
โครงการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญโครงการใหบริการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  

ประจําปประจําป  25522552

พญพญ..ปยนติยปยนติย  ธรรมาภรณพิลาศธรรมาภรณพิลาศ

งานสรางเสรมิภูมคิุมกันโรคงานสรางเสรมิภูมคิุมกันโรค

กรมควบคมุโรคกรมควบคมุโรค

กรมควบคุมโรคหวงใยกรมควบคุมโรคหวงใย  อยากเห็นคนไทยสุขภาพดีอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี



การขยายบริการวัคซนีไขหวัดใหญการขยายบริการวัคซนีไขหวัดใหญ  ในประเทศไทยในประเทศไทย

• บุคลากร เริ่ม 2547

• ประชาชน เริ่ม 2551



ทําไมตองใชวัคซีนไขหวัดใหญในประเทศไทยทําไมตองใชวัคซีนไขหวัดใหญในประเทศไทย??

• เพื่อลดโรค

• เพื่อเตรียมพรอมตอ
กรณีไขหวัดใหญ
ระบาดใหญ



ทําไมตองใชวัคซีนไขหวัดใหญในประเทศไทยทําไมตองใชวัคซีนไขหวัดใหญในประเทศไทย??

เพื่อลดโรค ลดโรคและลดตาย

ในประชาชนกลุมเสี่ยง

ลดบุคลากรติดโรค 

และแพรตอใหผูปวย

รายงานเฝาระวังโรค พบ 

20,000-50,000 รายตอป 

เสียชีวิต 10 รายตอป
การศึกษาพบ ปอดบวมจากไขหวัดใหญ > 900,000 รายตอป และไขหวัด

ใหญเปนสาเหตุ 10 % ของการนอนโรงพยาบาล

กลุมเสี่ยง: COPD, หอบหืด, โรคหัวใจม ผูสูงอายุ เด็กเล็ก



ทําไมตองใชวัคซีนไขหวัดใหญในประเทศไทยทําไมตองใชวัคซีนไขหวัดใหญในประเทศไทย??

เพื่อเตรียมพรอมตอกรณี
ไขหวัดใหญระบาดใหญ ลดโอกาส re-assortment 

ในบุคลากรและผูควบคุม

การระบาด H5N1

ทําใหสามารถตั้งโรงงาน

ผลติวัคซีนในประเทศ

Re-assortment เปน

สาเหตุของ pandemic 

influenza เกดิทุก~ 40 ป
เมื่อเกิด pandemic ประเทศที่มีโรงงานวัคซีนเทานั้น จึงจะมีวัคซีนใช 

โรงงานวัคซีนตองมีการผลิตอยางนอย 2 ลานโดสตอป จึงจะเหมาะสม



วัตถุประสงค

1. ลดอุบัติการณการเจ็บปวย และเสียชีวิตจากไขหวัดใหญ 

ในประชาชนกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคสูง

2. ลดโอกาสการแพรกระจายเชื้อไขหวัดใหญ ระหวางบุคลากรทาง

การแพทย และผูปวยที่มารับการรักษาทีค่ลินกิของโรงพยาบาล

3. ลดโอกาสการกลายพันธุของเชื้อไขหวัดนก ทีอ่าจทําใหการ

แพรกระจายในมนษุยเปนไดงายขึ้น  



กลุมเปาหมาย

1. ประชาชนทุกกลุมอายุ ทีป่วยเปนโรคเรื้อรัง 7 กลุมโรค 

ไดแก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง      

ไตวาย, เคมีบําบดั, เบาหวาน

2. บคุลากรกลุมเสี่ยงตามยทุธศาสตรปองกนัแกไข  และ

เตรียมพรอมรบัปญหาโรคไขหวดันก  และการระบาด

ของไขหวัดใหญ 



จํานวนบริการ

ประชาชน บุคลากร

1,800,000 400,000

วันดําเนนิการ 1 กค.- 31สค.52 รอบ 1: มีค.52
รอบ 2: พค.52
(แบงสองรอบเนื่องจาก

วัคซีนจัดหาไดเปนสองระยะ)

ขนาดวัคซีน 4 doses/vial 1 dose/vial

มคมค กพกพ มีคมีค เมยเมย พคพค มิยมิย กคกค สคสค

จนทจนท11 จนทจนท22 ปชชปชช..



