
รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 
มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

ประเภท Oral presentation 
1.  [   ] เรื่องเล่า      2.  [   ] CQI (Clinic)            3. [√ ] CQI (Non-Clinic) 
4.  [   ] R2R      5.  [   ] วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ระดับ หน่วยงาน 
1.  [√ ] ] รพ.สต./ ศสม.   2. [   ] รพช. 3.[   ] รพท./รพศ. 4. [   ] สสอ./สสจ. 

การเสนอผลงาน 
1. [√  ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน       2. [   ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด) 
3. [   ] ผลอันดับรางวัลที่ได้ของ สสจ- สสอ. /รพศ.-รพท. /รพช /รพ.สต.-ศสม. 

3.1 [  ] ชนะเลิศ   3.2 [ ] รองฯ 1   3.3 [ ] รองฯ 2    3.4 [ ] ชมเชย 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบงาน EPI ในเด็ก 0 -5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด 

สมาชิกทีม :  
1. นางเรณู  สะแหละ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   

วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) 
2. นายคอง  พุมนวล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   

วุฒิ สาธารณสุขศาสตร์ 
 3. นางสาวอาซีซะห์  สันหมาน เจ้าพนักงานสาธารสุขปฏิบัติงาน 
   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

เบอร์โทร  08 7882 2304   E-mail : pohpah2556@gmail.com 

บทคัดย่อ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการพัฒนา

ระบบงาน EPI ในเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน และได้พัฒนากระบวนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 การพัฒนาระบบงาน EPI ในเด็กอายุ 0- 5 ปี มีการพัฒนาความรู้เจ้าหน้า พัฒนาด้านข้อมูล
ในสามส่วน คือ ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ ข้อมูลในฐานข้องมูล JHCIS และข้อมูลในระบบ HDC มีการ
น าระบบการนัดมามาใช้ในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย ดึงเครือข่าย อสม.เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ในกลุ่มเด็ก อายุ 5 ปี  ในปี 2561, 2562 และปี 2563 ร้อยละ 90.02, 96.43 และ100 
ตามล าดับ ผลจากการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการจัดการระบบข้อมูลประชากรในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบที่มีความถูกต้อง และมีการแก้ไขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของประชากร อสม. และเจ้าหน้าที่
มีความสุขในการท างาน ภายใต้ระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาต่อไป 
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บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีบริการวัคซีนพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยไม่คิดมูลค่า ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 0- 5 ปี 
แต่ยังมีเด็ก อีกจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าว เขตบริการสุขภาพที่ 12 จังหวัดพัทลุงก็
ประสบปัญหานี้ เช่นเดียวกัน การรับวัคซีนของเด็กอายุ 5 ปี ในปี 2560, 2561 และ2562 ร้อยละ 
91.09, 92.88 และ95.80 ตามล าดับ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด อ าเภอกงหราจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินงาน EPI ใน
เด็ก 0-5 ปี ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 0 – 5 ปี จ านวน 487 
คน และประสบกับปัญหา การไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ ในช่วงอายุครบ 5 ปี ย้อนหลัง 5 ปี ในปี 
2557, 2558, 2559, 2560 และ 2561 ร้อยละ 88.25, 88.57, 88.97, 88.25, 88.57, 88.97 
ตามล าดับ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน EPI ในเด็ก 0-5 ปี โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพต าบลบ้านพูด 
สามารถให้บริการกลุ่มเด็ก 0-5 ปี ที่มีจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบบริการที่มี
คุณภาพ จึงต้องปรับกลยุทธ์การท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับบุคคลากร ทรัพยากรที่อย่างจ ากัด โดย
การพัฒนาระบบงานที่มีคุณภาพต่อไป   

วัสดุและวิธีการ 

เป้าหมาย : การพัฒนาระบบงาน EPI ในเด็ก 0 -5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพูด  

ตัวช้ีวัด : เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระยะท่ี 1 ปี 2556 - 2558 

