
แนวทางการบริหารการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ 
ส าหรับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต และหน่วยบริการ  

โดย ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

ความเป็นมา 

 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ จัดสรรงบบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคที่บริหำรจัดกำร
ระดับประเทศ(P&P National priority program and central procurement) เพ่ือเป็นค่ำวัคซีน และค่ำบริกำร
ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล (Seasonal Flu) ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่อำยุครรภ์
มำกกว่ำ ๔ เดือนขึ้นไป เด็กอำยุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอำยุ (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ 
หลอดเลือดสมอง ไตวำย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยำเคมีบ ำบัด และเบำหวำน) ผู้ที่อำยุ ๖๕ ปีขึ้นไป ผู้พิกำรทำงสมอง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  โรคธำลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอำกำร) และผู้ที่มีน้ ำหนักตั้งแต่ 
๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกำยตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร ซึ่งได้ด ำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมำณ 
๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน  ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ส ำนักงำนฯได้ด ำเนินกำรจัดหำวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จ ำนวน 
๔ ล้ำนโด๊ส เพ่ือฉีดให้กับประชำชนคนไทย ทุกสิทธิกำรรักษำ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ตำมนโยบำยกำรเพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำย
เข้ำถึงบริกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร โดยมีแนวทำงกำรบริหำร รวมทั้ง เงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ และอัตรำกำรจ่ำยค่ำบริกำร ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี ๒๕๖๒ 

๑.๑ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒  

o ประกอบด้วยไวรัสสำยพันธุ์ที่องค์กำรอนำมัยโลกประกำศให้ใช้ส ำหรับซีกโลกใต้ และซีกโลกเหนือ ในปี 
๒๐๑๙ วัคซีน ๑ โด๊ส ประกอบด้วย ๓ สำยพันธุ์  

o โดยสนับสนุนวัคซีน ทั้งสิ้นจ ำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส เป็นชนิดซีกโลกใต้ ๓,๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส และชนิด
ซีกโลกเหนือ* ๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 

o เพ่ือลดกำรป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และกำรตำยเนื่องจำกภำวะ แทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ โดย
กำรให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง  

o เพ่ือลดโอกำสกำรแพร่กระจำยเชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และผู้ป่วยที่มำรับกำร
รักษำที่คลินิกของโรงพยำบำล  

o เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำลโรคไข้หวัดใหญ่  โรคแทรกซ้อน และกำรขำดงำน  

๑.๓ ประชากรเป้าหมาย 

คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ได้ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล ดังนี้ 



๒ 

 

 

o ประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่(อ้ำงอิงตำมประกำศ
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบยำแห่งชำติ เรื่อง  บัญชียำหลักแห่งชำติ พ .ศ . ๒๕๖๐ ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๐) ประกอบด้วย 

o หญิงตั้งครรภ์ อำยุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป 
o เด็กอำยุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปีทุกคน (หมำยถึง กลุ่มเด็กที่มีอำยุตั้งแต่ ๖ เดือนเต็ม จนถึงอำยุ ๒ ป ี

๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
o ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวำย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่

ระหว่ำงกำรได้รับเคมีบ ำบัด และเบำหวำน 
o บุคคลที่มีอำยุ ๖๕ ปีขึ้นไป 
o ผู้พิกำรทำงสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  
o โรคธำลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอำกำร)  
o โรคอ้วน (น้ ำหนัก > ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI > ๓๕ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร)  

ยกเว้นในกลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข(บุคลากรที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาล และไข้หวัดนก) จะได้รับกำรจัดสรรวัคซีนจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข 

๑.๔ ก าหนดช่วงเวลาการรณรงค์ และสถานที่ให้บริการ 

o วันที่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
โดย ๒ เดือนแรกเป็นช่วงที่มีกำรรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และ ๑ เดือนหลังเป็นช่วงเก็บตก ทั้งนี้

กำรรณรงค์อำจมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินงำนนอกเวลำรำชกำรเนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยหลำยกลุ่มวัย 
และมีกลุ่มวัยท ำงำนด้วย  
  อย่ำงไรก็ตำม แต่ละพ้ืนที่สำมำรถปรับระยะเวลำยืดหยุ่นให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ได้           
แต่ไม่ควรทอดระยะเวลำกำรรณรงค์ให้ยำวเกินไป เนื่องจำกจะท ำให้เกิดผลกระทบกับงำนสำธำรณสุขอ่ืนๆ 

     ทั้งนี้ ก ำหนดกำรรณรงค์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
o ให้บริการฉีดวัคซีนที่รพ.รัฐและ รพ.เอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย 

๑.๕ เป้าหมายของโครงการ   

 ๑) กลุ่มเป้ำหมำยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล ปีงบประมำณ ๒๕๖๒     ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐  ของวัคซีนทั้งหมด (เชิง performance หรือ ผลกำรปฏิบัติงำน) 

 ๒) วัคซีนสูญเสียไม่เกินอัตรำร้อยละ ๕ ของวัคซีนทั้งหมด 



๓ 

 

 

 ส ำหรับในกลุ่มเสี่ยงให้เน้นควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และ เด็กอำยุ  ๖ เดือน ถึง 
๒ ปี เนื่องจำกหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรป่วยรุนแรง และกำรเสียชีวิตมำกกว่ำคนปกติถึง ๖ เท่ำ 
หำกเกิดภำวะแทรกซ้อนในระหว่ำงตั้งครรภ์ท ำให้คลอดก่อนก ำหนดและกระทบต่อทำรกในครรภ์ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
รวมทั้งภูมิคุ้มกันจำกแม่ยังสำมำรถถ่ำยทอดไปยังทำรกป้องกันกำรป่วยได้ในทำรกหลังคลอดที่อำยุน้อยกว่ำ ๖ เดือน 
ส ำหรับกลุ่มเด็กอำยุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี มีควำมเสี่ยงสูงต่อกำรติดเชื้อและมีภำวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นกัน และเป็น
สำเหตุให้ต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล นอกจำกนี้ กำรให้วัคซีนในกลุ่มเด็กเล็กจะช่วยป้องกันกำรน ำโรคไป
แพร่กระจำยแก่สมำชิกในครอบครัวที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อและมีภำวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ และจำกกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำผลกำรให้บริกำรในกลุ่มดังกล่ำวมีสัดส่วนน้อยมำกเมื่อเทียบกลับกลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆ 

๑.๖ การบริหารเป้าหมายและวัคซีน  

๑) สปสช.จัดส่งเป้ำหมำยปี ๒๕๖๒ ระดับเขต พร้อมสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 
๒๕๖๑ ให้สปสช.เขต เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรปรึกษำหำรือกับสสจ.และหน่วยบริกำร ภำยในวันที่ ๑๕ มีนำคม 
๒๕๖๒ 

๒) สปสช.เขต ประสำนกับสสจ. เพ่ือขอควำมร่วมมือจัดสรรเป้ำหมำยสู่พ้ืนที่ระดับจังหวัด และพิจำรณำจัดสรร
เป้ำหมำยและปริมำณวัคซีนลงสู่หน่วยบริกำร   สปสช.เขต ส่งยืนยันปริมำณกำรจัดสรรวัคซีนรำยหน่วยบริกำรดังกล่ำว 
เป็น Electronic file (.xls หรือ .xlsx)  มำยังส ำนักสนับสนุนระบบบริกำรปฐมภูมิ , E-Mail : jarawee.r@nhso.go.th  
ภำยในวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๒ 

๓) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อกำรควบคุมโรค เสนอแนะให้หน่วยบริกำรจัดท ำแผนเร่งรัดกำรให้บริกำร
ในช่วง ๒ เดือนแรก(๑ มิถุนำยน – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒) และเก็บตกใน ๑ เดือนหลัง (๑ – ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๒) 

๔) แผนกำรกระจำยวัคซีนผ่ำนระบบ VMI ขององค์กำรเภสัชกรรม  ในปี ๒๕๖๒ 
๑. หน่วยบริกำรจะได้รับวัคซีนครบตำมจ ำนวนที่ได้รับจัดสรร ภำยใน ๓ งวด ดังนี้ 

งวด ส่งถึงหน่วยบริการ ภายในวันที่ สายพันธุ์ ชนิด รวม (๔,๐๐๐,๐๐๐ โด๊ส) % 
๑ ๑๐ พค. ๖๒ ซีกโลกใต้ Single Dose ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕.๐๐ 
๒ ๓๑ พค. ๖๒ ซีกโลกใต้ Multiple Doses ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๓๗.๐๐ 
๓ ๒๐ มิย. ๖๒ ซีกโลกใต้ Single Dose ๘๒๐,๐๐๐ ๒๐.๕๐ 

* ใน ญ.ตั้งครรภ์ ตลอดทั้งปี ซีกโลกใต้ Single Dose ๒๐๐,๐๐๐ ๕.๐๐ 
ซีกโลกเหนือ Single Dose ๕๐๐,๐๐๐ ๑๒.๕๐ 

กรณีท่ีได้รับจัดสรรน้อยกว่ำ ๘๐๐ โด๊ส จัดส่งงวดเดียว ทั้งนี้ สปสช.จะแจ้งยืนยันปริมำณกำรจัดส่ง
แต่ละงวดอีกครั้ง  ผ่ำน สปสช.เขต  
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๔ 

 

 

* ส ำหรับวัคซีนชนิดซีกโลกใต้ ๒๐๐,๐๐๐ โด๊ส และซีกโลกเหนือ ๕๐๐,๐๐๐ โด๊ส ใช้ในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ตลอดทั้งปี เบิกตำมระบบวัคซีน Routine ในระบบ VMI  

๒. เพื่อเป็นกำรควบคุมและก ำกับวัคซีนให้เพียงพอและทันก ำหนดกำรให้บริกำร ส่วนกลำงขอจัดสรร
วัคซีนให้หน่วยบริกำรเต็มจ ำนวน โดยไม่มีส ำรองคลัง  

๓. กรณีที่หน่วยบริกำรต้องกำรวัคซีนมำกกว่ำหรือเพ่ิมเติมจำกที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้บริกำรแก่
กลุ่มเป้ำหมำย ให้สปสช.เขตพิจำรณำเกลี่ยวัคซีนในระดับจังหวัด/เขต ตำมควำมเหมำะสม โดยให้หน่วยบริกำรแจ้ง
ควำมต้องกำรผ่ำน สสจ. และสสจ.รวมภำพจังหวัดส่ง สปสช.เขต หลังด ำเนินกำร ๑.๕ เดือนแรก   

๒. การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ปี ๒๕๖๒ ระดับหน่วยงาน 

๒.๑ บทบาทหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต 

 ๑) ประสำน สสจ./สคร./ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร/หน่วยบริกำร ในกำรบริหำรจัดกำรและหรือ
รณรงค์กำรให้วัคซีนภำยในเขต / จังหวัด 

 ๒) จัดส่งเป้ำหมำยที่จะให้บริกำรวัคซีนระดับจังหวัดให้ สสจ./ส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้
พิจำรณำเป้ำหมำยกำรให้บริกำรวัคซีนแก่หน่วยบริกำร ภำยในเดือน มีนำคม ๒๕๖๒ 

 ๓) ประสำนกับหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด ในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
กระตุ้นและช่วยเหลือจังหวัด และหน่วยบริกำรในช่วงกำรรณรงค์  

 ๔) รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำอุปสรรค รำยงำนต่อคณะอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติเขต  

๒.๒ บทบาทหน้าที่ของหน่วยบริการ 

๑) ส ำรวจและเตรียมกลุ่มเป้ำหมำย ให้ได้ตำมจ ำนวนเป้ำหมำยที่ได้รับกำรจัดสรรจำกกำรยืนยนักำรใชว้ัคซีน 

๒) ให้บริกำรวัคซีนแก่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งในหน่วยบริกำรและออกไปให้บริกำรที่ รพ.สต.โดยประสำน
ควำมร่วมมือกับรพ.สต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้กำรฉีดวัคซีนต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรให้บริกำร
วัคซีนตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

๓) ติดตำมและรำยงำนอำกำรข้ำงเคียงหลังจำกให้วัคซีนส่ง สสจ./สคร. 

๔) ตรวจสอบจ ำนวนยอดจัดสรรวัคซีน บน Website GPO http://scm.gpo.or.th/vmi 

๕) บันทึกผลกำรให้บริกำรวัคซีน ใน ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

http://scm.gpo.or.th/vmi


๕ 

 

 

  กลุ่มที่ ๑ หน่วยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐในสังกัด สธ. รำยงำนผลกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล ปี ๒๕๖๒ รำยบุคคลในโปรแกรมบริกำรของหน่วยงำนในสังกัด สธ. และจัดส่งข้อมูลใน
รูปแบบโครงสร้ำงมำตรฐำนด้ำนแพทย์และสำธำรณสุข(๔๓แฟ้ม) แฟ้ม EPI รหัสกิจกรรม ๘๑๕ ที่ผ่ำนโปรแกรม 
OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/)  

 กลุ่มท่ี ๒  หน่วยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐนอกสังกัด สธ. และหน่วยบริการเอกชน ในระบบ 
UC รำยงำนผลกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล ปี ๒๕๖๒ รำยบุคคลในโปรแกรมบริกำรของ
หน่วยงำนและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้ำงมำตรฐำนด้ำนแพทย์และสำธำรณสุข(๔๓แฟ้ม) แฟ้ม EPI รหัส
กิจกรรม ๘๑๕ ที่ผ่ำนโปรแกรม OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/) หรือในโปรแกรม
โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร วั ค ซี น ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่  ท ำ ง  Website NHSO  http://ucapps
๒.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action  โดยให้แจ้งควำมจ ำนงกับ สปสช.เขต เพ่ือพิจารณาเป็นกรณีไป  

 กลุ่มที่ ๓  หน่วยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐและ เอกชน ในระบบ UC ทุกแห่ง ในความ
รับผิดชอบของสปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพ ทุกแห่ง รำยงำนผลกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล 
ปี ๒๕๖๒ รำยบุคคล ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention 
Data System) ภำยในเดือน ธันวำคม ๒๕๖๒ 

๓. การสนับสนุนค่าการจัดบริการวัคซีน ปี ๒๕๖๒ มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้ 

 ๓.๑ กำรบริหำรงบค่ำกำรจัดกำรและค่ำชดเชยบริกำรให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมำรวมอยู่ในงบ
บริกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ส ำหรับบริกำรพ้ืนฐำนที่จัดสรรให้หน่วยบริกำร กรณีหน่วยบริกำรในควำม
รับผิดชอบของ สปสช.เขต ๑๓ กทม. กำรจ่ำยให้เป็นไปตำมท่ีสปสช.เขต ๑๓ ก ำหนด ทั้งนี้ ในอัตรำ ๒๐ บำทต่อรำย 
ภำยในเดือน ธันวำคม ๒๕๖๒ 

           ๓.๒ หน่วยบริกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนวัคซีน ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๑) ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยผู้มารับบริการก่อนได้สิทธิฉีดวัคซีนก่อน 
(First Come First Serve)     

            ๒) กรณีที่ผู้รับบริกำรมีอำกำรไม่พึงประสงค์ที่เกิดจำกวัคซีน ให้หน่วยบริกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำม
ระบบของส ำนักระบำดวิทยำ และส่งรำยงำนให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  

 ๓) บันทึกผลกำรให้บริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใน ๓ ช่องทำง ที่ก ำหนด  

http://op.nhso.go.th/op/
http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action%20%20โดยให้แจ้งความจำนงค์กับ
http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action%20%20โดยให้แจ้งความจำนงค์กับ
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 ๑. หน่วยงำนในสังกัด สธ. ภำครัฐนอกสังกัด สธ. และหน่วยบริกำรเอกชน ที่อยู่ในระบบ UC จัดส่ง
ข้อมูลในรูปแบบโครงสร้ำงมำตรฐำนด้ำนแพทย์และสำธำรณสุข(๔๓ แฟ้ม) แฟ้ม EPI รหัสกิจกรรม ๘๑๕ ที่ผ่ำน
โปรแกรม OP/PP Individual Records (http://op.nhso.go.th/op/) ภำยในเดือน กันยำยน ๒๕๖๒ 

  ๒. หน่วยบริกำรภำครัฐนอกสังกัด สธ. และหน่วยบริกำรเอกชน ที่อยู่ในระบบ UC เฉพำะกรณีท่ี
ผ่ำนกำรพิจำรณำของ สปสช.เขต บันทึกข้อมูลบริกำรฯผ่ำนจัดส่งข้อมูลในรูปแบบโครงสร้ำงมำตรฐำนด้ำนแพทย์และ
สำธำรณสุข(๔๓ แฟ้ม) หรือโปรแกรมโครงกำรให้บริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำง Website NHSO  http://ucapps
๒.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action ภำยในเดือน กันยำยน ๒๕๖๒ 

  ๓. หน่วยบริกำร/สถำนบริกำร ภำครัฐและ เอกชน ในระบบ UC ทุกแห่ง ในควำมรับผิดชอบ
ของ สปสช.เขต ๑๓ กรุงเทพ ทุกแห่ง รำยงำนผลกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล ปี ๒๕๖๒ 
รำยบุคคล ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค BPPDS ภำยในเดือน ธันวำคม ๒๕๖๒ และสปสช.เขต ๑๓ 
จะน ำข้อมูลจำกกำรบันทึกกำรให้บริกำรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่ำนโปรแกรม BPPDS มำประมวลผลเพ่ือจ่ำย
ชดเชยค่ำบริกำรตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้เท่ำนั้น 

  ทั้งนี้หน่วยบริกำรต้องด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ตำมฤดูกำล ตำมท่ีกรมควบคุมโรคก ำหนด รวมถึงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://op.nhso.go.th/op/
http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action
http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒ 

ภำยใน มีค.๖๒ 

สปสช.เขต 
สสจ. 

ภำยใน มีค.๖๒ 

ภำยในวันที่ ๓๑ มีค.๖๒ หน่วยบรกิำร 

สสจ./หน่วยบรกิำรรวบรวมเป้ำหมำยแยกรำยหน่วยบริกำร
และแผนกำรรณรงค์ระดับจังหวัด  ส่งมำที่ สปสช.เขต  

สปสช.เขต ส่งมำที่สปสช.ส่วนกลำง 

สสจ./หน่วยบรกิำร 
สปสช.เขต 

ภำยใน  มีค.๖๒ 

สปสช.ส่วนกลำง 
กรมควบคุมโรค,องค์กำรเภสัชกรรม 

ภำยในวันที่ ๑๐ เมย.๖๒ 

กรมควบคุมโรค 
สปสช.ส่วนกลำง เขต  สสจ. สคร. หน่วยบริกำร 

 

เมย.– สค.๖๒ ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้ำหมำย  

สสจ./สคร./หน่วยบริกำร ประชุมชี้แจงเตรียมควำมพร้อมกำรรณรงค์แก่หน่วยบรกิำร  พค.๖๒ 

งวดที่ ๑ ภำยใน  ๑๐ พค.๖๒ 
งวดที่ ๒ ภำยใน  ๓๑ พค.๖๒ 
งวดที่ ๓ ภำยใน  ๒๐ มิย.๖๒ 
*ญ.ต้ังครรภ์ เบิก VMI Routine ตลอดทั้งปี 

ด ำเนินกำรส่งวัคซีนตำมแผนรณรงค์ ๓ งวด 
งวดที่ ๑  ๑.๐๐ ล้ำนโด๊ส                 (๒๕.๐๐%) 
งวดที่ ๒  ๑.๔๘ ล้ำนโด๊ส              (๓๗.๐๐%)  
งวดที่ ๓  ๐.๘๒  ล้ำนโด๊ส      (๒๐.๕๐%) 
*ญ.ต้ังครรภ์ เบิก VMI ตลอดทั้งปี  (๑๗.๕๐%) 
 

 
 
 
 

องค์กำรเภสัชกรรม  

- ช่วงเร่งรัดกำรรณรงค์ ๑ มิย.- ๓๑กค.๖๒ /เก็บตก ๑ –๓๑ สค.๖๒  
- Sent date  ภำยใน ๓๑ ตค. ๖๒ 

- ด ำเนนิกำรตำมแผนกำรรณรงค์  
- บันทกึผลงำนกำรให้บริกำรวัคซีนมำยัง สปสช. 
- รำยงำนผลข้ำงเคียงไปยัง สสจ. 

หน่วยบรกิำร  

กรมควบคุมโรค, สคร.  
สปสช.เขต,สสจ. ๑ มิย.- ๓๑ สค.๖๒ นิเทศ ติดตำม ก ำกบั ประเมินผล 

สสจ./สคร./หน่วยบริกำร 
  

๓๑ ตค.๖๒ สสจ.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แก ่
สคร./สปสช.เขต,หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

- ภำยใน ธค.๖๒ 
- ระหว่ำง มิย.-  กย.๖๒ 
- ภำยใน พย.๖๒ 
 
 

- สปสช.เขต ๑๓ กทม. จ่ำยเหมำค่ำบรกิำรตำมจริง     
- สปสช.ประเมินผลงำนรำยเดือน (ข้อมูลจำก กรมคร.) 
- สปสช.ประมวลผลขอ้มูลให้บรกิำร เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยในปีถัดไป 

สปสช.เขต/สปสช.
ส่วนกลำง  

ภำยใน ธค.๖๒ สรุป น ำเสนอ ผลกำรด ำเนินงำน กรมควบคุมโรค สปสช.  

สปสช.ส่วนกลำงประสำนเป้ำหมำยและแผนกำรกระจำย
วัคซีนไปยังกรมควบคุมโรคและองค์กำรเภสัชกรรม 

ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม ระยะเวลา 

จัดส่งเป้ำหมำยระดับจังหวัดและสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้บริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑ 
ส่งให้สปสช.เขตประสำนกับ สสจ.เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำจัดสรรวัคซีนให้หน่วย

บริกำรด ำเนินงำนในปี  ๒๕๖๒ 

หน่วยบรกิำรส ำรวจเป้ำหมำย(จำกฐำนขอ้มูลของหน่วย
บริกำร) และจัดท ำแผนรณรงค์ส่ง สสจ.   

สปสช.ส่วนกลำง 

สปสช.เขต ชีแ้จงโครงกำร ฯ และประสำนสสจ.พิจำรณำเป้ำหมำยกำร
ให้บริกำรวัคซีนแก่หน่วยบรกิำรและจดัท ำแผนกำรรณรงคก์ำรให้วัคซีนฯ 



๘ 

 

 

รายช่ือและเบอร์ติดต่อประสานการด าเนนิงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

วัคซีนส าหรับประชาชนกลุ่มเสีย่ง วัคซีนส าหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑) การบริหารจัดการโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ การก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการให้
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

- นำงสำวจำรวี  รัตนยศ  โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๔๒๗๒     
โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๔๔๓๘-๑๘๒๔  
E-mail : Jarawee.r@nhso.go.th 

๒) การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
- ภญ.สมฤทัย  สุพรรณกูล โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๓-๙๗๕๔     

โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๕๔๘๗-๕๐๓๗                       
E-mail : Somruethai.s@nhso.go.th   

๓) การกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
- นำงอรทัย สุวรำณรักษ์ (สปสช.) โทรศัพท์มือถือ ๐๘-

๔๓๘๗-๘๐๕๒ E-mail : Orathai.s@nhso.go.th     
- องค์กำรเภสัชกรรม 
 ภำคเหนือ / ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภำคใต้ 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๘๙๙๖   
 ภำคกลำง / ภำคตะวันออก 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๘๙๒๙ 
 กรุงเทพมหำนคร / นนทบุรี / สมุทรปรำกำร 

โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๘๙๘๙ 
 ภญ.เกสินี จูฑะสวัสดิ์ / ภก.กิตติ ระหงษ์  

โทรศัพท์ ๐๒-๒๐๓-๘๙๐๘, ๐๒-๒๐๓-๘๙๐๙ 
โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๙๑๙๗-๙๕๓๙, ๐๘-๑๓๘๔-๖๐๗๙ 

   E-mail : vmi@gpo.or.th 
๔) โปรแกรมคีย์ชุดข้อมูลมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม  

- ส ำนักบริหำรสำรสนเทศกำรประกัน  IT helpdesk  
โทรศัพท์  ๐๒-๑๔๑-๔๒๐๐  

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๑) การบริหารจัดการโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  การก ากับ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

- นำยเผด็จศักดิ์ ชอบธรรม โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๗๐๒-๐๐๖๕  
E-mail : OU056@yahoo.com 

- นำยแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๖๗๑-๕๒๓๙  
E-mail : chaninan33@yahoo.com 

- นำงสำวพรนภำ มักกะสัน โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๑๙๖-๙๙ 

E-mail : r506_2012@hotmail.co.th 

กลุ่มพัฒนำงำนวัคซีนพื้นฐำน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน  
       โทรศัพท์  ๐๒-๕๙๐-๓๑๙๖-๙๙ 
๒) การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  

-  ภก.อภิชัย พจน์เลิศอรุณ โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๒๒๒     โทรศัพท์มือถือ 
๐๘-๑๕๕๓-๗๗๗๔  
E-mail : idol_99_2000@yahoo.com 
ภก.สมศักดิ์  พึ่งเศรษฐ์ดี โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๓๖๔    โทรศัพท์มือถือ 
๐๘-๑๘๙๘-๑๗๗๖ กลุ่มบริหำรเวชภัณฑ์ ส ำนักโรคติดต่อทั่วไป E-mail : 
somsakzp@yahoo.com 

๓) การกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
- ภญ. ปิยะนำถ เชื้อนำค โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๒๒๒ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๔๗๖๑-๗๔๔๙   
E-mail : indee_indy@msn.com 

- ภก.ขัตติยะ อุตม์อ่ำง โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๓๒๒๒          โทรศัพท์มือถือ 
๐๘-๐๒๙๑-๓๓๑๒  
E-mail : kub-2007@hotmail.com  
กลุ่มบริหำรจัดกำรวัคซีน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 

๔) สถานการณ์และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ 
- นำงสำวสุทธนันท์ สุทธชนะ กลุ่มพัฒนำระบบเฝ้ำระวังทำงระบำด

วิทยำ ส ำนักระบำดวิทยำ      
E-mail :  suthachana@gmail.com  

๕) อาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน 
- นำงสำวกนกทิพย์ ทิพย์รัตน์ ส ำนักระบำดวิทยำ 

โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๘๒๑-๘๐๑๖   
E-mail : kthiparat@gmail.com 
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๙ 

 

 

รายช่ือผู้ประสานงาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ 

สปสช.สาขา เขต รายชื่อจังหวัด รายชื่อผู้ติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์
ส านักงาน/มือถือ 

E-mail 

๑ เชียงใหม่ 
เชียงใหม่ เชียงรำย พะเยำ 
แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน 

แพร่ น่ำน  
ภญ.สรัญญำ สุนนัต๊ะ 

๐๕๓-๒๘๕๓๕๕ 
๐๙๐-๑๙๗๕๑๔๒ 

saranya.s@nhso.go.th 

๒ พิษณุโลก 
พิษณุโลก ตำก เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย อุตรดิตถ์  
ภญ.กษมำ ทองแบบ ๐๕๕-๒๔๕๑๑๑ 

๐๙๐-๑๙๗๕๑๖๕ 
kasama.t@nhso.go.th 

๓ นครสวรรค์ 
นครสวรรค์ ก ำแพงเพชร 
ชัยนำท พิจิตร อุทัยธำนี  

ภก.สรำชัย สุขประสงค ์ ๐๕๖-๓๗๑๘๓๑ 
๐๘๕-๔๘๗๕๐๓๔ 

sarachai.s@nhso.go.th 

๔ สระบุร ี
สระบุร ีอยุธยำ ลพบุรี 

สิงห์บุรี อ่ำงทอง ปทุมธำนี 
นนทบุรี นครนำยก  

ภก.ชัยสิทธิ ์ศักดิ์ศรีวัฒนำ ๐๖๑-๔๒๐๐๐๓๐ chaiyasit.s@nhso.go.th 

๕ รำชบุร ี

รำชบุรี กำญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงครำม นครปฐม 
สุพรรณบุรี สมุทรสำคร  

ภญ.ปรำงวไล เหล่ำชัย 

๐๓๒-๓๓๒๕๙๐ 
๐๙๐-๑๙๗๕๑๙๒ 

prangwalai.l@nhso.go.th 

๖ ระยอง 
ระยอง จันทบุรี 

ฉะเชิงเทรำ สระแก้ว
ปรำจีนบุรี สมุทรปรำกำร 

นำยชรินทร ์ขวัญเกตุ ๐๙๐-๑๙๗๕๑๙๘ charin.k@nhso.go.th 

๗ ขอนแก่น 
ขอนแก่น กำฬสินธ์ 

มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด  นำงสำยใจ สำยปัญญำ 

๐๔๓ ๓๖๕๒๐๐ 
ต่อ ๕๓๐๔ 
๐๙๐-๑๙๗๕๒๐๖ 

Saijai.s@nhso.go.th 

๘ อุดรธำนี 
อุดรธำน ีสกลนคร 

นครพนม หนองคำย 
หนองบัวล ำภู เลย บึงกำฬ 

ภญ.กำญจน์สิตำ สุนำ ๐๘๘-๕๙๔๒๓๔๖ Karnsita.s@nhso.go.th 

๙ นครรำชสีมำ 
นครรำชสีมำ ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ภญ.พงศ์ผกำ ภัณฑลักษณ์ ๐๔๔-๒๔๘๘๗๐๔ 

๐๘๙-๘๔๕๘๕๒๙ 
pongpaka.p@nhso.go.th 

๑๐ อุบลรำชธำน ี
อุบลรำชธำน ีมุกดำหำร 

ยโสธร ศรีสะเกษ  
ภญ.จิรัญญำ มุขขันธ์ ๐๔๕-๒๔๐๕๙๑ 

๐๘๔-๗๕๑๐๙๓๐ 
jiranya.m@nhso.go.th 

๑๑ สุรำษฎร์ธำน ี
สุรำษฎร์ธำนี กระบี่ ชุมพร 

นครศรีธรรมรำช พังงำ 
ภูเก็ต ระนอง   

นำงสำวกฤษณำ คงเคล้ำ 

๐๗๗-๒๗๔๘๑๑ 
ต่อ ๕๑๐๙ 
๐๙๒-๒๔๘๒๖๒๔ 

kritsana.k@nhso.go.th 

๑๒ สงขลำ 
สงขลำ ตรัง นรำธิวำส 

ปัตตำนี พัทลงุ ยะลำ สตูล  
ภญ.ปำริชำต ิสุขสุวรรณ์ ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ 

๐๘๑-๙๕๖๒๒๖๒ 
Parichat.s@nhso.go.th 

๑๓ กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร ภก.รณัย สำยรักษ ์ ๐๒-๑๔๒๐๙๕๖ 
๐๖๓-๒๒๕๒๐๙๖ 

ranai.s@nhso.go.th 
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๑๐ 

 

 

 