  แนวทางดําเนินการแนวทางดําเนินการ

สปสชสปสช สธสธ

ประชาชนประชาชน

บุคลากรบุคลากร



  แนวทางดําเนนิการแนวทางดําเนนิการ

สธสธ

บุคลากรบุคลากร

••  จัดซื้อจัดซื้อ  กระจายวัคซนีกระจายวัคซนี

••  ตรวจสอบเปาหมายตรวจสอบเปาหมาย

••  ชี้แจงแนวทางชี้แจงแนวทาง

••  สรุปผลบรกิารสรุปผลบรกิาร

••  ประเมินผลประเมินผล



ประชาชนประชาชน

••  จัดซื้อจัดซื้อ  กระจายวัคซนีกระจายวัคซนี  ((ผานผาน  VMIVMI))

••  ตรวจสอบเปาหมายตรวจสอบเปาหมาย

••  จัดแนวทางการใหบริการจัดแนวทางการใหบริการ

••  สนับสนนุงบประมาณสนับสนนุงบประมาณ

ทั้งในสวนกลางทั้งในสวนกลาง  และพืน้ที่และพืน้ที่

••  รวมติดตามประเมินผลรวมติดตามประเมินผล

••  จัดแนวทางการรายงานผลบรกิารจัดแนวทางการรายงานผลบรกิาร  

((ผานผาน website  website ))

  แนวทางดําเนนิการแนวทางดําเนนิการ

สปสชสปสช สธสธ
••  สนับสนนุการดําเนนิการสนับสนนุการดําเนนิการ

••จัดทําคูมือแนวทางจัดทําคูมือแนวทาง

••จัดประชุมชี้แจงจัดประชุมชี้แจง

••  ประชาสัมพนัธวงกวางประชาสัมพนัธวงกวาง

••  เฝาระวังเฝาระวัง  แกไขปญหาแกไขปญหา  

อาการขางเคียงจากวคัซนีอาการขางเคียงจากวคัซนี

••  ติดตามประเมินผลติดตามประเมินผล  ((โดยโดย

สํานักตรวจฯสํานักตรวจฯ  ))

••  เปนผูใหบรกิารเปนผูใหบรกิาร



คูมอืแนวทางคูมอืแนวทาง
การดําเนินงานการดําเนินงาน  



การจัดคลินิกบริการการจัดคลินิกบริการ

ในกลุมในกลุมบุคลากรทางการแพทยบุคลากรทางการแพทย  



การจัดคลินิกบริการในกลุมบคุลากรทางการแพทยการจัดคลินิกบริการในกลุมบคุลากรทางการแพทย

11. . จุดใหบริการวัคซีนจุดใหบริการวัคซีน

รพรพ..  ขนาดเล็กขนาดเล็ก  ควรมีจุดฉีดวัคซีนแหงเดียวควรมีจุดฉีดวัคซีนแหงเดียว  

รพรพ..  ขนาดใหญขนาดใหญ      ถาจําเปนตองกระจายวัคซีนใหแตละถาจําเปนตองกระจายวัคซีนใหแตละ  

wardward  ไปฉีดวัคซีนกันเองไปฉีดวัคซีนกันเอง  ควรกําหนดใหแลวเสร็จภายในควรกําหนดใหแลวเสร็จภายใน  

2 2 สัปดาหสัปดาห  และถายังมีวัคซีนคงเหลือใหนํากลับไปเกบ็ไวที่และถายังมีวัคซีนคงเหลอืใหนํากลับไปเกบ็ไวที่

