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คํานํา 

ตามท่ีกรมควบคุมโรค รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดจัดใหมีการ

ดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2563 โดยมีการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ตามฤดูกาล ใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และประชาชนกลุมเสี่ยง การใหวัคซีนปองกัน 

โรคไขหวัดใหญในกลุมหญิงต้ังครรภตลอดป และการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโครงการพิเศษ (เรือนจํา)  

เพ่ือลดการปวย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ และลดการแพรกระจายโรคไขหวัดใหญ

ผานบุคลากรทางการแพทย ซ่ึงอาจทําใหเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ ดังนั้นการใหวัคซีนไขหวัดใหญ

ในพ้ืนท่ีจึงเปนการลดภาระโรคท่ีจะเกิดข้ึน ประกอบกับในป 2563 ไดเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การใหวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญจึงเปนการปองกันและรักษากําลังบุคลากรในการดูแลผูปวย และยังชวยลดความสับสน

ในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อรวมระหวางโรคไขหวัดใหญกับโรคโควิด 19 นั้น 

กรมควบคุมโรค จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

ป 2563 ประกอบดวย 1) การใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 2) การใหวัคซีนปองกัน 

โรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ และ 3) การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโครงการพิเศษ (เรือนจํา) เพ่ือใช 

ในการสื่อสารกับหนวยบริการในพ้ืนท่ี และเปนแนวทางใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขไดปฏิบัติงาน

ในการจัดระบบบริการ กําหนดประชากรกลุมเปาหมายและใหบริการวัคซีนสอดคลองกับมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของโรคโควิด 19  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตอไป 

 

14 เมษายน 2563 
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การดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ตามฤดูกาล ป 2563 
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ที่มาและความสําคัญ 

ไวรัสไขหวัดใหญเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบไดบอย 

ในประชากรทุกกลุมอายุ อาการแสดงมีตั้งแตอาการไขน้ํามูกไหลจนถึงภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง เชน ปอดบวม 

สมองอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราปวยประมาณรอยละ 10-20 ของประชากร 

กลุมหญิงตั้งครรภ เด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูมีโรคเรื้อรัง และผูท่ีเปนโรคอวน มีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและ 

เกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง ซ่ึงหากไมสามารถปองกันการแพรระบาดไดจะทําใหโรงพยาบาลตองรับภาระ 

ในการดูแลผูปวย มีอัตราตายสูงในกลุมหญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง และกอใหเกิดความสูญเสีย 

ในดานเศรษฐกิจดานการรักษาพยาบาลตามมา 

สถานการณของโรคไขหวัดใหญหลังจากเริ่มใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตั้งแตป 2552 เปนตนมา 

อัตราปวยไดลดลงทุกป แตพบวาป 2559 - 2561 เริ่มกลับมามีแนวโนมท่ีสูงข้ึน 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 มีรายงานผูเสียชีวิต 30 ราย 

(อัตราปวยตายรอยละ 0.01)  สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A 26 ราย (รอยละ 86.67) ชนิด B  

2 ราย (รอยละ 6.67) และไมทราบเชื้อสาเหตุ 2 ราย (รอยละ 6.67) ในกลุมเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A จําแนกเปนเชื้อ

ไขหวัดใหญชนิด A/H1N1 (2009) 10 ราย (รอยละ 38.46) รองลงมาเปนไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) จํานวน 3 ราย  

(รอยละ 11.54) เปนไขหวัดใหญชนิด A ไมทราบสายพันธุ 13 ราย (รอยละ 50) ซ่ึงในป 2562 พบวาจํานวนผูปวยสูงกวา

คามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง และสูงกวาในปท่ีผานมา โดยเกิดการระบาดเปน 2 ระลอก ไดแก ระลอกแรกในชวงตนป และ

ระลอกท่ีสองในชวงปลายป ขอมูลจากการเฝาระวังเชื้อไวรัสไขหวัดใหญเฉพาะพ้ืนท่ีของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  

ในป 2562 พบเชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H1N1) สูงสุด รองลงมาเปนเชื้อไขหวัดใหญชนิด A (H3N2) และไขหวัดใหญชนิด B  

สําหรับสถานการณโรคไขหวัดใหญในป 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2563 มีรายงานผูปวย 

87,065 ราย (อัตราปวย 131.32 ตอประชากรแสนคน) ซ่ึงสูงกวาคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง รายงานผูเสียชีวิต 4 ราย 

(อัตราปวยตายรอยละ 0.004) อีกท้ังขณะนี้ ประเทศไทยประสบกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  

ซ่ึงเกิดการระบาดทุกภูมิภาคท่ัวโลกและสงผลกระทบมายังประเทศไทย นับเปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

ท่ีบุคลากรตองดําเนินมาตรการอยางเขมขนและมีภาระงานเพ่ิมข้ึนในชวงดังกลาว โดยกลุมเสี่ยงท่ีทําใหเกิดอาการปวย

รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ไดแก กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูท่ีมีโรคเรื้อรัง เนื่องจากโรคโควิด 19 มีอาการเหมือนกัน

กับกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ อาจจะทําใหเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยท่ีมีอาการ

ทางระบบทางเดินหายใจในชวงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด 19 

เพ่ือเตรียมความพรอมในการปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญ จึงมีการดําเนินงานตามโครงการ

ใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ใหแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และประชาชนกลุมเสี่ยง  
ลดการปวย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในหญิงตั้งครรภ ผูปวยเรื้อรัง และผูสูงอายุ และลดการ

แพรกระจายโรคไขหวัดใหญผานบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ซ่ึงอาจทําใหเกิดการระบาดใหญ 

ของโรคไขหวัดใหญ 
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1. วัตถุประสงค 

- เพ่ือใชในการสื่อสารกับหนวยบริการในพ้ืนท่ี และเปนแนวทางใหบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขไดปฏิบัติงานในการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

- เพ่ือลดความรุนแรงจากการปวยและการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญ  

- เพ่ือใหมีการปรับระบบการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสอดคลองกับมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโรคโควิด 19   

2. ประชากรกลุมเปาหมาย  

คณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ ไดกําหนดกลุมเปาหมาย

การใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ดังนี้ 

• บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีความเส่ียงตอการสัมผัสโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไดรับ

การจดัสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

1) แพทย พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงพยาบาลท้ังท่ีทํางานในแผนกผูปวยในและแผนกผูปวยนอก 

รวมถึงนักศึกษาฝกงานในแตละวิชาชีพ 

2) เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีทําหนาท่ีในการสอบสวนควบคุมโรค 

3) เจาหนาท่ีและอาสาสมัครทําลายซากสัตวปกและสัตวอ่ืนท่ีสงสัยติดเชื้อไขหวัดนก 

4) เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ 

• ประชาชนกลุมเส่ียงท่ีควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดรับการจัดสรรวัคซีนจากสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดแก  

1) หญิงตั้งครรภ อายุครรภ 4 เดือนข้ึนไป (ใหบริการตลอดท้ังป) 

2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปทุกคน (หมายถึง กลุมเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ป 

11 เดือน 29 วัน) 

3) ผูมีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งท่ีอยู

ระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน 

4) บุคคลท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป  

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 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 

 โดย 2 เดือนแรกเปนชวงท่ีมีการรณรงคแบบเขมขนในเชิงรุก และ 2 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก ท้ังนี้

การรณรงคอาจมีความจําเปนตองดําเนินงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากกลุมเปาหมายประกอบดวยหลาย 

กลุมวัย และมีกลุมวัยทํางานดวย  

 อยางไรก็ตาม แตละพ้ืนท่ีสามารถปรับระยะเวลายืดหยุนใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีได แตไมควร

ทอดระยะเวลาการรณรงคใหยาวเกินไป เนื่องจาก จะทําใหเกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอ่ืนๆ  

4. เปาหมายการดําเนินงาน 

 ผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในกลุมเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 

(เชิง Performance หรือ ผลการปฏิบัติงาน) โดยเนนความสําคัญของการใหบริการในกลุมหญิงตั้งครรภ  

5. การดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลป 2563 

 

5.1 การเตรียมการกอนใหวัคซีน 

1. สํารวจกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขาย 

 โรงพยาบาลตองสํารวจกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลแมขายเพ่ือวางแผนให

วัคซีนตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรการมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตองเปนไปดวยความสมัครใจ 

ของกลุมเปาหมาย โดยประชาสัมพันธใหทราบขอมูลเก่ียวกับวัคซีน รวมถึงประโยชนและภาวะแทรกซอนท่ีอาจ

เกิดข้ึนไดจากการฉีดวัคซีน การใหบริการวัคซีนตองยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนผูรับวัคซีนเปนสําคัญ 

โดยปรับรูปแบบการใหบริการเขากับสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ขอใหโรงพยาบาลพิจารณา

จัดบริการดวยความยืดหยุนใหสอดคลองกับสภาวะดานระบบบริการสาธารณสุข ประชาชนและสภาวะ

แวดลอมเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

ท้ังนี้ข้ึนกับการบูรณาการในการจัดบริการใหวัคซีนภายใตระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health 

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

ขอใหปฏิบัติตามมาตรฐานการใหบริการวัคซีนอยางเครงครัด 
 

2. การจัดเตรียมอุปกรณวัคซีนและระบบลูกโซความเย็น  

การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณระบบลูกโซความเย็นใหปฏิบั ติตามแนวปฏิบัติปกติ   

ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

2.1 การสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล   

2.1.1 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดําเนินการ

จัดหาและกระจายโดยกองโรคติดตอท่ัวไป ซ่ึงจะไดมีการแจงรายละเอียดตอไป   
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2.2.2 วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยง ดําเนินการโดยสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการบริหารเปาหมายและวัคซีน ดังนี้  

  1) สปสช. จัดสงเปาหมายป 2563 ระดับเขต พรอมสรุปผลการดําเนินงานใหบริการวัคซีน

ปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2562 ให สปสช.เขต เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการปรึกษาหารือกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และหนวยบริการ ภายในวันท่ี 25 มีนาคม 2563  

  2) สปสช.เขต ประสานกับ สสจ. เพ่ือขอความรวมมือจัดสรรเปาหมายสูพ้ืนท่ีระดับจังหวัด 

และพิจารณาจัดสรรเปาหมายและปริมาณวัคซีนลงสูหนวยบริการ   สปสช.เขต สงยืนยันปริมาณการจัดสรร

วัคซีนรายหนวยบริการดังกลาว เปน Electronic file (.xls หรือ .xlsx)  มายังสํานักสนับสนุนระบบบริการ

ปฐมภูมิ , E-Mail : jarawee.r@nhso.go.th  ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2563 

  3) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการควบคุมโรค เสนอแนะใหหนวยบริการจัดทําแผนเรงรัด

การใหบริการในชวง 2 เดือนแรก (1 พฤษภาคม – 31 มิถุนายน 2563) และเก็บตกใน 2 เดือนหลัง  

(1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563)  

 สําหรับแผนการจัดสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 มีกําหนดเวลาและชนิดวัคซีน 

ดังนี้ 

ตารางแผนการจัดสงวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 

ลําดับ วัคซีนสําหรับ 
รอบในการ

จัดสง 

ระยะเวลาที่สงถึง

หนวยบริการ

ภายใน 

จํานวนวัคซีนที่สง (โดส) 

Single Dose 
Multiple Dose 

(4 doses-vial) 

1 

บุคลากรกลุมเสี่ยง 

เปนวัคซีนชนิด  

4 สายพันธุ 

(3.9 แสนโดส) 

1 รอบ 

จะแจงเพิ่มเติมใน

ภายหลัง 
จะแจงเพิ่มเติมใน

ภายหลัง 
จะแจงเพิ่มเติมใน

ภายหลัง 

2 ประชาชนกลุม

เสี่ยง 

เปนวัคซีนชนิด  

3 สายพันธุ  

(3.72 ลานโดส) 

รอบที่ 1 24 เม.ย. 63 1,000,000  

3 รอบที่ 2 20 พ.ค. 63  1,450,000 

4 รอบที่ 3 20 ม.ิย. 63 1,050,000  

5 รอบที่ 4  

(สํารองคลัง) 
30 ส.ค. 63 

220,000  

รวมวัคซีนที่จัดสงใหหนวยบริการ จํานวน  4,110,000 โดส   

หมายเหตุ  

1. สําหรับหญิงตั้งครรภจะมีวัคซีนใหใชตลอดท้ังป ขอใหหนวยบริการเบิกตามระบบวัคซีน Routine ใน

ระบบ VMI (รายละเอียดในการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ) 

2. กรณีท่ีไดรับจัดสรรนอยกวา 800 โดส จัดสงรอบเดียว ท้ังนี้ สปสช.จะแจงยืนยันปริมาณการจัดสงแตละ

รอบอีกครั้ง ผาน สปสช.เขต 
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3. วัคซีนสํารองคลังรอบท่ี 4 เพ่ือเปนการควบคุมและกํากับการบริหารจัดการวัคซีนใหเพียงพอและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแกประชาชนกลุมเปาหมาย ในกรณีท่ีหนวยบริการตองการวัคซีนมากกวาหรือ

เพ่ิมเติมจากท่ีไดรับจัดสรรใน 3 รอบ ขอใหหนวยบริการแจงความตองการผาน สสจ. และ สสจ.รวบรวม 

ความตองการของหนวยบริการในระดับจังหวัด เสนอตอ สปสช.เขต และ สปสช.เขต รวบรวมความ

ตองการในระดับเขตสง สปสช.สวนกลาง หลังดําเนินการรณรงคแลว 60 วัน (หลังวันท่ี 30 มิถุนายน 2563)  

และ สปสช. จะพิจารณาเตรียมการจัดสรรเพ่ิมเติมภายในเดือนสิงหาคม 2563  

 2.2 การเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนในการใหบริการ 

 อุปกรณท่ีจําเปนในการใหบริการวัคซีนในและนอกสถานบริการ ไดแก เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา  

พลาสเตอร กระติกสําหรับใสวัคซีน สําลี แอลกอฮอล ยาแกปวดลดไข และควรจัดเตรียมอุปกรณชวยชีวิต 

(Emergency Kits) และสงตอไดภายใน 15 นาที ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

 เพ่ือความสะดวกในการใหบริการ ขอใหเจาหนาท่ีจัดทําแผนการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ      

แกกลุมเปาหมายโดยกําหนดวัน เวลา สถานท่ีใหวัคซีน ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง 

สิงหาคม 2563 โดยขอใหหนวยบริการจัดทําแผนการรณรงคแบบเขมขนเชิงรุกใน 2 เดือนแรกเปนชวงท่ีมีการ

รณรงคแบบเขมขนในเชิงรุก และ 2 เดือนหลังเปนชวงเก็บตก  

 ท้ังนี้เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 เพ่ือปองกันการแพรกระจายเชื้อ ขอให 

หนวยบริการสาธารณสุขดําเนินการโดยคํานึงถึงหลักการเวนระยะหางทางสังคม และตามแนวทางปฏิบัติ 

ดานสาธารณสุข เพ่ือการจัดการภาวะโรคระบาดของโรคโควิด 19  ซ่ึงจัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการ

ปฏิบตัิงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกกลุมเปาหมาย  

5.2 การปฏิบัติงานในวันรณรงค 

1. การเตรียมการกอนใหวัคซีน 

 1.1 จัดเตรียมอุปกรณใหเพียงพอและพรอมใชงาน ไดแก วัคซีน อุปกรณฉีดยา อุปกรณกูชีพเบื้องตน 

แบบบันทึกขอมูล แบบคัดกรอง เอกสารแนะนําความรู และอ่ืนๆ 

 1.2 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 หรือกระจายการใหบริการในพ้ืนท่ีใหมากยิ่งข้ึน 
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เพ่ือลดการรวมตัวและความแออัดในการใหบริการ โดยจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ี หรือทีมเคลื่อนท่ีเร็วในการ

ใหบริการแกประชากรกลุมเสี่ยงในบางกลุม หรือบางกรณี เชน ผูปวยติดบานติดเตียง ผูสูงอายุ เปนตน 

 1.3 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 

2. ตรวจสอบวาผูรับบริการอยูในกลุมเปาหมายหรือไมถาเปนกลุมเปาหมายดังกลาวแลวมีขอหามการให

วัคซีนหรือไม 

ขอหามในการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ไดแก  

 มีประวัติแพไขไกอยางรุนแรง** 

 เคยแพวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญรุนแรง หรือแพสารประกอบอ่ืนๆ ในวัคซีนอยางรุนแรง** 

 กําลังมีไขหรือกําลังเจ็บปวยเฉียบพลัน 

 เพ่ิงหายจากการเจ็บปวยเฉียบพลันมาไมเกิน 7 วัน 

 เพ่ิงมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไมเกิน 14 วัน 

 ยังมีโรคประจําตัวเรื้อรังท่ีมีอาการกําเริบ เชน เจ็บแนนหนาอก ใจสั่น หอบเหนื่อย หรือยัง

ควบคุมอาการของโรคไมได  

 ขณะตั้งครรภนี้มีภาวะครรภเสี่ยงสูง เชน มีภาวะ Toxic goitter, Pre-eclampsia, 

Eclampsia หรือ เคยมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ  

**อาการแพอยางรุนแรง เชน หายใจไมสะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว 

ออนเพลีย หัวใจเตนเร็ว หรือเวียนศีรษะ 

ขอแนะนํา 

 ใหผูรับบริการกรอกขอมูลในแบบสอบถามผูมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตาม

ฤดูกาลใหครบถวน และใหเจาหนาท่ีตรวจสอบซํ้าแลวเก็บไวท่ีสถานบริการ  

 หากผูรับบริการมีไข มีอาการเจ็บปวยท่ีอาการไมนาวางใจ เปนผูปวยกลุมโรคเรื้อรังท่ีไม

สามารถควบคุมอาการได หรือกลุมหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะครรภเสี่ยงสูง/เคยมีภาวะแทรกซอน

จากการตั้งครรภ ควรปรึกษาแพทยกอนการฉีดวัคซีน 

 ท้ังนี้หากมีขอสงสัยอ่ืนๆ ใหปรึกษาแพทยกอนการฉีดวัคซีนทุกครั้ง 
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3. ช้ีแจงใหผูรับบริการทราบถึงความจําเปน ประโยชนของการใหวัคซีนและภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึน

ไดและใหผูรับบริการพิจารณาตัดสินใจในการรับบริการ 

 กอนการใหบริการตองแจงใหผูรับบริการทราบขอมูลตามเอกสารขอความรูเรื่องวัคซีนปองกัน        

โรคไขหวัดใหญเม่ือไดรับทราบเหตุผลความจําเปนรวมท้ังภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนแลว ใหเวลาผูรับบริการ

ตัดสินใจในการรับวัคซีนโดยสมัครใจไมเรงรัดเวลาในการรับวัคซีน โดยผูรับบริการอาจมาขอรับวัคซีนภายหลังได 

4. ฉีดวัคซีนใหกับประชาชนกลุมเปาหมายท่ีตองการรับวัคซีน 

วิธีการฉีด 

• ฉีดเขากลามเนื้อ (Intramuscular route: IM) ในผูใหญฉีดท่ีบริเวณตนแขนและในเด็กเล็ก 

ฉีดท่ีหนาขา 

• การฉีดวัคซีนใหปฏิบัติตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทุกประการ 

ขนาดวัคซีน 

• ผูใหญและเด็กอายุ 3 ปข้ึนไป   ฉีดขนาดโดสละ  0.5 ซีซี  

• เด็กอายุต่ํากวา 3 ป   ฉีดขนาดโดสละ 0.25 ซีซี 

จํานวนเข็มท่ีฉีด 

• เด็กตั้งแต 9 ปข้ึนไปและผูใหญ ฉีดจํานวน 1 เข็ม 

• เด็กต่ํากวา 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. การดูแลรักษาวัคซีนในขณะใหบริการ 

• ควรใหบริการในท่ีรม 

• เก็บวัคซีนในกระติกหรือกลองโฟมท่ีมีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 

• วางขวดวัคซีนใหตั้งตรง  

• หามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ Icepack หรือน้ําแข็งโดยตรง  

• หามปกเข็มคาขวดวัคซีน ในระหวางรอบริการ 

• กรณีวัคซีนชนิด Multiple Dose หลังเปดใชแลวไมควรเก็บไวนานเกิน 8 ชั่วโมง และกรณีวัคซีน

ชนิด Single Dose ควรใชทันทีหลังเปด 

• เปดกระติกเทาท่ีจําเปนเทานั้นและปดฝาใหสนิท 
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6. ใหผูรับวัคซีนพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายหลังฉีดวัคซีนในบริเวณท่ีจัดเตรียมไวใหบริการ  

 เพ่ือสังเกตอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนได เพราะอาการแพท่ีรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที 

หลังฉีดวัคซีน อาการท่ีสังเกตไดแก อาการคันท่ีผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก วิงเวียน ใจสั่น 

เปนลม เหง่ือออก ชีพจรเบา ช็อก เปนตน หากพบอาการไมพึงประสงคหลังไดรับวัคซีนใหนําเขาสูการรักษา

และพิจารณาสงตอหากเกินศักยภาพของสถานพยาบาล 

 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 สวนใหญมีผื่นลมพิษ

ข้ึนตามตัว คันท่ีผิวหนัง บวมตามปาก หนา ลําคอ หายใจลําบาก ชีพจรเบา ช็อก ปวดทอง 

7. แจงใหผูรับวัคซีนทราบสถานท่ีและวิธีติดตอสถานบริการ 

ผูใหบริการควรแจงสถานท่ีและวิธีการติดตอสถานบริการในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงค

ภายหลังไดรับวัคซีนใน 4 สัปดาห และในกรณีท่ีเกิดเหตุการณไมพึงประสงคใหผูเก่ียวของดําเนินการสอบสวน

ตามแนวทางท่ีกองระบาดวิทยากําหนดรวมถึงการชวยเหลือเยียวยาเบื้องตนตามสมควรและทันทวงที  

5.3 การปฏิบัติงานหลังรณรงค 

1. ติดตามผลการรณรงค 

 1.1 หนวยบริการบันทึกผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ดังนี้  

 (1) สถานบริการภาครัฐแตละแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอใหรายงานผลการใหบริการ

วัคซีนรายบุคคลผานฐานขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม) ในแฟม

งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (EPI) ทุกราย โดยควรตรวจสอบรหัสวัคซีนไขหวัดใหญท่ีใชในการบันทึกและ 

การสงออกขอมูลใหตรงกับรหัสวัคซีนในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2563  

ซ่ึงขอใหใชเลขรหัสวัคซีน 815 และรหัส ICD-10-TM ใหใช Z25.1 และอาจพิจารณาบันทึกเพ่ิมเติมทางเว็บไซต

ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action และหาก

กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไปรับบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ณ สถานบริการอ่ืน ขอใหติดตามวันท่ีไดรับ

วัคซีนมาบันทึกในฐานขอมูลท่ีเปนการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

และติดตามการไดรับวัคซีนภายในเดือนกันยายน 2563 

 (2) หนวยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยบริการเอกชน 

ในระบบ UC ขอใหรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 รายบุคคล  

ผานโปรแกรม OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/) ซ่ึงขอใหใชเลขรหัสวัคซีน 815 

และรหัส ICD-10-TM ใหใช Z25.1 ตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟม) 
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หรือในโปรแกรมโครงการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ทางเว็บไซตของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action ภายในเดือนกันยายน 2563 

 (3) หนวยบริการในกรุงเทพมหานคร ไดแก หนวยบริการ/สถานบริการ/ศูนยบริการ ภาครัฐและ

เอกชนในระบบ UC ทุกแหง ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพ ทุกแหง ขอใหรายงานผลการ

ใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 รายบุคคล ในโปรแกรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 

BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในเดือนกันยายน 2563  

 1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานการใหบริการในภาพรวมผานระบบ 

DDC FLU 

สําหรับการใหบริการปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขหลังใหวัคซีนเสร็จสิ้น 

1.2.1 ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมขอมูลผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

ตามฤดูกาล ป 2563 แบบสรุปผลรวม (Summary Records) รายละเอียดตามแบบฟอรมในภาคผนวกท่ี 1 

ของหนวยบริการ/สถานบริการทุกแหงภาครัฐ ท้ังในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยบริการ

เอกชนในระบบ UC และกรณีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ขอใหสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง รวบรวมขอมูล

ผลการใหบริการ ของสํานักอนามัย สํานักการแพทย และหนวยบริการในกรุงเทพมหานครท่ีอยูท้ังในและนอก

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมท้ังรายงานผานระบบรายงานการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

(DDC FLU) ของกองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th/dvp/ ภายในเดือนกันยายน 2563 

1.2.2 ขอใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคและสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมืองกํากับติดตามรายงาน

ผลในระบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญของจังหวัดในเขตรับผิดชอบผานทางเว็บไซต

กองโรคปองกันดวยวัคซีน http://ddc.moph.go.th/dvp/ รวมท้ังสรุปรายงานดังกลาวสงไปยังกองโรค

ปองกันดวยวัคซีน ตามแบบฟอรมในภาคผนวกท่ี 1 แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ภายในเดือนกันยายน 2563 

2. การติดตามใหวัคซีนแกกลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในระดับพ้ืนท่ีใหบริการควรตรวจสอบประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีรายชื่อตาม

ทะเบียนกลุมเปาหมายท่ีสํารวจในพ้ืนท่ีและยังไมไดรับบริการ วางแผนติดตามและดําเนินการเก็บตกใหวัคซีน

ภายใน 2 เดือน หลังชวงท่ีมีการใหบริการแบบเขมขน หรือตามแผนปฏิบัติการของแตละพ้ืนท่ี 

3. การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน 

 การสนับสนุนคาการจัดบริการวัคซีน ป 2563 มีหลักเกณฑและอัตราการจายตามแนวทางการบริหาร

การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยการ

บริหารงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเหมารวมอยูในงบบริการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรค สําหรับบริการพ้ืนฐานท่ีจัดสรรใหหนวยบริการ สวนหนวยบริการในความรับผิดชอบ

ของ สปสช.เขต 13 กทม. การจายงบคาการจัดการและคาชดเชยบริการใหเปนไปตามท่ี สปสช.เขต 13 กําหนด 
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Q: สายพันธุวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล  

A: เชื้อสายพันธุวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญจะมีความแตกตางกันในแตละป โดยองคการอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) จะเปนผูกําหนดสายพันธุของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญท่ีจะนํามาผลิตวัคซีน  
โดยวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ในชวงรณรงคสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยงป 2563 ใชวัคซีนซีก
โลกใต ประกอบดวยไวรัส 3 สายพันธุ ดังนี้ 

o an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus; 

o an A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus; and 

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

 และสําหรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข แบบ 4 สายพันธุ จะมี

สายพันธุเพ่ิมเติม 1 สายพันธุ ไดแก 

 a B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus.  

 โดยสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซตขององคการอนามัยโลก https://www.who.int/ 

 

Q: วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมีความปลอดภัยเพียงใด โดยเฉพาะในกลุมหญิงตั้งครรภ 

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

สําหรับขอมูลความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภเชนเดียวกัน ถือวามีความปลอดภัยสูง จากการศึกษา 

ในสหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ใหผลการศึกษาสอดคลองกันวาสามารถใหวัคซีนชนิดนี้

แกหญิงตั้งครรภไดอยางปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอทารกในครรภ (วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญมีความ

ปลอดภัยสูงใกลเคียงกับวัคซีน dT หรือ TT ท่ีใหบริการปกติในหญิงตั้งครรภ) และขอมูลในประเทศไทย 

ยังไมมีรายงานอาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนท่ีรุนแรง ท้ังนี้ สอดคลองกับขอมูลขององคการอนามัย

โลกท่ีแนะนําใหหญิงตั้งครรภเปนกลุมท่ีอยูในลําดับความสําคัญสูงสุดท่ีควรไดรับวัคซีนและรับรองวาวัคซีน

ชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง โดยองคการอนามัยโลกไดแนะนําใหบริการแกหญิงตั้งครรภไดทุกอายุครรภ 

รวมถึงหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะครรภเสี่ยงสูง หรือเคยมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ 

 

 

  

ขอคําถามในการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
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Q: การใหวัคซีนในหญิงตั้งครรภจะไดรับประโยชนในดานใดบาง 

A: หญิงตั้งครรภ 

• ชวยปองกันโรคในหญิงตั้งครรภ (ประสิทธิภาพรอยละ 70 ถึง 90) และปองกันไมใหเกิด

ภาวะแทรกซอนรุนแรงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตซ่ึงสูงกวาคนปกติถึง 4-16 เทา 

• ภูมิคุมกันจากแมสามารถถายทอดไปยังทารก ทําใหทารกหลังคลอดท่ีมีอายุต่ํากวา 6 เดือน 

มีภูมิคุมกันและมีโอกาสปวยนอยลง 

Q: หากฉีดวัคซีนไปแลว มารูภายหลังวาตั้งครรภ จะเกิดผลเสียอยางไร 

A: การต้ังครรภไมเปนขอหามในการฉีดวัคซีนสามารถใหไดในหญิงตั้งครรภทุกอายุครรภ แตในประเทศไทย  

     แนะนําใหวัคซีนแกหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภ ตั้งแต 4 เดือนข้ึนไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงตอโรครุนแรงหาก 

     ติดเชื้อไขหวัดใหญชวงครรภแก (ยกเวนกรณีมีการระบาดสามารถฉีดไดทุกอายุครรภ) 

Q: ฉีดวัคซีนไปแลว สามารถใหนมบุตรไดหรือไม 

A: สามารถใหนมบุตรได 

Q: เด็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ยังไมสามารถฉีดวัคซีนได หากมีโรคประจําตัวท่ีทําใหเส่ียงตอการปวยดวย

ไขหวัดใหญอยางรุนแรง เชน เปนโรคปอด โรคหัวใจ จะทําอยางไร 

A: เด็กเล็กมีโอกาสเปนโรคไขหวัดใหญท่ีรุนแรงมากได แตวัคซีนยังไมมีการรับรองใหใชในเด็กอายุต่ํากวา  

6 เดือน ดังนั้นการปองกันไขหวัดใหญท่ีสําคัญในกลุมนี้ คือ การตัดโอกาสท่ีเด็กจะไดรับเชื้อ เชน การแยก

เลี้ยงเด็ก ไมพาไปคลุกคลีกับคนหมูมาก ระวังรักษาสุขอนามัยของผูเลี้ยงดู การฉีดวัคซีนในผูเลี้ยงดู และ

ผูใหญทุกคนในบาน นอกจากนี้พบวาหญิงตั้งครรภท่ีไดรับวัคซีน (ตั้งแตอายุครรภ 4 เดือนข้ึนไป) 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 
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Q: ถาเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมาแลว จําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซํ้าในปนี้อีก 

หรือไม เพราะอะไร 

A: ผูท่ีเคยฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมาแลว ยงัจําเปนตองฉีดวัคซีนนี้ซํ้า เนื่องจาก 

 ภูมิคุมกันโรคจากการฉีดวัคซีน จะลดต่ําลงตามธรรมชาติหลังจาก 1 ป ไปแลว ซ่ึงอาจจะทําให

ปกปองรางกายจากเชื้อไขหวัดใหญไมได 

 กลุมเปาหมายท่ีกําหนด เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดใหญ 

จึงควรไดรับการฉีดวัคซีนซํ้า 

 จากผลการศึกษาเม่ือป 2556 พบวา กลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

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

การใหวัคซีนซํ้าในกลุมเปาหมายท่ีเคยไดรับวัคซีนจะชวยกระตุนระดับภูมิคุมกันใหสูงข้ึน 

Q: ผูท่ีเคยฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในปท่ีผานมา และเคยมีอาการไข ปวดบริเวณท่ีฉีด 

หรือผ่ืนคันเปนลมพิษหลังฉีด จะสามารถฉีดซํ้าในปนี้ไดหรือไม ถาฉีดวัคซีนซํ้าจะมีอาการดังกลาว

รุนแรงมากข้ึนหรือไม   

A: สามารถฉีดซํ้าได เพราะอาการไขและปวดบวมบริเวณท่ีฉีดเปนอาการไมรุนแรงท่ีพบได และไมไดเปน 

ขอหามในการฉีดวัคซีนดังกลาว นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการท่ีพบไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งท่ีฉีด  

การฉีดซํ้าในปตอมาไมไดทําใหผลขางเคียงมีมากข้ึน อาการไมพึงประสงคดังกลาวสามารถปองกันไดโดยการ

รับประทานยาพาราเซตามอลหลังไดรับวัคซีน  

สวนอาการลมพิษ หรืออาการรุนแรงหายใจไมออก ท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังฉีดเข็มกอน  

ถือเปนอาการท่ีเขาขายแพรุนแรง และไมควรฉีดวัคซีนซํ้า แตหากเปนผื่นหรือลมพิษท่ีเกิดภายหลังฉีด 

เปนเวลานานหลายชั่วโมงหรือเปนวันมักไมรุนแรง สามารถใหฉีดวัคซีนซํ้าได อยางไรก็ตามตองเฝาสังเกต

อาการขางเคียงภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที และเม่ือกลับบานจะตองดูแลอยางใกลชิดอยางนอย 

2 วัน เจาหนาท่ีควรสอบถามอาการเหลานี้กอนฉีดวัคซีน เพ่ือจะไดเฝาสังเกตอาการใกลชิด 
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การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในหญิงตัง้ครรภ 
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ท่ีมาและความสําคัญ  

 ตั้งแตป 2562 เปนตนมา หนวยบริการท่ัวประเทศการใหวัคซีนไขหวัดใหญสําหรับหญิงต้ังครรภ

สามารถใหบริการไดตลอดท้ังป ภายใตการดําเนินงานคลินิกวัคซีนผูใหญ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงวัคซีนสําหรับหญิง

ตั้งครรภ ท่ีเปนกลุมเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยไขหวัดใหญอยางรุนแรงมากกวาคนปกติถึง 4-16 เทา โดยวัคซีน

ไขหวัดใหญสําหรับหญิงตั้งครรภท่ีสามารถเบิกไดตามระบบปกติเชนเดียวกับวัคซีนในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ 

2. ประชากรกลุมเปาหมาย  

เพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันตอโรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ จึงกําหนดประชากรกลุมเปาหมายท่ีในการ

จัดบริการ คือ หญิงตั้งครรภทุกคน ท่ีมีอายุครรภตั้งแต 4 เดือน ข้ึนไป  

3. กําหนดการใหวัคซีนไขหวัดใหญ (Influenza vaccine) 

กําหนดใหหญิงตั้งครรภทุกคนตองไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ 1 ครั้ง เม่ืออายุครรภครบ 4 เดือน (สามารถใหได

ตั้งแตอายุครรภ 14 สัปดาห) ซ่ึงสามารถใหบริการไดตลอดท้ังป ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

แลวหญิงตั้งครรภเคยไดรับวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุระบาด (monovalent pandemic influenza vaccine) 

มากอนแลว หญิงตั้งครรภยังตองไดรับวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (seasonal influenza vaccine) เนื่องจาก

วัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุระบาดสามารถปองกันการเจ็บปวยจากไขหวัดใหญสายพันธุระบาดเทานั้น 

4. เปาหมายการดําเนินงาน 

เพ่ือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภใหมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดความครอบคลุม 

การไดรับวัคซีน อยางนอย รอยละ 90 ในระยะเวลา 5 ป ดังนี้ 

ท่ี ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 2565 2566 

1 ความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

ไขหวัดใหญ ในหญิงตั้งครรภ 

รอยละ70 รอยละ 

80 

รอยละ 90 

5. การดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
 

5.1 รูปแบบการใหบริการ  

การใหวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงต้ังครรภ ขอใหบูรณาการฉีดวัคซีนไปพรอมกับงานอนามัยแมและ

เด็ก (ANC) 
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5.2 การคาดประมาณปริมาณการใชวัคซีนไขหวัดใหญ (Influenza vaccine) ในหญิงตั้งครรภ  

ในแตละเดือน ขอใหหนวยบริการแตละแหงประมาณการใชวัคซีนไขหวัดใหญ ในหญิงตั้งครรภ 

ตามจํานวนกลุมเปาหมายท่ีตองไดรับวัคซีนในแตละเดือน ดังตัวอยางตอไปนี้  

ตัวอยาง การคาดประมาณปริมาณการใชวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ   

หนวยบริการใหบริการวัคซีนแกหญิงตั้งครรภทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน และในเดือนสิงหาคม 

กําหนดใหบริการในวันท่ี 15 สิงหาคม 2563 ดังนั้น กลุมเปาหมายของวัคซีนไขหวัดใหญ (Influenza vaccine) 

ในเดือนสิงหาคม 2563 ไดแก หญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภครบ 4 เดือน ในระหวางวันท่ี 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563 

ท้ังนี้หากมีหญิงตั้งครรภท่ีอายุครรภมากกวา 4 เดือนท่ียังไมไดนับวัคซีนไขหวัดใหญ ก็สามารถนับรวมเปน

กลุมเปาหมายได เนื่องจากวัคซีนไขหวัดใหญสามารถใหในหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุครรภตั้งแต 4 เดือนข้ึนไปทุกคน  

วัคซีนไขหวัดใหญท่ีใชเปนวัคซีนชนิด single dose จึงคิดอัตราสูญเสียวัคซีนรอยละ 1 หรือ 

คิดเปนตัวคูณการสูญเสียวัคซีนเทากับ 1.01 โดยมีสูตรคํานวณการใชวัคซีน ดังนี้  
 

จํานวนวัคซีนท่ีตองการใช (โดส)  = จํานวนกลุมเปาหมายในแตละเดือน x         100           

                                                                                         (100-อัตราสูญเสียวัคซีน) 

ดังนั้น จํานวนวัคซีนไขหวัดใหญท่ีตองการใชในแตละเดือน (โดส)  = จํานวนกลุมเปาหมายในแตละ

เดือน x 1.01 

 

กรณีท่ีสถานพยาบาลใหบริการวัคซีนแกผูใหญ มากกวาเดือนละ 1 ครั้ง ใหกําหนด

กลุมเปาหมายกระจายในแตละสัปดาห โดยยึดหลักวากลุมเปาหมายตองมีอายุหรืออายุครรภครบตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

5.3 การเบิกวัคซีน 

5.3.1 การเบิกวัคซีนสําหรับหนวยบริการ 

1) ขอใหหนวยบริการกรอกขอมูล การเบิกวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ ลงในแบบฟอรม 

ว. 3/1 โดยขอใหกรอกขอมูลในชอง “เปาหมาย” “ยอดคงเหลือ” “จํานวนผูท่ีรับบริการ” และ “จํานวนขวด

วัคซีนท่ีเปดใช” ของวัคซีนสําหรับหญิงตั้งครรภใหครบถวน และโปรแกรมจะคํานวณ “จํานวนวัคซีนท่ีตองการ

ใช (ขวด/หลอด)” “จํานวนวัคซีนท่ีขอเบิก (ขวด/หลอด)” และ “อัตราสูญเสียรอยละ” ใหโดยอัตโนมัติ แลวสง

แบบฟอรมดังกลาวใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตามระบบปกติ ภายในเวลาท่ีกําหนด สําหรับหนวยบริการ 

ในโรงพยาบาลขอใหสงขอมูลดังกลาวใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลท่ีเปนคลังวัคซีนตามระบบปกติ ภายใน

เวลาท่ีกําหนดเชนกัน 

2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีน 

ในแบบฟอรม ว. 3/1 ท่ีไดรับจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และพิจารณาความสอดคลองของการเบิก

วามีความสัมพันธกับจํานวนกลุมเปาหมายท่ีใหบริการจริง รวมท้ังจํานวนวัคซีนคงเหลือดวย โดยพิจารณาจาก

ขอมูลการเบิก-จาย ยอนหลังประกอบ (3-6 เดือน) หากพบวาไมมีความสอดคลอง ขอใหสอบถามหนวยบริการ
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เพ่ือใหการเบิกวัคซีนถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริง ภายหลังท่ีไดตรวจสอบแบบฟอรม ว. 3/1 ของหนวย

บริการแตละแหงแลว ใหสงตอไปยังฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลท่ีเปนคลังวัคซีนตามระบบปกติภายในเวลาท่ีกําหนด 

สําหรับหนวยบริการท่ีอยูในโรงพยาบาล ขอใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลตรวจสอบความ

ครบถวนถูกตองของขอมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอรม ว.3/1 ท่ีไดรับเชนเดียวกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

4) ฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลท่ีเปนคลังวัคซีนพิจารณาจายวัคซีนใหกับหนวยบริการ 

แตละแหง ท้ังนี้ ควรสุมตรวจสอบขอมูลการเบิกวัคซีนในแบบฟอรม ว. 3/1 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในเครือขายท่ีไดรับมาจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดวย โดยพิจารณาความสอดคลองของการเบิกวา 

มีความสัมพันธกับจํานวนกลุมเปาหมายท่ีใหบริการจริงรวมท้ังจํานวนวัคซีนคงเหลือ โดยพิจารณาจากขอมูล

การเบิก-จาย ยอนหลังประกอบ (3-6 เดือน)หากพบวาขอมูลการเบิกและการใหบริการไมสอดคลองกัน ขอให

สอบถามหนวยบริการเพ่ือใหการเบิกวัคซีนถูกตองตรงกับสภาพความเปนจริง 

5.3.2 การเบิกวัคซีนสําหรับคลังวัคซีนในโรงพยาบาล 

ในแตละเดือน ขอใหฝายเภสัชกรรมของโรงพยาบาลแตละแหง เบิกวัคซีนไขหวัดใหญ 

ในหญิงตั้งครรภ ผาน website ระบบ VMI ขององคการเภสัชกรรมท่ี http://scm.gpo.or.th/vmi โดยใช 

Username และ Password ของโครงการ EPI Routine พรอมการเบิกวัคซีนชนิดอ่ืนท่ีใชในแผนงานสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแตละเดือน โดยการคลิกปุมบันทึก Inventory และ เลือก “เลขท่ีผลิต 

(Lot no.)” ของวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ ท่ีเหลืออยูในคลังของฝายเภสัชกรรม แลวกรอกขอมูล  

On hand หนวยนับเปน “ขวด”  

5.4 กําหนดการจัดสงวัคซีน 

การจัดสงวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ เปนไปตามกําหนดการจัดสงวัคซีนตามระบบ VMI  

ของแตละโรงพยาบาลในระบบปกติ  

5.5 การเก็บรักษาวัคซีนในระบบลูกโซความเย็น 

กําหนดใหคลังวัคซีนและหนวยบริการจัดเก็บวัคซีนไขหวัดใหญ กําหนดใหเก็บไวท่ีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 

