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ค าน า 

ตามที่กรมควบคุมโรค ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการด าเนินงาน
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 โดยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดการป่ว ย/การตายเนื่องจาก
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์  
ซึ่งอาจท าให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่จึงเป็นการ
ลดภาระโรคที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากจะ
ช่วยลดความรุนแรงของการการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย
โรคโควิด 19 และยังเป็นการป้องกันและรักษาก าลังบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย และยังช่วยลดความสับสนในการ
ตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด 19 นั้น 

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
ปี 2565 ประกอบด้วย การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับหน่วยบริการในพื้นที่ และเป็นแนวทางให้บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการ ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายและ
ให้บริการวัคซีนสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ต่อไป 

 

24 มีนาคม 2565 

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
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ที่มาและความส าคญั 

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่ส าคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อย  
ในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตั้งแต่อาการไข้น้ ามูกไหลจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม 
สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราป่วยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากร 
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและ  
เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งหากไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้จะท าให้โรงพยาบาลต้องรับภาระ 
ในการดูแลผู้ป่วย มีอัตราตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดความสูญเสีย 
ในด้านเศรษฐกิจด้านการรักษาพยาบาลตามมา 

สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่หลังจากเริ่มให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา อัตราป่วย
ได้ลดลงทุกปี แต่พบว่าปี 2559 – 2563 เริ่มกลับมามีแนวโน้มที่สูงขึ้น และในปี 2563 พบแนวโน้มผู้ป่วลดลงเนื่องด้วย
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยมาตรการการการป้องกันโรคท าให้ส่งผลพบผู้ป่วยลดลง ซึ่งพบผู้ป่วย 
122,299 ราย อัตราป่วย 184.15 ต่อประชากรแสนคน ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี เท่ากับ 898.27  
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี (อัตราป่วย 481.20 ต่อประชากรแสนคน) และ 15-24 ปี (อัตราป่วย 
144.61 ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.004 และส าหรับปี 2564  
มีรายงานผู้ป่วย 10,536 ราย อัตราป่วย 16.22 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยใน
เด็กเล็กกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 132.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (22.32) และ 15-24 ปี 
(11.52) ตามล าดับ  

ข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ( ILI) และกลุ่มอาการ
ปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากตัวอย่างรวม
ทั้งสิ้น 4,183 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.19 โดยเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2  
ทั้ง 8 ราย (ร้อยละ 100)  จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ข้างต้น พบว่าปี 2564 พบว่าจ านวนผู้ป่วยต่ ากว่าค่ามัธยฐาน 
5 ปีย้อนหลัง และต่ ากว่าในปีที่ผ่านมา แต่ยังเกิดการระบาดในช่วงต้นปี และพบเหตุการณ์การระบาดในในโรงเรียน 
เรือนจ า สถานที่ท างาน และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งขณะนี้ ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเกิดการระบาดทุกภูมิภาคทั่วโลกและส่งผลกระทบมายังประเทศไทย นับเป็นภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่บุคลากรต้องด าเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและมีภาระงานเพ่ิมขึ้นในช่วงดังกล่าว โดยกลุ่มเสี่ยง 
ที่ท าให้เกิดอาการป่วยรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เนื่องจากโรคโควิด 19 
มีอาการเหมือนกันกับกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจจะท าให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2  โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด 19 
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เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงมีการด าเนินงานตามโครงการ
ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
ลดการป่วย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ  และลดการ
แพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งอาจท าให้เกิดการระบาดใหญ่  
ของโรคไข้หวัดใหญ่ 

1. วตัถปุระสงค ์

1) เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับหน่วยบริการในพ้ืนที่  และเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้ปฏิบัติงานในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และปรับระบบการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   

2) เพ่ือลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่   
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์และผู้ป่วย 

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  

คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย

การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้ 

 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้รับการ
จัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 

1) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ท างานในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก 

รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ 

2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท าหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค 

3) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครท าลายซากสัตว์ปีกและสัตว์อ่ืนที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก 

4) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
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 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่  

1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 
2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 

11 เดือน 29 วัน) 

3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการได้รับเคมีบ าบัด และเบาหวาน 

4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป  
5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  
6) โรคอ้วน (น้ าหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)  
7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

 (อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560  

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560) 

3. ก าหนดชว่งเวลาการรณรงค์ 

 วนัที ่1 พฤษภาคม ถงึ 31 สงิหาคม 2565 

 โดย 3 เดือนแรกเป็นช่วงที่มีการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเป็นช่วงเก็บตก ทั้งนี้

การรณรงค์อาจมีความจ าเป็นต้องด าเนินงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหลาย  

กลุ่มวัย และมีกลุ่มวัยท างานด้วย  

อย่างไรก็ตาม แต่ละพ้ืนที่สามารถปรับระยะเวลายืดหยุ่นให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ได้ แต่ไม่ควร

ทอดระยะเวลาการรณรงค์ให้ยาวเกินไป เนื่องจาก จะท าให้เกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  

4. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(เชิง Performance หรือ ผลการปฏิบัติงาน)  
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5. การด าเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 

 

5.1 การเตรียมการก่อนรณรงค์ให้วัคซีน 

 5.1.1 การเตรียมการในหน่วยงานส่วนกลาง 
 

 5.1.1.1 วธิกีารจัดสรรวคัซีนปอ้งกนัโรคไขห้วัดใหญ่ตามฤดกูาล  

1) การจัดสรรวัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
1. การก าหนดเป้าหมาย ในระดับเขต ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย กลุ่มภารกิจ

สนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจัดท าข้อมูลเป้าหมาย (โควต้า) บริการ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ส าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงในระดับเขต โดยจัดสรรตามสัดส่วนประชากรกลุ่ม
เสี่ยง เท่ากันทุกเขต และจัดส่ง Template ยอดเป้าหมายและข้อมูลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้บริการ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 ส่งให้ สปสช.เขต ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

2. การก าหนดเป้าหมาย ในระดับจังหวัด/หน่วยบริการประจ า ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต (สปสช.เขต) สามารถปรับเกลี่ยได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงหน่วยบริการประจ า ภายใต้ยอดจัดสรร
รวม (โควต้า) โดยใช้ข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ 2563 ประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

ก. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต) ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) เพ่ือจัดสรรเป้าหมายสู่พ้ืนที่ระดับจังหวัด 

