
เอมอร  ราษฎรจําเริญสุข

กลุมโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน    สํานักโรคติดตอทั่วไป    กรมควบคุมโรค

การจัดคลินิกบริการ

1.กลุมบุคลากรทางการแพทย 

2.กลุมประชาชนที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง



การจัดคลินิกบริการในกลุมบุคลากรทางการแพทย

1. จุดใหบริการวัคซีน

• รพ. ขนาดเล็ก ควรมีจุดฉีดวัคซีนแหงเดียว 

• รพ. ขนาดใหญ   ถาจําเปนตองกระจายวัคซีนใหแตละ 

ward ไปฉีดวัคซีนกันเอง ควรกําหนดใหแลวเสร็จภายใน 

2 สัปดาห และถายังมีวัคซีนคงเหลือใหนํากลับไปเกบ็ไวที่

ฝายเภสัชกรรม



2. การเลือกวันที่ฉีดวัคซีน

• ผูทีท่าํงานเชาตลอด จันทร-ศุกร 

ฉีดวัคซีนวันศุกรตอนบาย 

• ผูทีท่าํงานเวร 8 เชา-บาย-ดึก 

ฉีดวัคซีนวันที่ลงเวร off

การจัดคลินิกบริการในกลุมบุคลากรทางการแพทย



การจัดคลินิกบริการในกลุมบุคลากรทางการแพทย

3. การติดตาม AEFI หลังไดรับวัคซีน

ควรแจกแบบประเมนิ AEFI ดวยตนเอง (self report)

ใหแกบุคลากรในโรงพยาบาลที่ไดฉีดวัคซีนทุกราย 

(อาจใชรูปแบบของสํานักระบาดวิทยา ป 2551)

ใหตรวจสอบตัวเอง วามีอาการอะไรบางหลังฉีดวัคซีน

นาน 1 เดือน และสงกลับงานระบาดวิทยา/IC เพื่อสรุป

และประเมินผลขอมูลไวใชประโยชนตอไป 



การจัดคลนิิกบริการ  

และการจัดทําทะเบียนผูรับบริการ

ในกลุมประชาชนที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง



กอนการจัดเตรียมคลินิกบริการ 

จะตองทํากิจกรรมที่เกี่ยวของใหเสร็จกอน คือ 

1. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  2. หอบหืด 

3. หัวใจ 4. หลอดเลือดสมอง 

5. ไตวาย 6. ผูปวยมะเร็งที่กําลังไดรบัเคมบีาํบดั 

7. เบาหวาน 

1. การเรียงลําดับผูปวยโรคเรื้อรังตามความสําคัญของโรค



2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน  กําหนดการนัดกลุมเปาหมาย

ใหมารับบริการจําแนกเปนรายวัน/รายพื้นที่

•  ในพื้นที่ทีม่ีการเคลื่อนยายของ ปชก. สูง  รพ. ควรแจง สสอ. 

ตรวจสอบ (ผานทาง สอ./อสม.) สาํรวจวาปจจุบันผูปวยยังอาศัย

อยูในพื้นที่จริงหรือไม   โดยใชขอมูลจากการสํารวจรอบที่ 1

(รายละเอียดใน “การสํารวจและนดัหมายกลุมเปาหมาย”)

• จัดทํา “กําหนดการนัดกลุมเปาหมายใหมารับบริการจําแนก

เปนรายวนั/รายพื้นที่” เพื่อลดอัตราการสูญเสียของวัคซีน 

(เนื่องจากวัคซีนมีขนาดบรรจุ 1 โดส/ขวด และ 4 โดส/ขวด 

จําเปนตองนดัหมายใหครบจํานวน)



• โรงพยาบาล /สสอ. ประสาน สอ./ศูนยบริการสาธารณสขุ 

แจงรายชื่อและที่อยูของเปาหมาย กําหนดนัดหมายให

ทราบถึง วัน/เดือน/ป  เวลา และสถานที่มารับวัคซีน 

• แจงผูปวยหรือญาติใหทราบวาไดรับการคัดเลือกใหมารับ

วัคซีน พรอมทั้งอธิบายประโยชนที่จะไดรับ(แจกแผนพับ)

สอบถามวายนิดีเขารวมโครงการฯ หรือไม ???
แลวแจกบัตรนัด

• กําหนดการใหบริการ  1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2552

(รวมการตดิตาม/เก็บตกผูที่ไมไดมารับวัคซีนตามนัด)