 1. ประชุมทีมสุขภาพเครือข่าย คปสอ.กงหราโดยเน้นการท างานเป็นทีม  
2. ทบทวนความรู้ และสร้างแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

 3. ประชุมทีมด าเนินงานในระดับ รพ.สต.เพ่ือทบทวนปัญหา และหาแนวทางในการ
ด าเนินงาน ของ รพ.สต.บ้านพูด 
 4. ทบทวนกลุ่มเป้าหมาย เด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ จากฐานข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรม 
JHCIS 

5. ด าเนินการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่นัดไว้ ในทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน โดยมี
กิจกรรม การชั่งน้ าหนัก วัดความยาว วัดรอบศีรษะ ประเมินพัฒนาการ ลงทะเบียน นัดรับวัคซีนครั้ง
ต่อไปในสมุดสีชมพู และคีย์ข้อมูลการให้บริการลงในระบบ JHCIS และส่งข้อมูลออกในระบบ 43 
แฟ้ม 

6. ติดตาม และประเมินผลในระยะที่ 1 
 
 
 
 
 



ผลการด าเนินงานหลังการพัฒนา ระยะที่ 1 
 

ตัวชี้วัด วัคซีน เป้าหมาย ปี 2556 
(ร้อยละ) 

ปี 2557 
(ร้อยละ) 

ปี 2558 
(ร้อยละ) 

เด็กอายุครบ 1 ปี  BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 100 100 

HB1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 100 100 
DTP-HB3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 88.41 89.35 89.45 
OPV3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 88.25 89.21 89.89 
IPV ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - - - 
MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 89.57 89.52 90.1 

เด็กอายุครบ 2 ปี  JE1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 89.21 89.87 89.98 

DTP4 + OPV4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 87.65 88.21 88.89 

เด็กอาครบยุ 3 ปี  MMR2  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 85.21 86.54 87.21 

 JE2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 85.64 86.47 87.04 
เด็กอายุครบ 5 ปี  DTP5 +OPV5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 88.25 88.57 88.97 

 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานในการพัฒนา ระยะท่ี 1 
1. กลุ่มเป้าหมายเด็ก 0 -5 ปี ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. กลุ่มเป้าหมายที่ รพ.สต.มีอยู่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในชุมชน 
3. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีทักษะ และความเข้าใจในแนวทางในการให้บริการวัคซีน (เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงของวัคซีนบางตัว) และการนัดวัคซีน การบันทึกข้อมูล 
4. กิจกรรมหน้างานในคลินิก EPI มีมากเกินไป เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมที่
ให้บริการ 
5. จ านวนเด็กที่มารับบริการในแต่ละครั้งมีจ านวนมากเกินไป ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ท างานมีความ
เหนื่อยล้า 
6. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบเลยว่าในแต่ละครั้งได้นัดกลุ่มเป้าหมายไว้จ านวนเท่าไหร่ และมีใครผิด
นัดบ้าง 

 
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระยะท่ี 2  ปี 2559 - 2561 
 

1. ประชุมทีมสุขภาพเครือข่าย คปสอ.กงหรา เพ่ือท าการทบทวนความรู้ รับทราบปัญหา 
และรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา  

2. สร้างแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหม่ 
ส าหรับคลินิก EPI โดยการ เพิ่มจ านวนวันในการให้บริการส าหรับ รพ.สต.ที่มีจ านวนผู้รับบริการมาก 
เพ่ือจะได้มีเวลาในการให้บริการกิจกรรมต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น   



3. ประชุมทีมด าเนินงานในระดับ รพ.สต.เพ่ือทบทวนปัญหาของ รพ.สต.และวางแผนการ
ด าเนิน ให้สอดคล้องกับบริบทของ รพ.สต.บ้านพูด ตามแนวทางของ คปสอ.กงหรา  
 4. จัดท ากลุ่มเป้าหมายโดย การส ารวจข้อมูลจากชุมชน โดยมี อสม.เป็นแกนน าหลักในการ
ส ารวจข้อมูล  

5. น าข้อมูลที่ส ารวจได้ มาประปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS เพ่ือเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักในการด าเนินงาน EPI 

6. ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการให้บริการวัคซีนในเด็ก 0 -5 ปี เป็นเดือน ละ 2 ครั้ง 
เป็นวันจันทร์ที่ 2 กับ จันทร์ที่ 4 ของเดือน โดยผ่านทางหอกระจายข่าว และ อสม. 

