเปา 

หมาย (โดส) 

จํานวนผูท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  (ราย) ผลการไดรับวัคซีน (รอยละ)** 

ปญหา/ 

อุปสรรค 

กลุมเปาหมาย 7 กลุมเส่ียง 
รวม

(1)-

(7) 

(8) 

นอก

กลุม

เส่ียง  

รวม

ท้ังหมด

(1-8) 

 7 กลุม

เส่ียง 

(กลุม(1)-

(7)/ 

จํานวน

จัดสรร×
100) 

นอกกลุม

เส่ียง 

(กลุม 

(8)/ 

จํานวน

จัดสรร×
100)  

รวมทุกกลุม

ท้ังหมด 

(กลุม (1)-

(8)/ 

จํานวน

จัดสรร×
100) 

(1)  

หญิง

ตั้งครรภ 

4 เดือน

ขึ้นไป            

(2)  

เด็ก

อายุ 6 

เดือน 

ถึง 2 

ป  

(3)  

ผูสูง 

อายุ 

65 ป

ขึ้นไป  

(4)  

ผูปวย

โรค

เร้ือรัง 7 

โรค* 

(5)  

ผูพิการทาง 

สมองท่ี

ชวยเหลือ

ตนเองไมได  

(6)  

โรคธาลัสซีเมีย

และผูท่ีมี

ภูมิคุมกัน

บกพรอง (รวมผู

ติดเชื้อ HIV ท่ีมี

อาการ)  

(7)  

โรคอวน 

(น้ําหนัก>100 

กก. หรือ BMI 

>35 กก./

ตรม.) 
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ภาคผนวกท่ี 3 รายชื่อและเบอรติดตอประสานการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
 

วัคซีนสําหรับประชาชนกลุมเส่ียง วัคซีนสําหรับบุคลากรกลุมเส่ียง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

1) การบริหารจัดการใหวคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

การกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินการใหวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญ 

 - นางสาวกฤษณา จงสงเสริม โทรศัพท 0847511627 

    E-mail: kritsana.j@nhso.go.th 

 - นางสาวจารวี  รัตนยศ  โทรศัพท 02-141-4272   

   โทรศัพทมือถือ 08-4438-1824  

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

2) การจัดหาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

  - ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล โทรศัพท 02-141-9754  

  โทรศัพทมือถือ 08-5487-5037                       

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

3) การกระจายวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

  - นางอรทัย สุวราณรักษ (สปสช.)  

  โทรศัพทมือถือ 08-4387-8052  

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

  - องคการเภสัชกรรม 

 ภาคเหนือ/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาคใต

โทรศัพท 02-203-8996   

 ภาคกลาง / ภาคตะวันออก  

โทรศัพท 02-203-8929 

 กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี / สมุทรปราการ

โทรศัพท 02-203-8989 

 ภญ.ธัญญลักณ ดียืน 

โทรศัพทมือถือ 09-9656-4486  

E-mail: d_scmdiv@gpo.or.th 

 ภญ.เกสินี จูฑะสวัสดิ์  

โทรศัพท 02-203-8908, 02-203-8909

โทรศัพทมือถือ 09-9197-9539 

E-mail: vmi@gpo.or.th  

4) ผูดูแลระบบ Application 

    - สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  

      IT helpdesk โทรศัพท  02-141-4200 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

1) การบริหารจัดการและการกํากับติดตามประเมินผลการ

ดําเนินโครงการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

- นายแพทยชนินันท สนธิไชย โทรศัพท 02-590-3196-99  

E-mail : chaninan33@yahoo.com 

- นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม โทรศัพท 02-590-3196-99  

E-mail :  OU056@yahoo.com 

- นางสาวพรนภา  มักกะสัน โทรศัพท 02-590-3196-99 

E-mail : r506_2012@hotmail.co.th 

- ภก.ขัตติยะ อุตมอาง โทรศัพท 02-590-3222    

E-mail : kub-2007@hotmail.com  

- ภญ. ปยะนาถ เชื้อนาค โทรศัพท 02-590-3222 

E-mail : indee_indy@msn.com  

กองโรคปองกันดวยวัคซีน 

2) การจัดหาและการกระจายวคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ภก.อภิชัย พจนเลิศอรุณ โทรศัพท 02-590-3222  

E-mail : idol_99_2000@yahoo.com 

- ภญ.อาทิมา อภัยเทศพานิช โทรศัพท 02-590-3222  

E-mail : artima.apaitedpanich@gmail.com 

กลุมบริหารเวชภัณฑและโลจิสติกส กองโรคติดตอทั่วไป  

3) สถานการณและการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ 

- นางสาวออยทิพย ยาโสภา 
 กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดตอ  

กองระบาดวิทยา โทรศัพท 02 590 3900 

E-mail :  o.thippp@gmail.com 

4) อาการขางเคียงภายหลังการไดรับวัคซีน 

- แพทยหญิงภาวินี ดวงเงิน 

 กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดตอ  
กองระบาดวิทยา โทรศัพท 02 590 3900 

E-mail : pawind@gmail.com 
- นางสาวอภิญญา ปญจงามพัฒนา 

กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดตอ  

กองระบาดวิทยา โทรศัพท 02 590 3900 
E-mail : ap_panja@hotmail.com 
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วัคซีนสําหรับประชาชนกลุมเส่ียง วัคซีนสําหรับบุคลากรกลุมเส่ียง 

การสนับสนุน กรณีเกิดปญหาการใชงาน Krungthai 

Health Platform 

1) การใชงานผาน Hospital Portal ติดตอไดที่ 

Krungthai Corporate Call Center 0-2111-9999 

 E-mail: cash.management@krungthai.com 

เวลาทําการ 8:00-19:00 (จ-ศ)  

สําหรับการสงอีเมลใหระบุขอมูลดังน้ี  

1. subject: Health Platform Admin setting  

2. ชื่อหนวยงาน:  

3. ชื่อ- เบอรโทรติดตอกลับ  

4. แจงปญหาและหนาจอ error ที่เกิดขึ้น  

2) การใชงานผาน Application เปาตัง ติดตอไดที่  

Krungthai Contact Center 0-2111-1111  

เวลาทําการ 24 ชม. ทุกวัน 

 

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูประกันตนอายุต้ังแต 50 ขึ้นไป  

ขอใหประสานสํานักงานประกันสังคม ในการบรหิารจัดการและการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินการใหวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญ 

 - นางนงคลักษณ กอวรกุล โทรศัพท 08-688735  E-mail : k.nongluck @gmail.com 

- นางยุวดี อัคนิวรรณ โทรศัพท 02-956-6518 E-mail : yuwadee.a@sso.go.th  yudilady@gmail.com 
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ภาคผนวกท่ี 4 เอกสารแนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

                  ตามฤดูกาลป 2564 

 

1. แนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลป 2564  

2. แบบฟอรมและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลป 2564  

3. คูมือการใชงานโปรแกรม (User Manual) ระบบบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ พรอมบริการ

จดัการทางการเงินบน Krungthai Digital Health Platform สําหรับหนวยบริการ (Hospital 

Portal) 

โดยสามารถ Download เอกสารไดท่ีเว็บไซต กองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค 

http://ddc.moph.go.th/dvp/ หรือhttps://ddc.moph.go.th/dvp/news.php?news=16914&deptcode=   

และผานทางการสแกน QR Code 
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