ฝายเภสัชกรรมฝายเภสัชกรรม



22. . การเลือกวันที่ฉีดวัคซีนการเลือกวันที่ฉีดวัคซีน

ผูทีท่าํงานเชาตลอดผูทีท่าํงานเชาตลอด  จันทรจันทร--ศุกรศุกร  

ฉีดวัคซีนวันศุกรตอนบายฉีดวัคซีนวันศุกรตอนบาย  

ผูทีท่าํงานเวรผูทีท่าํงานเวร  8 8 เชาเชา--บายบาย--ดึกดึก  

ฉีดวัคซีนวันที่ลงเวรฉีดวัคซีนวันที่ลงเวร  offoff

การจัดคลินิกบริการในกลุมบคุลากรทางการแพทยการจัดคลินิกบริการในกลุมบคุลากรทางการแพทย



การจัดคลินิกบริการในกลุมบคุลากรทางการแพทยการจัดคลินิกบริการในกลุมบคุลากรทางการแพทย

33. . การติดตามการติดตาม  AEFI AEFI หลังไดรับวัคซีนหลังไดรับวัคซีน

ควรแจกแบบประเมนิควรแจกแบบประเมนิ  AEFIAEFI  ดวยตนเองดวยตนเอง ( (self reportself report))

ใหแกบุคลากรในโรงพยาบาลที่ไดฉีดวัคซีนทุกรายใหแกบุคลากรในโรงพยาบาลที่ไดฉีดวัคซีนทุกราย  

ใหตรวจสอบตัวเองใหตรวจสอบตัวเอง  วามีอาการอะไรบางหลังฉีดวัคซีนวามีอาการอะไรบางหลังฉีดวัคซีน

นานนาน  1 1 เดือนเดือน



การจัดคลินิกบริการการจัดคลินิกบริการ  

ในในกลุมประชาชนที่ปวยเปนโรคเรื้อรังกลุมประชาชนที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง



กอนการจัดเตรียมคลินิกบริการกอนการจัดเตรียมคลินิกบริการ  

จะตองทํากจิกรรมที่เกี่ยวของใหเสรจ็กอนจะตองทํากจิกรรมที่เกี่ยวของใหเสรจ็กอน  คือคือ  

1.1.  ปอดอุดกั้นเรื้อรังปอดอุดกั้นเรื้อรัง    2.2.  หอบหืดหอบหืด  

3.3.  หัวใจหัวใจ  4.4.  หลอดเลือดสมองหลอดเลือดสมอง  

5.5.  ไตวายไตวาย 6.6.  ผูปวยมะเร็งที่กําลังไดรบัเคมบีาํบดัผูปวยมะเร็งที่กําลังไดรบัเคมบีาํบดั  

7.7.  เบาหวานเบาหวาน  

1. การเรียงลําดบัผูปวยโรคเรื้อรังตามความสําคัญของโรค



2. จัดทํ าแผนปฏิบัติ ง าน  กํ าหนดการนัดกลุม เป าหมาย

ใหมารับบริการจําแนกเปนรายวัน/รายพื้นที่

สํารวจสํารวจวาปจจุบันผูปวยยังอาศัยอยูในพื้นที่วาปจจุบันผูปวยยังอาศัยอยูในพื้นที่จริงหรือไมจริงหรือไม

นดันดักลุมเปาหมายใหมารับกลุมเปาหมายใหมารับบริการจําแนกบริการจําแนกรายวันรายวัน//รายพื้นที่รายพื้นที่  

เพื่อเพื่อลดอัตราการสูญเสียของวัคซีนลดอัตราการสูญเสียของวัคซีน  

((เนื่องจากเนื่องจากวัคซีนมีขนาดบรรจุวัคซีนมีขนาดบรรจุ  44  โดสโดส//ขวดขวด  ))



