
 

 

 

 

 

การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล     
ปี ๒๕๖๑ 

นางสาวจารวี  รัตนยศ 
ส านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารชดเชยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑  



ลดอุบัติการณ์การเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่  
ในประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคสูง 

ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ ระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่
คลินิกของโรงพยาบาล 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคแทรกซ้อน และการขาดงาน 
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วัตถุประสงค ์“ 
“ 

๑. วตัถุประสงค์ 
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ผลการด าเนินการให้บรกิาร 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
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แหล่งข้อมูล : ปี 2553-2557 โปรแกรมโครงการวัคซีนไขหวัดใหญ่(Flu)                    
                     ปี 2558-2560 จาก 43 แฟ้ม+โปรแกรมFlu +BPPDS ณ  30/11/2560 
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% Cov.ปชก.เป้าหมายที่ได้รับวัคซีน % ผลงานเทียบวัคซีนที่ได้รับจัดสรร  



ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  
๑. หญิงตั้งครรภ์ > ๔ เดือน 
๒. เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปี 
๓. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ๗ โรค* 
๔. อายุ > ๖๕ ปี 
๕. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
๖. โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(รวมถึง   
    ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)  
๗. ผู้ท่ีมีน้้าหนักตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ  
    ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อ  
    ตารางเมตร 

๔๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๓.๕ ล้านโด๊ส 

บุคลากรกลุ่มเสี่ยง : บุคลากรทางการแพทย์  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่ท้าลายสัดว์ปีก  

* ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ๗ กลุ่ม : ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,  หอบหืด , หัวใจ , หลอดเลือดสมอง , ไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบ้าบัด, เบาหวาน  

กลุ่มเป้าหมายปี ๒๕๖๑ 
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-ชนิดซีกโลกใต ้3,400,000 โด๊ส ใชช่้วงรณรงค ์
-ชนิดซีกโลกเหนือ 100,000 โด๊ส ใชก้บักลุ่มหญิงตั้งครรภต์ลอดทั้งปี ใน
โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการวคัซีนในกลุ่มผูใ้หญ่ ๑๒ จงัหวดั 
(เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สระบรีุ เพชรบรีุ สระแก้ว ขอนแก่น เลย 
ชัยภมิู ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และสงขลา ) 



๓. ตัวชี้วัด 

๑) กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของวัคซีนทั้งหมด 
๒) อัตราการสูญเสียไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ของวัคซีนทั้งหมด 
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“First come First serve” 

๔. ก าหนดเวลาและสถานที่ให้บริการ 

 ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป จนกวา่วคัซีนจะหมด  
      โดยรณรงคเ์นน้หนกัระหวา่งวนัท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ประชาชนสามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนไดท่ี้ รพ.รัฐและ รพ.เอกชนท่ีอยูใ่นระบบ 
      หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 สอบถามรายละเอียดไดท่ี้สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค  
       ๑๔๒๒ 
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การจัดซ้ือวคัซีน ปี ๒๕๖๑ 

• Influenza vaccine injection ๐.๕ ml/dose 

• ขนาดบรรจุ ๑ Doses/Vial (Single Dose) และ ๔ Doses/Vial (Multiple Doses)   

• จ านวนรวมทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ Doses เป็นเงิน ๓๕๑,๔๑๔,๕๐๐ บาท(รวม VMI)  

 ชนิดซีกโลกใต ้๓,๔๐๐,๐๐๐ Doses 

– Single Dose  ๑,๙๕๐,๐๐๐ Doses ในราคาโด๊สละ ๑๐๒.๒๖ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน 
๑๙๙,๔๐๗,๐๐๐ บาท  

– Multiple Doses ๑,๔๕๐,๐๐๐ Doses ในราคาโด๊สละ ๙๗.๘๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น
เงิน ๑๔๑,๘๘๒,๕๐๐ บาท   

 ชนิดซีกโลกเหนือ Single Dose ๑๐๐,๐๐๐ Dose ในราคาโด๊สละ ๑๐๑.๒๕ บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน ๑๐,๑๒๕,๐๐๐ บาท 

• มอบองค์การเภสัชกรรมด าเนินการจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนด้วยระบบ VMI 
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Single Dose 
รวม ๒,๐๕๐,๐๐๐ dose 

(๕๘.๕๗%) 

Multiple Dose 
รวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ dose  

(๔๑.๔๓%) 

Seasonal Flu 2018 

ผลติโดยบรษิทั Abbott Biologicals , ประเทศเนเธอแลนด ์ ผลติโดยบรษิทั Sanofi Pasteur , ประเทศฝร ัง่เศส   
แบง่บรรจโุดย GPO-MBP 18 



ปริมาณจัดสรรวัคซีน (ประชาชน) 

โครงการให้วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ 

  ประชาชน ๗ กลุ่มเป้าหมาย   = ๑๓,๐๔๓,๕๙๐ คน 
  จัดซื้อวัคซีน ชนิดซีกโลกใต ้  = ๓,๔๐๐,๐๐๐ โด๊ส (๒๖.๐๗%) 
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โครรงการพฒันารูปแบบการ
ให้บริการวคัซีนในกลุ่มผู้ใหญ่ ปี 
๒๕๖๑ 

 เป้าหมาย : กลุ่มหญิงตั้งครรภต์ลอดทั้งปี ๑๒ จงัหวดั (เชียงใหม่ 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี สระบรีุ เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรี
สะเกษ นครศรีธรรมราช และสงขลา ) 
  จัดซื้อวัคซีน ชนิดซีกโลกเหนือ =  ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส 



งวด ส่งถึงหน่วยบริการ 

ภายในวันที่ 

Multiple Dose 

(๑,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

Single Dose 

(๑,๖๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

รวม 

(๓,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

% 

๑ ๒๕ เมย. ๕๙ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙.๓๕ 

๒ ๑๑ พค. ๕๙ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๘.๓๙ 

๓ ๑๓ มิย. ๕๙ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒.๒๖ 

การกระจายวัคซีนโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม 
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๑. หน่วยบริการจะได้รับวัคซีนครบตามจ านวนท่ีได้รับจัดสรร ภายใน ๓ งวด โดยกรณีที
ได้รับจัดสรรน้อยกว่า ๘๐๐ โด๊ส จัดส่งงวดเดียว ทั้งนี้ สปสช.จะแจ้งยืนยันปริมาณการ
จัดส่งแต่ละงวดอีกครั้ง  ผ่าน สปสช.เขต 

๒. เพ่ือเป็นการควบคุมและก ากับวัคซีนให้เพียงพอและทันก าหนดการให้บริการ ส่วนกลาง
ขอจัดสรรวัคซีนให้หน่วยบริการเต็มจ านวน โดยไม่มีส ารองคลัง 

๓. กรณีที่หน่วยบริการต้องการวัคซีนมากกว่าหรือเพิ่มเติมจากที่ได้รับจัดสรร เพ่ือ
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สปสช.เขตพจิารณาเกลี่ยวัคซนีในระดับจังหวัด / 
เขต ตามความเหมาะสม โดยให้หน่วยบริการแจ้งความต้องการผ่าน สสจ. และสสจ.
รวมภาพจังหวัดส่ง สปสช.เขตหลังด าเนินการ ๑.๕ เดือนแรก 



งวด ส่งถึงหน่วยบริการ 

ภายในวันที่ 

Multiple Dose 

(๑,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

Single Dose 

(๑,๖๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

รวม 

(๓,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

% 

๑ ๒๕ เมย. ๕๙ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙.๓๕ 

๒ ๑๑ พค. ๕๙ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๘.๓๙ 

๓ ๑๓ มิย. ๕๙ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒.๒๖ 

แผนการกระจายวัคซีนโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VMI ขององค์การเภสัชกรรม  

งวด ส่งถึงหน่วยบริการ 

ภายใน 

Single Dose 

(๑,๙๕๐,๐๐๐ โด๊ส) 

Multiple Dose 

(๑,๔๕๐,๐๐๐ โด๊ส) 

รวม 

(๓,๔๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

% 

๑ พค. ๖๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙.๔๑ 
๒ พค. ๖๑ ๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ ๔๒.๖๕ 

๓ มิย. ๖๑ ๙๕๐,๐๐๐ ๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๒๗.๙๔ 

จัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการ โดยบริษัท DKSH / ZUELLIG 
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งวด ส่งถึงหน่วยบริการ 

ภายใน 

Single Dose 

(๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

Multiple Dose 

(๐ โด๊ส) 

รวม 

(๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

% 

๑ เมย. ๖๑ ๑๗๗,๔๕๖ ๐ ๑๗๗,๔๕๖ ๕๙.๑๕ 
๒ พค. ๖๑ ๑๒๒,๕๔๔ ๐ ๑๒๒,๕๔๔ ๔๐.๘๕ 

สปสช. : ส าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียง 

กรม คร. : ส าหรับบุคลากรกลุ่มเส่ียง  

จัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการ โดยบริษัท ซิลลิกค (ZUELLIG) 

วคัซีน : ชนิดซีกโลกใต้ 



เป้าหมายบริการ :  การให้บริการวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล รายเขต 
ปีงบประมาณ 2561    (V1_100361) 

KPI : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
เกณฑ์เป้าหมาย =  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 



ตารางยนืยนัปริมาณจัดสรรวัคซีนฯ รายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 
(V1_100361) 



งวด ส่งถึงหน่วยบริการ 

ภายในวันที่ 

Multiple Dose 

(๑,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

Single Dose 

(๑,๖๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

รวม 

(๓,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส) 

% 

๑ ๒๕ เมย. ๕๙ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙.๓๕ 

๒ ๑๑ พค. ๕๙ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๘.๓๙ 

๓ ๑๓ มิย. ๕๙ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒.๒๖ 

แผนการกระจายวัคซีนโครงการพฒันารูปแบบการ
ให้บริการวัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ ่ปี ๒๕๖๑  

การกระจายวัคซีน : ผ่านระบบ VMI เช่นเดียวกับระบบการเบิกวัคซีนในแผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค EPI Routine 
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ประชาชนเป้าหมาย : หญิงตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี ๑๒ จังหวัด (เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี สระบุรี เพชรบุรี สระแก้ว ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ 
นครศรีธรรมราช และสงขลา )  

วัคซีน : ชนิดซีกโลกเหนือ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส  



ตารางยอดจัดสรรวัคซีนฯ รายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 (V2_100461) 

จังหวัด 
จัดสรร ปี61 

(โควต้า) 
(Dose) 

VMI ส้าหรับ 
ญ.ตั้งครรภ์ 
มิ.ย.-ก.ย.61 

(หักจากงวด1) 

 สรุปจัดส่ง
งวด 1 

(หลังกัน_ญ.
ตั้งครรภ์)  

 งวด2 
Multiple 
 (Dose)  

 งวด2 
Multiple 
 (Vial)  

 งวด3 
Single 
 (Dose)  

ศรีสะเกษ  69,468 1,891 19,399 28,560 7,140 19,618 
อุบลราชธานี  92,549 0 28,810 38,060 9,515 25,679 

ยโสธร 27,443 0 8,456 11,284 2,821 7,703 
อ้านาจเจริญ 18,343 0 5,623 7,540 1,885 5,180 
มุกดาหาร  16,359 0 5,013 6,728 1,682 4,618 

รวม 224,162 1,891 67,301 92,172 23,043 62,798 

การกระจาย 
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Seasonal Flu Strain 

2018 

http://www.proteopedia.org/wiki/images/3/3b/3D_Influenza_virus.png
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Norlthern Flu Strain 

2018 

http://www.proteopedia.org/wiki/images/3/3b/3D_Influenza_virus.png


 

ขณะนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศค าแนะน าสายพนัธุว์ัคซนี 

ส าหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ส าหรับซกีโลกใต้ประจ าปี ๒๕๖๑  

ทางเวบไซต์ขององค์การอนามัยโลก แล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
(http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_south/en/) 

ซ่ึงประกอบดว้ย สายพนัธุว์คัซีนดงัน้ี 

• an A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like virus 

• an A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)/2014-like virus;  

• a  B/Phuket/3073/2013 -like virus; 

28 



30 

Seasonal Flu Strain 2008-2018 

Year 
Vaccine Southern strain 

TIV QIV 
ชนิด A (H1N1)  ชนิด A (H3N2)  ชนิด B  ชนิด B  

2008 Solomon Islands/3/2006 Brisbane/10/2007 (V) Florida/4/2006  -  
2009 Brisbane/59/2007 Brisbane/10/2007 (V) Florida/4/2006  -  
2010 Calilfornia/7/2009 Perth/16/2009 (V) Brisbane/60/2008  -  
2011 Calilfornia/7/2009 Perth/16/2009 (V) Brisbane/60/2008  -  
2012 Calilfornia/7/2009 Perth/16/2009 (V) Brisbane/60/2008  -  
2013 Calilfornia/7/2009 Victoria/361/2011 (Y) Wisconsin/1/2010  -  
2014 Calilfornia/7/2009  Texas/50/2012  (Y) Massuchusetts/2/2012   -  
2015 Calilfornia/7/2009 Switzerland/9715293/2013  (Y) Phuket/3073/2013  (V) Brisbane/60/2008  
2016 Calilfornia/7/2009 A/Hong Kong/4801/2014  (V) Brisbane/60/2008  (Y) Phuket/3073/2013  
2017 Michigan/45/2015 A/Hong Kong/4801/2014  (V) Brisbane/60/2008  (Y) Phuket/3073/2013  
2018 Michigan/45/2015 A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (Y) Phuket/3073/2013  (V) Brisbane/60/2008  

Remarks : Y = Yamagata Lineage 
V = Victoria Lineage 

http://www.proteopedia.org/wiki/images/3/3b/3D_Influenza_virus.png


๑. เร่งรัดการให้วัคซีนเพื่อเพิ่มความครอบคลุมแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีความครอบคลุมต่ า 
 ๒ กลุ่ม ได้แก่  
 ๑.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป   (ปัจจุบัน              
Cov. ร้อยละ ๑.๘๖)  
 ๑.๒ กลุ่มเด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี   (ปัจจุบัน Cov. ร้อยละ ๑.๓๑) 

๒     ขยายกลุ่มเป้าหมายบรกิารวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดกูาล ส าหรับประชาชนทุก
กลุ่มอายุ จ านวน ๓ กลุ่ม ดังนี ้

• ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้
• โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)  
• ผู้ที่มีน้ าหนักตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย ตั้งแต่  ๓๕ กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร 
31 



๒. เพือ่เพิม่การเข้าถึงบริการให้วคัซีนไข้หวดัใหญ่ในประชาชน ให้สถานบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขทุกระดบัให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนได้ ทั้งนีส้ถานบริการ
จะต้องมกีารเตรียมพร้อมดงันี ้ 
 ๒.๑ มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Emergency Kit) ท่ีครบถว้นพร้อมใชง้าน
ตามมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานทุกคนจะตอ้งมีทกัษะ
การช่วยชีวติเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมรับผูป่้วยฉุกเฉินท่ีอาจเกิดอาการภายหลงัไดรั้บวคัซีนรุนแรง  
 ๒.๒ การใหบ้ริการวคัซีนไขห้วดัใหญ่ขอใหใ้ช้แบบคดักรองและด าเนินการภายใต้
ค าแนะน าของแพทย์  
 ๒.๓ กรณีใหบ้ริการกลุ่มโรคเร้ือรังท่ีไม่สามารถควบคุมอาการได ้และกลุ่มหญิง
ตั้งครรภท่ี์มีภาวะครรภเ์ส่ียงสูงหรือเคยมีภาวะแทรกซอ้นจากการตั้งครรภ ์ควรปรึกษาแพทย์
ก่อนใหบ้ริการ  

ขอ้มูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : แนวทางการด าเนินงานให้บริการวคัซีน
ป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๕๙ 



สรุปประเด็นแตกต่างจากปี ๒๕๖๐ 
ประเด็น ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ 

 ๑. ก าหนดการรณรงค์ รณรงค์ตั้งแต่วันที่วันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   (เหมือนกับปี๖๐) 

 ๒. ตัวช้ีวัด   ๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีน 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของวัคซีนทั้งหมด 
 ๒. วัคซีนสูญเสียไม่เกินร้อยละ ๕ ของวัคซีนทั้งหมด 

 (เหมือนกับปี๖๐) 

 ๓. ข้อมูลวัคซีน 
 

 ๑. จ านวนวัคซีนที่จัดหา รวม ๓,๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส  
     (ชนิดซีกโลกเหนือ) 
• Single dose : ๑,๖๐๐,๐๐๐ โด็ส 
• Multiple dose : ๑,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส 

๑. จ านวนวัคซีนที่จัดหา รวม ๓,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส  
 ชนิดซีกโลกเหนือ จ านวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ โด๊ส  
• Single dose : ๑,๙๕๐,๐๐๐ โด็ส 
• Multiple dose : ๑,๔๕๐,๐๐๐ โด๊ส 
 ชนิดซีกโลกเหนือ จัดหาแบบ Single dose : ๑๐๐,๐๐๐ โด๊ส 
(ให้บริการ ญ.ตั้งครรภ์ตลอดท้ังปี ๑๒ จังหวัด) 

 ๒. สายพันธุ์วัคซีน 
• Type A H1N1 Michigan/45/2015 
• Type A H3N2 A/Hong Kong/4801/2014 
• Type B Brisbane/60/2008 

 ๒. สายพันธุ์วัคซีน 
• Type A H1N1 Michigan/45/2015 
• Type A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)/2014 
• Type B/Phuket/3073/2013  

 ๓. บริษัทวัคซีน (ประชาชน) 
• Single dose – Influvac 2015 
 ผลิตโดย Abbott Biologicals, เนเธอแลนด์ 
•Multiple dose  – Influenza Vaccine 
 ผลิตโดย Sanofi Pasteur , ฝรั่งเศส แบ่งบรรจุโดย GPO-MBP 

 
 

  (เหมือนกับปี๖๐) 

 ๓. งบประมาณ  ๑. ค่าบริการเหมารวมอยู่ในงบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ส าหรับบริการพื้นฐานที่จัดสรรให้หน่วยบริการ 

 (เหมือนกับปี๖๐) ๒. กรณี กทม. จ่ายค่าบริการตามผลงาน (Workload) 
•  เหมาจ่าย ๒๐ บาท/dose  



Pregnancy O00-O99 

Chronic Obstructive Pulmonary Desease (COPD) 
J41-J43 

J44 
Asthma J45-J46 
Heart Disease I05-09,I11,I13,I20-I52 
Cerebrovascular Disease I60-I69 
Diabetes Mellitus (DM) E10-E14 
Chronic Renal Failure N18-N19 
Cancer Z511 
Thalassemia D56 
Systemic lupus erythematosus M32 
Human Immunodeficiency (HIV) B20-B24 
Obesity E66 
Mental/Congenital Abnormalities F70-F79,Q00-Q99 

การประมวลผลการบริการตามผลงานFlu 
๑. ใช้รหัสวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ๘๑๕ และรหัส ICD-10-TM ให้ใช้ Z25.1 เลขบัตร

ประชาชน ๑๓ หลัก,วันที่ให้บริการ 

๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ตัดคนเสียชีวิต, ตัดความซ้ าซ้อนของหน่วยบริการโดยหน่วยบริการ
ให้บริการก่อน(date_serve) ถ้าให้บริการวันเดียวกันใช้วันที่ส่ง(date_sent) 

๓. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ ๑,๒ ไปแยกกลุ่มโรค 
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ช่องทางการส่งข้อมูล 

กลุ่มที่ ๑ หน่วยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐในสังกัด สธ. ภาครัฐ นอกสังกัด สธ. และหน่วยบริการเอกชน ในระบบ UC 
• รายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ รายบุคคลในโปรแกรมบริการของหน่วยงานใน
สังกัด สธ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานด้านแพทย์และสาธารณสุข(43แฟ้ม)แฟ้ม EPI รหัสกิจกรรม 
๘๑๕ ที่ผ่านโปรแกรม OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/) 

กลุ่มที่ ๒ หน่วยบริการ/สถานบริการ หน่วยบริการรัฐ นอกสังกัด สธ. และหน่วยบริการเอกชน ในระบบ UC 
• รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2561 รายบุคคล ในโปรแกรมโครงการให้บริการ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทาง Website NHSO  http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action  โดย
ให้แจ้งความจ านงค์กับ สปสช.เขต เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป 

กลุ่มที่ ๓  หน่วยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐและ เอกชน ในระบบ UC ทุกแห่ง ในความรับผิดชอบของสปสช.เขต ๑๓ 
กรุงเทพ ทุกแห่ง 

• รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ รายบุคคล ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
• สปสช.เขต ๑๓ จะน าข้อมูลจากการบันทึกการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านโปรแกรม BPPDS มา
ประมวลผลเพื่อจ่ายชดเชยค่าบริการตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่านั้น  

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


การก ากับ ติดตาม 

สปสช.เขต ประสานข้อมูลบริการจากสสจ. /หน่วย
บริการ/สถานบริการ เป็นรายสัปดาห์/ เดือน  
 

สปสช.ส่วนกลาง  ประสานข้อมูลบริการจากกรมคร.                    
(สคร.รายงานทุก ๒ สัปดาห)์ 



ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา 
สปสช.ส่วนกลาง จัดส่งเป้าหมายระดับจังหวดัและสรุปผลการด าเนินงานให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๐ ส่งให้สปสช.เขต

ประสานกับ สสจ.เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาจดัสรรวัคซีนให้หน่วยบริการด าเนินงานในปี  ๒๕๖๑ 
ภายใน กพ.๖๑ 

สปสช.เขต / สสจ. สปสช.เขต ชี้แจงโครงการ ฯ และประสานสสจ.พิจารณาเป้าหมายการให้บริการวัคซีนแก่หน่วยบริการและจัดท า
แผนการรณรงค์การให้วัคซีนฯ 

ภายใน กพ.๖๑ 

หน่วยบริการ หน่วยบริการส ารวจเป้าหมาย(จากฐานข้อมูลของหน่วยบริการ) และจัดท าแผนรณรงค์ส่ง สสจ. ภายใน ๑๕ มีค.๖๑ 

สสจ./หน่วยบริการ / สปสช.เขต สสจ./หน่วยบริการรวบรวมเป้าหมายแยกรายหน่วยบริการและแผนการรณรงค์ระดับจังหวัด  ส่งมาที่ สปสช.
เขต     สปสช.เขต ส่งมาที่สปสช.ส่วนกลาง 

ภายใน  มีค.๖๑ 

สปสช.ส่วนกลาง 
กรมควบคุมโรค,องค์การเภสัชกรรม 

สปสช.ส่วนกลางประสานเป้าหมายและแผนการกระจายวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรคและองค์การเภสัชกรรม ภายใน ๑๐ เมย.๖๑ 

กรมควบคุมโรค 
สปสช.ส่วนกลาง เขต  สสจ. สคร. หน่วยบริการ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย  เมย.– สค.๖๑ 
 

สสจ./สคร./หน่วยบริการ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการรณรงค์แก่หน่วยบริการ  พค.๖๑ 

องค์การเภสัชกรรม  ด าเนินการส่งวัคซีนตามแผนรณรงค์ ๓ งวด 
งวดที่ ๑    ๑ ล้านโด๊ส                  (๒๙.๔๑%) 
งวดที่ ๒   ๑.๔๕ ล้านโด๊ส                     (๔๒.๖๕%)  
งวดที่ ๓   ๙.๕ แสนโด๊ส    (๒๗.๙๔%) 

 
งวดที่ ๑     ภายใน  พค.๖๑ 
งวดที่ ๒    ภายใน  พค.๖๑ 
งวดที่ ๓     ภายใน  มิย.๖๑ 

   - ด าเนินการตามแผนการรณรงค์ บันทึกผลงานการให้บริการวัคซีนมายังสปสช. 
- รายงานผลข้างเคียงไปยัง สสจ. 

ช่วงเร่งรัดการรณรงค์ ๑ มิย.- ๓๑ กค.๖๑  
ช่วงเก็บตก  ๑ –๓๑ สค.๖๑  

กรมควบคุมโรค, สคร. , สปสช.เขต,สสจ. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล ๑ มิย.- ๓๑ สค.๖๑ 

สสจ./สคร./หน่วยบริการ สสจ.รายงานผลการด าเนินงาน แก่สคร./สปสช.เขต,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓๑ ตค.๖๑ 

สปสช.เขต/สปสช.ส่วนกลาง  - สปสช.เขต ๑๓ กทม. จ่ายเหมาค่าบริการตามจริง     
- สปสช.ประเมินผลงานรายเดือน (ข้อมูลจาก กรมคร.) 
- สปสช.ประมวลผลข้อมูลให้บริการ เพื่อก าหนดเป้าหมายในปีถัดไป 

- ภายใน ตค.๖๑ 
- ระหว่าง มิย.-  กย.๖๑ 
- ภายใน พย.๖๑ 

กรมควบคุมโรค / สปสช.  สรุป น าเสนอ ผลการด าเนินงาน ภายใน ธค.๖๑ 

ขั้นตอนการด้าเนินงานโครงการให้วัคซีนไข้หวัดใหญต่ามฤดูกาล ปี ๒๕๖๑ 



รายช่ือและเบอร์ติดต่อประสาน 
ล าดบั วคัซีนส าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียง  (สปสช.) วคัซีนส าหรับบุคลากรกลุ่มเส่ียง (กรม คร.) 

1) การบริหารจดัการโครงการใหว้คัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการใหว้คัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่  

- นางสาวจารว ี รัตนยศ  โทรศพัท ์02-141-4272    มือถือ 08-4438-1824   
   E-mail : Jarawee.r@nhso.go.th  

-นายเผด็จศกัด์ิ ชอบธรรม โทรศพัท ์02-590-3196-99  มือถือ 08-1702-0065                    
   E-mail : OU056@yahoo.com  

  -นายแพทยช์นินนัท ์สนธิไชย โทรศพัท ์02-590-3196-99  มือถือ 08-1671-5239         
   E-mail : chaninan33@yahoo.com  

2) การจัดหาวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่   

- ภญ.สมฤทยั  สุพรรณกลู โทรศพัท ์02-143-9754  มือถือ 08-5487-5037     
   E-mail : Somruethai.s@nhso.go.th                       

-ภก.อภิชยั พจน์เลิศอรุณ โทรศพัท ์02-590-3222     มือถือ 08-1553-7774  
 E-mail : idol_99_2000@yahoo.com 
-ภก.สมศกัด์ิ  พึ่งเศรษฐดี์ โทรศพัท ์02-590-3364    มือถือ 08-1898-1776  
 E-mail : somsakzp@yahoo.com  

3) การกระจายวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่   

- นางอรทยั สุวราณรักษ ์(สปสช.) มือถือ 08-4387-8052    
   E-mail : Orathai.s@nhso.go.th      

-ภญ. ปิยะนาถ เช้ือนาค โทรศพัท ์02-590-3222  มือถือ 08-4761-7449             
  E-mail : indee_indy@msn.com  

-ภก.กิตติ ระหงส์ (องคก์ารเภสัชกรรม)  โทรศพัท ์02-590-3188 02-590-3174  
มือถือ 08-1384-6079   E-mail : r.kitti@hotmail.com   

-ภก.ขตัติยะ อุตมอ่์าง โทรศพัท ์02-590-3222     มือถือ 08-0291-3312  
  E-mail : kub-2007@hotmail.com  

4) โปรแกรมคีย์ชุดข้อมูลมาตรฐาน 43 แฟ้ม   
-ส านกับริหารสารสนเทศการประกนั IT helpdesk  โทรศพัท ์ 02-141-4200  

5) สถานการณ์และการเฝ้าระวงัโรคไข้หวดัใหญ่  
 - -นางสาวสุทธนนัท ์สุทธชนะ กลุ่มพฒันาระบบเฝ้าระวงั      ทางระบาดวทิยา ส านกั

ระบาดวทิยา     E-mail :  suthachana@gmail.com   
6) อาการข้างเคียงภายหลงัการได้รับวคัซีน  

- - -นางสาวกนกทิพย ์ทิพยรั์ตน์ ส านกัระบาดวทิยา  มือถือ 08-9821-8016     
  E-mail : kthiparat@gmail.com 



รายช่ือผู้ประสานงาน ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสาขาเขตพืน้ที ่
สปสช.สาขา 

เขต 
รายชื่อจังหวัด รายชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

1 เชียงใหม่  เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน แพร ่
น่าน  

ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ  โทร 053-285-355 มือถือ 090-1975142 

2 พิษณุโลก  พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  ภญ.กษมา ทองแบบ  โทร 055-245111 มือถือ 090-1975165  

3 นครสวรรค์  นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี  ภก.สราชัย สุขประสงค์ โทร 056-371831 มือถือ 085-4875034 

4 สระบุรี  สระบุรี อยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุร ี
นครนายก  

ภก.ชัยสิทธิ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา  มือถือ 061-4200030 

5 ราชบุรี  ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุร ี สมุทรสงคราม 
นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร  

ภญ.ปรางวไล เหล่าชัย  โทร 032-332590 มือถือ 090-1975192  

6 ระยอง  ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้วปราจีนบุรี สมุทรปราการ  ภญ.ฐิติพร ตันรัตนาวงศ์ โทร 038-864313 มือถือ 080-4414685 

7 ขอนแก่น  ขอนแก่น กาฬสินธ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  ภญ.วิไลพร ใหญ่สูงเนิน  โทร 043-365200 มือถือ 093-5459565  

8 อุดรธานี  อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึง
กาฬ 

  

9 นครราชสีมา  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์  ภญ.พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์  โทร 044-2488704 มือถือ 090-8808234 

10 อุบลราชธานี  อุบลราชธานี มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ  ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์  โทร 045-240591 มือถือ 084-7510930 

11 สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต 
ระนอง   

ภญ.กรวิกา  จันทรัตน์ โทร 077-274811 มือถือ 085-5532584 

12 สงขลา  สงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สตูล  ภญ.ปาริชาติ  สุขสุวรรณ์ โทร 074-233888 มือถือ 090-8808236 

13 กทม.  กรุงเทพมหานคร  นางสาวพรนาวี  ทิมเกิด โทร 02-1421012 มือถือ 061-4184806 
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ผลการด าเนินงานให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2560 
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ผลการด าเนินงานใหว้ัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2551 - 60 
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ผลการด าเนินงานให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2560 รายเขต  



  ปี 
งบประมาณ  

ปชก. 
เป้าหมายทั้งหมด 

(ราย) 

%  
ปชก.เป้าหมาย 

ที่จะฉีด 

ผลงาน 
ปชก.เป้าหมายที่ได้รับ

วัคซีน(ราย) 

%ผลงานเทียบปชก.
เป้าหมายทั้งหมด 

(Coverage)  

จ านวนวัคซีนที่
จัดหา   

(Doses) 

% 
ผลงานเทียบวัคซีนที่

ได้รับจัดสรร  

2551 64,488 120,000 53.74% 
ผส.>60  ปีท่ีมีโรคเรื้อรัง 7 โรค  ( สิทธิ UC ) 

2552 2,577,043 50% 1,355,150  52.59% 1,798,872 75.33% 
ผป.ทุกกลุ่มอายุ ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค  ( สิทธิ UC ) 

2553 5,111,210 35% 1,536,664 30.06% 1,970,678 77.98% 
ผป.เรื้อรัง 7 โรค+ผส.>65 ปี ทุกราย ( สิทธิ UC ) 

2554 5,879,601 40% 1,736,571 29.54% 2,115,880 82.07% 
ผป.เรื้อรัง 7 โรค+ผส.>65 ปี ทุกราย ( สิทธิ UC ) 

2555 7,491,807 40% 2,297,154 30.66% 2,844,000 80.77% 
ผป.เรื้อรัง 7 โรค+ผส.>65 ปี ทุกราย ( ทุกสิทธิ ) 

2556 7,714,776 40% 2,481,624 32.17% 3,000,000 82.72% 
ผป.เรื้อรัง 7 โรค+ผส.>65 ปี ทุกราย ( ทุกสิทธิ ) 

2557 10,988,608 40% 2,651,037 24.13% 3,000,000 88.37% 
ผป.เรื้อรัง 7 โรค+ผส.>65 ปี ทุกราย +เด็ก6ด.-2ปี+ญ.ตั้งครรภ์อายุครรภ์>4ด.( ทุกสิทธิ ) 

2558 11,323,741 40% 1,191,409 10.52% 3,000,000 39.71% 

2559 11,683,044 40% 1,695,431 14.51% 3,100,000 54.69% 

2560 12,227,180 30% 1,705,011 13.94% 3,083,880 55.29% 

 ปี 2552-2553 มกีารระบาดของโรคไขห้วัดสายพันธุใ์หม ่ 2009 
 ปี 2554 เกดิ AEFI ในชว่งตน้ของการรณรงค ์
 ปี 2555 วัคซนีทดสอบไมผ่า่น sterile test  256,000 โดส๊ 
 ปี 2557 เพิม่กลุม่เป้าหมายเป็น 4 กลุม่ 
 ปี 2558-59 กลุม่เป้าหมายเหมอืนปี 2557 
 ปี 2560 แผนจัดหา = 3.1 M อภ.จัดสง่ MD ขาด 4,030 vial(16,120 doses) 

ผลการด าเนินการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 

แหลง่ขอ้มลู : ปี 2553-2557 โปรแกรมโครงการวคัซนีไขหวดัใหญ(่Flu)                              
                     ปี 2558-59  จาก 43 แฟ้ม+โปรแกรมFlu +BPPDS ณ  30/11/2559 
                     ปี 2560 จาก 43 แฟ้ม+โปรแกรมFlu +BPPDS + website ของ 

                                           กรมควบคมุโรค 44 



ผลการด้าเนินงานปี 2560 รายเขต 
ระดับประเทศ :   
  % ผลงานเทียบประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (%Coverage) = 13.94 %  (เป้าหมาย > 25%)  
  % ผลงานเทียบกับปริมาณจัดสรรวัคซีน (%Achieve)   = 55.29 %  (เป้าหมาย > 80%) 

ที่มา : OP Individual 43 แฟ้ม +โปรแกรมFlu + BPPDS (บันทึกข้อมูล 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 60) 45 
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ผลการด้าเนินงานปี 2560 เขต 10 
ระดับเขต :   
  % ผลงานเทียบประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (%Coverage) = 12.23 %  (เป้าหมาย > 25%)  
  % ผลงานเทียบกับปริมาณจัดสรรวัคซีน (%Achieve)   = 48.65 %  (เป้าหมาย > 80%) 

ที่มา : OP Individual 43 แฟ้ม +โปรแกรมFlu + BPPDS (บันทึกข้อมูล 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 60) 
46 
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ผลการให้บริการFlu60 เขต10 
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ผลการด าเนินงานให้วัคซนีไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2560 เขต 10 รายจังหวัด 



เอกสารแนะน าความรูเ้รื่องวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ แบบคดักรองการใหบ้รกิารวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดั

ใหญ่ 