แผนพบัแผนพบั

การใหบริการวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญการใหบริการวัคซีนปองกนัโรคไขหวัดใหญ

สําหรับผูที่มีโรครื้อรังสําหรับผูที่มีโรครื้อรัง







ดานหนา ดานหลัง

บัตรนัด



• การประสานเครือขายในชุมชนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือผูนําในชุมชน อํานวยความสะดวก

จัดพาหนะในการรับ-สง กลุมเปาหมายไปรับบริการที่

โรงพยาบาล (ในกลุมผูปวยที่สูงอายุอาจมีปญหาการเดินทาง)

• การติดตามกลุมเปาหมายที่ไมมารับวัคซีนตามนัดหมาย



3. เตรียมวัคซีนไขหวัดใหญใหมีจํานวนเพียงพอในการใหบริการ 

•  องคการเภสัชกรรม กระจายวัคซีนผานระบบ  VMI

ไปยังโรงพยาบาลโดยตรง 

•  กําหนดใหเภสัชกร เปนผูดูแลการเก็บรักษาและ

เบิกจาย  วัคซีนเชนเดียวกับในปทีผ่านมา 
(รายละเอียดใน “การบันทึกขอมูลคงคลังและกํากับติดตามการ

บริหารวัคซีนดวยระบบ VMI”)



4. การประสานและทําความเขาใจ  โครงการใหวคัซีนปองกันโรค  
ไขหวัดใหญในผูปวยโรคเรื้อรัง พ.ศ. 2552 ใหแกบคุลากรใน รพ.

• บุคลากรในโรงพยาบาลกลุมแพทย/พยาบาล ใหตระหนกัถึงความสําคัญ 

เสริมสรางความเขาใจเห็นประโยชนที่ไดรับ 

• ถากลุมเปาหมายที่สํารวจไวลวงหนาไมมารับวัคซีนตามนัด แลวบุคลากร

เหลานี้ใหความรวมมือในการคัดเลอืกผูปวยโรคเรื้อรังรายใหม  ใหมารับ

วัคซีนเพิ่มเตมิ   โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญที่มีคลินกิพิเศษ เชน 

คลนิกิโรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง (COPD) หอบหืด และโรคหัวใจ 

ถาขาดการประสานทําความเขาใจระหวางหนวยงานตางๆ ภายใน

โรงพยาบาล อาจทําใหกลุมเปาหมายขาดโอกาสการรบัวัคซีน 



5. การเตรียมความรูเจาหนาที่ผูใหบริการ

เนื่องจากมีผูมารับบริการเปนจํานวนมาก

ในโรงพยาบาลขนาดใหญอาจตองระดมพยาบาล

จากหนวยตางๆ ซึ่งพยาบาลบางคนอาจไมเคยฉีดวัคซีน

ไขหวัดใหญมากอน จึงตองมีการทบทวนในเรื่องของ

•เทคนิคการฉีดเขากลามเนื้อในเด็กและผูใหญ 



การฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular route)

• วัคซีนไขหวัดใหญใหฉีดลึกลงถึงชั้นกลามเนื้อ 

• ตั้งเข็มทํามุมฉากกับผิวหนัง 

• ขนาดและความยาวของเข็มที่ใชขึ้นกับขนาดตัว   

ผูรับบริการ













วัคซีนขนาด  0.5 มล. ประกอบดวยไวรัสชนิดเชื้อตาย* ซึ่งประกอบดวย 

แอนติเจนที่คลายคลึงกับแอนติเจนของไวรัสตอไปนี้

A/Brisbane/59/2007 (H1N1) - like strain IVR-148

derived from A/Brisbane/59/2007 15 ไมโครกรัมของฮีแมกกลูตินิน

A/Brisbane/10/2007 (H3N2) – like strain NYMC X – 175C

derived from A/Uruguay/716/2007 15 ไมโครกรัมของฮีแมกกลูตินิน

B/Florida/4/2006 – like strain B/Florida/4/2006

15 ไมโครกรัมของฮีแมกกลูตินิน

* แพรพันธุใน (fertilized) ไขไก จากไกที่สุขภาพสมบูรณ

วัคซีนไขหวัดใหญ



การบรรจุ

วคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ เปนน้าํยาแขวนตะกอนสําหรับฉดี 

• บรรจุวคัซีนในขวดแกวใส  ขวดละ 0.5 ml (1 โดส)