  แจงผูปวยวาแจงผูปวยวาไดรับการคัดเลือกใหมารับวัคซีนไดรับการคัดเลือกใหมารับวัคซีน  พรอมทั้งพรอมทั้ง

อธิบายประโยชนที่จะไดรับอธิบายประโยชนที่จะไดรับ((แจกแผนพับแจกแผนพับ))

  กาํหนดการกาํหนดการใหบริการใหบริการ    11  กรกฎาคมกรกฎาคม  -- 3131 สิงหาคมสิงหาคม  25522552

  การประสานเครือขายในชุมชนการประสานเครือขายในชุมชนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นหรือผูนําในชุมชนทองถิ่นหรือผูนําในชุมชน  อํานวยความสะดวกอํานวยความสะดวก

จัดพาหนะในการรับจัดพาหนะในการรับ--สงสง  





ดานหนา ดานหลัง

บัตรนัด



3. เตรียมวัคซีนไขหวัดใหญใหเพยีงพอในการใหบริการ 

  องคการเภสัชกรรมองคการเภสัชกรรม  กระจายวัคซีนผานระบบกระจายวัคซีนผานระบบ    VMIVMI

ไปยังโรงพยาบาลโดยตรงไปยังโรงพยาบาลโดยตรง  

  กําหนดใหเภสัชกรกําหนดใหเภสัชกร  เปนผูดูแลการเก็บรักษาและเปนผูดูแลการเก็บรักษาและ

เบิกจายเบิกจาย    วัคซีนเชนเดียวกับในปทีผ่านมาวัคซีนเชนเดียวกับในปทีผ่านมา  
((รายละเอียดในรายละเอียดใน  ““การบันทึกขอมูลคงคลังและกํากับติดตามการการบันทึกขอมูลคงคลังและกํากับติดตามการ

บริหารวัคซีนดวยระบบบริหารวัคซีนดวยระบบ  VMIVMI””))



4. การเตรียมความรูเจาหนาที่ผูใหบริการ

เนื่องจากมีผูมารับบริการเปนจํานวนมากเนื่องจากมีผูมารับบริการเปนจํานวนมาก

ในโรงพยาบาลขนาดใหญอาจตองระดมพยาบาลในโรงพยาบาลขนาดใหญอาจตองระดมพยาบาล

จากหนวยตางๆจากหนวยตางๆ  ซึ่งพยาบาลบางคนอาจไมเคยฉีดวัคซีนซึ่งพยาบาลบางคนอาจไมเคยฉีดวัคซีน

ไขหวัดใหญมากอนไขหวัดใหญมากอน  ตองตองมีมีการทบทวนเรื่องการทบทวนเรื่อง

เทคนิคการฉีดเขากลามเนื้อในเด็กและผูใหญ 







วัคซีนขนาดวัคซีนขนาด    0.50.5  มลมล..  ประกอบดวยประกอบดวยไวรัสไวรัสชนิดเชื้อตายชนิดเชื้อตาย**  ซึ่งประกอบดวยซึ่งประกอบดวย  

แอนติเจนที่คลายคลึงกับแอนติเจนของแอนติเจนที่คลายคลึงกับแอนติเจนของไวรัสตอไปนี้ไวรัสตอไปนี้

AA//BrisbaneBrisbane/59/2007/59/2007 ((HH11NN1)1) -- likelike strainstrain IVRIVR--148148

AA//BrisbaneBrisbane/10/2007/10/2007 ((HH33NN2)2) –– likelike strainstrain NYMCNYMC X X –– 175175CC

BB//FloridaFlorida/4/2006/4/2006 –– likelike strainstrain BB//FloridaFlorida/4/2006/4/2006

* * แพรพันธุในแพรพันธุใน  ((fertilizedfertilized))  ไขไกไขไก  จากไกที่สุขภาพสมบูรณจากไกที่สุขภาพสมบูรณ

