เรื่องแจ้งเพื่อทราบ : งานโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประจาปีงบประมาณ 2560
------------------------------1. การขยายพื้นที่ให้บริการวัคซีน HPV แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข มีแ ผนขยายพื้น ที่ก ารให้บ ริก ารวัค ซีน HPV แก่เด็ก นัก เรีย นหญิง
ชั้น ประถมศึก ษาปีที ่ 5 นอกเหนือ จากจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา คาดว่า จะสามารถเริ ่ม ด าเนิน การได้
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กองโรคป้องกันด้วยวัคซีนจะได้แจ้งรายชื่อจังหวัดที่ได้รับ
การสนับสนุนวัคซีน และจะได้ประชุมชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนนี้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับเขตและ
จังหวัดต่อไป
2. การให้วัคซีนเก็บตกในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในปี 2560 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมีมติ ให้วัคซีน BCG, HB, dT, OPV, IPV, MR
และ LAJE เพื่อเก็บตกในนักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกาหนดปกติ โดยการตรวจสอบประวัติ
การได้ร ับ วัค ซีน ของเด็ก ในอดีต จากผู ้ป กครอง หรือ จากสมุด บัน ทึก สุข ภาพแม่แ ละเด็ก เพื ่อ ใช้ป ระกอบ
การตั ด สิ น ใจใน การให้ วั ค ซี น รายละเอี ย ดตามแผน ป ฏิ บั ติ ง านโรคติ ด ต่ อ ที่ ป้ องกั น ได้ ด้ ว ยวั ค ซี น
ประจาปีงบประมาณ 2560 เอกสารหมายเลข 2 ตารางที่ 2 – 6
ส าหรั บ รหั ส วั ค ซี น ที่ ใช้ บั น ทึ ก การให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น HB, LAJE และ IPV ในนั ก เรี ย น ที่ เพิ่ ม ใหม่ นี้
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณ สุ ข จะได้ ป ระกาศแจ้ ง ในโครงสร้ า งมาตรฐาน
43 แฟ้ม ในปี 2560 ต่อไป
3. โครงการกาจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
ตั้งแต่ ปี 2554 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จัด ท า “โครงการก าจั ด โรคหั ด ตามพั น ธะสั ญ ญานานาชาติ ”
มี เป้ าหมายในปี 2560 คื อ ลดอั ต ราป่ ว ยด้ ว ยโรคหั ดลงเหลื อ ไม่ เกิ น 4 ต่ อ ประชากรล้ า นคนในทุ ก กลุ่ ม อายุ
(260 ราย) ทั้งนี้ ต้องให้ ความครอบคลุ มของการได้รับวั คซีน MMR ในเด็กกลุ่ มเป้าหมายทุกกลุ่ ม อยู่ในระดับ
เกินกว่าร้อยละ 95 ทุกพื้นที่
กิจ กรรมที ่เร่ง รัด นอกเหนือ จากการให้ก ลุ ่ม เป้า หมายได้รับ วัค ซีน MMR เกิน กว่า ร้อ ยละ 95 คือ
การเก็บตั วอย่างซี รั่มจากผู้ป่ วยสงสัยโรคหัดทุกราย ส่งศูน ย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจยืนยันโรค
โดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาของโรงพยาบาลรายงานผู้ป่วยตาม “แบบสอบสวนโรค
เฉพาะรายผู้ป่วยโรคหัด (ME 1 form)” ในระบบฐานข้อมูลการกาจัดโรคหัด ที่ website ของสานักระบาด
วิทยา (http://www.boe.moph.go.th/report.php?cat=70)
4. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการจัดทา “โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับ เข้าเรียน” โดยให้
ผู้ปกครองนาประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กที่เข้าเรียนชั้น ป.1 และชั้น ม.1 มอบให้โรงเรียน โดยขอความร่วมมือ
ให้โรงเรียนมอบต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบโรงเรียน เพื่อ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก
แล้วติดตามให้วัคซีนแก่เด็ก หากเด็กไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วน

2
ทั้งนี้ ประวัติการได้รั บ วัคซีน ของเด็กที่เข้าเรียนชั้น ป.1 ให้ผู้ปกครองสาเนาจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก (สมุดสีชมพู) ส่วนประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กที่เข้าเรียนชั้น ม.1 ให้ใช้ “บัตรรับรองการได้รับวัคซีน