จํานวน 5 ขวด ในกลองกระดาษ  พรอมใบแทรก  

• บรรจุวคัซีนในขวดแกวใส  ขวดละ 2.0 ml (4 โดส)

จํานวน 10 ขวดในกลองกระดาษ  พรอมใบแทรก

หลังการเขยา วคัซีนจะมีลักษณะเปนของเหลวสีขาวขุนเล็กนอย



เก็บรักษาวัคซีนปองกันโรคไขหวดัใหญอยางไร

• เก็บวัคซีนใหพนมือและสายตาเด็ก

• หามใชวัคซีนเกินวันหมดอายุทีแ่จงไวบนฉลาก 

หรือกลองบรรจุ 

• เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 C (ในตูเย็น)

• หามแชแข็งนะจะ 

จะบอกให

















ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับแพทย หรือบุคลากรทางการแพทย

• ควรมีการเตรียมพรอมการดูแลรักษาอยางเหมาะสมใน

กรณีการแพแบบรุนแรงและฉับพลัน (anaphylactic

reaction) หลังการฉีดวัคซีน

• เมื่อนําวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญออกจากตูเย็น ควร

ปลอยใหวัคซีนมีอุณหภูมิเทาอุณหภูมิหองกอนนําไปฉีด



ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับแพทย หรือบุคลากรทางการแพทย

• เขยาวัคซีนกอนใช

• ไมควรใชวัคซีน หากพบสิ่งแปลกปลอมปะปน

อยูในวัคซีน

• หามผสมกับวัคซีนอื่นในไซรินจเดียวกัน

• ไมฉีดวัคซีนเขาเสนเลือดโดยตรง 



•หลังการฉีดวัคซีนแลว  รางกายจะสรางภูมคิุมกันตอการติด
เชื้อไขหวัดใหญ  และสามารถปองกันไดภายใน 2 – 3 สัปดาห
หลังการฉีด

• วคัซีนจะสามารถปองกันโรคไขหวัดใหญได ถาโรคดังกลาว

เกิดจากเชื้อทั้ง 3 สายพันธุที่มีในวัคซีน หรือสายพันธุอื่นที่มี

ความใกลเคยีงกันเทานั้น 

• วคัซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ จะไมสามารถปองกันโรคได 

หากทานหรือบุตรหลานไดรบัการติดเชื้อมากอนการฉีดวัคซีน 

หรือติดเชื้อไวรัสสายพันธุอื่น



• ผูใหญ  และเด็กอายุตั้งแต 3 ป ขึ้นไป  

ฉดีวัคซีน 1 โดส ขนาด 0.5 มล.

• เด็กอายุตั้งแต 6 - 35 เดือน  

ฉดีวัคซีน 1 โดส ขนาด 0.25 มล.

• สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 9 ป ที่ไมเคยไดรับการฉีดวคัซีนมากอน 

แนะนําใหฉดีอีก 1 เข็ม หลังจากเข็มแรกอยางนอย 4 สปัดาห 

ขนาดวัคซีนไขหวัดใหญที่ใช



การเตรียมความรู/เครื่องมือในการกูชีพใหพรอมใชงาน

เนื่องจากการเฝาระวังอาการขางเคยีงหลังไดรบัวคัซีน

ในป 2551 มีรายงาน anaphylactic shock 1 ราย จากวัคซีนที่

ฉดีไปประมาณ 5 แสนโดส  

ดังนั้นในชวงรอสังเกตอาการหลังไดรับวคัซีน 30 นาที 

ถาผูใหบรกิารมีความเขาใจและสามารถวนิจิฉัยอาการแพอยาง

รุนแรง  (Anaphylaxis) ไดเร็วเมื่อเริ่มมีอาการที่เปนสญัญาณ

เตือน   จะชวยลดความรุนแรงและปองกันการเสียชวีิตได

6. การเตรียมความรูเจาหนาที่ผูใหบริการ



บทที่ 1 หนา 1-19



คําจํากัดความ  อาการแพอยางรุนแรง (Anaphylaxis)*

เปนปฏิกิริยาการแพอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วรางกาย 
ภายหลังการสัมผัสกับสารที่กอใหเกิดการแพที่เคยไดรบัการ
กระตุนมากอน   

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในเวลารวดเร็ว (5-30 นาที)
ทําใหมคีวามผิดปกติอยางนอยใน 2 ระบบ คือ 

• ผิวหนัง 

• ระบบการหายใจ และระบบการไหลเวยีน



- คันที่ผิวหนัง, มผีื่นและบวมตรงตําแหนงที่ฉีด 

เวียนศีรษะ มนึ, รูสกึรอนผาวทั่วตัว
- บวมตามสวนตางๆ เชน ปาก หรือหนา มผีิวหนัง

แดง, คันตามผวิหนงั, คัดจมกู จาม มนี้ําตาไหล

- เสยีงแหบ คลื่นไส อาเจียน

- บวมในลําคอ หายใจลาํบาก ปวดทอง (cramp)
- หายใจมเีสียง wheezing, เสยีงดัง stridor

- ความดันโลหิตต่ํา ชีพจร  เบาเรว็ และอาจเตน

ผิดปกติ ช็อกไมรูสึกตัว

Mild - สญัญานเตือน

Late-life threatening

Signs/symptoms

อาการและอาการแสดง

ของ Anaphylaxis

ความรุนแรง

ระยะการเปลี่ยนแปลง

Anaphylaxis



การรักษาตองถือเปนภาวะฉุกเฉิน ตองตระหนักวาผูรับบริการ
มคีวามเสีย่งที่จะเสียชวีิตสูง จะตองมี emergency kit รวมทั้ง 
adrenaline (Epinephrine)   พรอมที่จะใหการรักษาทันที
และสงตอไป รพ.

ขั้นตอนในการดูแลรักษา
1. ถาไมรูสกึตัว ใหนอนราบ clear airway
2. ตรวจการหายใจ ความดันโลหิต ชีพจร ถาจําเปนใหทํา CPR

3. ให adrenaline 1:1000 ขนาด 0.01 มล./กก. เขา deep IM 

คนละขางกับแขน/ขาที่ฉีด

Management of AnaphylaxisManagement of Anaphylaxis



ถาไมทราบน้ําหนัก ประมาณขนาดยาตามอายุดังนี้

< 2 ป       0.0625 มล. (1/16 ของ มล.)

2 - 5 ป     0.125 มล. (1/8 ของ มล.)

6 -11 ป    0.25 มล. (1/4 ของ มล.)

> 11 ป      0. 5 มล. (1/2 ของ มล.)

Management of AnaphylaxisManagement of Anaphylaxis



5. ฉีด adrenaline เพิ่มในขนาดครึ่งหนึ่งของที่ฉดี IM เขารอบๆ 

บริเวณทีฉีดวัคซีน (เพื่อสกัดกั้น หรือ delay การดดูซึม)

6. เมื่อผูปวยรูสกึตัวหลังให adrenaline ใหนอนหัวต่ํากวาเทา

และทําใหรางกายอบอุน

7. ให O2 by face mask

8. ถาให adrenaline ไปแลว 10-20 นาที อาการยังไมดีขึน้

 ใหฉดีซ้ําขนาดเดิมไดอีก แตตองไมเกิน 3 ครั้ง 

หามใหวัคซีนทีท่ําใหเกิด Anaphylaxis อีก และบันทึกไว

ที่บัตรผูปวยและอธิบายผูปกครองใหทราบ



Injection Reaction
ผูไดรับวัคซีนอาจมีปฏิกิริยาตอการฉีดยา กลัวเข็ม 

กลัวเจ็บ มีความวิตกกังวลตางๆ ซึ่งไมเกี่ยวกับสวนประกอบ

ของวัคซีน ปฏิกิริยาที่พบไดมดีงันี้

Fainting เปนลม (vasovagal syndrome) พบบอย

ที่สดุตองแยกจาก anaphylaxis และ HHE สวนใหญจะพบ

ในเด็กโต > 5 ป และผูใหญ ตองระวังเรื่องอันตรายจากการลม

Hyperventilation  เนื่องจากความวิตกกังวล อาจนํา 

ไปสูอาการ/อาการแสดงตางๆ เชน รูสึกตัวเบาๆ มึน งง รูสึกคนั 

รอบๆ ปากและปลายมอื



Injection Reaction

Breath-holding มีการกลั้นหายใจ ซึ่งอาจจะทําให

ไมรูสึกตัว หรือมีอาการเกร็ง / กระตุก ระยะสั้นๆ ได

Mass hysteria อาจเกิดไดในการใหวัคซีนแบบ

รณรงค ถามีการเห็นปฏิกิริยาทีเ่กดิขึ้นกับคนที่ไดรับ

วัคซีนกอน เชน เปนลม ชัก



หายใจเสียงดัง เนื่องจากมี

การอุดกั้นของทางเดินหายใจ 

(ม ีwheeze หรือ stridor)