วัคซีนไขหวัดใหญ



การบรรจุ

วคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญวคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ  เปนน้าํยาแขวนตะกอนสําหรับฉดีเปนน้าํยาแขวนตะกอนสําหรับฉดี  

บรรจุวคัซีนในขวดแกวใสบรรจุวคัซีนในขวดแกวใส    ขวดละขวดละ  0.50.5 mlml (1(1  โดสโดส))

จํานวนจํานวน  55  ขวดขวด  ในกลองกระดาษในกลองกระดาษ    พรอมใบแทรกพรอมใบแทรก    

บรรจุวคัซีนในขวดแกวใสบรรจุวคัซีนในขวดแกวใส    ขวดละขวดละ  2.02.0 mlml (4(4  โดสโดส))

จํานวนจํานวน  1010  ขวดในกลองกระดาษขวดในกลองกระดาษ    พรอมใบแทรกพรอมใบแทรก

หลังการเขยาหลังการเขยา  วคัซีนจะมีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุนเล็กนอยวคัซีนจะมีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุนเล็กนอย



เก็บรักษาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอยางไรเก็บรักษาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอยางไร

เก็บวัคซีนใหพนมือและสายตาเด็กเก็บวัคซีนใหพนมือและสายตาเด็ก

หามใชวัคซีนเกินวันหมดอายุทีแ่จงไวบนฉลากหามใชวัคซีนเกินวันหมดอายุทีแ่จงไวบนฉลาก  

หรือกลองบรรจุหรือกลองบรรจุ  

เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิเก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ  22  ถึงถึง  88 C C ((ในตูเย็นในตูเย็น))

หามหามแชแข็งแชแข็ง









ผูใหญผูใหญ    และเด็กอายุตั้งแตและเด็กอายุตั้งแต  33  ปป  ขึ้นไปขึ้นไป    

ฉดีวัคซีนฉดีวัคซีน  11  โดสโดส  ขนาดขนาด  0.50.5  มลมล..

เด็กอายุตั้งแตเด็กอายุตั้งแต  66 -- 3535  เดือนเดือน    

ฉดีวัคซีนฉดีวัคซีน  11  โดสโดส  ขนาดขนาด  0.250.25  มลมล..

สําหรับเด็กอายุต่ํากวาสําหรับเด็กอายุต่ํากวา  99  ปป  ที่ไมเคยไดรับการฉีดวคัซีนมากอนที่ไมเคยไดรับการฉีดวคัซีนมากอน  

แนะนําใหฉดีอีกแนะนําใหฉดีอีก  11  เข็มเข็ม  หลังจากเข็มแรกอยางนอยหลังจากเข็มแรกอยางนอย  44  สัปดาหสัปดาห  

ขนาดวัคซีนไขหวัดใหญที่ใช



การเตรียมความรูการเตรียมความรู//เครื่องมือในการกูชีพใหพรอมใชงานเครื่องมือในการกูชีพใหพรอมใชงาน

เนื่องจากการเฝาระวังอาการขางเคยีงหลังไดรบัวคัซีนเนื่องจากการเฝาระวังอาการขางเคยีงหลังไดรบัวคัซีน

ในปในป  25512551  มีรายงานมีรายงาน  anaphylacticanaphylactic shockshock 11  รายราย  จากวัคซีนที่จากวัคซีนที่

ฉดีไปประมาณฉดีไปประมาณ  55 แสนแสนโดสโดส    

ดังนั้นในชวงรอสังเกตอาการหลังไดรับวคัซีนดังนั้นในชวงรอสังเกตอาการหลังไดรับวคัซีน  3030  นาทีนาที  

ถาผูใหบรกิารมีความเขาใจและสามารถวนิจิฉัยอาการแพอยางถาผูใหบรกิารมีความเขาใจและสามารถวนิจิฉัยอาการแพอยาง

รุนแรงรุนแรง    ((AnaphylaxisAnaphylaxis)) ไดเร็วเมื่อเริ่มมีอาการที่เปนสญัญาณไดเร็วเมื่อเริ่มมีอาการที่เปนสญัญาณ