ข. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และหน่วยบริการประจ า ก าหนดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเป็น 2 ระดับ คือ 
 ส่วนที่ 1 สสจ.พิจารณาก าหนดเป้าหมายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการประจ า ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

 ส่วนที่ 2 หน่วยบริการประจ า (CUP) ก าหนดเป้าหมายวัคซีนให้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่าย
หน่วยบริการ (รพ.สต. หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน) ที่เป็นลูกข่ายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยบริการประจ า
ก าหนดสัดส่วนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งข้อมูลแก่ สสจ. และสสจ.รวบรวมข้อมูลจากทุก
หน่วยบริการประจ าจัดส่งแก่  สปสช.เขต ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565 

ค. สปสช.เขตแจ้งยืนยันปริมาณการจัดสรรวัคซีนรายหน่วยบริการประจ าตามที่ สสจ.พิจารณา (ข้อ ข.) 
โดยจัดท าเป็น Electronic file (.xls หรือ .xlsx) ส่งมายังกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและ
การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค, E-Mail: karistha.k@nhso.go.th  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
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2)  การจัดสรรวัคซีนในบุคลากรทางการพทย์และสาธารณสุข 
1. กรมควบคุมโรค คาดประมาณจ านวนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการพทย์และ

สาธารณสุข ในแต่ละจังหวัดแยกเป็นรายหน่วยบริการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และส่งข้อมลูให้กองตรวจ
ราชการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งส าเนาส่งส านักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 

2. กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข การพิจารณาแผนจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
ตามฤดูกาลปี 2565 ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด าเนินการผ่านกลไกของกองตรวจราชการ 
กระทรวงสาธารณสุข ก ากับการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของจ านวนวัคซีนไข้หวัดใหญ่  
ที่จะจัดสรรรายจังหวัด ในภาพรวมของเขตสุขภาพ ตามที่กรมควบคุมโรคได้คาดประมาณจ านวนวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละจังหวัดเป็นรายหน่วยบริการ 

3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานยืนยันแผนจัดสรรวัคซีน หรือหากต้องการปรับจ านวน
จัดสรรวัคซีน สามารถด าเนินการปรับจ านวนวัคซีนในรายหน่วยบริการได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจ านวนโควต้า 
ของจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร โดยผ่านความเห็นชอบแผนจัดสรรวัคซีนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ในเขตสุขภาพ และรายงานผ่านทาง Google Sheet พร้อมทั้งส่งหนังสือยืนยันแผนจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาลปี 2565 ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  ไปยังกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 

 5.1.1.2 การกระจายวัคซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ 
 
 

1) การกระจายวัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 4,400,000 โดส 
ส าหรับฉีดให้กับประชาชนคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา (ไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์)  
โดยก าหนดจัดสรรวัคซีนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วัคซีนส าหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีการให้บริการตลอดทั้งปี 
โดยก าหนดให้หน่วยบริการเบิกวัคซีนผ่านระบบ VMI เป็น Routine จ านวน 200,000 โดส และวัคซีนส าหรับกลุ่มเสี่ยง 
ที่เหลือ จ านวน 4,200,000 โดส จัดสรรแก่หน่วยบริการในช่วงรณรงค์ (วันที่ 1 พฤษภาคม.- 31 สิงหาคม 2565) 
   กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค  จัดส่ง
เป้าหมายรายหน่วยบริการให้แก่ กองบริหารยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ  
สายงานบริหารกองทุน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพ่ือกระจายวัคซีนส าหรับช่วงรณรงค์ จ านวน 4.2 ล้านโดส  
ตามจ านวนวัคซีนที่หน่วยบริการประจ าได้รับจัดสรร โดยก าหนดจัดส่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการประจ า
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้  
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งวดแรก : หน่วยบริการประจ าจะได้รับวัคซีน ร้อยละ 20 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด    
            ภายในเดือน เมษายน 2565 (ส าหรับการจัดบริการในเดือน พฤษภาคม 2565) 

  งวดที่ 2 : หน่วยบริการประจ าจะได้รับวัคซีน ร้อยละ 32 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด  
                       ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (ส าหรับการจัดบริการในเดือน มิถุนายน 2565) 

       งวดที่ 3 : หน่วยบริการจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เหลือจากจ านวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 
                    (เป้าหมาย) ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดย สปสช.เขต พิจารณาปรับเกลี่ย 
                    ภายในเขต โดยใช้ข้อมูลการเข้ารับบริการของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ     
                    ผลงานการให้บริการจริงประกอบการพิจารณา 

หมายเหตุ : กรณีท่ีหน่วยบริการมีวัคซีนเหลือจากการให้บริการเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 หน่วยบริการ
สามารถน ามาให้บริการแก่ประชาชน ในเดือนสิงหาคม 2565 

2)  การกระจายวคัซีนในบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
  วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวัคซีนชนิด  

4 สายพันธุ์ จ านวน 4 แสนโดส ซึ่งการพิจารณายอดการจัดสรร โดยกรมควบคุมโรค ผ่านกองตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสุข และด าเนินการการจัดหาและกระจาย โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ซึ่งก าหนด

จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการ 1 รอบ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะได้มีการแจ้ง

รายละเอียดต่อไป  

 5.1.2 การเตรียมการในสถานบริการ 

  

 5.1.2.1 ส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ข่าย 

 โรงพยาบาลต้องส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ข่ายเพ่ือวางแผน  

ให้วัคซีนตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรการมารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

ของกลุ่มเป้าหมาย โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้นเชิญชวนประชาชนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

วัคซีน รวมถึงประโยชน์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีน การให้บริการวัคซีนต้องยึดหลัก

ความปลอดภัยของประชาชนผู้รับวัคซีนเป็นส าคัญ โดยปรับรูปแบบการให้บริการเข้ากับสถานการณ์การระบาดของ 

โรคโควิด 19 ขอให้โรงพยาบาลพิจารณาจัดบริการด้วยความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสภาวะด้านระบบบริการ

สาธารณสุข ประชาชนและสภาวะแวดล้อมเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ข้ึนกับการบูรณาการในการจัดบริการให้วัคซีนภายใต้ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 
System) และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board: 
DHB) โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการวัคซีนอย่างเคร่งครัด 
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 5.1.2.2 วธิกีารบรหิารจดัการให้บรกิารวคัซนีปอ้งกันโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล  

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ Krungthai Digital 
Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/Hospital Portal) มีแนวทางการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1) หน่วยบริการประจ า หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการ (รพ.สต.)  ก าหนด