สาหรับนักเรียนชั้น ป.6” ที่กรมควบคุมโรคจัดสรรให้ โดยขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกการได้รับวัคซีน MR
ที่เด็ก ได้ รั บ เมื่อ ชั้น ป.1 และ ดี ที เมื่ อชั้ น ป.6 มอบให้ นั กเรียนชั้ น ป. 6 ก่อ นจบปีก ารศึ กษา และเนื่ อ งจาก
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้วัค ซีน MR เข็มที่ 2 แก่เด็กอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 7 ปี ทั่ ว
ประเทศ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2559 หากเด็กได้รับ วัค ซีน MMR/MR ครบก่อนเข้า ชั้น ป.1 ให้ร ะบุใ นช่องวัน ที่
ได้รับว่า “ครบก่อนเข้า ป.1”
ในปีงบประมาณ 2560 กรมควบคุมโรคจะได้สนับสนุนบัตรรับรองการได้รับวัคซีนสาหรับนักเรียนชั้น ป. 6
ให้แก่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจานวนที่ได้จัดสรรในปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากประสงค์ขอรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมเพื่อขยายการด าเนิ นการให้ครอบคลุม โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ. เช่น โรงเรียนในสั งกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน เป็นต้น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มพัฒนา
งานวัคซีนพื้นฐาน กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-3196-9
จากการสุ่มประเมิน การใช้ประวัติการได้รับวัคซีน เป็น หลักฐานในการเข้าเรียนชั้น ป.1 และ ม.1
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้ประวัติการได้รับวัคซีนในสมุดบันทึกสุขภาพ เป็นหลักฐานในการเข้าเรียน
ชั้น ป. 1 เช่นเดียวกับโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนบัตรรับรองการได้รับวัคซีนสาหรับนักเรียนชั้น ป. 6 ส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้ใช้บัตรดังกล่าวเป็นหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 1
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรแจ้งให้สถานบริการที่มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ติดตามการใช้
ประวัติ การได้ รับ วัค ซี น เป็ น หลักฐานในการเข้าเรียน ทั้งนี้ หากมีปัญ หาในการปฏิบั ติงานขอให้ รวบรวม
ประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวแจ้งสานักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อการประสานต่อมายัง กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
ต่อไป
5. การกาหนดรหัสวัคซีนและรหัส ICD–10-TM เพื่อบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีนผ่านฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ตั้งแต่ปี 2559 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ update รหัสวัคซีน
และรหัส ICD–10–TM ใน website ของศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ( www.thcc.or.th )
เลือก “รหัสวัคซีน” ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามตรวจสอบสถานบริการเกี่ยวกับการปรับปรุง
ฐานข้อมูลรหัสวัคซีนและรหัส ICD–10–TM ให้เป็นปัจจุบัน หากสถานบริการใดยังมิได้ปรับปรุงรหัสวัคซีนให้
เป็น ปัจจุ บัน หรือมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลการให้บริการ หรือ มีปัญหาในการส่งออกข้อมูลการให้บริการ
(export file) ไปยังส่วนกลาง ขอให้ประสานกับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลระบบข้อมูลของจังหวัดและ
เครือข่าย ได้ปรับปรุงแก้ไขระบบการรายงานเพื่อให้การบันทึกข้อมูลสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะทา
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทุก ระดับ สามารถใช้ป ระโยชน์จ ากข้อ มูล ในการติด ตาม ควบคุม ก ากับ และ
ประเมินผลความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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