เตือนเตือน      จะชวยลดความรุนแรงและปองกันการเสียชวีิตไดจะชวยลดความรุนแรงและปองกันการเสียชวีิตได

5. การเตรียมความรูเจาหนาที่ผูใหบริการ



คําจํากัดความคําจํากัดความ    อาการแพอยางรุนแรงอาการแพอยางรุนแรง  ((AnaphylaxisAnaphylaxis))**

เปนปฏิกิริยาการแพอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วรางกายเปนปฏิกิริยาการแพอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วรางกาย  

ภายหลังการสัมผัสกับสารที่กอใหเกิดการแพที่เคยไดรบัการภายหลังการสัมผัสกับสารที่กอใหเกิดการแพที่เคยไดรบัการ

กระตุนมากอนกระตุนมากอน      

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเวลารวดเร็วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเวลารวดเร็ว  (5(5--3030  นาทีนาที))

ทําใหมคีวามผิดปกติอยางนอยในทําใหมคีวามผิดปกติอยางนอยใน  22  ระบบระบบ  คือคือ  

  ผิวหนังผิวหนัง  

  ระบบการหายใจระบบการหายใจ  และระบบการไหลเวยีนและระบบการไหลเวยีน



หายใจเสียงดังหายใจเสียงดัง  เนื่องจากมีเนื่องจากมี

การอุดกั้นของทางเดินหายใจการอุดกั้นของทางเดินหายใจ  

((มีมี  wheezewheeze  หรือหรือ  stridorstridor))

หายใจปกติหรือหายใจลึกๆหายใจปกติหรือหายใจลึกๆระบบหายใจระบบหายใจ

มีผื่นลมพิษมีผื่นลมพิษ  แดงนูนคันแดงนูนคัน,,

หนาตาบวมหนาตาบวม  angioedemaangioedema

มีผื่นทั่วตัวมีผื่นทั่วตัว

ซีดซีด  มีเหงื่อมีเหงื่อ  เย็นเย็น  ชื้นชื้นอาการอาการ//อาการอาการ

แสดงแสดง  ในระบบในระบบ

ตางๆตางๆ  ผิวหนังผิวหนัง

มีชวงเวลาภายหลังไดรับวคัซีนมีชวงเวลาภายหลังไดรับวัคซีน  

แลวแลว  55 –– 3030  นาทีนาที

ทันทีที่ฉีดหรือภายหลังทันทีทีฉ่ีดหรือภายหลัง

ไดรับวัคซีนแลวไดรับวัคซีนแลว  22--33  นาทีนาที

เวลาที่เริ่มมีเวลาที่เริ่มมี

อาการอาการ((onsetonset))

AnaphylaxisFaint

(vasovagal syndrome)

ความแตกตางระหวาง anaphylaxis และ faint



ชีพจรเร็วมีความดันโลหิตต่ําชีพจรเร็วมีความดันโลหิตต่ําการเตนของหัวใจการเตนของหัวใจ//ชีพจรชาชีพจรชา

อาจมีความดันโลหิตต่ําอาจมีความดันโลหิตต่ํา

ชั่วคราวชั่วคราว

ระบบหัวใจระบบหัวใจ

และและ

หลอดเลือดหลอดเลือด

ปวดทองปวดทอง  ((abdominalabdominal crampscramps))  

เหมือนจะถายอุจจาระเหมือนจะถายอุจจาระ

มีคลื่นไสมีคลื่นไส//อาเจียนอาเจียนระบบทางเดินระบบทางเดิน

อาหารอาหาร

มีอาการไมรูสึกตัวระยะหลังมีอาการไมรูสึกตัวระยะหลัง  

ในรายที่มีอาการรุนแรงในรายที่มีอาการรุนแรง  อาจจะดีอาจจะดี

ขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อใหนอนราบลงขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อใหนอนราบลง