หายใจปกติหรือหายใจลึกๆระบบหายใจ

มีผื่นลมพิษ แดงนูนคัน,

หนาตาบวม angioedema

มีผื่นทั่วตัว

ซีด มีเหงื่อ เย็น ชื้นอาการ/อาการ

แสดง ในระบบ

ตางๆ ผิวหนัง

มีชวงเวลาภายหลังไดรับวัคซีน 

แลว 5 – 30 นาที

ทันทีที่ฉีดหรือภายหลัง

ไดรับวัคซีนแลว 2-3 นาที

เวลาที่เริ่มมี

อาการ(onset)

AnaphylaxisFaint

(vasovagal syndrome)

ความแตกตางระหวาง anaphylaxis และ faint



ชีพจรเร็วมีความดันโลหิตต่ําการเตนของหัวใจ/ชีพจรชา

อาจมีความดันโลหิตต่ํา

ชั่วคราว

ระบบหัวใจ

และ

หลอดเลือด

ปวดทอง (abdominal cramps) 

เหมือนจะถายอุจจาระ

มีคลื่นไส/อาเจียนระบบทางเดิน

อาหาร

มีอาการไมรูสึกตัวระยะหลัง 

ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจจะดี

ขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อใหนอนราบลง

อาจมีอาการไมรูสึกตัวระยะ

สั้นๆ ไมกี่นาทีและถาจัดใหอยู

ในทานอนราบจะดีขึ้นเร็ว

Neurological

AnaphylaxisFaint

(vasovagal syndrome)

ความแตกตางระหวาง anaphylaxis และ faint



การจัดคลินิกบริการ

ในปนี้มีจํานวนวัคซีนที่เพิ่มขึ้น 15 เทาของปที่ผานมา  

เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาในคลินิกบริการ และสามารถรองรับ

ผูมารับบริการไดอยางมีประสทิธิภาพ จึงตองมีการเตรียมความ

พรอมในทุกสวนที่เกี่ยวของ ในขั้นตอนที่สําคญัคอื 

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 

วางแผน และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 



โรงพยาบาลเปนผูรับผิดชอบหลักในการใหบริการ

โรงพยาบาลอาจประสานกับหนวยงานอื่นที่สามารถดําเนินการ

เสริมได    เชน ในที่ตัง้ของ PCU/สอ. ณ วันที่มีแพทยจาก

โรงพยาบาลออกไปตรวจพรอมรถพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency

Medial Service : EMS)

จัดเตรียมสถานที่ใหบรกิาร/ สถานที่รอสังเกตอาการหลัง  

ไดรบัวคัซีน 30 นาที โดยคาํนึงถึง

•ควรมีพื้นที่ใชงานใหเหมาะสมกับจํานวนผูมารับวคัซีนในแตละวัน  

•ควรแยกจากจุดผูปวยที่มารับบริการปกติ (OPD)



•หนวยบริการเบิกวัคซีนจากกลุมงานเภสัชกรรมวนัตอวัน 

• ใหบริการทันทีหลังเบกิจาย   

•หามเบิกวัคซีนไปเก็บไวนอกคลังยาเพื่อรอใหบริการใน

ภายหลัง  

ทั้งนี้การประเมินในปที่ผานมาพบวาการดําเนินการ

ในลักษณะนี้อาจกอใหเกิดการสูญเสียวคัซีนจากการเก็บรักษา

วคัซีนไมถูกตองได 

การเบิกจายวัคซีน



- กอนใหบรกิารผูปวยทุกราย ขอใหเจาหนาที่แจงอาการไม

พึงประสงคภายหลังไดรบัวคัซีนที่อาจเกิดขึ้น ตามขอความ

ดังนี้ “วคัซีนนีเ้มื่อฉีดแลวอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดได 

2-3 วัน อาการแพรุนแรงมีไดแตพบนอยมาก” ใหผูมารับ

บริการหรือญาติทราบกอนทุกครั้ง 

- ใหลงรายชื่อรับทราบไวในทะเบยีนบริการ  “แบบสํารวจ

และรายงานการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2552”

การใหบริการ 



ในกรณีกลุมเปาหมายทีป่วยเปนโรคเรื้อรัง

รักษาตัวอยูในโรงพยาบาล  

หรือ มีโรคประจําตัวกําเริบที่ยังไมสามารถควบคมุอาการได       

หรือ มโีรคติดเชื้อเฉียบพลัน

ควรเลื่อนการใหวัคซีนไปกอน   

ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย



• บนัทึกขอมูลของผูรับวคัซีนใน  “แบบรายงานการใหบรกิาร
วคัซีนไขหวัดใหญ ป 2552” ที่สํารวจไว

• เมื่อใหบรกิารเสร็จสิน้ในแตละวัน ใหตรวจสอบวามีผูที่ไมมารับ
วคัซีนตามนัดหรือไม (เพื่อแจงใหพื้นที่ติดตามและนัดหมายใหม)

• ใน  “แบบรายงานการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2552”
ตองบนัทึกรหัสขวดที่ ........ Lot no…………
เพื่อใชประโยชนในการตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการณอาการ
ไมพึงประสงคภายหลังไดรบัวคัซีน  

 ในวนัที่ใหบริการฉีดวัคซีน 



• แบบรายงานการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญไมตองสงขึ้นมา

ที่สวนกลาง ใหเก็บไวที่สถานบริการ 

• เก็บขวดวัคซีนทีใ่ชแลวอยางนอย 7 วัน 

หรืออาจนอยกวา 7 วัน หากพื้นที่ในตูเย็นไมเพียงพอ  

(อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส และตองปองกันไมนํามาใชใน

วันรุงขึ้น)

 ในวนัที่ใหบริการฉีดวัคซีน 



Lot no ลายมือชื่อ*ว/ด/ป ที่

ฉีดวัคซีน

กลุมโรค 

ICD 10
ที่อยูชื่อ - สกุล

เลข

ประจําตัว

ประชาชน

ลํา

ดับ

ที ่      

แบบรายงานการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ป 2552 (เก็บไวที่โรงพยาบาล)

 ผูที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง     บคุลากรกลุมเสี่ยง      บุคคลนอกกลุมเปาหมาย

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

สถานที่ฉีดวคัซีน .......................................................



หมายเหต ุ

1. Copy ขอมูลผูปวยเรื้อรังไดจาก “แบบสํารวจและรายงานการให 

บริการวัคซีนไขหวัดใหญ ” ที่ CUP สงให สปสช.

2. ใชสํารวจ/นดัหมายใหมารับวัคซีน บันทึกในวันที่ใหบริการฉีดวัคซนี 

ตดิตามผูไมมารับวัคซีน

3.* ใหเจาหนาที่แจงผูมารับบริการหรือญาติ กอนลงลายมือชือ่ ดังนี้ 

“วคัซีนนีเ้มื่อฉีดแลวอาจมีอาการคลายเปนไขหวัดได 2-3 วัน  

อาการแพรุนแรงมีไดแตพบนอยมาก”

4.  รหัสขวดที่ ...... Lot no………..  รหัสขวดที่ ...... Lot no……….

 รหัสขวดที่ ...... Lot no………..  รหัสขวดที่ ...... Lot no………..



บัญชีควบคุมการรับ-จายวคัซีน

วัคซนี…………. หนวยงาน ……………… จังหวัด………….

วัน เดือน ป รับ 

(โดส)

วันหมดอายุ 

(Exp.date)
ใชกอนวันที่ ผูรับรับจาก/จายให จาย 

(โดส)

คงเหลือ 

(โดส)

จํานวน เลขที่ 

วัคซีน

(Lot number)



การจัดเตรียมขวดวัคซีน

FLU Lot no. 4318/2

Exp. Date 

11/10/2009
1

FLU Lot no. 4318/2

Exp. Date 

11/10/2009
2

FLU Lot no. 4318/2

Exp. Date 11/10/20093





2 
FLU

OPD card



วิธีการตรวจสอบเมือ่เกิด AEFI

สถานบริการที่เกิดเหตุการณ
ตรวจสอบชนิดและ Lot ของวัคซีนที่ผูปวย/เสียชีวิตไดรับ

ตรวจสอบทะเบียนผูรับบริการรายอื่นที่ไดรับวัคซีน 
ขวดเดยีวกับผูปวย/เสียชีวิต

ตรวจสอบทะเบียนผูรับบริการรายอื่นที่ไดรับวัคซีน  
ตางขวด แต Lot no. เดียวกับผูปวย/เสียชีวิต

เยี่ยมติดตามอาการผูไดรับวัคซีนขวดเดียวกันและตางขวด แต 

Lot no. เดียวกับผูปวย/เสียชีวิต โดยเร็วและเฝาระวังตอจน

ครบ 30 วัน หลังจากวันไดรบัวัคซีน



สรุปรายชื่อผูที่ไดรับวัคซีนขวดเดียวกัน  หรือตางขวดแต Lot Number 

เดียวกับผูเสียชีวิต

2.สถาพร  ใจดี13

3-สุรพล  รักงาน12

-2นิวัฒน  พุมนาค (เสียชีวิต)10

1.วิไล  ทองคํา9

-2บุญยืน  วุฒิชาติ8

-2วรรณา  โชติวงศ7

1-เลิศชาย  เรือใบ5

3-มะลิ  กลิ่นแกว4

3-วิทยา   ชไูทย3

1-ปราง   นาคสอน1

ตางขวดขวดเดียวกัน

Flu Lot No. 4318/2
ชื่อผูรับบริการลําดับที่



กลุมโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนกลุมโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน



☺ หลังฉีดวัคซีนควรใหสังเกตอาการตอ 30 นาที

☺ การลงบันทึกวาไดรับวัคซีน

 ไวใน OPD Card/สมุดสุขภาพเด็ก

หลักการทั่วไปในการใหวัคซีน

☺ ถามประวัติกอนใหวัคซีน Flu  วาเคยมีประวัติ AEFI  

หลังจากไดรับวัคซีน Flu ครั้งที่ผานมาหรือไม





การประชาสัมพนัธ
โครงการวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

จากสวนกลาง



•• สปอตสปอตโฆษณาทางโทรทัศนโฆษณาทางโทรทัศน  3030  วินาทีวินาที  

เผยแพรวันละเผยแพรวันละ  1212  ครั้งครั้ง  XX 1010  วันวัน    รวมรวม  120120  ครัง้ครัง้  
((ระหวางเดอืนระหวางเดอืน  มิถุนายนมิถุนายน––กรกฎาคมกรกฎาคม  2552)2552)

•• รายการสนทนาทางโทรทัศนรายการสนทนาทางโทรทัศน

ครั้งละไมนอยกวาครั้งละไมนอยกวา  1010  นาทีนาที  44  รายการรายการ  ((ครั้งครั้ง))

•• ขอความรวมมือขอความรวมมือ

ประชาสัมพันธอักษรวิ่งประชาสัมพันธอักษรวิ่ง 

การเผยแพรและประชาสัมพันธทางโทรทัศน



เผยแพรทางวิทยุ 2 รายการ (2 สถานีวิทยุ)

ระยะเวลา 1 เดือน ทางสถานีวิทยุเครือขายทั่วประเทศ 
(ระหวางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2552)

- สปอต + โฆษณา 400 ครั้ง ตอ 1 สถานีวทิยุ 

- ประชาสัมพันธโดยผูจัดรายการ 60 ครั้ง/สถานีวิทยุ 

- สัมภาษณผูบริหาร,ผูเชี่ยวชาญทางโทรศัพท (Phone in)

2 ครั้ง/สถานีวิทยุ 

 การเผยแพรและประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ



โฆษณาคอลัมน 60 นิ้ว 
(1/4 หนา) 5 ฉบบั 
ฉบบัละ 2 วัน

การเผยแพรและประชาสัมพันธทางหนังสือพิมพรายวัน



• แถลงขาวสื่อมวลชน  รวมจัดทําขาวแจก 1 ครั้ง 
• จัดพิธีเปดโครงการรณรงค 1 ครั้ง 
(โรงพยาบาลพระนั่งเกลา หรือ ราชวิถี)

กจิกรรมประชาสมัพนัธ



• บัตรนัดรับวัคซีน   1.8 ลานใบ

• แผนพบั “ความรูเรื่องวัคซีนไขหวัดใหญ”

2 ลานแผน 

• Cut Out ภายในกระทรวง  1 ปาย 

สื่อสิ่งพิมพ



Web Site : กรมควบคุมโรค

www.ddc.moph.go.th

Web Site : สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ

www.pr-ddc.com

 การเผยแพรและประชาสัมพันธทาง Web Site



ขอบคุณครับ 
ที่กรุณาตั้งใจฟง  จริงๆ นะ จะบอกให