แผนการฉีดวัคซีน ตามก าหนดวันรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565  

โดยรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจะปรากฏรายชื่อหน่วยบริการใน Application เป๋าตัง  

ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถโทรติดต่อเพ่ือสอบถาม และประสานวันเข้ารับ

บริการจากหน่วยบริการได้ โดยหน่วยบริการที่ตั้งค่าข้อมูล วัน เวลาและจ านวนที่ให้บริการไว้จะแสดง  

ใน Application เป๋าตัง เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการลงทะเบียนจองสิทธิเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ส าหรับหน่วยบริการที่ไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลดังกล่าว Application เป๋าตัง จะแสดงรายชื่อ

หน่วยบริการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทราบพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประสานการเข้ารับบริการ  

2) การเข้ารับบริการ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายทุกสิทธิสามารถเข้ารับบริการ (walk-in)  

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565  ซึ่งผู้ที่มาขอรับ

บริการก่อนจะได้สิทธิฉีดวัคซีนก่อน (First Come First Serve) จนกว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรหมด ทั้งนี้ 

ประชาชนอาจมีการประสานกับหน่วยบริการก่อนการเข้ารับบริการ เพ่ือความสะดวกของการจัดบริการ 

5.1.2.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น  

1) การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็นให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติปกติ  
ตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

2) การเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการให้บริการ  อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการให้บริการวัคซีนในและ 
นอกสถานบริการ ได้แก่ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร์ กระติกส าหรับใส่วัคซีน ส าลี แอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดลดไข้ 
และควรจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Emergency Kits) และส่งต่อได้ภายใน 15 นาที ตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค 
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 5.1.2.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 เพ่ือความสะดวกในการให้บริการ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่

กลุ่มเป้าหมายโดยก าหนดวัน เวลา สถานที่ให้วัคซีน ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565  

โดยขอให้หน่วยบริการจัดท าแผนการรณรงค์แบบเร่งรัดเชิงรุกใน 3 เดือนแรก (1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565)  

เป็นช่วงที่มีการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และเก็บตกใน 1 เดือนหลัง (1 – 31 สิงหาคม 2565)  

 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้ 
หน่วยบริการสาธารณสุขด าเนินการโดยค านึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และตามแนวทางปฏิบัติ  
ด้านสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะโรคระบาดของโรคโควิด 19  ซึ่งจัดท าโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ปฏิบัติงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย   

5.2 การปฏิบัติงานในวันรณรงค์ 
 

 5.2.1 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน 

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ได้แก่ วัคซีน อุปกรณ์ฉีดยา อุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น  

แบบบันทึกข้อมูล แบบคัดกรอง เอกสารแนะน าความรู้ และอ่ืนๆ 

 2. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้สถานบริการบริหารจัดการช่วงเวลาการ
ให้บริการ จ านวนผู้มารับบริการ การจัดสถานที่ เพ่ือลดความแออัดของการมารวมตัวของประชากรจ านวนมาก 
และยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพ่ือป้องกันการติดเชื้ออย่างน้อย 1- 2 เมตร 
และจดัให้มีการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม อาทิ จัดให้มีการคัดกรองผู้มารับบริการ การท า
ความสะอาดสถานที่ก่อนการให้บริการโดยเฉพาะพ้ืนผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ การป้องกันตนเอง แนะน า
ให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ า หรือเจล
แอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตนเองแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอ่ืนๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก าหนด รวมทั้งหน่วยบริการที่จัดบริการแบบ
เคลื่อนที่ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยการให้บริการเชิงรุก หรือกระจายการให้บริการในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือลดการรวมตัวและความแออัดในการให้บริการ โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หรือทีมเคลื่อนที่เร็วในการ
ให้บริการแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงในบางกลุ่ม หรือบางกรณี เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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 3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้วัคซีนควรผ่านการอบรมมีประสบการณ์ในการให้วัคซีน และได้ทบทวนแนวปฏิบัติ
ของโครงการจนเข้าใจดีแล้ว และในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคโควิด 19 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานขอให้ 
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบอาการป่วยของตนเอง โดยเฉพาะ
อาการไข้หรือทางเดินหายใจ หากสงสัยให้งดปฏิบัติงาน เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในที่ชุมชน ควรเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
และก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  
และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอ่ืนๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 5.2.2 ตรวจสอบวา่ผูร้บับริการอยูใ่นกลุม่เปา้หมายหรือไม่ถา้เปน็กลุ่มเปา้หมายดงักลา่วแลว้ 

มีข้อหา้มการใหว้คัซีนหรือไม ่

ข้อห้ามในการฉดีวัคซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ได้แก่  

 มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง** 
 เคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่รุนแรง หรือแพ้สารประกอบอ่ืนๆ ในวัคซีนอย่างรุนแรง** 
 ก าลังมีไข้หรือก าลังเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
 เพ่ิงหายจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันมาไม่เกิน 7 วัน 
 เพ่ิงมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน 
 ยังมีโรคประจ าตัวเรื้อรังที่มีอาการก าเริบ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น หอบเหนื่อย หรือยัง

ควบคุมอาการของโรคไม่ได้  
 ขณะตั้งครรภ์นี้มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น มีภาวะ Toxic goitter, Pre-eclampsia, 

Eclampsia หรอื เคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
**อาการแพ้อยา่งรนุแรง เช่น หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว 
อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ 

ข้อแนะน า 

 ให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
ตามฤดูกาลให้ครบถ้วน และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ้ าแล้วเก็บไว้ที่สถานบริการ  

 หากผู้รับบริการมีไข้ มีอาการเจ็บป่วยที่อาการไม่น่าวางใจ เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่
สามารถควบคุมอาการได้ หรือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง/เคยมีภาวะแทรกซ้อน
จากการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการฉีดวัคซีน 

 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยอ่ืนๆ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการฉีดวัคซีนทุกครั้ง 
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 5.2.3 ชี้แจงให้ผู้รับบริการทราบถึงความจ าเป็น ประโยชน์ของการให้วัคซีนและภาวะแทรกซ้อน  

ที่อาจเกิดขึ้นได้และให้ผู้รับบริการพิจารณาตัดสินใจในการรับบริการ 

 ก่อนการให้บริการต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลตามเอกสารข้อความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

เมื่อได้รับทราบเหตุผลความจ าเป็นรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ให้เวลาผู้รับบริการตัดสินใจในการ