อาจมีอาการไมรูสึกตัวระยะอาจมีอาการไมรูสึกตัวระยะ

สั้นๆสั้นๆ  ไมกี่นาทีและถาจัดใหอยูไมกี่นาทีและถาจัดใหอยู

ในทานอนราบจะดีขึ้นเร็วในทานอนราบจะดีขึ้นเร็ว

NeurologicalNeurological

AnaphylaxisAnaphylaxisFaintFaint

((vasovagalvasovagal syndromesyndrome))

ความแตกตางระหวาง anaphylaxis และ faint



หนวยบริการเบิกวัคซีนจากกลุมงานเภสัชกรรมวนัตอวันหนวยบริการเบิกวัคซีนจากกลุมงานเภสัชกรรมวนัตอวัน  

ใหบริการทันทีหลังเบกิจายใหบริการทันทีหลังเบกิจาย      

หามเบิกวัคซีนไปเก็บไวนอกคลังยาเพื่อรอใหบริการในหามเบิกวัคซีนไปเก็บไวนอกคลังยาเพื่อรอใหบริการใน

ภายหลังภายหลัง    

ทั้งนี้การประเมินในปที่ทั้งนี้การประเมินในปที่ผานมาพบวาเกิดผานมาพบวาเกิดการสูญเสียการสูญเสีย

วคัซีนจากการเก็บรักษาวัคซีนไมถูกตองไดวคัซีนจากการเก็บรักษาวัคซีนไมถูกตองได  

การเบิกจายวัคซีนการเบิกจายวัคซีน



-- กอนใหบรกิารผูปวยทุกรายกอนใหบรกิารผูปวยทุกราย  ขอใหเจาหนาที่แจงอาการไมขอใหเจาหนาที่แจงอาการไม

พึงประสงคภายหลังไดรบัวคัซีนที่อาจเกิดขึ้นพึงประสงคภายหลังไดรบัวคัซีนที่อาจเกิดขึ้น  ตามขอความตามขอความ

ดังนี้ดังนี้  ““วคัซีนนีเ้มื่อฉีดแลวอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดไดวคัซีนนีเ้มื่อฉีดแลวอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดได  

22--33  วันวัน  อาการแพรุนแรงมีไดแตพบนอยมากอาการแพรุนแรงมีไดแตพบนอยมาก””  ใหผูมารับใหผูมารับ

บริการหรือญาติทราบกอนทุกครั้งบริการหรือญาติทราบกอนทุกครั้ง  

-- ใหลงรายชื่อรับทราบไวในใหลงรายชื่อรับทราบไวในทะเบยีนบริการทะเบยีนบริการ

การใหบริการการใหบริการ  



  เก็บเก็บขวดวคัซีนที่ใชแลวอยางนอยขวดวคัซีนที่ใชแลวอยางนอย  77  วันวัน  

หรืออาจนอยกวาหรืออาจนอยกวา  77  วันวัน  หากพื้นที่ในตูเย็นไมเพียงพอหากพื้นที่ในตูเย็นไมเพียงพอ    

((อุณหภูมิอุณหภูมิ  22  ถึงถึง  88  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  และตองปองกันไมนํามาใชในและตองปองกันไมนํามาใชใน

วันรุงขึ้นวันรุงขึ้น))

  การเก็บขวดวัคซีนหลังใหบรกิารการเก็บขวดวัคซีนหลังใหบรกิาร



ในกรณีกลุมเปาหมายทีป่วยเปนโรคเรื้อรัง

รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล  

หรือ มีโรคประจําตัวกําเริบที่ยังไมสามารถควบคมุอาการได       

หรือ มโีรคติดเชื้อเฉียบพลัน

ควรเลื่อนการใหวัคซีนไปกอน   

ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย



กรมควบคุมโรคหวงใยกรมควบคุมโรคหวงใย  อยากเห็นคนไทยสุขภาพดีอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี


