
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานขยายการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  
ป 2551 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 
ในระหวางป 2548-2550 ที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหบริการวัคซนีไขหวัดใหญ

เฉพาะในกลุมบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหนาที่เกี่ยวของกบัการรักษาพยาบาลผูปวยทีส่งสัยเปนไขหวัดนก   
ผูที่ทําหนาที่สอบสวนควบคมุโรค  และผูทําหนาทีก่ําจัดสัตวปกเพื่อการควบคุมโรคไขหวัดนกระบาด 
ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสการแพรเชื้อโรคไขหวดัใหญระหวางบุคลากรและผูปวยที่มารับการบริการที่สถาน
บริการ และปองกนัการติดเชื้อทั้งไขหวดันกและไขหวดัใหญในตวับคุลากรในเวลาเดียวกัน ซ่ึงอาจทําให
เชื้อไขหวัดนกเกดิการกลายพนัธุและแพรกระจายในมนษุยไดงายขึน้ นอกจากนี้ไวรัสไขหวดัใหญเปน
สาเหตุที่สําคัญของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซ่ึงพบไดบอยในคนทกุกลุมอายุ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง  ซ่ึงประเทศไทยมีผลการศึกษาการใชวคัซีนเพื่อ
ปองกันไขหวดัใหญในกลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนและผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบวาการฉีด
วัคซีนในกลุมผูสูงอายุสามารถลดอุบัติการณการเกดิโรคไขหวดัใหญไดประมาณครึง่หนึ่ง และลดได
มากกวา 4 เทาในกลุมผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซ่ึงเปนกลุมที่มีความรุนแรงของโรคสูงจากการมี
ภาวะแทรกซอน 

 
ในป 2551 นี ้ กระทรวงสาธารณสุขโดยความรวมมือกบัสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ   

จึงไดขยายกลุมเปาหมายการใหบริการวัคซีนไขหวดัใหญเพิ่มเติมขึ้นในประชาชนกลุมอายุ 65 ปขึ้นไปที่
เปนผูปวยโรคเรื้อรัง ไดแก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเร็งที่อยู
ระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน โดยกําหนดการใหมีการรณรงคการใหบริการวัคซีนปองกัน
โรคไขหวัดใหญทั้งกลุมบุคลากรและประชาชนกลุมเปาหมายดังกลาวระหวางวนัที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 
2551  

 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อใหการดําเนินงานขยายการใหบริการวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญเปนไปอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อติดตาม ประเมินผลการขยายการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 
2.3  เพื่อเฝาระวัง สอบสวน และตอบสนองตอกรณีเกดิอาการภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรค

ไขหวดัใหญ 
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3.  เปาหมายการดําเนินงาน  
กลุมเปาหมายไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเพียงพอ  ภายในระยะเวลาการรณรงคระหวาง

วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2551 โดยกลุมเปาหมายในการดาํเนินการในป 2551  แบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
3.1 ประชาชนกลุมอายุ 65 ปขึ้นไปที่เคยเปนผูปวยในที่โรงพยาบาลระหวาง พ.ศ. 2550-2551 

และเปนผูปวยโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หวัใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผูปวยมะเรง็ที่อยู
ระหวางการไดรับเคมีบําบัด และเบาหวาน) 

 3.2 บุคลากรกลุมเสี่ยง ไดแก แพทยและพยาบาลที่มหีนาที่ใหการดูแลรักษาผูปวยใน
โรงพยาบาลและสถานีอนามัย   เจาหนาที่ตรวจหาเชื้อทางหองปฏิบัติการทั้งในคนและสัตว   ผูทําหนาที่
สอบสวนควบคุมโรค และผูทําหนาที่ในทมีทําลายสัตวปก 
 

4.  ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
  ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในกลุมเปาหมายรอยละ 60 
 

5.  กลวิธีการดําเนินงาน 
  5.1 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ คณะที่ปรึกษาทางวชิากร และคณะทํางานโครงการขยายการ
ใหวัคซีนปองกันโรคไขหวดัใหญ พ.ศ. 2551 
  5.2 จัดทําแนวทางการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวดัใหญ ป 2551 
  5.3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2551 แกเจาหนาที่
ระดับเขต จังหวัด และโรงพยาบาล จํานวน 260 คน 
  5.4 โรงพยาบาลจัดใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ บนัทึกขอมูลในฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร จากสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   และเฝาระวัง สอบสวน และตอบสนอง
ตอกรณีเกดิอาการภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวดัใหญ 

5.4 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานแกผูเกี่ยวของ และติดตามการดาํเนินงาน รวมทั้งเฝาระวัง สอบสวน และตอบสนองตอกรณี
เกิดอาการภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

5.5 สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 1-12  ประสานแนวทางการดําเนนิงานแกผูเกี่ยวของ และ
นิเทศ ติดตามการดําเนนิงาน  รวมทั้งเฝาระวัง สอบสวน และตอบสนองตอกรณีเกดิอาการภายหลังไดรับ
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 

5.6 โรงพยาบาล /สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /สํานกัอนามัย กรุงเทพมหานคร และสาํนักงาน
ปองกันควบคมุโรคที่ 1-12  รายงานผลการปฏิบัติงานตามตามรายงานที่กําหนด 
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6. พื้นท่ีดําเนนิการ 
ดําเนินงานขยายการใหวัคซนีปองกันโรคไขหวดัใหญตามกลุมเปาหมายครอบคลุม 76 จังหวดั 

ทั่วประเทศ   
  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน   เมษายน – กันยายน 2551 
 7.1 กําหนดประชุมชี้แจงแนวทางการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวดัใหญ ป 2551แก
เจาหนาที่ระดบัเขต จังหวัด และโรงพยาบาล วันที่ 29 เมษายน 2551 

7.2 กําหนดการรณรงคระหวางวันที่ 1-30 มิถุนายน 2551 
7.3 กําหนดการติดตามการดาํเนินงาน  รวมทั้งเฝาระวัง สอบสวน และตอบสนองตอกรณีเกดิ

อาการภายหลังไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ เดอืนมิถุนายน – กนัยายน 2551 
 

8. งบประมาณ 
 จากสํานักโรคติดตออุบัติใหม จํานวน 3,560,000 บาท (สามลานหาแสนหกหมื่นบาทถวน) มี
รายละเอียด ดงัตอไปนี ้

8.1 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนนิงานใหบริการวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญ 
ประจําป 2551 แกเจาหนาที่ระดับเขต จังหวดั และโรงพยาบาล จํานวน 260 คน วันที่ 29 เมษายน 2551  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร    เปนเงิน  1,200,000 บาท 

8.2 การโอนจดัสรรงบประมาณสนับสนนุใหสํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 เพื่อบริหาร
จัดการและนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน  เขตละ 30,000 บาท x 12 แหง  เปนเงิน    360,000 บาท 

8.3 การโอนจดัสรรงบประมาณสนับสนนุใหสํานกัระบาดวิทยา เพื่อเฝาระวัง สอบสวน และ
ตอบสนองตอกรณีเกดิอาการภายหลังไดรับวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญ เปนเงิน  1,500,000 บาท 

8.4 การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการขยายการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป 2551 
        เปนเงิน     500,000 บาท 

หมายเหตุ :  คาใชจายทกุรายการสามารถถัวจายกันได 
 
9. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

9.1 สํานักโรคติดตออุบัติใหม  
9.2 สํานักโรคติดตอทั่วไป 
9.3 สํานักระบาดวิทยา 
9.4 สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ 

 
 



 4

 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 ประชาชนกลุมอายุ 65 ปขึ้นไปที่เปนผูปวยโรคเรื้อรัง และบุคลากรกลุมเสี่ยง ไดรับบริการ
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเพียงพอและเหมาะสมกับฤดูกาลการเกดิโรค 
 10.2 ลดจํานวนผูปวย ผูเสียชีวิต การนอนรักษาในโรงพยาบาล จากโรคไขหวัดใหญและ
ภาวะแทรกซอน 
 

                 
          (นางจุฑารตัน  ถาวรนันท) 
             นักวิชาการสาธารณสุข 8 
                                                                               หัวหนากลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ 
 

   
        (นายศภุมิตร  ชุณหสุทธิวัฒน) 
        นายแพทย 10 วช. ปฏิบัติหนาที่   
      ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม 
 

    ลงชื่อ                                       ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายศิริศกัดิ ์ วรินทราวาท) 
       รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
             อธิบดีกรมควบคุมโรค 

ลงชื่อ ผูเสนอโครงการ 

ลงชื่อ ผูเห็นชอบโครงการ 