องศาเซลเซียส หามแชแข็ง 

5.6 การนัดหมายผูมารับบริการ 

กอนการใหบริการวัคซีน เจาหนาท่ีตองตรวจสอบและนัดหมายกลุมเปาหมายเพ่ือมารับบริการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

• สืบคนกลุมเปาหมาย : ใหเจาหนาท่ีรายชื่อหญิงตั้งครรภท่ีจะมีอายุครรภครบ 4 เดือนข้ึนไป ท่ีมีนัด

ในวันท่ีใหบริการวัคซีน 

• ตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีน : ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญของ

หญิงตั้งครรภ ท่ีมีอายุ 4 เดือนข้ึนไป หากยังไมไดรับวัคซีนในขณะท่ีเริ่มตั้งครรภ ใหจัดเปน

กลุมเปาหมายท่ีจะตองรับวัคซีน 
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• นัดหมายกลุมเปาหมายมารับวัคซีน : ใหเจาหนาท่ีนัดกลุมเปาหมายใหมารับวัคซีนไขหวัดใหญเม่ือ

หญิงตั้งครรภมารับการตรวจครรภ โดยแจงวันท่ีตองมารับบริการในหนวยบริการใหชัดเจน ผานสมุด

สุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู)  

5.7 การใหบริการ 

5.7.1 กอนฉีดวัคซีน หนวยบริการตองตรวจสอบความพรอมของสถานท่ี วัสดุอุปกรณและวัคซีนสําหรับฉีด 

รวมท้ังเตรียมการบันทึก ดังนี้ 

• การจัดเตรียมการบันทึกการใหบริการและการรายงาน 

o เตรียมรหัสวัคซีน (vaccine name, vaccine code, export code) ในระบบ HIS  

ใหครบถวนถูกตอง 

o เตรียมทะเบียนรายชื่อผูมารับบริการ  

o เตรียมทะเบียนรายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

o เตรียมทะเบียนรายงานผลการใหบริการ (รายเดือน) 

• การจัดเตรียมอุปกรณการฉีด วัคซีน และระบบลูกโซความเย็น ดังนี้ 

o เจาหนาท่ีตองมีการกําหนดลําดับท่ีของขวดวัคซีนโดยเรียงตามวันหมดอายุแลวใส

หมายเลข 1, 2, 3,…. กํากับไวแตละขวด รวมท้ังเตรียมบันทึกเลขท่ี Lot. Number และ

ขวดวัคซีนแตละชนิดท่ีจะใชในโปรแกรมบันทึกขอมูลสุขภาพ เพ่ือเปนรายละเอียดในการ

สอบสวนเหตุการณไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน 

o เตรียมวัคซีนใหพรอมใช และเก็บไวท่ีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา 

o เจาหนาท่ีตองตรวจสอบอุปกรณกูชีพ ใหครบถวนถูกตอง พรอมใชงาน 

o เจาหนาท่ีตองตรวจสอบวัสดุอุปกรณการฉีดวัคซีน ใหครบถวนถูกตอง พรอมใชงาน 

5.7.2 ระหวางบริการวัคซีน  

• ซักประวัติและตรวจสอบประวัติวัคซีน ขอใหเจาหนาท่ีตรวจสอบผูรับบริการขอหามใช/ 

ขอควรระวัง ดังนี้ 

- มีประวัติการแพไขไกอยางรุนแรง 

- เคยแพวัคซีนไขหวัดใหญอยางรุนแรง หรือแพสารประกอบอ่ืน ใๆนวัคซีนอยางรุนแรง 

- กําลังมีไข หรือกําลังเจ็บปวยเฉียบพลัน 

- เพ่ิงหายมาจากการเจ็บปวยเฉียบพลันมาไมเกิน 7 วัน 

- เพ่ิงมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไมเกิน 14 วัน 

- มีภาวะครรภเสี่ยงสูง หรือ เคยมีภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ  
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กรณีหญิงมีครรภมีภาวะครรภเสี่ยงสูง หรือ เคยมีภาวะแทรกซอนจากการต้ังครรภ 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขควรแนะนําใหไปรับวัคซีนท่ีโรงพยาบาล ภายใตขอแนะนําจากแพทย  

ในกรณีท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญแลวหญิงต้ังครรภเคยไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในชวง

การระบาดใหญของไขหวัดใหญ (monovalent pandemic influenza vaccine) มากอนแลว หญิง

ตั้ งครรภยั งตองได รับวัค ซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (seasonal influenza vaccine)  

แตกรณีท่ีหญิงต้ังครรภไดรับวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล (seasonal influenza vaccine) 

ท่ีประกาศใหใชในปนั้น ๆ มากอน ไมจําเปนตองไดรับวัคซีนอีก 

• ใหความรูเก่ียวกับโรคและวัคซีน : กอนการใหวัคซีน เจาหนาท่ีตองแจงใหผูรับบริการทราบ

ขอมูลเก่ียวกับโรค และวัคซีนไขหวัดใหญ ไดแก ประโยชนและความปลอดภัยของวัคซีน 

อาการขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังไดรับวัคซีน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนแกผูมารับวัคซีน  

• ฉีดวัคซีน : ฉีดวัคซีนตามขนาดยา และตําแหนงท่ีกําหนด ดวยวิธี Sterile technique ดังนี้ 

o การเตรียมวัคซีน 

- ตรวจสอบชนิดของวัคซีนท่ีจะให 

- ตรวจสอบวันหมดอายุและเครื่องหมาย VVM (ถามี) ท่ีขวดวัคซีนท่ีจะใช 

- ขวดยาท่ีเปน Vial ขวดใหมทุกขวด กอนใชจะแกะฝาพลาสติกออก ตองใช

สําลีแอลกอฮอลเช็ดท่ีจุกยางและรอใหแหงกอนแทงเข็มดูดยาลงไป ตาม

ขนาดการใชของวัคซีน โดยคํานึงถึงเทคนิคการปลอดเชื้ออยางเครงครัด 

- ในขวดท่ีวัคซีนใกลจะหมด หากดูดวัคซีนออกมาแลวไมครบโดส ใหท้ิงไป 

แลวเตรียมใหม หามดูดขวดใหมเพ่ือเติมปริมาณใหครบโดส 

- ในกรณีท่ีเปนวัคซีนชนิดบรรจุขวดละหลายโดส ใชเข็มเบอร 21-25 ดูด

วัคซีนใส Syringe ตามปริมาณท่ีตองการ (การใชเข็มใหญอาจทําใหวัคซีน

คางในเข็มจนปริมาณไมพอฉีด) และเปลี่ยนเข็มเปนเข็มฉีดกอนท่ีจะฉีดทุกครั้ง 

เข็มท่ีใชดูดวัคซีนชนิดใดแลวหามนําไปดูดวัคซีนชนิดอ่ืนๆ โดยเด็ดขาด 

- วัคซีนไขหวัดใหญ ท่ีเปดใชแลวไมควรเก็บไวนานเกิน 8 ชั่วโมง  

- ดูดวัคซีนใสกระบอกฉีดยาแลวควรใหบริการทันที ไมควรเตรียมไวเปนจํานวนมาก 

- ไมควรวางวัคซีนใหสัมผัส Ice pack หรือน้ําแข็งโดยตรง  

o การจัดทาท่ีเหมาะสม 

- จัดใหผูท่ีมารับวัคซีนในทาท่ีเหมาะสม นั่งตัวตรงตามสบาย ใหเอาแขนแนบ

ลําตัว จัดสถานท่ีใหมิดชิด และใหเขามารับวัคซีนครั้งละคน เพ่ือลดความตื่นกลัว

และลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุหากเปนลมลมลง 

o เทคนิคการฉีดวัคซีนเขาชั้นกลามเนื้อและใตผิวหนัง 
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การฉีดวัคซีนเขาช้ันกลามเนื้อ 

o บริเวณท่ีเหมาะสมสําหรับการฉีดวัคซีน คือ บริเวณตนแขน  

o ขนาดของเข็มและความยาวของเข็ม: ใชเข็มเบอร 25 ความยาว 1-1½ นิ้ว ข้ึนกับความหนาของผิวหนัง

และชั้นไขมัน 

o เทคนิค : เช็ดแอลกอฮอล ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้กดบริเวณท่ีฉีดใหตึง แทงเข็มทํามุม 90 องศา และดันวัคซีน

เขาไป (ควรทดสอบกอนดันวัคซีนเขาไปทุกครั้ง) การฉีดเขาชั้นกลามเนื้อตองพิจารณาขนาดความยาว 

ของเข็มใหแนใจวาเขาถึงชั้นกลามเนื้อจริงๆ ดังนั้นการพิจารณาจะข้ึนอยูกับขนาดรูปรางของผูรับวัคซีน 

เม่ือฉีดวัคซีนเสร็จแลวใชสําลีแหงกดบริเวณท่ีฉีด หรือใชพลาสเตอรปดโดยกดเล็กนอย  

 ในกรณีท่ีทําการทดสอบแลวพบวามีเลือดปนออกมาใหถอนเข็มออกและเปลี่ยน set ฉีดยาใหม

ท้ังหมด และหากปกเข็มไปแลวพบวาปลายเข็มกระทบกับกระดูกใหถอยเข็มออกมาและทดสอบกอนฉีด 

ถาไมมีเลือดปนออกมาก็สามารถดันวัคซีนเขาไปได แตถามีเลือดออกมาก็ตองเปลี่ยนใหม 

• บันทึกเลขท่ีวัคซีนและลําดับขวดวัคซีนท่ีกลุมเปาหมายแตละคนไดรับ 

• ใหผูรับบริการนั่งรอสังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีน 30 นาที ในสถานท่ีท่ีจัดไว เพราะ

อาการแพท่ีรุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดภายใน 30 นาที หลังฉีดวัคซีน  

• กําจัดอุปกรณในลักษณะขยะติดเช้ือ ตามมาตรฐานการกําจัดขยะติดเชื้อ 

• เก็บขวดวัคซีนท่ีใชแลวในตูเย็นอยางนอย 7 วัน เพ่ือตรวจสอบกรณีเกิดอาการไมพึงประสงค 

อยางรุนแรงภายหลังการไดรับวัคซีน 

5.7.3 หลังการใหบริการ 

• การบันทึกขอมูลและจัดทําทะเบียนการใหบริการ 

• ตรวจสอบและติดตามกลุมเปาหมายท่ีไมไดมารับวัคซีนตามนัด 

• จัดทําทะเบียนความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

5.8 การบันทึกขอมูล 

5.8.1 การบันทึกขอมูลผานฐานขอมูลชุดมาตรฐานดานสุขภาพ (43 แฟม) 

ภายหลังใหบริการวัคซีนตองมีการบันทึกผลการฉีดวัคซีนแกกลุมเปาหมายเปนรายบุคคลผาน

ฐานขอมูลชุดมาตรฐานดานสุขภาพ (43 แฟม) ในแฟมงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ของกองยุทธศาสตรและ

แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ดังตอไปนี้ 

• ขอมูลท่ัวไปของผูมารับบริการ ไดแก ชื่อ ท่ีอยู อายุ เพศ วันเดือนปเกิด รหัส HN 

• ขอมูลการใหบริการ ไดแก วันท่ีไดรับวัคซีน ชนิดวัคซีนท่ีไดรับ เลขท่ีผลิตวัคซีน วันนัดหมาย

ครั้งตอไป(ถามี) รหัส ICD-10-TM ชื่อผูใหบริการ และชื่อหนวยบริการ  

• รหัสวัคซีนท่ีใชในการบันทึก มีดังตอไปนี้ 
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ตารางแสดง รหัสวัคซีน 

ลําดับ 

รหัสท่ีใชบันทึก

(มาตรฐาน 

สนย.) 

รหัสสงออก

วัคซีน 

ช่ือวัคซีน

ภาษาอังกฤษ 

ช่ือวัคซีน

ภาษาไทย 
โรคท่ีปองกัน 

รหัส  

ICD-10-TM 

1 815 815 flu ไขหวัดใหญ ไขหวัดใหญ Z25.1 

ในกรณีท่ีกลุมเปาหมายไดรับวัคซีนจากท่ีอ่ืน จะตองติดตามวันท่ีไดรับวัคซีนมาบันทึกในฐานขอมูล 

ท่ีเปนการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอ่ืน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและติดตามการไดรับวัคซีนของ

ประชาชนกลุมนี้ตอไป 

 5.8.2 การบันทึกขอมูลในสมุดวัคซีนสําหรับผูใหญ/สมุดสุขภาพแมและเด็ก (สมุดสีชมพู) 

ภายหลังใหบริการวัคซีนขอใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย ไดแก ชนิด

วัคซีน วันท่ีไดรับวัคซีน และวันนัดหมายครั้งตอไปในสมุดวัคซีนสําหรับผูใหญ หรือ สมุดสุขภาพแมและเด็ก 

(สมุดสีขมพู) เพ่ือเปนหลักฐานการใหวัคซีน เก็บไวประจําตัวกลุมเปาหมาย 

5.9 การจัดทํารายงาน 

5.9.1 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ในการใหบริการวัคซีน จําเปนตองมีการจัดทําทะเบียนผูมารับบริการ เพ่ือเปนหลักฐานการ

ใหบริการวัคซีนในประชากรกลุมเปาหมายรายบุคคล เพ่ือใหทราบถึงขอมูลของผูมารับบริการวัคซีน คือ  

ชื่อ อายุ ท่ีอยู ชนิดของวัคซีนท่ีไดรับ ซ่ึงเปนประโยชนในการเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีน นอกจากนี้ยัง

สามารถทราบถึงจํานวนผูมารับวัคซีนจําแนกตามชนิด และจํานวนครั้งท่ีไดรับวามีจํานวนก่ีคนในแตละครั้ง  

ซ่ึงตองนําไปใชในการเบิกและประเมินการสูญเสียของวัคซีนไดอีกดวย 

5.9.2 การจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

การจัดทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีนมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความครอบคลุมการ

ไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ และวัดความสําเร็จของการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกัน

โรคในผูใหญ โดยหนวยบริการจะตองใชทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนในประชากรกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี 

ท่ีรับผิดชอบท่ีมีอยู ไดแก แบบ 0119 รบ.1 ก/3 หรือทะเบียนท่ีจัดทําดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมี

รายละเอียดท่ีสําคัญ คือ ชื่อ ท่ีอยู วันเดือนปเกิด วันท่ีไดรับวัคซีนนั้นๆ ตามกําหนดการใหวัคซีน แลวบันทึก

