แนวทางการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ประจําป 2551
1 กลุมเปาหมาย
ในระหวางป 2548-2550 กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญเฉพาะ
ในกลุมบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหนาที่เกีย่ วของกับการรักษาพยาบาลผูปวยที่สงสัยเปนไขหวัดนก และผูทํา
หนาที่กําจัดสัตวปกเพื่อการควบคุมโรคไขหวัดนกระบาด ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการแพรเชื้อโรคไขหวัดใหญ
ระหวางบุคลากรและผูปวยที่มารับการบริการที่สถานบริการ
และปองกันการติดเชื้อทั้งไขหวัดนกและ
ไขหวัดใหญในตัวบุคลากรในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจทําใหเชื้อไขหวัดนกเกิดการกลายพันธุและแพรกระจาย
ในมนุษยไดงายขึ้น
ในป 2551 นี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยความรวมมือกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดกําหนดใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญเพิม่ เติมขึ้นอีก ในประชาชนกลุมอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปที่ปวยเปนโรค
เรื้อรัง เนื่องจากไวรัสไขหวัดใหญเปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน
ที่พบไดบอยในคนทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูส ูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง ซึ่งประเทศไทยมีผล
การศึกษาการใชวัคซีนเพื่อปองกันไขหวัดใหญในกลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชน และผูปวยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง พบวาการฉีดวัคซีนในกลุมผูสูงอายุสามารถลดอุบัติการณการเกิดโรคไขหวัดใหญไดประมาณ
ครึ่งหนึ่ง และลดไดมากกวา 4 เทา ในกลุมผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเปนกลุมที่มีความรุนแรงของโรค
สูงจากการมีภาวะแทรกซอน
กลุมเปาหมายในการดําเนินการในป 2551
1.1 ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป ที่ปวยเปนโรคเรื้อรังและเคยเขารับการรักษาเปนผูปว ยใน (IPD)
ที่โรงพยาบาล ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551 โดยกําหนดใหกลุมโรคเรื้อรัง ไดแกโรค
1.1.1 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1.1.2 หอบหืด
1.1.3 หัวใจ
1.1.4 หลอดเลือดสมอง
1.1.5 ไตวาย
1.1.6 ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด
1.1.7 เบาหวาน

-21.2 บุคลากรกลุมเสี่ยงตามยุทธศาสตรปองกันแกไขและเตรียมพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนก และการ
ระบาดของไขหวัดใหญ คือ
1.2.1 แพทยและพยาบาลที่มีหนาที่ใหการดูแลรักษาผูปวยในโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
เจาหนาทีต่ รวจหาเชื้อทางหองปฏิบัติการทั้งในคนและในสัตว
1.2.2 ผูทําหนาที่ในทีมสอบสวนควบคุมโรค ของสวนกลาง เขต จังหวัด อําเภอ
1.2.3 ผูทําหนาที่ในทีมทําลายสัตวปกทัว่ ประเทศ
2 การเตรียมการ ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนผูดําเนินการ
โดยมีสํานักงานปองกันควบคุมโรคเปนผูประสานและสนับสนุน รายละเอียดการเตรียมการมีดังนี้
2.1 การสํารวจจํานวนกลุมเปาหมาย
2.1.1 กลุมเปาหมายที่ 1.2 ใหดําเนินการสํารวจและจัดสงจํานวนกลุมเปาหมายตามหนังสือกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0437.3/ว 315 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 และใหสงผลการสํารวจสวนนี้
มากอน โดยไมตองรอผลการสํารวจในขอ 2.1.2
2.1.2 กลุมเปาหมายที่ 1.1ใหโรงพยาบาลดําเนินการสํารวจผูที่มีอายุ 65 ป ขึ้นไปที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง
และเคยเขารับการรักษาเปนผูปวยใน (IPD) ที่โรงพยาบาล ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551 คือโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด และ
เบาหวาน โดยงานเวชระเบียนตรวจสอบจากผูปวยใน ใชรหัสโรคตาม ICD 10 และจัดสง
จํานวนกลุมเปาหมายตาม “แบบสํารวจจํานวนผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ทีป่ วยเปนโรคเรื้อรังและ
เคยเขารับการรักษาเปนผูปว ยใน (IPD) ทีโ่ รงพยาบาล ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551 : Flu 1”
(ตามแบบรายงานแนบทาย)ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เพื่อสงตอไปยังสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 ภายใน
วันที่ 10 เมษายน 2551
2.2 การจัดทํา “แบบบัญชีรายชื่อผูฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ : Flu 2” (ตามแบบรายงานแนบทาย) ใหหนวย
บริการวัคซีนไขหวัดใหญทุกหนวย จัดทํารายชื่อกลุมเปาหมายทุกกลุม โดยเฉพาะในกลุมเปาหมาย
ที่ 1.1 เพื่อใหเจาหนาที่ศนู ยบริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย และ อสม. ใชในการสํารวจวาอาศัย
อยูจริงในพื้นที่หรือไม และนัดหมายใหมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ท่กี ําหนด
2.3 การเตรียมคลังรองรับวัคซีนไขหวัดใหญ ในปนี้การกระจายวัคซีนไขหวัดใหญจะกระจายผานระบบ
VMI จากองคการเภสัชกรรม ไปยังโรงพยาบาลโดยตรง ทั้งนี้เพื่อใหวัคซีนซึ่งจะเริ่มกระจายใน
กลางเดือนพฤษภาคม ถึงสถานบริการทันระยะเวลาการใหบริการ และเพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ตามระบบใหทุกสถานบริการกําหนดให เภสัชกรของหนวยงานซึ่งเปนผูดูแลระบบ VMI เปนผูดูแล
การเก็บรักษาและเบิกจายวัคซีน

-33 กําหนดการใหบริการ ตั้งแต วันที่ 1-30 มิถุนายน 2551
4 การจัดคลินิกบริการ ใหสาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัด/สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประสานการ
ดําเนินการดังนี้
4.1 การใหบริการในกลุมเปาหมายที่ 1.2 ใหดําเนินการโดยหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ไดแก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข และ
สถานีอนามัย อยางไรก็ตามตองเตรียมเครื่องมือในการกูชีพไวใหพรอม ในกรณีที่อาจเกิดอาการ
ขางเคียงที่รุนแรงภายหลังไดรับวัคซีน
4.2 การใหบริการในกลุมเปาหมายที่ 1.1 เนื่องจากเปนกลุมเปาหมายใหม และเปนกลุมประชาชน ซึ่งมี
โรคประจําตัวอยูเดิม ใหโรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งโรงพยาบาลอาจประสานกับ
หนวยงานอื่นออกใหบริการนอกสถานที่ ภายใตการดูแลของโรงพยาบาลได
4.3 เมื่อโรงพยาบาลไดรับวัคซีนไขหวัดใหญมาแลว สามารถใหวัคซีนแกบุคลากรกลุมเสี่ยง (1.2)
กลุมอายุ 65 ปขึ้นไป ที่ปวยเปนโรคเรื้อรังและเคยเขารับการรักษาเปนผูปวยใน (IPD) ที่โรงพยาบาล
ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551 (1.1) ไดในชวงเวลาเดียวกันทั้ง 2 กลุม
4.4 ถาในชวงระยะที่ใหบริการ มีผูมาขอรับวัคซีนที่ไมมีรายชื่อใน “แบบบัญชีรายชื่อผูฉีดวัคซีนไขหวัด
ใหญ : Flu 2 ” ที่สํารวจไว แตเปนผูสูงอายุ 65 ป ขึ้นไป ที่ปว ยเปนโรคเรื้อรังตามเกณฑขางตน และ
อาศัยอยูจริงในพื้นที่แตไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน (ไมไดมารับการรักษาที่ รพศ/.รพท./
รพช .จึงไมมีชอื่ ในทะเบียนผูป วย) สามารถใหวัคซีนได
4.5 กอนใหบริการผูปวยทุกราย ใหเจาหนาทีแ่ จงอาการไมพงึ ประสงคภายหลังไดรับวัคซีนที่อาจเกิดขึน้
ตามขอความดังนี้ “วัคซีนนี้เมื่อฉีดแลวอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดได 2-3 วัน อาการแพรุนแรงมี
ไดแตพบนอยมาก” ใหผูมารับบริการหรือญาติทราบกอนทุกครั้ง และใหลงรายชือ่ รับทราบไวใน
“แบบบัญชีรายชื่อผูฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ : Flu 2”
ในกรณีกลุมเปาหมายที่ 1.1 ซึ่งยังรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล
หรือ มีโรคประจําตัวกําเริบที่ยังไมสามารถควบคุมอาการได หรือ มีโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ควรเลื่อนการใหวัคซีนไปกอน ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินจิ ของแพทย
4.6 ตั้งแตปนี้เปนตนไป
กําหนดการกระจายวัคซีนไขหวัดใหญของทุกกลุมเปาหมายจะปรับเหลือ
เพียงชวงเดียว คือกอนฤดูฝน ซึ่งเปนชวงการระบาดของโรคไขหวัดใหญในประเทศไทย การบริการ
วัคซีนใหเรงรัดใหเสร็จสิ้น กอนสิ้นเดือนมิถุนายน

-44.7 การเบิกจายวัคซีนเพื่อใหบริการในทุกกลุมเปาหมาย ขอใหบริการทันทีหลังเบิกจาย หามมิใหเบิก
วัคซีนไปเก็บไวนอกคลังยาเพื่อรอใหบริการในภายหลัง ทั้งนี้การประเมินในปที่ผานมา พบวาการ
ดําเนินการในลักษณะนี้กอใหเกิดการสูญเสียวัคซีน เนือ่ งจากไมมีผูดแู ลวัคซีน และวัคซีนหมดอายุ
โดยยังไมมีผูมารับบริการ
5 การลงทะเบียนผูมารับบริการ และการจัดทํารายงานผลปฏิบตั ิงาน
5.1 ในวันทีใ่ หบริการฉีดวัคซีน ใหบนั ทึกขอมูลของผูรับวัคซีนเพิ่มเติมใน “แบบบัญชีรายชือ่ ผูฉดี วัคซีน
ไขหวัดใหญ : Flu 2” ที่สํารวจไว และใชในการติดตามผูไมมารับวัคซีนตามนัด เมื่อใหบริการเสร็จสิน้
ใหเก็บรวบรวม “แบบบัญชีรายชื่อ ผูฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ : Flu 2”ไวทโี่ รงพยาบาล เพื่อใชประโยชน
ในการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน
5.1 ระดับโรงพยาบาล ใหจัดทํารายงานตามแบบ “รายงานจํานวนผูมารับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ
ประจําป 2551 : Flu 3” (ตามแบบรายงานแนบทาย) ใหรายงานไปยังสํานัก งานสาธารณสุข
จังหวัด/สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
5.2 ระดับจังหวัด ใหรายงานตามแบบ “รายงานจํานวนผูมารับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ประจําป
2551 : Flu 4” (ตามแบบรายงานแนบทาย) ใหรายงานไปยังสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
6 การประชุมเตรียมการ
6.1 กรมควบคุมโรคจะจัดประชุมเพื่อเตรียมการในรายละเอียดเรื่อง การเบิกจายวัคซีน การดําเนินการ
ใหบริการ และการเฝาระวังอาการไมพึงประสงคภายหลังไดรับวัคซีน แกเจาหนาที่ระดับจังหวัด ซึ่ง
กําหนดการประชุมจะแจงใหทราบตอไป
6.2 ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเพื่อชี้แจงทําความ
เขาใจกับเจาหนาที่ที่เกีย่ วของในทุกระดับ ภายหลังไดเขาประชุมกับกรมควบคุมโรค
7 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการ
7.1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 จะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 30,000 บาท เพื่อใชใน
การบริหารจัดการ นิเทศ ติดตามการดําเนินการ
7.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน
40,000 บาท เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในจังหวัด และจัดประชุมชี้แจงผูเกีย่ วของ
7.3 โรงพยาบาลในเครือขายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จะไดรับคาตอบแทนการลงขอมูลในฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยรายละเอียดวิธีการลงบันทึก
ขอมูล และคาตอบแทนการลงขอมูลจะแจงใหทราบตอไป
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แบบสํารวจจํานวนผูสูงอายุ 65 ป ขึน้ ไป ที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง และเคยเขารับการรักษาเปนผูปวยใน
(IPD) ที่โรงพยาบาล ระหวาง พ.ศ. 2550 - 2551
: Flu 1
โรงพยาบาล.............................. อําเภอ................................ จังหวัด .............................

ICD 10

จํานวนเปาหมาย
ที่สํารวจ

โรค

รวมหายใจ J 41-46
รวมหัวใจ I 05- 09 และ 11 และ 13 และ 20-52
รวมหลอดเลือดสมอง I 60-69
รวมไตวาย N 18-19
รวมผูปวยที่อยูระหวางการไดรับเคมีบําบัด Z 51.1
E10

เบาหวานที่ตองพึ่งอินสุลิน

E11
E12
E13
E14

เบาหวานที่ไมตองพึ่งอินสุลิน
เบาหวานจากการขาดอาหาร
เบาหวานอื่น ที่ระบุ
เบาหวานไมระบุ

รวมเบาหวาน E 10-14
จํานวนเปาหมายที่สํารวจทั้งหมด .................. คน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานจํานวนผูมารับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ประจําป 2551
โรงพยาบาล ....................................
จํานวนผูรับวัคซีนอายุ 65 ปขึ้นไป จําแนกรายโรค
หายใจ

หัวใจ

หลอดเลือด
สมอง

ไตวาย

อยูระหวาง
ทําเคมีบําบัด

จํานวนบุคลากร
เบาหวาน
ที่รับวัคซีน

: Flu 3
จํานวนผูรับ
วัคซีนนอก
กลุมเปาหมาย
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แบบบัญชีรายชื่อผูฉีดวัคซีนไขหวัดใหญจําแนกตามกลุม เปาหมาย
 ผูที่มีอายุ> 65 ป ที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง

 บุคลากรกลุมเสี่ยง

: Flu 2

 บุคคลนอกกลุมเปาหมาย

โรงพยาบาล...................................อําเภอ................................ จังหวัด ....................................
สถานที่ฉีดวัคซีน .......................................................

ลําดับ
ที่

เลข
ประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ - สกุล

ว/ด/ป
เกิด

ที่อยู

Lot no ………………….
ICD 10 ว/ด/ป ที่
โรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีน

ลายมือชื่อ*

หมายเหตุ แบบบัญชีรายชื่อ
1. ใชสํารวจกลุมเปาหมายเพื่อนัดหมายใหมารับวัคซีน
2. ใชบันทึกในวันที่ใหบริการฉีดวัคซีน,ติดตามผูไมมารับวัคซีน
3. * ใหเจาหนาที่แจงผูมารับบริการหรือญาติ กอนลงลายมือชื่อ ดังนี้
“วัคซีนนี้เมื่อฉีดแลวอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดได 2-3 วัน อาการแพรุนแรงมีไดแตพบนอยมาก”
4. ในกรณีที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนจุดใหบริการวัคซีน แกกลุมผูทําหนาที่ในทีมสอบสวนควบคุมโรคของจังหวัด
ผูทําหนาที่ในทีมทําลายสัตวปก ใหจัดทําแบบ “ Flu 2 ” และรายงานในแบบ “ Flu 4 ”
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รายงานจํานวนผูมารับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ประจําป 2551
จําแนกรายโรงพยาบาล จังหวัด ....................................

ลําดับ
ที่

โรงพยาบาล
และ สสจ.

1
2
3
4

รวมทั้งจังหวัด

จํานวน
บุคลากรที่
รับวัคซีน

จํานวนผูรับวัคซีนอายุ 65 ปขึ้นไป
หายใจ

หัวใจ

หลอด
เลือด
สมอง

ไต
วาย

อยูระหวาง
การไดรับเคมี
บําบัด

เบา
หวาน

: Flu 4
จํานวนผูรับ
วัคซีนนอก
กลุมเปาหมาย

หมาย
เหตุ

