เรื่อง แนวทางในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2013
ขณะนี ทางโรงพยาบาลสวนปรุ งได้รับวัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2013 สําหรับแล้ว จํานวน 564
doses และกําลังดําเนินการขออนุมตั ิเบิกอุปกรณ์ในการฉี ดวัคซี น หากทําการแล้วเสร็ จจะดําเนิ นการแจ้งการฉี ดวัคซี น
มาอีกครัง
ข้ อมูลสํ าคัญทีต ้ องทราบสํ าหรับวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2013
• วัคซี นจะสามารถป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที(เกิ ดจากเชือทัง 3 สายพันธุ์ (H1N1, H3N2, B) ภายใน 2-3
สัปดาห์หลังการฉี ด
• วัคซี นจะไม่สามารถป้ องกันจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคหวัดทัว( ไป (Common Cold) หรื อด้วยโรคอื(นที(มี
อาการคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผูป้ ่ วยทุ ก กลุ่ ม อายุ ที( มี โ รคเรื อรั ง ดัง นี ปอดอุ ด กัน เรื อรั ง หอบหื ด หัว ใจ หลอดเลื อ ดสมอง
ไตวาย ผูป้ ่ วยมะเร็ งที(อยูร่ ะหว่างการได้รับเคมีบาํ บัด เบาหวาน
2. บุคคลอายุ 65 ปี ขึนไป ทุกคน (ที(ไม่มีโรคเรื อรัง)
3. บุคลากรที(มีความเสี( ยงต่อการสัมผัสโรค (ไม่มีโรคเรื อรัง) เช่น แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื(นๆ ใน
โรงพยาบาลทังที(ทาํ งานในหอผูป้ ่ วยและตึกผูป้ ่ วยนอก รวมทังนักศึกษาฝึ กงานในแต่ละวิชาชีพ
สตรีมีครรภ์ และให้ นมบุตร
• สตรี มีครรภ์:
o จากข้อมูลที(มี ยังไม่พบว่าเป็ นอันตรายต่อสตรี มีครรภ์หรื อทารกในครรภ์ อาจสามารถพิจารณาให้ใน
ไตรมาสที(สอง
o ในสตรี ที(มีความเสี( ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอันเนื( องมาจากการติ ดเชื อโรคไข้หวัดใหญ่แนะนําให้ฉีด
ป้ องกันได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องพิจารณาอายุครรภ์
• สตรี ให้นมบุตร: ใช้ได้

** แนวทางในการให้ บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2013
วัคซี นชนิ ดขวด (Vial) 1 ขวด 2ml สามารถฉี ดได้ 4 คน ฉีดคนละ 0.5 ml (ใช้ Syringe 3 ml = 4 อัน, Needle
No.20 = 1 อัน, Needle No.27 = 4 อัน) ควรทําการนัดหมายให้ครบก่อนฉี ดวัคซี น และเมื(อทําการดูดวัคซี นโด๊สแรก
แล้ว ควรใช้วคั ซี นที(เหลืออยูใ่ นขวดให้หมดภายใน 7 วัน โดยเก็บไว้ในตูเ้ ย็นที(อุณหภูมิ 2-8°C ห้ ามแช่ แข็ง
วิธีการฉีดวัคซีน
a. เมื(อนําวัคซี นออกจากตูเ้ ย็น ควรให้วคั ซี นมีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องก่อนฉี ด ควรคลึ งหลอด
วัคซี นไปมาบนฝ่ ามือ
b. เขย่าวัคซี นก่อนใช้
c. สําหรับบุคลากร 1 คน ฉี ดขนาด 0.5 ml เข้ ากล้ ามหรือใต้ ผวิ หนังลึกๆ
d. ระบุการฉี ดวัคซี นลงใน “รพจ.12” เพื(อนําไปใส่ ในแฟ้ มประวัติ ต้ องระบุ วันทีฉ ีด , ชื อ-สกุล และ
HN. ของบุคลากรที(รับการฉี ดด้วย
e. บุคลากรที(รับการฉี ดต้ องเซ็ นชื อและลงข้ อมูลของตนให้ ครบถ้ วนในแบบบันทึกการฉี ดวัคซี น
ป้ องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2013
 กรณี บุคลากรในตึกผูป้ ่ วย
1. ICWN ของตึกมอบหมายเจ้าหน้าที(มาเบิกวัคซี นของบุคลากรในตึกนันๆ ตามจํานวนที(ได้จากการสํารวจ
ไว้แล้ว ที(หอ้ งยาใน
2. เจ้าหน้าที(รีบนําวัคซี นที(ได้จากห้องยากลับตึก มอบให้ ICWN ของตึก เพื(อตรวจสอบความถูกต้องของ
วัคซี นและอุปกรณ์ในการฉี ด แล้วรี บนําวัคซี นเก็บในตูย้ าเย็นของตึกที(อุณหภูมิ 2-8°C ตลอดเวลา ห้ าม
แช่ แข็ง
3. ฉี ดวัคซี นตาม “วิธีการฉีดวัคซีน” ที(กล่าวแล้วด้านบน
 กรณี บุคลากร OPD, Back Office, หน่วยงานอื(นๆ ( ฉี ดวัคซี นได้ที( OPD )
1. วัคซี นถูกเก็บไว้ที(ตเู ้ ย็นยาห้องยานอก บุคลากรสามารถฉี ดวัคซี นได้ที( OPD วันจันทร์ ถึงศุกร์
เวลา 14.00-15.30 น.
2. ในวันที(มารั บการฉี ดวัคซี นตัวแทนบุคลากรผูร้ ั บการฉี ด ทําการเบิกวัคซี นตามจํานวนที(เหมาะสมจาก
ห้องยานอก เซ็นชื(อผูม้ าเบิกในใบเบิกวัคซี นของห้องยานอก แล้วรี บนําไปให้พยาบาลฉี ด
3. พยาบาลที(ฉีดและบุคลากรผูร้ ับการฉี ดปฏิบตั ิตาม“วิธีการฉีดวัคซีน” ที(กล่าวแล้วด้านบน
** ข้ อห้ ามใช้
• มีอาการแพ้ ส่วนประกอบสํ าคัญ หรื อสารช่ วยใดๆ ในวัคซี น, Thimerosol (มีเฉพาะที(บรรจุในวัคซี นชนิ ดขวด
แก้วเท่านัน), ส่ วนที(เหลื อต่างๆ ตัวอย่างเช่ น จากไข่ เช่ น Ovalbumin, โปรตีนจากไก่, Neomycin, Formaldehyde,
Octoxinol-9, สารละลายบัฟเฟอร์ ซึ( งประกอบด้วย Sodium chloride, Disodium phosphate dehydrate, potassium
dihydrogen phosphate, potassium chloride และนํากลัน( สําหรับฉี ด

• กรณี เจ็บป่ วยและมีไข้สูง หรื อมีการติดเชืออย่างเฉี ยบพลัน ควรเลือนการให้วคั ซี นออกไปจนกว่าจะหายเป็ น
ปกติ
3. อาการไม่ พงึ ประสงค์ ทีอาจเกิดขึน3
วัคซี นนีอาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ แต่ไม่ได้เกิดกับผูไ้ ด้รับการฉี ดวัคซี นทุกราย
อาการไม่ พงึ ประสงค์ ทพี บได้ ทวั ไป (พบรายงานมากกว่า 1 ใน 100 แต่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ราย) มีดงั นี
• ปวดศีรษะ
• เหงือออก
• ปวดกล้ ามเนือ3 , ปวดข้ อ
• มีไข้ , รู้ สึกไม่ สบายตัว, ล้ า, สั น, อ่ อนแรง
• อาการเฉพาะที: แดง, บวม, ปวด, ห้ อเลือด (ecchymosis), ตุ่มนูน (induration) รอบบริ เวณทีฉีด ซึ งอาการ
เหล่ านีม3 ักหายได้ เองภายใน 1-2 วัน โดยไม่ ต้องรับการรักษา
4. อาการทีเ กิดขึน3 ภายหลังจากการฉีดวัคซีนทีค วรมาพบแพทย์
• อาการแพ้: บวม ที(พบที(ศีรษะ คอ รวมทังหน้า ริ มฝี ปาก ลิน หรื อส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
• ปฏิกิริยาทางผิวหนังที(แพร่ กระจายทัว( ร่ างกายรวมทังอาการคัน ลมพิษ หรื อผืน(
• การรับความรู ้สึกจากการสัมผัส ปวด ร้อน หรื อหนาวผิดปกติ
• ชักเนื(องจากมีไข้
• อาการผิดปกติของระบบประสาท เช่น แขนขาอ่อนแรง สับสน คอแข็ง อัมพาตบางส่ วนหรื อทัว( ร่ างกาย
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื3อในโรงพยาบาล