วันท่ีไดรับวัคซีน โดยไมคํานึงวาไดรับจากหนวยบริการใด ซ่ึงการทํารายงานความครอบคลุมการไดรับวัคซีน

จะตองจําแนกเปนรายหมูบาน และสรุปรายงานความครอบคลุมจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมดและ

กลุมเปาหมายท่ีไดรับวัคซีน จะชวยผูปฏิบัติงานคนหาพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบท่ีเปนปญหาเม่ือกลุมเปาหมาย 

ไมมารับวัคซีนตามกําหนด และเรงดําเนินการ  
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5.10 การติดตามความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

เพ่ือเพ่ิมระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงต้ังครรภใหไมนอยกวารอยละ 80 

และเปนประโยชนในการวัดความสําเร็จการดําเนินงาน ภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยบริการ ขอใหหนวย

บริการติดตามการไดรับวัคซีนในกลุมเปาหมาย หากมีรายใดพลาดการไดรับวัคซีน ขอใหติดตามกลุมเปาหมาย

ดังกลาวใหมารับวัคซีนตามเกณฑท่ีกําหนด และขอใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และสํานักงานสาธารณสุข

จังหวดัติดตาม ควบคุม กํากับ การดาํเนินงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง ทุก 6 เดือน โดยมีเกณฑการพิจารณา ดงันี้ 

ประวัติการไดรับวัคซีน เกณฑการพิจารณา 

ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ 1 ครั้ง ในชวงอายุครรภมากกวา 4 เดือนข้ึนไป ผานเกณฑ 

ไมไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ ไมผานเกณฑ 

14. การคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีน 

วิธีการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภ สามารถคํานวณไดจาก สูตร 

ความครอบคลุม

การไดรับวัคซีน 
= 

จํานวนหญิงต้ังครรภที่คลอดชวงเวลาที่รายงานไดรับวัคซีนไขหวัดใหญระหวางต้ังครรภ X 100  

จํานวนหญิงต้ังครรภที่คลอดที่อยูในพื้นทีท่ี่รับผิดชอบในชวงเวลาที่รายงาน  

 

ตัวอยางการคํานวณ 

ป 2563 มีหญิงตั้งครรภมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลสายน้ําผึ้ง จํานวน 20 คน และมีหญิงตั้งครรภ 

ท่ีคลอดจํานวน 14 คน โดยมีหญิงต้ังครรภท่ีคลอด มีประวัติการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ จํานวน 10 คน และมี

หญิงตั้งครรภท่ีคลอดในระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน จํานวน 4 ราย ซ่ึงไดรับวัคซีนไขหวัดใหญทุกราย  

ตัวอยางการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ ในไตรมาส 3 ป 2563 

จากสูตรการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ ในไตรมาส 3 ป 2563 คือ 

ความครอบคลุม

การไดรับวัคซีน 
= 

จํานวนหญิงต้ังครรภที่คลอดในไตรมาส 3 ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญระหวางต้ังครรภ X 100  

จํานวนหญิงต้ังครรภที่คลอดในไตรมาส 3 ที่อยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

 

แทนคา ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ = 4 X 100   = 100.0 % 

 4 

ดังนั้น ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภในป 2563 ของ รพ.สายน้ําผึ้ง เทากับ รอยละ 100  
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ตัวอยางการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ ป 2563 

จากสูตรการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภ ในป 2563 คือ 

ความครอบคลุม

การไดรับวัคซีน 
= 

จํานวนหญิงต้ังครรภที่คลอดในป 2563 ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญระหวางต้ังครรภ X 100  

จํานวนหญิงต้ังครรภที่คลอดในป 2563 ทีอ่ยูในพื้นทีท่ี่รับผิดชอบ  

แทนคา ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภ = 10 X 100   = 71.42 % 

 14 

ดังนั้น ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญของหญิงตั้งครรภในป 2563 ของ รพ.สายน้ําผึ้ง เทากับ รอยละ 71.42  

ตารางสรุปแนวทางการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ 
 

วัคซีน 

รายละเอียด 

วัคซีนไขหวัดใหญ (Influenza) ในหญิงตั้งครรภ 

กลุมเปาหมาย หญิงตั้งครรภทุกคน  

ท่ีมีอายุครรภตั้งแต 4 เดือน ข้ึนไป  

(สามารถใหไดตั้งแตอายุครรภ 14 สัปดาห) 

กําหนดการใหวัคซีน 1 ครั้ง 

รูปแบบการใหบริการ บูรณการฉีดวัคซีน ในงานอนามัยแมและเด็ก (ANC) 

การเบิกวัคซีน  

ระดับหนวยบรกิาร แบบฟอรม ว.3/1 

ระดับคลังวัคซีน เบิกผานระบบ VMI 

การรายงาน ติดตามผาน HDC 

(ขอใหหนวยบริการจัดทําทะเบียนมือควบคูไปในระยะแรก) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน ป 2563 

ความครอบคลุม รอยละ 80 
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การดําเนินงานใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

โครงการพิเศษ 
 



 

แนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2563 27 
 

การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในเรือนจํา ป 2563 

ท่ีมาและความสําคัญ  

ดวยสถานการณการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป นอกจากนี้ยังมีการ

ระบาดเปนกลุมกอนในสถานท่ีท่ีมีการรวมตัวกันของคนหมูมาก ไดแก เรือนจํา โรงเรียน คายทหาร          

รวมท้ังสถานประกอบการตางๆ ซ่ึงเรือนจํา เปนสถานท่ีหนึ่งท่ีมีการระบาดเปนกลุมกอนเปนระยะ และอาจ

สงผลใหเกิดการระบาดไปสูบุคลากรในเรือนจํา รวมถึงญาติท่ีมาเยี่ยม จนอาจทําใหเกิดการแพรระบาดไปยัง

ชุมชนภายนอกได ในชวงหลายปท่ีผานมา ตั้งแตป พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 (3 ธันวาคม 2562) มีการระบาดไขหวัดใหญ

ในเรือนจําแลว 115 ครั้ง โดยสถานการณโรคไขหวัดใหญมีความรุนแรงมากข้ึนในชวงป พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562  

และมีจํานวนการระบาดในเรือนจําท่ีมากข้ึน ในป พ.ศ. 2561 มีการระบาดเกิดข้ึน 35 ครั้ง มีจํานวนผูปวย (เฉพาะท่ีไดรับ

รายงานในชวงการระบาด) ประมาณ 4,700 ราย ป พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีเหตุการณการระบาด 

ในเรือนจําท้ังสิ้น 53 เหตุการณ ซ่ึงในการระบาดแตละครั้งจะสงผลกระทบตอสุขภาพ คุณภาพชีวิตของผูตองขัง 

และเจาหนาท่ีในเรือนจํา ซ่ึงบุคลากรเหลานั้น ควรไดรับการดูแลดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน  

การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ เปนมาตรการท่ีสําคัญมาตรการหนึ่งท่ีจะชวยลดการแพรระบาด และ 

การเจ็บปวยท่ีรุนแรงได และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในโครงการ “ราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ 

ศาสน กษัตริย” โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เปนองคประธานท่ีปรึกษา ในปงบประมาณ 2563 กองโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จึงไดสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ใหกับผูตองขัง และเจาหนาท่ีในเรือนจํา เพ่ือให 

การดําเนินงานปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ ในเรือนจํามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และไดจัดทํา

แนวทางการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  ตามฤดูกาลในเรือนจํา ป 2563 ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการวัคซีนใหกับผูตองขัง และเจาหนาท่ีในเรือนจําสําหรับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข 

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานปองกันควบคุมโรค 

1. วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญแก ผูตองขัง และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในเรือนจํา 

- เพ่ือลดเหตุการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญในเรือนจําท่ัวประเทศ 

2. ประชากรเปาหมาย 

 กลุมเปาหมาย แบงเปน 2 กลุม คือ 

 1. เจาหนาท่ีในเรือนจํา ไดแก ผูคุม และเจาหนาท่ีท่ีตองเขาไปดูแลผูตองขัง 

 2. ผูตองขังกลุมเสี่ยง ไดแก ผูตองขังในแดนท่ีมีความหนาแนน ผูตองขังรายใหม ผูตองขังท่ีเรือนจําเปด

โอกาสให ออก-เขาเรือนจํา เชน ไปศาล หรือไปทํางาน นอกเรือนจํา  ผูตองขังในแดนท่ีเคยมีการระบาดและ/ 

หรือระบาดซํ้าซาก หรือผูตองขังรายใหม ท่ีมีภาวะตอไปนี้ 

2.1 ผูตองขังหญิงท่ีตั้งครรภ > 4 เดือน 

2.2 ผูตองขังท่ีปวยโรคเรื้อรัง  7 กลุมโรค (ปอดอุดก้ันเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง,  

ไตวาย, ผูปวยมะเร็งท่ีอยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน) 
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2.3 ผูตองขังสูงอายุ ท่ีมี อายุ > 65 ป 

2.4 ผูตองท่ีมีโรคธาลัสซีเมียและผูท่ีภูมิคุมกันบกพรอง (รวมผูติดเชื้อ HIV ท่ีมีอาการ) 

2.5 โรคอวน (>100 กก./ BMI>35 kg/m2) 

2.6 ผูพิการทางสมองท่ีชวยเหลือตนเองไมได    

3. กําหนดชวงเวลาดําเนินการ 

เริ่มดําเนินการฉีดวัคซีนใหแก ผูตองขังกลุมเสี่ยงในเรือนจําตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 

2563 สําหรับเจาหนาท่ีในเรือนจํา จะดําเนินการจัดสงวัคซีนใหในชวงเดือนกรกฎาคม 2563   

4. เปาหมายการดําเนินงาน  

 เพ่ือใหเหตุการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญในเรือนจําท่ัวประเทศลดลง 

5. การดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

 

5.1 คํานิยาม  

1. โครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง โครงการราชทัณฑ ปนสุข 

ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริใหมีการจัดต้ังข้ึน 

เพ่ือมุงเนนในการสงเสริม ดานเครื่องมือแพทย ดานการบริการทางการแพทย พยาบาล ใหองคความรู 

ดานสุขภาพอนามัยท่ีจําเปนแกผูตองขัง ใหองคความรูแกอาสาสมัครดานสุขภาพในเรือนจํา 

2. โรงพยาบาลแมขาย หมายถึง หนวยบริการท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนแมขายของสถานพยาบาล

ในเรือนจําซ่ึงเปนหนวยบริการปฐมภูมิประจํา ตามประกาศของสานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดแก 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน รวมท้ังทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ในจังหวัดท่ีมี

เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานกักขัง ของกรมราชทัณฑตั้งอยู 

3. ระดับความเสี่ยงของเรือนจํา สําหรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในผูตองขัง                กรม

ควบคุมโรคไดจัดทําเกณฑท่ีกําหนดระดับความเสี่ยงตอการระบาดของพ้ืนท่ีเรือนจําเปาหมาย เปน 4 ระดับ 

ดังนี้ 

3.1 เรือนจําเสี่ยงมาก หมายถึง เรือนจําท่ีมีการระบาดติดกันอยางนอย 3 ป 

3.2 เรือนจําเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง หมายถึง เรือนจํามีการระบาดติดตอกัน 2 ป 

3.3 เรือนจําเสี่ยงปานกลาง หมายถึง เรือนจําท่ีมีการระบาดอยางนอย 2 ป จาก 4 ป แตไมติดตอกัน 

3.4 เรือนจําเสี่ยงนอย หมายถึง เรือนจําท่ีไมเคยมีการระบาด 

4. ผูตองขังกลุมเสี่ยงตอการทําใหเกิดการระบาด หมายถึง ผูตองขังท่ีมีโอกาสรับเชื้อจากภายนอก

เรือนจํา แลวมาแพรเชื้อในเรือนจํา เชน ผูตองขังท่ีรับใหม  ผูตองขังท่ีเรือนจําเปดโอกาสให ออก-เขาเรือนจํา 

เชน ไปศาล หรือไปทํางาน นอกเรือนจํา  และผูตองขังตามขอ 2) ของกลุมเปาหมาย 
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5.2 มาตรการ/แนวทาง ของกรมท่ีเกี่ยวของ (มาตรการท่ีไมใชวัคซีนแกผูตองขัง กอนโครงการราชทัณฑ 

ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย) 

 มาตรการปองกัน และควบคุมโรคในเรือนจํา มี 6 มาตรการ ไดแก 1. มาตรการดานการเฝาระวัง และ

คัดกรอง 2. มาตรการดานการปองกัน และควบคุมโรค 3. มาตรการดานการเตรียมความพรอม รองรับการเกิด

โรคไขหวัดใหญ 4. มาตรการดานการดูแลรักษา 5. มาตรการดานการจัดการเม่ือเกิดการระบาดของโรค และ  

6. มาตรการดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ 

 1. มาตรการดานการเฝาระวัง และคัดกรอง 

 1.1 เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเฝาระวังดูแลผูตองขัง หากพบมีอาการคลายไขหวัดใหญ เชน มีไขสูง 

ปวดเม่ือยกลามเนื้อ รวมกับ ไอ มีน้ํามูก จํานวน 2 ราย ข้ึนไป ในชวงเวลาเดียวกัน ใหรีบดําเนินการสอบสวน

ตามแนวทาง การเฝาระวังและสอบสวนโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

1.2 เจาหนาท่ีพยาบาลของหนวยงานในสังกัดฯ ดําเนินการคัดกรองผูตองขังเขาใหมทุกราย และคัดกรองทุกวัน

ในชวงเย็นกอนเขาเรือนนอน และเม่ือพบผูตองขังท่ีมีอาการปวยใหไปตรวจท่ีสถานพยาบาล ถามีอาการเขาได

ตามนิยาม ใหแยกรักษาผูปวย 

1.3 เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ดําเนินการคัดกรองญาติท่ีมาเยี่ยมผูตองขังทุกราย 

1.4 แยกกักผูปวยในสถานท่ีเฉพาะ และแยก Zone ผูปวยใหชัดเจน 

2. มาตรการดานการปองกัน และควบคุมโรค 

2.1 ดําเนินการตามมาตรการปองกัน และควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ขอใหดําเนินการแจง

เตือนสถานพยาบาลในสังกัดใหเตรียมความพรอม เม่ือมีการระบาด พรอมท้ังใหคําแนะนําอยางถูกตองเม่ือ

ตรวจพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยดําเนินการเฝาระวังและคัดกรอง

ผูปวยกลุมอาการคลายไขหวัดใหญ (ILI) 

2.2 สนับสนุนใหมีการทํา Big Cleaning day ในเรือนจํา และทัณฑสถาน 

 3. มาตรการดานการเตรียมความพรอม รองรับการเกิดโรคไขหวัดใหญ 

3.1 ฝกอบรมเจาหนาท่ีหองพยาบาลในสังกัดฯ และอาสาสมัครท่ีจะดูแลผูปวย โดยแบงเปน 3 กลุม 

ไดแก กลุมพยาบาล กลุมเจาหนาท่ีราชทัณฑ และกลุมอาสาสมัครเรือนจํา 

3.2 ใหขอมูลความรู และแนะนําแนวทางในการปองกันโรคไขหวัดใหญแก ผูตองขัง ในสถานพินิจ/

เรือนจํา ญาติท่ีมาเยี่ยม และเจาหนาท่ีเรือนจํา 

3.3 จัดสถานท่ี และอํานวยความสะดวกในการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรค เชน หนากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอล จัดระบบระบายอากาศใหอากาศถายเทสะดวก  

3.4 สํารองยาตานไวรัสไขหวัดใหญ Oseltamivir ใหเพียงพอ สําหรับเรือนจํา และสถานบริการ

สาธารณสุขเครือขาย  

3.5 ดําเนินการสื่อสารความเสี่ยง เรื่อง โรคไขหวัดใหญ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตองและ

เหมาะสม รวมถึงการกระจายสื่อประชาสัมพันธเรื่องโรคไขหวัดใหญ ผานชองทางตางๆ เชน เสียงตามสาย  

จัดบอรดกิจกรรมใหความรูในบริเวณเรือนจํา 
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4. มาตรการดานการดูแลรักษา 

4.1 เม่ือพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ใหพิจารณาการใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญ Oseltamivir กลุมเสี่ยง 

ภายใน 48 ชั่วโมง รวมท้ังเฝาระวังภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญในกลุมอาการรุนแรง 

4.2 แยกผูปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญ ออกจากบุคคลอ่ืน ควรมีหอผูปวยรวมแยกโรค หรือ cohort 

ward เฉพาะผูปวยไขหวัดใหญ 

4.3 เม่ือพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ ทางเรือนจําจะประสานกับหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือดําเนินการรักษาตามแนวทางและมาตรฐาน โดยปฏิบัติตาม CPG ของกรมการแพทย 

5. มาตรการดานการจัดการเม่ือเกิดการระบาดของโรค 

5.1 ไมเคลื่อนยายผูปวยโรคไขหวัดใหญไปเรือนจําอ่ืน หรือสถานพินิจอ่ืน ในชวง 7 วัน นับจากวันเริ่ม

ปวย และไมควรยายผูปวยไปมาระหวางแดนขัง หรืออาคารตางๆ 

5.2 ประสานขอรับการสนับสนุนยาตานไวรัส Oseltamivir จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี

ของเรือนจําหรือสถานพินิจฯ หากยาไมเพียงพอ ใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี แจงมายังสวนกลาง

หรือขอรับการสนับสนุนจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

5.3 เม่ือพบผูปวยสงสัยไขหวัดใหญตามนิยามของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต 2 รายข้ึน

ไป ในวันเดียวกัน ใหดําเนินการคัดกรองเชิงรุกท่ีเรือนนอน 

5.4 หากพบการระบาดของโรคไขหวัดใหญ ขอใหยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในท่ีมีการรวมตัวกันหมู

มากออกไปกอน 

6. มาตรการดานการสื่อสาร และประชาสัมพันธ 

6.1 เผยแพรประชาสัมพันธ และดําเนินการการปองกันโรคไขหวัดใหญ ตามเอกสารคําแนะนํา  

เรื่อง การปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับผูบริหารเรือนจํา/ทัณฑสถาน สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

6.2 พัฒนาระบบการสื่อสารกับผูตองขังภายในเรือนจําและญาติผูตองขังใหท่ัวถึง และเนนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สําหรับมาตรการการปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดใหญในเรือนจําในปนี้ถือเปนโอกาสดีท่ีมี 

โครงการ “ราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวเปนองคประธานท่ีปรึกษา กรมควบคุมโรค

โดยกองโรคติดตอท่ัวไป ไดจัดโครงการปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญในเรือนจํา ป 2563 โดยเนน

มาตรการ ใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญแกผูตองขังเพ่ิมไปจากการฉีดวัคซีนแกเจาหนาท่ีในเรือนจํา 

5.3 จํานวนวัคซีนท่ีสนับสนุน   

 กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัคซีนใหผูตองขัง และเจาหนาท่ีในเรือนจํา โดยกองโรคติดตอท่ัวไป 

ประสานงานกับกองบริการทางการแพทย กรมราชทัณฑ ในการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหกับ

เรือนจํา ท้ังสิ้นจํานวน 100,000 โดส สําหรับเจาหนาท่ีในเรือนจํา 11,622 โดส และผูตองขัง 88,378 โดส ในป 2563    

 ปริมาณการสนับสนุนวัคซีน ใหแก ผูตองขัง และเจาหนาท่ีในเรือนจํา คือ เจาหนาท่ีในเรือนจําใหวัคซีน

รอยละ 100  (ในเรือนจําทุกแหง จํานวน 144 แหง ตามตาราง ในภาคผนวกท่ี 2) ผูตองขังในเรือนจําท่ีมีความ
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เสี่ยงมาก ใหวัคซีนอยางนอยรอยละ 50 ผูตองขังในเรือนจําท่ีมีความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง และปานกลาง 

ใหวัคซีนอยางนอยรอยละ 30 และผูตองขังในเรือนจําท่ีมีความเสี่ยงนอย ใหวัคซีนอยางนอยรอยละ 10 

หมายเหตุ 

1) สําหรับผูตัองขังจะดําเนินการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในเรือนจําและทัณฑสถานท่ีอยูหรือเขา

รวมโครงการ “ราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย” จํานวนท้ังสิ้น 57 แหง  

2) สวนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับประชาชนกลุมเสี่ยง ท่ีเปนผูตองขัง จะแยกดําเนินการตาม

ขอกําหนดของ สปสช. และใหกับเรือนจําและทัณฑสถานทุกแหงท่ัวประเทศ โดยโรงพยาบาล/

สํานักงานสาธารณสุขแตละจังหวัดเปนผูดําเนินการ 

5.4 การบริหารเปาหมายและวัคซีน 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอการควบคุมโรค กรมควบคุมโรคเสนอใหหนวยบริการในโรงพยาบาลแม

ขายรวมกับเรือนจําในพ้ืนท่ีจัดทําแผนเรงรัดการใหบริการในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563  

เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก ผูตองขังกอนถึงฤดูกาลระบาดของโรคในชวงกลางเดือนมกราคมถึงเดือน

กุมภาพันธ และชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 

การจัดการใหบริการฉีดวัคซีนแกกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดความครอบคลุม ไมต่ํากวาเปาหมาย ของแตละ

เรือนจํา บุคลากรเรือนจําควรหารือกับโรงพยาบาลแมขาย เชน อาจฉีดวัคซีนเปนแดนๆ ฯลฯ เพ่ือใหการ

ใหบริการฉีดวัคซีนครอบคลุมถึงเปาหมายภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว (เพ่ิม uptake rate) 

5.5 ข้ันตอนในการดําเนินงานใหวัคซีน 

 1. กรมควบคุมโรคกําหนดพ้ืนท่ีเรือนจําเปาหมายโดยคัดเลือกเรือนจําตามเกณฑท่ีกําหนดตามระดับ

ความเสี่ยงตอการระบาดของพ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงแบงเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1.1 เรือนจําเสี่ยงมาก หมายถึง เรือนจําท่ีมีการระบาดติดกันอยางนอย 3 ป 

1.2 เรือนจําเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง หมายถึง เรือนจํามีการระบาดติดตอกัน 2 ป 

1.3 เรือนจําเสี่ยงปานกลาง หมายถึง เรือนจําท่ีมีการระบาดอยางนอย 2 ป จาก 4 ป แตไมติดตอกัน 

1.4 เรือนจําเสี่ยงนอย หมายถึง เรือนจําท่ีไมเคยมีการระบาด  

2. ปริมาณการสนับสนุนวัคซีน ใหแก เจาหนาท่ี และผูตองขังในเรือนจํา คือ เจาหนาท่ีในเรือนจําให

วัคซีนรอยละ 100 ผูตองขังในเรือนจําท่ีมีความเสี่ยงมาก ใหวัคซีนอยางนอยรอยละ 50 ผูตองขังในเรือนจําท่ีมี

ความเสี่ยงปานกลางคอนขางสูง/ปานกลาง ใหวัคซีนอยางนอยรอยละ 30 และผูตองขังในเรือนจําท่ีมีความเสี่ยง

นอย ใหวัคซีนอยานอยรอยละ 10 

3. กรมควบคุมโรคจัดทําหนังสือแจงไปยังอธิบดีกรมราชฑัณท (ท่ี สธ 0410.8.4/6885 ลงวันท่ี  

27 พฤศจิกายน 2562) เพ่ือแจงพ้ืนท่ีเรือนจําเปาหมาย และจํานวนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในแตละ

เรือนจําท่ีตองดําเนินการใหบริการ แก เจาหนาท่ี และผูตองขัง             

4. กรมควบคุมโรคโดยกองโรคติดตอท่ัวไปดําเนินการจัดทําหนังสือแจงแนวทางการดําเนินงานไปยัง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และแจงสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-12 เพ่ือประสานไปยัง
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โรงพยาบาลแมขายท่ีดูแลแตละพ้ืนท่ี เพ่ือกําหนดวัน จํานวนเจาหนาท่ี และผูตองขัง เพ่ือดําเนินการฉีดวัคซีน

ใหกับเจาหนาท่ี และผูตองขังตามท่ีไดรับการจัดสรร 

5. กรมควบคุมโรคโดยกองโรคติดตอท่ัวไปดําเนินการประสาน และจัดสงวัคซีนไปยังโรงพยาบาลแมขาย 

ท่ีดูแลเรือนจําแตละพ้ืนท่ี ในระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยวัคซีนท่ีสงไปจะเปนชนิด 1 โดส ตอ package และบรรจุ 

syringe และเข็ม พรอมใช (pre-filled syringe) 

6. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดําเนินการประสาน และสนับสนุนโรงพยาบาลแมขายในการ

ดําเนินงานฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหกับเจาหนาท่ี และผูตองขังตามท่ีไดรับการจัดสรร 

7. โรงพยาบาลแมขายดําเนินการสงแบบคัดกรองผูรับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ          

ใหเรือนจําในพ้ืนท่ีรับผิดชอบดําเนินการคัดกรองลวงหนากอนวันท่ีจะใหบริการวัคซีน เชนดําเนินการคัดกรอง

ลวงหนาโดยอาสาสมัครเรือนจํา เพ่ีอชวยใหการใหบริการวัคซีนในวันท่ีดําเนินการใหบริการวัคซีนจริงมีความ

คลองตัวข้ึนหากเจาหนาท่ี และผูตองขังมีจํานวนมาก 

8. โรงพยาบาลแมขายดําเนินการประสานเรือนจําในพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทําแผนการฉีดวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญใหแก ผูตองขัง และเจาหนาท่ี (สําหรับเจาหนาท่ีในเรือนจํา จะดําเนินการจัดสงวัคซีนใหในชวง

เดือนกรกฎาคม 2563) ประกอบดวยการกําหนดวัน จํานวนเจาหนาท่ี และผูตองขังท่ีตองไดรับบริการฉีด

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

9. เม่ือดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหแก ผูตองขังและเจาหนาท่ี เรียบรอยแลว 

โรงพยาบาลแมขายดําเนินการรวบรวม และสรุปผลการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในเรือนจําตามแบบ

รายงานท่ีกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห และจัดสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สําหรับเรือนจํา 

ใหรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานใหวัคซีนในเรือนจําไปยังผูบริหารของกรมราชทัณฑตามลําดับ   

10. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการรวบรวม และสรุปขอมูลผลการใหวัคซีนในระดับจังหวัด 

ตามแบบรายงานท่ีกําหนด และจัดสงใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคเพ่ือรวบรวมและสรุปในระดับเขต  

เพ่ือรายงานไปยังผูตรวจราชการภายใน 1 สัปดาห หลังจากท่ีไดรับรายงานจากโรงพยาบาลแมขาย และ 

กองโรคติดตอท่ัวไปเพ่ือรวบรวมและสรุปในภาพรวมของประเทศ หลังจากท่ีไดรับรายงานจากสํานักงานปองกัน

ควบคุมโรค ไปยังอธิบดีกรมควบคุมโรค ตามลําดับ    

5.6 บทบาทของสํานักงานปองกันควบคุมโรค และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 5.6.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรค มีบทบาทชวยสนับสนุนการดําเนินการใหวัคซีนปองกันโรค      

ไขหวัดใหญ แก เจาหนาท่ี และผูตองขังในเรือนจํา ดังนี้ 

 1. ประสาน และสนับสนุนการดําเนินงานการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ แก เจาหนาท่ี และ

ผูตองขังในเรือนจํา กับเรือนจํา และโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 2. ประสานภาพรวม และบริหารจัดการการดําเนินการจัดเก็บวัคซีนในพ้ืนท่ี หากโรงพยาบาล 

ไมสามารถหาท่ีจัดเก็บไดเพียงพอ 

 3. รวมวางแผน และจัดทีมสนับสนุนการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ แก เจาหนาท่ี และผูตองขัง

ในเรือนจํา กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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 4. สํานักงานปองกันควบคุมโรครวบรวม และสรุปขอมูลผลการใหวัคซีน จากสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด ตามแบบรายงานผูรับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในภาคผนวกท่ี 2 ในระดับเขต  

เพ่ือรายงานไปยังผูตรวจราชการ และกองโรคติดตอท่ัวไปเพ่ือรวบรวม และสรุปในภาพรวมของประเทศ 

รายงานไปยังอธิบดีกรมควบคุมโรค ตามลําดับ  

 สรุปโดยรวม คือ มีบทบาทเรื่องการประสานสนับสนุนนโยบายของกรมควบคุมโรค แก ระดับจังหวัด 

และติดตามประเมินผล 

 5.6.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทชวยสนับสนุนการดําเนินการใหวัคซีนปองกัน 

โรคไขหวัดใหญ แก เจาหนาท่ี และผูตองขังในเรือนจํา ดังนี้ 

 1. ประสาน และสนับสนุนการดําเนินงานการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ แก เจาหนาท่ี และ

ผูตองขังในเรือนจํา กับเรือนจํา และโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 2. ประสาน และบริหารจัดการการดําเนินการจัดเก็บวัคซีนในพ้ืนท่ี หากโรงพยาบาลไมสามารถหา 

ท่ีสําหรับการจัดเก็บไดเพียงพอ 

 3. รวมวางแผน และจัดทีมสนับสนุนการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ แก เจาหนาท่ี และผูตองขัง

ในเรือนจํา กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 4. รวบรวมและสรุปขอมูลผลการใหวัคซีน ตามแบบรายงานท่ีกําหนดในระดับจังหวัด เพ่ือรายงาน 

ไปยังผูตรวจราชการ และกองโรคติดตอท่ัวไป ตามลําดับ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกท่ี 1 เอกสารและแบบฟอรมการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล  

         ป 2563 
 

1. เอกสารในการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับบุคลากรและประชาชนกลุมเส่ียง 
 

1.1 เอกสารแนะนําความรูเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  
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 1.2 แบบสอบถามผูมารับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
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2. แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข   ป 2563 
 

   2.1 แบบฟอรมตัวอยางของทะเบียนผูรับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

บัญชีรายช่ือบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2563 

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

ลําดับ

ที ่
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง วันที่ไดรับวัคซีน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

หมายเหตุ เปนแบบฟอรมตัวอยางของทะเบียนผูรับบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ท่ีแตละหนวยงานสามารถนําไปใช

  ลงทะเบียนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
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หมายเหต ุ

1. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานท่ีไดรับการจดัสรรวัคซีนตามยอดการจดัสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2563 เชน โรงพยาบาล สสจ. สคร. ศูนยอนามัย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย  สํานักงานปศุสัตว เปนตน 

2. ประเภท หมายถึง หนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2563 ดังน้ี 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 พรอมระบุสาเหตุในชองหมายเหต ุ

2.2 แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป 2563  

แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ป 2563 

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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หมายเหต ุ
1. ใหรายงานผลการไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญท่ีใหบริการจริงท้ังหมด  
2. *ผูปวยโรคเรื้อรัง 7 โรค ประกอบดวย ปอดอุดก้ันเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งท่ีอยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน  
3. **ผลการการไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ (รอยละ) จําแนกเปน 
 - รอยละ ของ 7 กลุมเสี่ยง = จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีไดรับวัคซีนรวม (1) ถึง (7)/จํานวนวัคซีนท่ีไดรับจัดสรร*100 
 - รอยละ ของนอกกลุมเสี่ยง = จํานวนประชาชนนอกกลุมเสี่ยงท่ีไดรับวัคซีน (8) /จํานวนวัคซีนท่ีไดรบัจัดสรร*100 
 - รอยละ ของ 7 กลุมเสี่ยงและนอกกลุมเสี่ยง = จํานวนประชาชนกลุมเสี่ยงและนอกกลุมเสี่ยงท่ีไดรบัวัคซีนรวม (1) ถึง (8)/จํานวนวัคซีนท่ีไดรับจัดสรร*100 

3. แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2563 

แบบรายงานผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในประชาชนกลุมเส่ียงท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ   ป 2563 
เขต..........จังหวัด........................................................... 

จังหวัด อําเภอ 

จํานวน

วัคซีนไขหวัด

ใหญที่ไดรบั

การจัดสรร

ในกลุมเปา 

หมาย (โดส) 

จํานวนผูที่ไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ  (ราย) ผลการไดรับวัคซีน (รอยละ)** 

ปญหา/ 

อุปสรรค 

กลุมเปาหมาย 7 กลุมเสี่ยง 
รวม

(1)-

(7) 

(8) 

นอก

กลุม

เสี่ยง  

รวม

ทั้งหมด

(1-8) 

 7 กลุม

เสี่ยง 

(กลุม(1)-

(7)/ 

จํานวน

จัดสรร

100*) 

นอกกลุม

เสี่ยง 

(กลุม 

(8)/ 

จํานวน

จัดสรร*

100)  

รวมทุกกลุม

ทั้งหมด 

(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

เรื้อรัง 7 

โรค* 

(5)  

ผูพิการทาง 

สมองที่

ชวยเหลือ

ตนเองไมได  

(6)  

โรคธาลัสซีเมีย

และผูที่มี

ภูมิคุมกัน

บกพรอง (รวมผู

ติดเชื้อ HIV ที่มี

อาการ)  

(7)  

โรคอวน 

(นํ้าหนัก>100 

กก. หรือ BMI 

>35 กก./

ตรม.) 
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ภาคผนวกท่ี 2 เอกสารและแบบฟอรมการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาลในเรือนจํา ป 2563 
 

1.รายช่ือเรือนจําท่ีเปนเปาหมายการสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ตารางท่ี 1 เรือนจําตามโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 

ลําดับ เรือนจํา ความเส่ียง 
จํานวน

ผูตองขัง (ราย) 

จํานวนวัคซีน 

ท่ีสนับสนุน (โดส) 

1 เรือนจํากลางคลองเปรม มาก 6,881 5,938 

2 เรือนจํากลางบางขวาง นอย 5,427 543 

3 ทัณฑสถานหญิงกลาง นอย 4,557 456 

4 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี นอย 1,145 115 

5 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ นอย 408 41 

6 เรือนจํากลางพิษณุโลก มาก 5,111 2,555 

7 เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก มาก 3,658 1,830 

8 เรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุร ี ปานกลางคอนขางมาก 3,020 1,510 

9 เรือนจํากลางนครราชสีมา ปานกลางคอนขางมาก 2,831 1,415 

10 เรือนจํากลางคลองไผ ปานกลางคอนขางมาก 4,286 2,143 

11 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ปานกลางคอนขางมาก 2,955 1,477 

12 เรือนจํากลางเชียงใหม ปานกลางคอนขางมาก 7,331 3,665 

13 เรือนจํากลางระยอง นอย 7,793 779 

14 เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช นอย 7,363 736 

15 เรือนจํากลางสมุทรปราการ นอย 7,130 713 

16 เรือนจํากลางชลบุรี นอย 7,485 749 

17 เรือนจํากลางนครพนม นอย 4,233 423 

18 เรือนจํากลางนครปฐม นอย 6,484 648 

19 เรือนจํากลางสุราษฎรธาน ี นอย 3,967 397 

20 เรือนจํากลางสงขลา นอย 3,898 390 

21 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม นอย 2,138 214 

22 ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี นอย 1,489 149 

23 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นอย 1,077 108 

24 ทัณฑสถานหญิงสงขลา นอย 1,490 149 

25 ทันฑสถานบําบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี นอย 2,035 204 

รวมจํานวนผูตองขังตามโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี  

เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย 
104,192 27,347 
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ตารางท่ี 2 เรือนจําเปาหมายตามเกณฑการระบาดของโรคไขหวัดใหญ 

ลําดับ เรือนจํา ความเส่ียง 
จํานวน

ผูตองขัง (ราย) 

จํานวนวัคซีน 

ท่ีสนับสนุน (โดส) 

1 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง มาก 8,464 8,464 

2 เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร มาก 3,951 3,951 

3 เรือนจําธนบุรี มาก 6,048 6,048 

4 เรือนจํามีนบุรี มาก 5,573 5,341 

5 เรือนจําจังหวัดนนทบุรี มาก 2,820 1,410 

6 เรือนจําจังหวัดนราธิวาส มาก 2,339 1,170 

7 เรือนจํานาทวี จังหวัดสงขลา มาก 2,763 1,381 

8 เรือนจําจังหวัดพิจิตร มาก 1,816 910 

9 เรือนจําจังหวัดเพชรบุรี มาก 2,237 1,118 

10 เรือนจําจังหวัดสิงหบุรี มาก 1,923 960 

11 เรือนจําจังหวัดสุโขทัย มาก 1,505 755 

12 เรือนจําอําเภอสวรรคโลก มาก 716 360 

13 เรือนจําจังหวัดอุดรธานี มาก 5,058 2,530 

14 เรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ มาก 1,957 980 

15 เรือนจําจังหวัดอุทัยธาน ี มาก 1,231 615 

16 เรือนจําจังหวัดกระบี่ ปานกลางคอนขางมาก 2,631 1,315 

17 เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ ปานกลางคอนขางมาก 2,317 1,158 

18 เรือนจําจังหวัดตราด ปานกลางคอนขางมาก 1,119 560 

19 เรือนจําจังหวัดตาก ปานกลางคอนขางมาก 1,866 933 

20 เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ ปานกลางคอนขางมาก 2,120 1,060 

21 เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด ปานกลางคอนขางมาก 3,160 1,580 

22 เรือนจําจังหวัดราชบุร ี ปานกลางคอนขางมาก 6,382 3,191 

23 เรือนจํากลางลพบุรี ปานกลางคอนขางมาก 3,280 1,640 

24 เรือนจําจังหวัดสกลนคร ปานกลางคอนขางมาก 2,385 1,192 

25 เรือนจําอําเภอสวางแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 

ปานกลางคอนขางมาก 1,814 910 
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ลําดับ เรือนจํา ความเส่ียง 
จํานวน

ผูตองขัง (ราย) 

จํานวนวัคซีน 

ท่ีสนับสนุน (โดส) 

26 เรือนจําจังหวัดสตูล ปานกลางคอนขางมาก 1,243 621 

27 เรือนจําจังหวัดสระบุรี ปานกลางคอนขางมาก 3,058 1,530 

28 เรือนจําจังหวัดอุบลราชธานี ปานกลางคอนขางมาก 6,310 3,155 

29 เรือนจําจังหวัดหนองคาย ปานกลางคอนขางมาก 1,831 915 

30 เรือนจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ปานกลาง 3,918 1,960 

31 เรือนจําจังหวัดปทุมธานี ปานกลาง 2,194 1,097 

32 เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย ปานกลาง 2,093 1,046 

รวมจํานวนผูตองขังในเรือนจําเปาหมายตามเกณฑการระบาด

ของโรคไขหวัดใหญ 
96,122 59,856 

รวมจํานวนผูตองขังทั้ง 2 สวน 200,314 87,203 

รวม เรือนจําทั้งสิ้น 57 แหง ใน 42 จังหวดั 

สรุปจํานวนวัคซีนท่ีสนับสนุนใหกับเรือนจํา 

ล็อตแรก  30,000 doses ใหกับเรือนจําในกรุงเทพมหานคร 5 แหง ไดแก  

1. เรือนจําธนบุรี 

2. เรือนจํามีนบุรี 

3. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 

4. เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 

5. เรือนจํากลางคลองเปรม 

ล็อตท่ี 2  มกราคม – มีนาคม 2563 จํานวน 57,461 doses 

  รายละเอียดจํานวนโดส ตามตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2  

ล็อตท่ี 3  กรกฎาคม วัคซีนสําหรับเจาหนาท่ีในเรือนจํา   จํานวน   11,622 doses 

แหลงขอมูล : 

1. ขอมูลจากการประชุม SAT & SMEs ครั้งท่ี 53/2562 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 จังหวัดท่ีมีการ

ระบาดของโรคไขหวัดใหญซํ้า 

2. ขอมูลจากบทสรุปผูบริหาร (executive summary) เรื่อง การประเมินภาระโรค และภาระงบประมาณ

การฉีดวัคซีนในเรือนจํา ราง ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดย คณะทํางาน จากสํานักระบาดวิทยา 

และสํานักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเรือนจําตามความเสี่ยงมาก ปานกลางคอนขางมาก และปานกลาง 
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• เสี่ยงมาก   หมายถึง      มีการระบาดติดกันอยางนอย 3 ป 

• เสี่ยงปานกลางคอนขางสูง  หมายถึง     มีการระบาดติดตอกัน 2 ป 

• เสี่ยงปานกลาง  หมายถึง       มีการระบาดอยางนอย 2 ป จาก 4 ป แตไมติดตอกัน 

• เสี่ยงนอย  หมายถึง      ไมเคยมีการระบาด 

 

หมายเหตุ :  1. จํานวนผูตองขัง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 จํานวนท้ังสิ้น 364,725 ราย  

  2. เรือนจําท่ีเปนเปาหมายในโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  

มีท้ังหมด 24 แหง บวก 1 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ รวมเปน 25 แหง 

3. วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสําหรับเจาหนาท่ีใหทุกเรือนจําท่ัวประเทศดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนเจาหนาท่ีในเรือนจําท่ีจะไดรับการสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

ท่ี หนวยงาน โรงพยาบาลเครือขาย 
จํานวน

เจาหนาท่ี (คน) 

1 สวนกลางกรมราชทัณฑ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 505 

2 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก รพ.ปากชองนานา 101 

3 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 211 

4 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน รพ.ขอนแกน 67 

5 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 95 

6 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 53 

7 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง รพ.หางฉัตร 56 

8 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา รพ.สงขลา 94 

9 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง รพ.ธัญบุรี 74 

10 ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา รพ.เขาสุกิม 27 

11 ทัณฑสถานเปดบานนาวง รพ.พัทลุง 40 

12 ทัณฑสถานเปดบานเนินสูง รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร 24 

13 ทัณฑสถานเปดหนองน้ําขุน รพ.บรรพตพิสัย 35 

14 ทัณฑสถานเปดหวยโปง รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 28 

15 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 297 

16 ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง รพ.คลองหลวง 139 

17 ทัณฑสถานวัยหนุมนครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 54 

18 ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 51 
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ท่ี หนวยงาน โรงพยาบาลเครือขาย 
จํานวน

เจาหนาท่ี (คน) 

19 ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 176 

20 ทัณฑสถานหญิงชลบุร ี คลินิกหมอครอบครัว ศูนยสุขภาพชุมชน

เมืองชลบุรี 

66 

21 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม รพ.นครพิงค 97 

22 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 61 

23 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รพ.สีค้ิว 108 

24 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รพ.วังทอง 57 

25 ทัณฑสถานหญิงสงขลา รพ.สงขลา 70 

26 เรือนจํากลางกําแพงเพชร รพ.กําแพงเพชร 91 

27 เรือนจํากลางขอนแกน รพ.ขอนแกน 123 

28 เรือนจํากลางเขาบิน รพ.ราชบุรี 136 

29 เรือนจํากลางคลองเปรม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 259 

30 เรือนจํากลางคลองไผ รพ.สีค้ิว 145 

31 เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 88 

32 เรือนจํากลางชลบุรี รพ.บานบึง 144 

33 เรือนจํากลางเชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 173 

34 เรือนจํากลางเชียงใหม รพ.แมแตง 161 

35 เรือนจํากลางตาก รพ.สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 60 

36 เรือนจํากลางนครปฐม รพ.นครปฐม 127 

37 เรือนจํากลางนครพนม รพ.นครพนม 98 

38 เรือนจํากลางนครราชสีมา รพ.เดอะโกลเดนเกท 108 

39 เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 172 

40 เรือนจํากลางนครสวรรค รพ.สวรรคประชารักษ 108 

41 เรือนจํากลางบางขวาง รพ.พระนั่งเกลา 228 

42 เรือนจํากลางปตตานี รพ.ปตตานี 76 

43 เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 66 

44 เรือนจํากลางพัทลุง รพ.พัทลุง 75 
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ท่ี หนวยงาน โรงพยาบาลเครือขาย 
จํานวน

เจาหนาท่ี (คน) 

45 เรือนจํากลางพิษณุโลก รพ.วังทอง 131 

46 เรือนจํากลางเพชรบุรี รพ.พระจอมเกลาเพชรบุรี 89 

47 เรือนจํากลางยะลา รพ.ยะลา 80 

48 เรือนจํากลางระยอง รพ.บานคาย 145 

49 เรือนจํากลางราชบุรี รพ.ราชบุรี 130 

50 เรือนจํากลางลพบุรี รพ.พระนารายณมหาราช 72 

51 เรือนจํากลางลําปาง รพ.ลําปาง 90 

52 เรือนจํากลางสงขลา รพ.สงขลา 105 

53 เรือนจํากลางสมุทรปราการ รพ.บางบอ 131 

54 เรือนจํากลางสมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพรพุทธเลิศหลา 54 

55 เรือนจํากลางสุราษฎรธาน ี รพ.สุราษฎรธาน ี 104 

56 เรือนจํากลางสุรินทร รพ.สุรินทร 66 

57 เรือนจํากลางอุดรธานี รพ.อุดรธานี 121 

58 เรือนจํากลางอุบลราชธาน ี รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 137 

59 เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 354 

60 เรือนจําพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 183 

61 เรือนจําพิเศษพัทยา รพ.บางละมุง 95 

62 เรือนจําพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 122 

63 สถานกักกันนครปฐม รพ.นครปฐม 4 

64 สถานกักขังกลางจังหวัดตราด รพ.ตราด 21 

65 สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 11 

66 สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธาน ี รพ.ธัญบุรี 33 

67 สถานกักขังกลางจังหวัดรอยเอ็ด รพ.รอยเอ็ด 11 

68 สถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง รพ.ลําปาง 10 

69 เรือนจําจังหวัดกระบี่ รพ.กระบี่ 61 

70 เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี รพ.พหลพลพยุหเสนา 84 

71 เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ รพ.กาฬสินธุ 84 
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ท่ี หนวยงาน โรงพยาบาลเครือขาย 
จํานวน

เจาหนาท่ี (คน) 

72 เรือนจําจังหวัดจันทบุรี รพ.พระปกเกลา 63 

73 เรือนจําจังหวัดชัยนาท รพ.ชัยนาท 60 

74 เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ 68 

75 เรือนจําจังหวัดชุมพร รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 64 

76 เรือนจําจังหวัดตรัง รพ.ตรัง 98 

77 เรือนจําจังหวัดตราด รพ.ตราด 58 

78 เรือนจําจังหวัดนครนายก รพ.นครนายก 49 

79 เรือนจําจังหวัดนนทบุรี สถานพยาบาลเรือนจํากลางบางขวาง 72 

80 เรือนจําจังหวัดนราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร 62 

81 เรือนจําจังหวัดนาน รพ.นาน 71 

82 เรือนจําจังหวัดบึงกาฬ รพ.บึงกาฬ 63 

83 เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย รพ.บุรีรัมย 75 

84 เรือนจําจังหวัดปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 66 

85 เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ รพ.ประจวบคีรีขันธ 69 

86 เรือนจําจังหวัดปราจีนบุรี รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร 47 

87 เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รพ.พระนครศรีอยุธยา 58 

88 เรือนจําจังหวัดพะเยา รพ.พะเยา 83 

89 เรือนจําจังหวัดพังงา รพ.พังงา 76 

90 เรือนจําจังหวัดพิจิตร รพ.พิจิตร 54 

91 เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก รพ.วังทอง 96 

92 เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ รพ.เพชรบูรณ 98 

93 เรือนจําจังหวัดแพร รพ.แพร 81 

94 เรือนจําจังหวัดภูเก็ต รพ.วชิระภูเก็ต 72 

95 เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม รพ.มหาสารคาม 67 

96 เรือนจําจังหวัดมุกดาหาร รพ.มุกดาหาร 65 

97 เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน รพ.ศรีสังวาลย 45 

98 เรือนจําจังหวัดยโสธร รพ.ยโสธร 62 
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ท่ี หนวยงาน โรงพยาบาลเครือขาย 
จํานวน

เจาหนาท่ี (คน) 

99 เรือนจําจังหวัดรอยเอ็ด รพ.รอยเอ็ด 83 

100 เรือนจําจังหวัดระนอง รพ.ระนอง 56 

101 เรือนจําจังหวัดลําพูน รพ.ลําพูน 81 

102 เรือนจําจังหวัดเลย รพ.เลย 66 

103 เรือนจําจังหวัดศรีสะเกษ รพ.ศรีสะเกษ 66 

104 เรือนจําจังหวัดสกลนคร รพ.สกลนคร 89 

105 เรือนจําจังหวัดสงขลา รพ.สงขลา 74 

106 เรือนจําจังหวัดสตูล รพ.สตูล 51 

107 เรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร 93 

108 เรือนจําจังหวัดสระแกว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว 60 

109 เรือนจําจังหวัดสระบุรี รพ.สระบุรี 82 

110 เรือนจําจังหวัดสิงหบุรี รพ.สิงหบุร ี 56 

111 เรือนจําจังหวัดสุโขทัย รพ.สุโขทัย 53 

112 เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี รพ.เจาพระยายมราช 96 

113 เรือนจําจังหวัดหนองคาย รพ.หนองคาย 58 

114 เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู รพ.หนองบัวลําภ ู 64 

115 เรือนจําจังหวัดอางทอง รพ.อางทอง 57 

116 เรือนจําจังหวัดอํานาจเจริญ รพ.อํานาจเจริญ 51 

117 เรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ รพ.อุตรดิตถ 61 

118 เรือนจําจังหวัดอุทัยธาน ี รพ.อุทัยธานี 59 

119 เรือนจําอําเภอกบินทรบุรี รพ.กบินทรบุรี 41 

120 เรือนจําอําเภอกันทรลักษ รพ.กันทรลักษณ 61 

121 เรือนจําอําเภอเกาะสมุย รพ.เกาะสมุย 51 

122 เรือนจําอําเภอไชยา รพ.ไชยา 50 

123 เรือนจําอําเภอชัยบาดาล รพ.ชัยบาดาล 49 

124 เรือนจําอําเภอตะก่ัวปา รพ.ตะก่ัวปา 47 

125 เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ รพ.ทองผาภูมิ 46 
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ท่ี หนวยงาน โรงพยาบาลเครือขาย 
จํานวน

เจาหนาท่ี (คน) 

126 เรือนจําอําเภอทุงสง รพ.ทุงสง 62 

127 เรือนจําอําเภอเทิง รพ.เทิง 63 

128 เรือนจําอําเภอธัญบุรี รพ.ธัญบุรี 68 

129 เรือนจําอําเภอนางรอง รพ.นางรอง 57 

130 เรือนจําอําเภอนาทวี รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทว ี 70 

131 เรือนจําอําเภอบัวใหญ รพ.บัวใหญ 58 

132 เรือนจําอําเภอเบตง รพ.เบตง 35 

133 เรือนจําอําเภอปากพนัง รพ.ปากพนัง 56 

134 เรือนจําอําเภอฝาง รพ.ฝาง 53 

135 เรือนจําอําเภอพล รพ.พล 57 

136 เรือนจําอําเภอภูเขียว รพ.ภูเขียว 61 

137 เรือนจําอําเภอแมสอด รพ.แมสอด 52 

138 เรือนจําอําเภอแมสะเรียง รพ.แมสะเรียง 45 

139 เรือนจําอําเภอรัตนบุรี รพ.รัตนบุรี 53 

140 เรือนจําอําเภอสวรรคโลก รพ.สวรรคโลก 54 

141 เรือนจําอําเภอสวางแดนดิน รพ.สวางแดนดิน 53 

142 เรือนจําอําเภอสีค้ิว รพ.สีค้ิว 56 

143 เรือนจําอําเภอหลมสัก รพ.หลมสัก 66 

144 เรือนจําอําเภอหลังสวน รพ.หลังสวน 53 

  รวม (เรือนจํา/ทัณฑสถาน)   11,662 

 

แหลงขอมูล: กองบริการทางการแพทย กรมราชทัณฑ 
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2.แบบรายงานผูรับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในเรอืนจํา 

 

แบบรายงานผูรับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญในเรือนจํา 
 

เรือนจํา 

จํานวนวัคซีน

ไขหวัดใหญท่ีไดรับ

การจัดสรร 

จํานวนท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัด

ใหญ (ราย) 

รวม 

ผลการไดรับวัคซีน (รอยละ) 

ปญหาอุปสรรค 
ผูตองขัง 7 

กลุมเส่ียง 

นอกกลุม

เส่ียง 

ผูคุม/

เจาหนาท่ี 

ผูตองขัง 7 

กลุมเส่ียง 

นอกกลุม

เส่ียง 

ผูคุม/

เจาหนาท่ี 

1. ………………….                   

2. ………………….                   

3. ………………….                   

4. ………………….          

5. ………………….          

รวม          
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ภาคผนวกท่ี 3 รายช่ือและเบอรติดตอประสานการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
 

1. รายช่ือและเบอรติดตอประสานการดําเนนิงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 

วัคซีนสําหรับประชาชนกลุมเส่ียง วัคซีนสําหรับบุคลากรกลุมเส่ียง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

1) การบริหารจัดการโครงการใหวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญ การกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนิน

โครงการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

- นางสาวจารวี  รัตนยศ  โทรศัพท 02-141-4272   

โทรศัพทมือถือ 08-4438-1824  

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

2) การจัดหาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

- ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล โทรศัพท 02-143-9754  

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) โปรแกรมคียชุดขอมูลมาตรฐาน 43 แฟม 

    - สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน  

      IT helpdesk โทรศัพท  02-141-4200 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

1) การบริหารจัดการและการกํากับติดตามประเมินผลการ

ดําเนินโครงการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

- นายแพทยชนนิันท สนธิไชย โทรศัพท 02-590-3196-99  

E-mail : chaninan33@yahoo.com 

- นายเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม โทรศัพท 02-590-3196-99  

E-mail :  OU056@yahoo.com 

- นางสาวพรนภา  มักกะสนั 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) การจัดหาและการกระจายวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

- ภก.อภิชัย พจนเลิศอรุณ โทรศัพท 02-590-3222      

E-mail : idol_99_2000@yahoo.com 

กลุมบริหารเวชภัณฑและโลจิสติกส กองโรคติดตอทั่วไป  

3) สถานการณและการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ 

- นางสาวออยทิพย ยาโสภา 
 กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวทิยาโรคติดตอ  

กองระบาดวิทยา โทรศัพท 02 590 3900 

E-mail :  o.thippp@gmail.com 

4) อาการขางเคียงภายหลังการไดรับวัคซีน 

- นายแพทยกฤชวัฐ ปลอดดี 
 กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวทิยาโรคติดตอ  
กองระบาดวิทยา โทรศัพท 02 590 3900 
E-mail : dr.kritchavat@gmail.com  

- นางสาวอภิญญา ปญจงามพฒันา 
กลุมพัฒนาระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยาโรคติดตอ  
กองระบาดวิทยา โทรศัพท 02 590 3900 
E-mail : ap_panja@hotmail.com 
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2. รายช่ือและเบอรติดตอประสานการใหวัคซีนไขหวัดใหญในหญิงตั้งครรภ (ตลอดท้ังป)   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  เรื่องท่ีรับผิดชอบ/การติดตอประสานงาน  

1. กองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค 

  
การบริหารจัดการและการกํากับติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานใหวัคซีนไขหวัดใหญ  

- นางสาววรวรรณ กลิ่นสภุา  

    โทรศัพท 02-590-3196-99 ตอ 116  

    E-mail: kworrawan@hotmail.com  

- นางสาวนพรัตน วิหารทอง  

    โทรศัพท 02-590-3196-99 ตอ 123  

    E-mail: wnop_049@hotmail.com  

    กลุมพัฒนางานวัคซีนใหม 

2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 

 

การบริหารจัดการโครงการ การจัดหาวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญ 

- นางสาวจารวี  รัตนยศ   โทรศัพท 02-141-4272   

  โทรศัพทมือถือ 08-4438-1824  

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

3. รายช่ือและเบอรติดตอประสานการดําเนินงานใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโครงการพิเศษ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ เรื่องท่ีรับผิดชอบ/การติดตอประสานงาน 

1. กองโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค 

(การใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล

ในเรือนจํา ป 2563) 

    

1) การบริหารจัดการและการกํากับติดตามประเมินผล

การดําเนินงาน 

- นางนพรัตน มงคลางกูร โทรศัพท 02-590-3091 

   E-mail: noparatm@gmail.com 

   งานโรคติดตออุบัติใหม กลุมพัฒนาวิชาการโรคติดตอ 

2) การจัดหาและการกระจายวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

- ภก.อภิชัย พจนเลิศอรุณ โทรศัพท 02-590-3222      

E-mail : idol_99_2000@yahoo.com 

กลุมบริหารเวชภัณฑและโลจิสติกส 

 

หมายเหตุ เอกสารแนวทางการดําเนินงานใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญป 2563  

    สามารถ Download ไดท่ีเว็บไซต กองโรคปองกันดวยวัคซีน กรมควบคุมโรค       

    http://ddc.moph.go.th/dvp/ 
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