รับวัคซีนโดยสมัครใจไม่เร่งรัดเวลาในการรับวัคซีน โดยผู้รับบริการอาจมาขอรับวัคซีนภายหลังได้ 

 5.2.4 ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีน 

วิธีการฉีด 

 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular route: IM) ในผู้ใหญ่ฉีดที่บริเวณต้นแขนและในเด็กเล็กฉีดที่หน้าขา 

 การฉีดวัคซีนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกประการ 
ขนาดวัคซีน 

 ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป   ฉีดขนาดโดสละ  0.5 ซีซี  

 เด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี   ฉีดขนาดโดสละ 0.25 ซีซี 
จ านวนเข็มที่ฉีด 

 เด็กตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ ฉีดจ านวน 1 เข็ม 

 เด็กต่ ากว่า 9 ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน ในปีแรกต้องฉีดจ านวน 2 เข็ม  
(ห่างกัน 4 สัปดาห์) และในปีต่อไป ให้ฉีดปีละ 1 เข็มทั้งกรณีที่เป็นวัคซีนสายพันธุ์เดียวกัน หรือเปลี่ยน
สายพันธุ์ในวัคซีน (หากในปีแรกได้ฉีดไปเพียง 1 เข็ม ในปีถัดมาให้ฉีด 2 เข็ม จากนั้นจึงฉีดต่อปีละ 1 เข็ม
ตามปกติ) 

5.2.5 การดแูลรักษาวคัซนีในขณะใหบ้รกิาร 

 ควรให้บริการในที่ร่ม 

 เก็บวัคซีนในกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 

 วางขวดวัคซีนให้ตั้งตรง  

 ห้ามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ Icepack หรือน้ าแข็งโดยตรง  

 ห้ามปักเข็มคาขวดวัคซีน ในระหว่างรอบริการ 

 กรณีวัคซีนชนิด Multiple Dose หลังเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 8 ชั่วโมง และกรณีวัคซีน
ชนิด Single Dose ควรใช้ทันทีหลังเปิด 

 เปิดกระติกเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นและปิดฝาให้สนิท 
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5.2.6 การเฝา้ระวงัอาการไมพ่ึงประสงค ์ภายหลงัไดร้ับการสรา้งเสรมิภูมคิุ้มกนัโรค (AEFI)  

 นิยามการเฝ้าระวัง “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” 
(Adverse Events Following Immunization: AEFI) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ภายหลัง
ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาจเป็นอาการไม่สบายหรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ การ
ผิดปกติ โดยไม่จ าเป็นต้องมีสาเหตุจากการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาการส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายใน 30 วัน 
ภายหลังจากการได้รับวัคซีน 

 ค าแนะน าในการเฝา้ระวงั “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” 
ให้ผู้รับวัคซีนพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายหลังฉีดวัคซีนในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้บริการ 

เพ่ือสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ การเกิดผลข้างเคียงที่เป็นเพราะอาการแพ้ที่รุนแรง (Anaphylaxis) 
มักเกิดขึ้นเร็วภายใน 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน หากพบอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนให้น าเข้าสู่การรักษา
และพิจารณาส่งต่อหากเกินศักยภาพของสถานพยาบาล  

 อาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่ไม่รุนแรง หรือผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ พบประมาณร้อยละ 1 – 10 ได้แก่ อาการเฉพาะที่ เช่น ปวด บวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีด อาการ
ทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีไข้ต่ าๆ คลื่นไส้ ส่วนใหญ่อาการเหล่านี้ มักหายได้เองภายใน 1 
– 3 วัน และสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการประคบเย็นบริเวณที่ฉีด หรือรับประทานยาแก้ปวดลดไข้ (เช่น 
พาราเซตามอล) เพ่ือบรรเทาอาการปวดและลดไข้ได้ 

 อาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่รุนแรง หรือผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ เป็นอาการที่พบได้ยากและพบได้น้อยมาก ได้แก่  

 อาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis) มักจะเกิดขึ้นภายในไม่ก่ีนาทีถึง 2 – 3 ชั่วโมงหลังจาก
ได้รับวัคซีน อาการที่สังเกต ได้แก่ มีผื่นลมพิษข้ึนตามตัว คันที่ผิวหนัง บวมรอบดวงตาหรือริม
ฝีปากหรือตามหน้าและล าคอ หายใจล าบากหรือหายใจไม่ออก วิงเวียน ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว 
เป็นลม เหงื่อออกมาก ชีพจรเบา ช็อก เป็นต้น 

 อาการทางระบบประสาทและสมอง มีรายงานแต่เกิดได้น้อยมาก ประมาณ 1 ในล้าน ได้แก่ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Guillain - Barré syndrome : GBS) ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว (Bell’s palsy) 
อาการตัวอ่อน (Hypotonic hyporesponsive episode:  HHE) เป็นต้น 

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์หรือผู้ให้บริการทราบ เพ่ือประเมินอาการทันที 
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 การแจ้งให้ผู้รับวัคซีนทราบสถานที่และวิธีติดต่อสถานบริการ 
ผู้ให้บริการควรแจ้งสถานที่และวิธีการติดต่อสถานบริการในกรณีที่ผู้รับบริการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนใน 30 วัน และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ
รายงานผ่านระบบ AEFI System DDC (https://eventbased-doe.moph.go.th/aefi/) และสอบสวนเหตุการณ์ 
ตามแนวทางที่กองระบาดวิทยาก าหนด รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นตามสมควรและทันท่วงที 
5.2.7 การใหว้คัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญแ่ละวคัซีนโควดิ 19 

 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในระหว่างการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจจะ
มีการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีค าแนะน า
ให้สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ (ทีแ่ขนคนละข้าง)  
 ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากจะช่วยลด 
ความรุนแรงของการการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2  โรค  และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด 19  

5.3 การปฏิบตังิานหลงัรณรงค์ 
 

 5.3.1 ตดิตามผลการรณรงค ์

 

 5.3.1.1 หนว่ยบริการบนัทึกผลการให้บรกิารวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ดงันี ้ 

 1) สถานบริการภาครัฐแต่ละแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการให้บริการวัคซีน
รายบุคคลผ่านฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ( 43 แฟ้ม)  
ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ทุกราย โดยควรตรวจสอบรหัสวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ใน
การบันทึกและการส่งออกข้อมูลให้ตรงกับรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  

 รหัสวัคซีนส าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่จัดสรรโดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้เลขรหัส
วัคซีน 815 และใช้รหัส ICD-10-TM ให้ใช้ Z25.1  

 รหัสวัคซีนส าหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่จัดสรรโดยส านักงานประกันสังคม  
ใช้รหัสวัคซีน 817 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1 

 รหัสวัคซีนกรณีอื่นๆ ได้แก่ วัคซีนที่หน่วยบริการจัดซื้อและบริหารจัดการเองทั้งในภาครัฐหรือ
เอกชน ใช้รหัสวัคซีน 818 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1 

ส าหรับรหัสวัคซีนส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ จัดสรรโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินปรับรหัสข้อมูลวัคซีน และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
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และอาจพิจารณาบันทึกเพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

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

ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ สถานบริการอ่ืน ขอให้ติดตามวันที่ได้รับวัคซีนมาบันทึกใน

ฐานข้อมูลที่เป็นการได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามการได้รับวัคซีน

ภายในเดือนกันยายน 2565 

 2) หนว่ยบริการ/สถานบริการ ภาครฐั นอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุและหนว่ยบรกิารเอกชน 

ในระบบ UC ขอให้รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564 รายบุคคล  

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

 รหัสวัคซีนส าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้เลขรหัสวัคซีน 815 และใช้รหัส ICD-10-TM ให้ใช้ Z25.1  
 รหัสวัคซีนส าหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่จัดสรรโดยส านักงานประกันสังคม  

ใช้รหัสวัคซีน 817 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1 
 รหัสวัคซีนกรณีอื่นๆ ได้แก่ วัคซีนที่หน่วยบริการจัดซื้อและบริหารจัดการเองทั้งในภาครัฐหรือ

เอกชน ใช้รหัสวัคซีน 818 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1 
ส าหรับรหัสวัคซีนส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จัดสรรโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างด าเนินปรับรหัสข้อมูลวัคซีน และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  

 ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) หรือในโปรแกรมโครงการ

ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ทางเว็บไซต์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action ภายในเดือนกันยายน 2565 

 3) หน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์บริการ ภาครัฐและเอกชน

ในระบบ UC ทุกแห่ง ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพ ทุกแห่ง ขอให้รายงานผลการ ให้บริการ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 รายบุคคล ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS 

(Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในเดือนกันยายน 2565   

5.3.1.2 ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั/กรงุเทพมหานคร รายงานการใหบ้รกิารในภาพรวมผา่นระบบรายงาน

การให้บรกิารวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (DDC FLU) 

การให้บริการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุขหน่วยบริการรายงานผลการให้บริการภายใต้การก ากับของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   

เขตสุขภาพ และกองตรวจราชการเขตสุขภาพ และภายหลังให้วัคซีนเสร็จสิ้น ขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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1)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม

ฤดูกาล ปี 2565 แบบสรุปผลรวม (Summary Records) รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 2 ของหน่วย

บริการ/สถานบริการทุกแห่งภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการเอกชนในระบบ 

UC และกรณีพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ขอให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการ  

ของส านักอนามัย ส านักการแพทย์ และหน่วยบริการในกรุงเทพมหานครที่อยู่ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พร้อมทั้งรายงานผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 

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

2)  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองก ากับติดตามรายงานผล

ในระบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบผ่านทางเว็บไซต์กอง

โรคป้องกันด้วยวัคซีน http://ddc.moph.go.th/dvp/ หรือ http://vflu.ddc.moph.go.th/index.php รวมทั้งสรุป

รายงานดังกล่าวส่งไปยังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 2 แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีน

ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ภายในเดือน

กันยายน 2564 

3)  กรมควบคุมโรค สรุปผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี และแจ้งกลับไปยังกองตรวจราชการ

เขตสุขภาพ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5.3.2 การตดิตามใหว้คัซนีแกก่ลุม่เป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ให้บริการควรตรวจสอบประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อตาม

ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ส ารวจในพ้ืนที่และยังไม่ได้รับบริการ วางแผนติดตามและด าเนินการเก็บตกให้วัคซีน

ภายใน 1 เดือน หลังช่วงที่มีการให้บริการแบบเข้มข้น หรือตามแผนปฏิบัติการของแต่ละพ้ืนที่ 

5.3.4 การสนบัสนนุคา่การจดับริการวัคซนี  

 การสนับสนุนค่าการจัดบริการวัคซีน ปี 2565 มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามแนวทางการบริหาร

การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการ

บริหารงบค่าการจัดการและค่าชดเชยบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมารวมอยู่ในงบบริการส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค ส าหรับบริการพ้ืนฐานที่จัดสรรให้หน่วยบริการ ส่วนหน่วยบริการในความรับผิดชอบ

ของ สปสช.เขต 13 กทม. การจ่ายงบค่าการจัดการและค่าชดเชยบริการให้เป็นไปตามที่ สปสช.เขต 13 ก าหนด  
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ภาคผนวกที่ 1 ขอ้ค าถามในการใหว้คัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาล 

 

Q: เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล   

A: กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ที่กระทรวงสาธารณสุขและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย  

 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้รับการ
จัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)   
เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง 
ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบ าบัด และเบาหวาน บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการ
ทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 
และโรคอ้วน (น้ าหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

 และในปี 2565 มีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเพ่ิมเติม โดยส านักงานประกันสังคมได้จัด
ให้มีการบริการในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ทั้งที่มีโรคประจ าตัวและไม่มีโรคประจ าตัว)  
โดยส านักงานประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ จะจ่ายค่าบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานพยาบาล/
หน่วยบริการ เป็นผู้จัดซื้อวัคซีน เพ่ือให้บริการกลุ่มเป้าหมาย  

Q: สายพนัธุว์คัซีนป้องกันโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดูกาล  

A: เชื้อสายพันธุ์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี โดยองค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) จะเป็นผู้ก าหนดสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะน ามาผลิตวัคซีน  
โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในช่วงรณรงค์ส าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2565 ใช้วัคซีน 
ซีกโลกใต้ ประกอบด้วยไวรัส 3 สายพันธุ์ ดังนี้ 

Egg-based Vaccines 

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

 an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; and  

 a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus. 
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หรือ Cell- or recombinant-based Vaccines 

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

 an A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus; and 

 a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus 
   และส าหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แบบ 4 สายพันธุ์  

จะมีสายพันธุ์เพ่ิมเติม 1 สายพันธุ์ ได้แก่ a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus.  
โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก https://www.who.int/ หรือ 
https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-
vaccines-for-use-in-the-2022-southern-hemisphere-influenza-season 

Q: วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยเพียงใด โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์  

A:  มีการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มานานหลายทศวรรษ และมีการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงว่าวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูง เช่น ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการติดตามผู้ที่ได้รับ
วัคซีนภายหลังวัคซีนขึ้นทะเบียนเป็นเวลา 15 ปี พบว่ามีการใช้วัคซีนในประชาชนมากกว่า 750 ล้าน โดส  
และผลการติดตามด้านความปลอดภัยยังคงยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนได้อย่างดี และในหลายประเทศ
มีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป 

ส าหรับข้อมูลความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน ถือว่ามีความปลอดภัยสูง จากการศึกษา  

ในสหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกันว่าสามารถให้วัคซีนชนิดนี้

แก่หญิงตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ (วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความ

ปลอดภัยสูงใกล้เคียงกับวัคซีน dT หรือ TT ที่ให้บริการปกติในหญิงตั้งครรภ์) และข้อมูลในประเทศไทย 

ยังไม่มีรายงานอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง ทั้งนี้ สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัย

โลกที่แนะน าให้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่อยู่ในล าดับความส าคัญสูงสุดที่ควรได้รับวัคซีนและรับรองว่าวัคซีน

ชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะน าให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ได้ทุกอายุครรภ์ 

รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง หรือเคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ 
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Q: การใหว้คัซนีในหญงิตัง้ครรภจ์ะไดร้บัประโยชนใ์นดา้นใดบ้าง 

A: หญิงตั้งครรภ์ 

 ช่วยป้องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์ (ประสิทธิภาพร้อยละ 70 ถึง 90) และป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตซึ่งสูงกว่าคนปกติถึง 4-16 เท่า 

 ภูมิคุ้มกันจากแม่สามารถถ่ายทอดไปยังทารก ท าให้ทารกหลังคลอดที่มีอายุต่ ากว่า 6 เดือน 
มีภูมิคุ้มกันและมีโอกาสป่วยน้อยลง 

Q: หากฉีดวัคซีนไปแล้ว มารู้ภายหลังว่าตั้งครรภ์ จะเกิดผลเสียอย่างไร 

A: การตั้งครรภ์ไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนสามารถให้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ แต่ในประเทศไทย  
     แนะน าให้วัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรครุนแรงหาก 
     ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ช่วงครรภ์แก่ (ยกเว้นกรณีมีการระบาดสามารถฉีดได้ทุกอายุครรภ์) 

Q: ฉีดวัคซีนไปแล้ว สามารถให้นมบุตรได้หรือไม่ 

A: สามารถให้นมบุตรได ้

Q: เด็กอายตุ่ ากวา่ 6 เดือน ยงัไมส่ามารถฉีดวคัซีนได ้หากมโีรคประจ าตวัทีท่ าใหเ้สีย่งตอ่การปว่ยดว้ยไขห้วดั

ใหญ่อยา่งรนุแรง เชน่ เปน็โรคปอด โรคหวัใจ จะท าอยา่งไร 

A: เด็กเล็กมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงมากได้ แต่วัคซีนยังไม่มีการรับรองให้ใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า  
6 เดือน ดังนั้นการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ส าคัญในกลุ่มนี้ คือ การตัดโอกาสที่เด็กจะได้รับเชื้อ เช่น การแยก
เลี้ยงเด็ก ไม่พาไปคลุกคลีกับคนหมู่มาก ระวังรักษาสุขอนามัยของผู้เลี้ยงดู การฉีดวัคซีนในผู้เลี้ยงดู และ
ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้าน นอกจากนี้พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีน (ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) ภูมิคุ้มกัน
จากแม่สามารถถ่ายทอดสู่ทารกในครรภ์และปกป้องลูกหลังคลอดประมาณ 6 เดือน 

Q: เด็กที่แข็งแรงด ีและอายมุากกว่า 2 ป ีซึ่งไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ที่กระทรวงฯ จัดหาวคัซนีให ้ควรไดร้ับการฉดี

วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญห่รือไม่ 

A: การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา มักเริ่มมาจากการระบาดในโรงเรียน แล้วน าเชื้อไปแพร่ต่อ  

ในครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การป้องกันเด็กวัยเรียนทุกคนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดการ

ระบาดในชุมชนได้ด้วย แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณจ ากัดเพ่ือจัดหาวัคซีนนี้ให้กั บ

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงก าหนดให้กลุ่มที่มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็น

กลุ่มเป้าหมายหลัก 
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  ส าหรับเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงฯ จัดหาวัคซีนให้หาก

ผู้ปกครองสามารถซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุตรหลานได้ก็จะเป็นผลดีทั้งกับตัวเด็ก

เองและบุคคลในครอบครัวตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัย ในเด็ก

ที่แข็งแรงดี สามารถฉีดวัคซีนได้ตลอดปี แต่ช่วงที่ได้ประโยชน์ดีที่สุดคือช่วงก่อนเข้าหน้าฝน หรือก่อนเข้า

หน้าหนาว โดยควรฉีดก่อนที่จะเปิดภาคเรียน 

Q: ถ้าเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีที่ผ่านมาแล้ว จ าเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้ซ้ าในปีนี้อีก 

หรือไม่ เพราะอะไร 

A: ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังจ าเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้ซ้ า เนื่องจาก 

 ภูมิคุ้มกันโรคจากการฉีดวัคซีน จะลดต่ าลงตามธรรมชาติหลังจาก 1 ปี ไปแล้ว ซึ่งอาจจะท าให้
ปกป้องร่างกายจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ 

 กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่  
จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนซ้ า 

 จากผลการศึกษาเมื่อปี 2556 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
มี Seroconversion rate ต่อโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ชนิด A (H1N1) ประมาณร้อยละ 60 - 70 
การให้วัคซีนซ้ าในกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับวัคซีนจะช่วยกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น 

Q: ผูท้ีเ่คยฉีดวคัซีนป้องกันโรคไขห้วดัใหญต่ามฤดกูาลในปทีีผ่่านมา และเคยมีอาการไข ้ปวดบรเิวณทีฉ่ดี หรือ

ผืน่คนัเปน็ลมพิษหลงัฉดี จะสามารถฉดีซ้ าในปนีีไ้ดห้รือไม ่ถ้าฉดีวัคซนีซ้ าจะมีอาการดังกลา่วรนุแรงมากขึน้

หรือไม ่  

A: สามารถฉีดซ้ าได้ เพราะอาการไข้และปวดบวมบริเวณที่ฉีดเป็นอาการไม่รุนแรงที่พบได้ และไม่ได้เป็น 

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนดังกล่าว นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการที่พบไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งที่ฉีด  

การฉีดซ้ าในปีต่อมาไม่ได้ท าให้ผลข้างเคียงมีมากข้ึน อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการ

รับประทานยาพาราเซตามอลหลังได้รับวัคซีน  

ส่วนอาการลมพิษ หรืออาการรุนแรงหายใจไม่ออก ที่เกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังฉีดเข็มก่อน  

ถือเป็นอาการที่เข้าข่ายแพ้รุนแรง และไม่ควรฉีดวัคซีนซ้ า แต่หากเป็นผื่นหรือลมพิษที่เกิดภายหลังฉีด  

เป็นเวลานานหลายชั่วโมงหรือเป็นวันมักไม่รุนแรง สามารถให้ฉีดวัคซีนซ้ าได้ อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าสังเกต

อาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที และเมื่อกลับบ้านจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 

2 วัน เจ้าหน้าที่ควรสอบถามอาการเหล่านี้ก่อนฉีดวัคซีน เพ่ือจะได้เฝ้าสังเกตอาการใกล้ชิด 



  

แนวทางการด าเนินงานให้บริการวคัซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญต่ามฤดูกาล ปี 2565 23 

 
 

ภาคผนวกที่ 2 เอกสารและแบบฟอรม์การด าเนนิงานใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 

                  ตามฤดกูาล ปี 2564 

 

1. เอกสารในการใหบ้ริการวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญส่ าหรบับคุลากรและประชาชนกลุม่เสีย่ง 

1.1 เอกสารแนะน าความรูเ้กี่ยวกบัวัคซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ 
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1.2 แบบสอบถามผูม้ารบับริการวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 
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2. แบบรายงานผลการให้บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ   ป ี2565 

   2.1 แบบฟอร์มตวัอยา่งของทะเบยีนผูร้บับรกิารวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วัดใหญ่ 

บัญชรีายชือ่บคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ ่ป ี2565 

หนว่ยงาน .........................................อ าเภอ..........................จงัหวดั..................................... .......... 

ล าดบั

ที่ 
ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง วันทีไ่ดร้ับวคัซนี 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างของทะเบียนผู้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่แต่ละหน่วยงานสามารถน าไปใช้

  ลงทะเบียนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
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หมายเหต ุ
1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่ไดร้ับการจดัสรรวัคซีนตามยอดการจดัสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ ปี 2565 เช่น โรงพยาบาล สสจ. สคร. ศูนย์อนามัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ส านักงานปศุสัตว์ เปน็ต้น 
2. ประเภท หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 ดังนี้ 1) ประเภทหน่วยบริการ ได้แก่ รพศ. รพท. รพช.   
   2) สังกัด/กรม ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์/สธ กรมอนามัย/สธ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย/์สธ กรมปศุสัตว์/เกษตร กรมแพทย์ทหาร/กลาโหม เป็นต้น   
3.* หากหน่วยบริการไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใหใ้ส่ "0" ในช่องจ านวนวัคซีนป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่ ท่ีได้รับการจัดสรร พร้อมระบสุาเหตุในช่องหมายเหตุ 

2.2 แบบรายงานผลการใหบ้รกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ป ี2565 
แบบรายงานผลการให้บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ป ี2565 

จงัหวัด............................................................................. 

จงัหวัด หนว่ยงาน ประเภท 

จ านวน 
บุคลากรทาง

การแพทยแ์ละ
สาธารณสขุทัง้หมด 

(ราย) 

จ านวนวัคซนีป้องกนั
โรคไขห้วดัใหญท่ี่
ไดร้บัการจดัสรร 

(โดส)* 

จ านวนผู้ทีไ่ดร้บั
วคัซนี 

ป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ ่(ราย) 

ร้อยละ  
(จ านวนที่ไดร้ับวคัซนี/

จ านวนที่ไดร้บัการ
จดัสรร*100) 

หมาย
เหต ุ
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หมายเหต ุ
1. ให้รายงานผลการได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ให้บริการจริงท้ังหมด  
2. *ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ประกอบด้วย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูป้่วยมะเร็งท่ีอยู่ระหว่างการไดร้ับเคมีบ าบัด และเบาหวาน  
3. **ผลการการไดร้ับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ร้อยละ) จ าแนกเป็น 
 - ร้อยละ ของ 7 กลุ่มเสี่ยง = จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับวัคซีนรวม (1) ถึง (7)/จ านวนวัคซีนท่ีได้รับจัดสรร × 100 
 - ร้อยละ ของนอกกลุ่มเสี่ยง = จ านวนประชาชนนอกกลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับวัคซีน (8) /จ านวนวัคซีนท่ีไดร้บัจัดสรร × 100 
 - ร้อยละ ของ 7 กลุ่มเสี่ยงและนอกกลุ่มเสี่ยง = จ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและนอกกลุ่มเสี่ยงท่ีได้รบัวัคซีนรวม (1) ถึง (8)/จ านวนวัคซีนท่ีได้รับจัดสรร × 100 

3. แบบรายงานผลการให้บรกิารวัคซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสีย่งที่ได้รบัวัคซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ ่ป ี2565 
แบบรายงานผลการให้บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ่ในประชาชนกลุม่เสีย่งที่ไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ ่  ป ี2565 

เขต..........จงัหวดั...........................................................  

จงัหวดั อ าเภอ 

จ านวน
วคัซนี

ปอ้งกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่
ที่ไดร้บัการ
จดัสรรใน
กลุม่เปา้ 

หมาย (โดส) 

จ านวนผูท้ีไ่ด้รบัวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ (ราย) ผลการไดร้บัวคัซนี (รอ้ยละ)** 

ปญัหา/ 
อปุสรรค 

กลุม่เปา้หมาย 7 กลุม่เสีย่ง 
รวม
(1)-
(7) 

(8) 

นอก

กลุม่

เสีย่ง  

รวม

ทั้งหมด

(1-8) 

 7 กลุม่

เสีย่ง 

(กลุม่(1)-

(7)/ 

จ านวน

จดัสรร×
100) 

นอก

กลุม่

เสีย่ง 

(กลุม่ 

(8)/ 

จ านวน

จดัสรร×
100)  

รวมทกุ

กลุม่

ทั้งหมด 

(กลุม่ (1)-

(8)/ 

จ านวน

จดัสรร×
100) 

