
       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

แนวทางการด าเนินงานการใหบ้ริการวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดกูาล  
ประจ าปี พ.ศ.2557 

 

วัตถุประสงค ์
1.   เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2.   วัคซีนสูญเสียไม่เกินอัตราร้อยละ 5 ของวัคซีนทั้งหมด 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการได้แก่ ประชาชนสัญชาติไทย  
 ที่มีข้อบ่งชี้ ดังนี้ 
 1.  ทุกกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังส าคัญ 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง 
ไตวาย  
     ผู้ป่วยมะเร็งทีไ่ด้รับยาเคมีบ าบัด และเบาหวาน  
 2.  ผู้สูงอายุที่มีอายุ ≥ 65 ปี 
 3.  เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี   
 4.  หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป  

หน่วยบริการ/สถานบริการที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2557 
 1. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบด้วย 

1.1 โรงพยาบาลภาครัฐ  
1.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
1.3 โรงพยาบาลภาคเอกชน                                           
1.4 คลินิกชุมชนอบอุ่น 

2. โรงพยาบาลภาครัฐ นอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
3. โรงพยาบาลภาคเอกชน นอกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ร่วมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
 
ระยะเวลาในการให้บริการ 

เปลีย่นเป็น ตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2557  (5 เดือน) 



 ก าหนดการรณรงค์เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557  จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2557 (4 เดือน)  

 โดยเน้นหนักในระยะ 2 เดือนแรกที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด เพ่ือผลในการ
ป้องกันโรค 

แนวทางการบริหาร การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดกูาล  ปี 2557 ส าหรับหน่วย
บริการ 

1. ส ารวจและแจ้งเป้าหมายจ านวนที่จะให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี2557 มายัง 
   ส านักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
2. เตรียมกลุ่มเป้าหมายตามจ านวนเป้าหมายที่รับการจัดสรร 
2. ให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย 
3. ติดตามและรายงานอาการข้างเคียงหลังจากให้วัคซีน ให้ติดตามและรายงานไปยังกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข   
4. หลังการให้บริการ หน่วยบริการบันทึกรายงานผลการให้บริการวัคซีนในโปรแกรมโครงการวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ 
    ทาง Website NHSO http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibates/Frmlogin.action 

การสนับสนุนค่าการจัดบริการวัคซีน ปี 2557 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณส าหรับค่าชดเชยบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์การ

ฉีด และค่าด าเนินการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ของหน่วยบริการ ตามผลงานการ
ให้บริการที่บันทึกข้อมูลและรายงานผลการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในโปรแกรมโครงการวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้ 
 1. อัตราการจ่ายชดเชย 
  1.1 ข้อมูลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557 และบันทึกข้อมูลผลการ
ให้บริการวัคซีน ในโปรแกรมฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

 1.1.1 กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ่ายในอัตรา 20 บาท/ราย 
 1.1.2 กลุ่มบุคลากร จ่ายในอัตรา 10 บาท/ราย   

 1.2 ข้อมูลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2557  และบันทึกข้อมูลผลการ
ให้บริการวัคซีนในโปรแกรมฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557 

1.2.1 กลุ่มประชาชนเป้าหมาย จ่ายในอัตรา 15 บาท/ราย  
  1.2.2 กลุ่มบุคลากร จ่ายในอัตรา 5 บาท/ราย  
(กลุ่มบุคลากร หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขภาครัฐที่กรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนให้  หากผลงานบุคลากรเกินกว่า
จ านวนวัคซีนที่กรมควบคุมโรคจัดสรรให้ ส่วนที่เกินจะไม่ได้รับการชดเชย) 
 2. ข้อมูลที่บันทึกผ่านโปรแกรมมีความถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่ก าหนด 

เปลีย่นเป็น ตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2557 ถึง 30 กนัยายน 2557   

เปลีย่นเป็น ตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2557 

ถึง 30 กนัยายน 2557   

http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibates/Frmlogin.action


 3. หากให้บริการฉีดวัคซีนและบันทึกข้อมูลผลการให้บริการวัคซีน เกินกว่าช่วงเวลาที่ก าหนด หน่วย
บริการจะไม่ได้รับการสนับสนุนค่าบริการดังกล่าว 
       4. สปสช.ประมวลผลข้อมูลบริการและด าเนินการจ่ายค่าบริการตามผลงานบริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย
เป็นรายเดือนทุกเดือน โดยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจ่ายค่าบริการตามผลงานบริการวัคซีนแก่กลุ่ม
บุคลากรในงวดเดียว (เม่ือครบก าหนดเวลารณรงค์) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม  2557  
 ทั้งนี้การฉีดวัคซีนต้องเป็นไปตามแนวทางการให้บริการวัคซีนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 
รายช่ือผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ประสานงานของสปสช. เขต 13 กทม.  
 -  ภญ.จิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์ 
       โทรศัพท์  : 02-142 0956   ,  โทรสาร  : 02-143 8773 , E-mail  : t-jirathip@live.com     
 -  นส.ทิพวรรณ ยอดพฤกษา 
       โทรศัพท์  : 02-142 0956  , โทรสาร  : 02-143 8773 , E-mail  : thipwan.y@nhso.go.th 
2. IT helpdesk ส านักบริหารสารสนเทศการประกัน  (โปรแกรมคีย์ข้อมูลโครงการให้วัคซีน Flu)  
    โทรศัพท์ 02-141 4200  
3. การจัดหา/กระจายวัคซีน Flu ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ  , แจ้งอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน,  
   การจัดหาและจัดส่งเอกสารประกอบการให้บริการ  
       กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   โทรศัพท์  02-590 3196-99 
 

แบบเบิกวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. 2557  เพิ่มเติม 
 
 

วันที่ .....................................................................................................  
 

ชื่อหน่วยบริการ.....................................................................................  

 รหัสหน่วยบริการ...................................................................................  

 มีความประสงค์ขอเบิกวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ .ศ.  2557 เพ่ิมเติม จ านวน ........... โดส๊ 

 สถานที่จัดส่ง ............................................................................................................... ..........................     

               ..................................................................................... ...................................................... 

 ผู้อนุมัติการเบิกของหน่วยบริการ ............................................................................................. .............  

mailto:t-jirathip@live.com


   ผู้ประสานงานของหน่วยบริการ ............................................................................................................ 

            หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน .............................................................................................. ...... 

 

 

  

 

กรุณาส่งกลับมาท่ี  

นส.ทิพวรรณ ยอดพฤกษา   (สปสช.เขต 13 กทม.)  

โทร. 02-1420956  ,  Fax. 02-1438773   ,  E-mail:  thipwan.y@nhso.go.th 
 