7. ให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่นัดไว้ในแต่ละรอบ  โดยมีกิจกรรม การชั่งน้ าหนัก วัด
ความยาว วัดรอบศีรษะ ประเมินพัฒนาการ ลงทะเบียน นัดรับวัคซีนครั้งต่อไปลงในสมุดสีชมพู และ
คีย์ข้อมูลการให้บริการ พร้อมทั้งข้อมูลการนัดลงในระบบ JHCIS และส่งข้อมูลออกในรูป 43 แฟ้ม 
และน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC  

8. เริ่มมีการน าข้อมูลย้อนกลับจากการประมวลผลงานใน ระบบ HDC มาใช้ในการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 9. เริ่มมจีิตอาสาจากเครือข่าย อสม.ในการเข้ามาช่วยในกิจกรรม การชั่งน้ าหนัก วัดความ
ยาว วัดรอบศีรษะ  

10. ติดตาม และประเมินผลในระยะที่ 2 

ผลการด าเนินงานหลังการพัฒนา ระยะที่ 2 
 

ตัวชี้วัด วัคซีน เป้าหมาย ปี 2559 
(ร้อยละ) 

ปี 2560 
(ร้อยละ) 

ปี 2561 
(ร้อยละ) 

เด็กอายุครบ 1 ปี  BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 100 100 

HB1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 100 100 
DTP-HB3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 98.67 89.35 90.25 
OPV3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 88.25 89.21 89.89 
IPV ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 64.24 72.58 78.89 
MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 89.57 89.52 90.1 

เด็กอายุครบ 2 ปี  JE1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 89.21 89.87 89.98 
DTP4 + OPV4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 87.65 88.21 88.89 

เด็กอาครบยุ 3 ปี  MMR2  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 85.21 86.54 87.21 

 JE2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 85.64 86.47 87.04 
เด็กอายุครบ 5 ปี  DTP5 +OPV5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 88.25 88.57 88.97 
 

ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานในการพัฒนา ระยะท่ี 2 
1. กลุ่มเป้าหมายเด็ก 0 -5 ปี ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดในทุกกลุ่มอายุ 
2. กลุ่มเป้าหมายที่ รพ.สต.มีอยู่ไม่ตรงกับจ านวนเป้าหมายที่มีอยู่จริงในชุมชน  



3. เนื่องจากวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ปี และมีวัคซีนใหม่ในบางตัว ท าเจ้าหน้าที่ยังมี
ความสับสนในการให้บริการวัคซีน และการนัดวัคซีนต่างๆ รวมถึงการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ JHCIS 
4. อสม.ไมค่่อยให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย บางยังไม่ทราบ และไม่รู้จัก
กลุ่มเป้าหมายที่ตัวเองรับผิดชอบ 
5. อสม. ยังไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการให้บริการในกิจกรรมต่างๆ ในคลินิก EPI ได้
ด้วยตัวเอง ต้องเจ้าหน้าที่คอยควบคุมก ากับ 
6. มีระบบการนัดแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้น าข้อมูลการนัดมาใช้ประโยชน์ ท าให้ไม่สามารถทราบ 

หรือติดตามคนที่ผิดนัดได้ 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ระยะท่ี 3  ปี 2562 – ปัจจุบัน 

1. ประชุมทีมสุขภาพเครือข่าย คปสอ.กงหรา เพ่ือท าการทบทวนความรู้ รับทราบปัญหา 
และรับฟังความคิดเห็นในการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนางาน  

2. ทบทวนความรู้  สร้างแนวทางการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานใหม่ ส าหรับคลินิก EPI โดยการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการมากข้ึน   

3. ประชุมทีมด าเนินงานในระดับ รพ.สต.เพ่ือทบทวนปัญหาของ รพ.สต.และวางแผนการ
ด าเนิน ให้สอดคล้องกับบริบทของ รพ.สต.บ้านพูด ตามแนวทางของ คปสอ.กงหรา  
 4. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ เพ่ือให้ อสม.
ช่วยงานในคลินิก EPI และไปดูแล และติดตามกลุ่มเป้าหมายในการประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน  

5. จัดท ากลุ่มเป้าหมายโดย การส ารวจข้อมูลจากชุมชน โดยมี อสม.แบ่งเขตรับผิดชอบของ
ตนเองชัดเจน และท าการส ารวจในเขตพ้ืนที่ของตนเอง โดยยึดหลักเกณฑ์การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จริงเกิน 
6 เดือน 

6. น าข้อมูลที่ได้จากทั้ง 3 ส่วน คือ จากการส ารวจ JHCIS และHDC มาเปรียบเทียบกัน
พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรในโปรแกรม JHCIS และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC และคืน
ข้อมูลให้ อสม. เพ่ือไม่ให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  

7. ดึงข้อมูลการนัดในแต่ละรอบมาใช้โดยแจ้งรายชื่อเด็กท่ีนัดผ่านกลุ่มไลน์ ของ อสม.  
   -  เพ่ือให้ อสม. ไปแจ้งกลุ่มเป้าหมายให้ทราบก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 2 วัน เพ่ือเป็น

การย้ าเตือนความจ าของผู้ปกครอง  
- เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลการมารับวัคซีนในแต่ละรอบของกลุ่มเป้าหมาย 

8. ในวันที่ให้บริการ ท าการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มาตามนัด  
  -  ในกรณีที่ไม่สามารถมารับบริการได้เนื่องจาก ไม่สบาย หรือไม่สะดวกจะมาในวัน

นัด ก็จะนัดซ้ าให้ในครั้งต่อไป  
- ในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ ก็จะสอบถาม อสม. เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่  ของกลุ่มเป้าหมาย 
9. มีการจัดตารางเวร อสม. แต่ละหมู่เพ่ือเข้ามาช่วยในคลินิก EPI ในกิจกรรม การชั่งน้ าหนัก 

วัดความยาว วัดรอบศีรษะ และประเมินภาวะโภชนาการ  
10. ให้บริการวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่นัดไว้ในแต่ละรอบ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 



10.1 จัดคิว หาแฟ้มครอบครัว ชั่งน้ าหนัก วัดความยาว วัดรอบศีรษะ ให้ อสม.มา
ช่วย 

10.2 การซักประวัติ ลงบันทึกวัคซีน และการนัดในสมุดสีชมพู และในแฟ้ม
ครอบครัว  

10.3 ตรวจพัฒนาการ ตามช่วงอายุ  
10.4 ลงทะเบียน และฉีดวัคซีน จ่ายยาเสริมธาติเหล็ก 
10.5 บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน และการนัดครั้งต่อไปลงในโปรแกรม JHCIS พร้อม

ส่งข้อมูลออกในรูป 43 แฟ้ม 
10.6 น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC และส่งข้อมูลออกเพ่ือตรวจสอบกับกาด าเนินงาน

จริงในคลินิกทุกครั้ง  
 11. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในทุกๆ ไตรมาส เพ่ือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการท างาน 
 12. สรุปประเมินผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือพัฒนางานต่อ 
 

ผลการด าเนินงานหลังการพัฒนา ระยะที่ 3 
 

ตัวชี้วัด วัคซีน เป้าหมาย ปี 2562 
(ร้อยละ) 

ปี 2563 
(ร้อยละ) 

เด็กอายุครบ 1 ปี  BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 100 

HB1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 100 100 
DTP-HB3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 96.4 100 
OPV3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 96.24 100 
IPV ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 98.74 100 
MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 98.74 98.72 

เด็กอายุครบ 2 ปี  JE1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 98.74 98.75 

DTP4 + OPV4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 98.74 98.75 

เด็กอาครบยุ 3 ปี  MMR2  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 98.87 97.33 

 JE2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 98.87 97.33 
เด็กอายุครบ 5 ปี  DTP5 +OPV5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 99.24 100 

**หมายเหตุ ผลจากการด าเนินงานปี 63 ณ วันที่ 15 สค. 63 
 
ปัญหาที่พบจากการด าเนินงานในการพัฒนา ระยะท่ี 3 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับบริการตรงตามวันที่นัดไว้ยังมีอยู่ แต่ทุกคนสามารถเข้าถึงการ

เลื่อนนัด หรือทราบถึงการบริการครั้งถัดไปได้  
3. กลุ่มเป้าหมายที่ไม่อยู่ประจ าในพื้นที ่   

 



วิจารณ์ / ข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินงาน EPI ในกลุ่มเด็ก  0 - 5 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านพูด อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เริ่มด าเนินการพัฒนามาตั้งแต่ ระยะที่ 1 ปี 2556 – 2558 
ซึ่งมีกระบวนการพัฒนางานที่เด่นชัด เริ่มจากการจัดการกับกลุ่มเป้าหมาย เด็ก 0-5 ปี ให้มีความ
ถูกต้อง และตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด และท าการบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม JHCIS และส่ง
ข้อมูลออกในรูป 43 แฟ้ม เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ ระบบ HDC โดยระบบสามารถประมวลผลการ
ด าเนินงานได้ภายใน 1 วัน  รพ.สต.สามารถน าข้อมูลที่ได้คืนสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็ว และน าข้อมูลมา
ใช้วางแผนเพ่ือการพัฒนาระบบงานต่อไปได้อย่างรวดเร็ว มีระบบการย้ าเตือนกลุ่มเป้าหมายที่นัดรับ
วัคซีนในแต่ละครั้ง และมีการติดตามกลุ่มท่ีผิดนัด เพื่อนัดรับบริการในครั้งถัดไปได้  

 ในกลุ่ม เด็ก  0-5 ปี จากกระบวนการพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สามารถพัฒนา
ระบบงาน EPI ของ รพ.สต.บ้านพูดได้ดี ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ  0- 5 ปี ได้รับวัคซีนตาม
เกณฑ์อายุ มากกว่ากว่าร้อยละ 95  

สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลจากการพัฒนาระบบงาน EPI ในเด็ก 0-5 ปี ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน

พูดอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง สามารถด าเนินงาน EPI ในกลุม่เด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ 
มากกว่ากว่าร้อยละ 95 ในปี 2562 และ 2563 และผลจากการพัฒนาระบบงานในครั้งนี้ ท าให้เกิด
การจัดการระบบข้อมูลประชากรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีความถูกต้อง และมีการแก้ไขเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร อสม. และเจ้าหน้าที่มีความสุขในการท างาน ภายใต้ระบบที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 

กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2562) แผนปฏิบัติงาน  
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562. 
http://www.ppho.go.th/webppho/dl_strat/F20181031112407.pdf   อินเตอร์เน็ต  
เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2563  

กองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.(2563) แผนการปฏิบัติงาน  
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
(องค์กรมหาชน).  

วัคซีนพ้ืนฐาน (EPI program) อินเตอร์เน็ต เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2563  
http://nvi.ddc.moph.go.th/e-books/epi2012/6.pdf 

http://www.ppho.go.th/webppho/dl_strat/F20181031112407.pdf%20%20อินเตอร์เน็ต
http://nvi.ddc.moph.go.th/e-books/epi2012/6.pdf