(1)  

หญงิ
ตั้งครรภ ์
4 เดอืน
ขึน้ไป            

(2)  

เดก็
อาย ุ6 

เดอืน 
ถงึ 2 

ป ี 

(3)  

ผูสู้ง 
อาย ุ
65 ปี
ขึน้ไป  

(4)  

ผูป้ว่ย
โรค

เรือ้รงั 7 

โรค* 

(5)  

ผูพ้กิารทาง 
สมองที่

ชว่ยเหลอื
ตนเองไมไ่ด ้ 

(6)  

โรคธาลสัซเีมยี
และผูท้ีม่ี
ภมูคิุม้กนั

บกพรอ่ง (รวมผู้
ตดิเชือ้ HIV ทีม่ี

อาการ)  

(7)  

โรคอว้น 
(น้ าหนกั>100 

กก. หรอื BMI 

>35 กก./
ตรม.) 
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ภาคผนวกที่ 3 รายชือ่และเบอรต์ดิตอ่ประสานการด าเนนิงานใหบ้รกิารวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 
 

วคัซนีส าหรบัประชาชนกลุม่เสีย่ง วคัซนีส าหรบับคุลากรกลุม่เสีย่ง 

ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
1) การบรหิารจดัการใหว้คัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่
การก ากบัตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิการใหว้คัซนี
ปอ้งกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 

- นางสาวกฤษณา จงส่งเสริม โทรศพัท์ 084 751 1627 
E-mail : kritsana.j@nhso.go.th 

- นางกริษฐา  เกิดอุดม  โทรศัพท์ 085 480 3919   
E-mail : Karistha.k@nhso.go.th 

2) การจดัหาและการกระจายวคัซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ ่ 
  - นางสาวจารวี  รัตนยศ  โทรศัพท์ 084 438 1824 

    E-mail: jarawee.r@nhso.go.th 
3) การกระจายวคัซนีปอ้งกนัโรคไข้หวดัใหญ ่ 
(องค์การเภสัชกรรม) 
 ภาคเหนือ/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาคใต้

โทรศัพท์ 02-203-8996   
 ภาคกลาง / ภาคตะวนัออก  

โทรศัพท์ 02-203-8929 
 กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี / สมุทรปราการ

โทรศัพท์ 02-203-8989 
 ภญ.ธัญญลักณ์ ดียืน 

โทรศัพท์มือถือ 09-9656-4486  
E-mail: d_scmdiv@gpo.or.th 

 ภญ.เกสินี จูฑะสวสัดิ์  
โทรศัพท์ 02-203-8908, 02-203-8909
โทรศัพท์มือถือ 09-9197-9539 
E-mail: vmi@gpo.or.th  
 

 
 
 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
1) การบริหารจัดการและการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนนิ
โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

- นายแพทยช์นนิันท์ สนธิไชย โทรศัพท์ 02-590-3196-99  
E-mail : chaninan33@yahoo.com 

- นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม โทรศพัท์ 02-590-3196-99  
E-mail :  OU056@yahoo.com 

- นางสาวพรนภา  มักกะสนั โทรศัพท์ 02-590-3196-99 
E-mail : r506_2012@hotmail.co.th 

- นางสาวรวิสรา ชัยวาลย์ โทรศัพท์ 02-590-3196-99 
E-mail : rawischai@gmail.com 
กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซนี กองโรคติดต่อทั่วไป 

2) การจดัหาและการกระจายวคัซนีปอ้งกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 
- ภก.อภิชัย พจน์เลิศอรุณ โทรศัพท์ 02-590-3222  
E-mail : idol_99_2000@yahoo.com 
- ภก.ขัตติยะ อุตม์อ่าง โทรศัพท ์02-590-3222    
E-mail : kub-2007@hotmail.com  
- ภญ. ปิยะนาถ เชื้อนาค โทรศัพท์ 02-590-3222 
E-mail : indee_indy@msn.com  

กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป  
3) สถานการณแ์ละการเฝา้ระวงัโรคไข้หวดัใหญ ่

- นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา 
 กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวทิยาโรคติดต่อ  
กองระบาดวิทยา โทรศัพท์ 02 590 3900 
E-mail :  o.thippp@gmail.com 
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4) ผูด้แูลระบบ Application 
    - ส านักบริหารสารสนเทศการประกัน  
      IT helpdesk โทรศัพท์  02-141-4200 

4) อาการขา้งเคยีงภายหลงัการไดร้บัวคัซนี 
- แพทย์หญิงภาวินี ดว้งเงิน 

 กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวทิยาโรคติดต่อ  
กองระบาดวิทยา โทรศัพท์ 02 590 3900 
E-mail : pawind@gmail.com 

- นางสาวอภิญญา ปัญจงามพฒันา 
กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ  
กองระบาดวิทยา โทรศัพท์ 02 590 3900 
E-mail : ap_panja@hotmail.com 

การสนบัสนนุ กรณีเกดิปญัหาการใชง้าน Krungthai 
Health Platform 

1) การใชง้านผา่น Hospital Portal ติดต่อได้ที่ 
Krungthai Corporate Call Center 0-2111-9999 
 E-mail: cash.management@krungthai.com 
เวลาท าการ 8:00-19:00 (จ-ศ)  
ส าหรับการส่งอีเมลให้ระบุข้อมูลดังนี้  
1. subject: Health Platform Admin setting  
2. ชื่อหน่วยงาน:  
3. ชื่อ- เบอร์โทรติดต่อกลับ  
4. แจ้งปัญหาและหนา้จอ error ที่เกิดขึ้น  

2) การใชง้านผา่น Application เปา๋ตงั ตดิต่อได้ที่  
Krungthai Contact Center 0-2111-1111  
เวลาท าการ 24 ชม. ทุกวัน 

 

วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วัดใหญ่ส าหรับผูป้ระกนัตนอายตุัง้แต ่50 ขึน้ไป  

ขอให้ประสานส านักงานประกันสังคม ในการบริหารจัดการ การช่วยเหลือผู้ประกันตนในการเข้ารับบริการวัคซีน และการก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ส านักจัดระบบราการทางการแพทย์ ส านักงานประกันสังคม โทรศพัท์ 02- 956 2500-2510  
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ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแนวทางการด าเนนิงานใหบ้รกิารวัคซนีปอ้งกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 

                  ตามฤดกูาลป ี2565 

 

1. แนวทางการด าเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565  

2. แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 

โดยสามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 

https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=12399 และผ่านทางการสแกน QR Code 
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