
           

รายละเอียดการส่งผลงานน าเสนอ 

การประกวดผลงานวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  

1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] CQI (Clinic) 1.2 [  ] CQI (Non-Clinic) 1.3 [ ] R2R 1.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [ ]CQI (Clinic) 2.2 [/ ] CQI (Non-Clinic) 2.3 [ ] R2R 2.4 [ ] วิจัยฉบับสมบูรณ์  

3. ประเภท หน่วยงาน  

3.1 [ ] ระดับปฐมภูมิ(รพ.สต./ศสม.) 3.2 [ /] ระดับทุติยภูมิ(รพช.) 3.3 [  ] หน่วยสนับสนุน(สสอ./สสจ.)  

4. การเสนอผลงาน  

4.1[ ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน 4.2[  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  

4.3[ ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของ รพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ.และ สสจ.  

1)[ ] ชนะเลิศ 2)[ ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3)[ ] รองชนะเลิศอันดับสอง 4)[ ] ชมเชย  

5. ชื่อเรื่อง การเพ่ิมความครอบคลุมในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย 

6. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ  

1.นางพรเพ็ญ   มากเอียด 

2. นางสุทิพย์  จินตาคม 

3. นส.นัสเราะฮ์  เหล็มปาน  

7. หน่วยงาน  

1) [ ]รพ.สต./ศสม. 2)[ ] รพช. 3)[ /] สสอ./สสจ. อ าเภอ..ศรีบรรพต...............................................................  

8. เบอร์โทร .....094-3498935...............................E-mail .stqrt@hotmail.com..........................................  

 

 

 



 

รายละเอียดการส่งผลงาน มหกรรมวิชาการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

1. ประเภท……CQI. Non -clinic 

2. ประเภท หน่วยงาน  รพ.ศรีบรรพต 

ชื่อเรื่อง……การเพ่ิมความครอบคลุมในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย 

3. ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ   

1.นางพรเพ็ญ   มากเอียด 

2. นางสุทิพย์  จินตาคม 

3. นส.นัสเราะฮ์  เหล็มปาน  

4. หน่วยงาน   รพ.ศรีบรรพต       เบอร์โทร 074-689016    e-mail : stqrt@hotmail.com 

5. เนื้อหา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม 

1.. ชื่อเรื่อง การเพ่ิมความครอบคลุมในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรค าส าคัญ  

2..ชื่อเจ้าของผลงานและสังกัด 

1.นางพรเพ็ญ   มากเอียด 
2. นางสุทิพย์  จินตาคม 
3. นส.นัสเราะฮ์  เหล็มปาน  

3.บทน า 

เพ่ือตอบสนองการจัดการระดับประเทศในสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ในกลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาลและไข้หวัดนก  เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน ลดอัตราป่วย,
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการขาดงานเนื่องจากการป่วย  

การวิเคราะห์สาเหตุการจัดการ 
1. ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง มีความกังวลต่อประสิทธิภาพวัคซีน กลัวผลข้างเคียง 
2. บุคลากรกลัวเจ็บ กลัวเข็มฉีดยา 
3. ความสะดวกในการเข้าถึง/เข้ารับบบริการวัคซีน 
4. มีข้อจ ากัด เช่นตั้งครรภ์  มีประวัติแพ้ฯ 
5. ช่วง/ระยะการฉีดวัคซีนไม่เหมาะสม 

เป้าหมาย 
1. ลดอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ 
2. เพ่ือลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ 
3. ความครอบคลุมในการรับวัคซีน   

ตัวช้ีวัด 
1. ความครอบคลุมในการรับวัคซีน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

1.1 บุคลากรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 
1.2  กลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

2. อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
 

 



4..กระบวนการด าเนินงาน (PDCA)  
ระยะที่1(ปีงบประมาณ 2560 : ตค.59  – กย.60) 
1)- ประสานสสจ.พัทลุง แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2) –กระจาย/ให้บริการวัคซีนสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
3) –สื่อสารผ่านการประชุมในระดับต่างๆ , Line gr. ฯเพ่ือเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
4) –ส ารวจกลุ่มตกค้าง  ขยายระยะเวลาการรับบริการเพ่ิมเติม 
5) –จากเดิมให้บริการวัคซีน ต้นปีบ้าง กลางปีบ้าง ปลายปีบ้าง  ปรับปรุงระยะเวลาให้วัคซีน เป็นช่วงเดือน 
พค.-กค. ของทุกเดือน  
6) – นัดให้บริการในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายรพ.สต.  
7) –ในกลุ่มบุคลากรประสานขอความร่วมมือในหน่วยที่รับวัคซีนค่อนข้างต่ า เช่นER  ให้ความรู้ทีถู่กต้อง
เกี่ยวกับวัคซีน 
7) –รวบรวมผลด าเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
พบว่า 

-–การเข้าถึงน้อย ยังไม่บบรลุเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ80)   เนื่องจาก 
1) กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากข้อจ ากัด ต้องมารับบบริการเฉพาะที่รพ.เท่านั้น มีอุปสรรคเรื่องการ

เดินทาง คนดูแลฯ  
2) กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง คอยนาน เนื่องจากมีผู้รับบริการมาก จากช่วงเวลาที่ก าหนดน้อยเกินไป 
3) กลุ่มบุคลากรขาดความตระหนักถึงความส าคัญ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกังวลต่อผลข้างเคียงวัคซีน  กลัว

เจ็บ  และไม่สะดวกในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ระยะที่2(ปีงบประมาณ 2561: ตค.60  – กย.61) 
1)- ประสานสสจ.พัทลุง แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2) –กระจาย/ให้บริการวัคซีนสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
3) –สื่อสารผ่านการประชุมในระดับต่างๆ , Line gr. ฯเพ่ือเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
4) –ส ารวจกลุ่มตกค้าง  ขยายระยะเวลาการรับบริการเพ่ิมเติม 
5) –จากเดิมให้บริการวัคซีน ต้นปีบ้าง กลางปีบ้าง ปลายปีบ้าง  ปรับปรุงระยะเวลาให้วัคซีน เป็นช่วงเดือน 
พค.-กค. ของทุกเดือน  
6) –นัดกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายหมู่บ้าน เพ่ือลดความแออัดในการเข้าถึงบริการ 
7) –ในกลุ่มบุคลากรประสานขอความร่วมมือในหน่วยที่รับวัคซีนค่อนข้างต่ า เช่นER  ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวัคซีน  
8) –ด าเนินการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรในวันที่มาร่วมประชุมที่รพ.จัดขึ้น เช่นโครงการอบรมฟ้ืนฟูประจ าปี 
9) –รวบรวมผลด าเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 



พบว่า-–การเข้าถึงน้อย ยังไม่บบรลุเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ80)   เนื่องจาก 
1) กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากข้อจ ากัด ต้องมารับบบริการเฉพาะที่รพ.เท่านั้น มีอุปสรรคเรื่องการ

เดินทาง คนดูแลฯ  
2) กลุ่มบุคลากรขาดความตระหนักถึงความส าคัญ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกังวลต่อผลข้างเคียงวัคซีน  กลัว

เจ็บ  และไม่สะดวกในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ระยะที่3(ปีงบประมาณ 2562: ตค.61  – มิย.62) 
1)- ประสานสสจ.พัทลุง แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2) –กระจาย/ให้บริการวัคซีนสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
3) –สื่อสารผ่านการประชุมในระดับต่างๆ , Line gr. ฯเพ่ือเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
4) –ส ารวจกลุ่มตกค้าง  ขยายระยะเวลาการรับบริการเพ่ิมเติม 
5) –จากเดิมให้บริการวัคซีน ต้นปีบ้าง กลางปีบ้าง ปลายปีบ้าง  ปรับปรุงระยะเวลาให้วัคซีน เป็นช่วงเดือน 
พค.-กค. ของทุกเดือน  
6) –นัดกลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นรายหมู่บ้าน เพ่ือลดความแออัดในการเข้าถึงบริการ 
7) –ในกลุ่มบุคลากรประสานขอความร่วมมือในหน่วยที่รับวัคซีนค่อนข้างต่ า เช่นER  ให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวัคซีน  
8) –ด าเนินการให้วัคซีนในกลุ่มบุคลากรในวันที่มาร่วมประชุมที่รพ.จัดขึ้น เช่นโครงการอบรมฟ้ืนฟูประจ าปี 
9) –เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่รับวัคซีน 100%ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล 
10)-รวบรวมผลด าเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

พบว่า-–การเข้าถึงน้อย ยังไม่บบรลุเกณฑ์ที่ก าหนด(ร้อยละ80)   เนื่องจาก 
1)  กลุ่มประชาชนกลุ่มเสี่ยง จากข้อจ ากัด ต้องมารับบบริการเฉพาะที่รพ.เท่านั้น มีอุปสรรคเรื่องการ

เดินทาง คนดูแลฯ  
2) กลุ่มบุคลากรขาดความตระหนักถึงความส าคัญ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกังวลต่อผลข้างเคียงวัคซีน  กลัว

เจ็บ  และไม่สะดวกในกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ระยะที่4(ปีงบประมาณ 2563: ตค.62  – มิย.63) 
1)- ประสานสสจ.พัทลุง แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2) –กระจาย/ให้บริการวัคซีนสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
3) –สื่อสารผ่านการประชุมในระดับต่างๆ , Line gr. ฯเพ่ือเข้ารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
4) –ก าหนดระยะเวลาในการให้วัคซีน เป็นช่วงเดือน พค.-กค. ของทุกเดือน 
5) –ปรับปรุงระบบบการจัดบริการให้เอ้ือต่อการเข้าถึงวัคซีน โดย 
ในรพ.-มีทีมรับผิดชอบออกให้บริการวัคซีนถึงที่ ตามหน่วยงานต่างๆ 
ในชุมชน-กลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก าหนดวันให้บริการที่รพ.สต.ต่างๆทั้งวัน โดยมีรถEMS.จากรพ.
ศรีบรรพต ออกร่วมให้บริการในพ้ืนที่ 



5) – เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่รับวัคซีน 100%ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล 
6)-รวบรวมผลด าเนินงาน สรุปปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

พบว่า—กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าฤดูกาลครอบคลุมและบรรลุ
เป้าหมาย ในบุคลากร ขาด2ราย เนื่องจากมีประวัติแพ้วัคซีน    

5.ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
2560 2561 2562 2563 

1).ร้อยละของบุคลากรได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  

80% 65.14 66.67 68.18 98.18 

2).ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
-โรคเรื้อรัง 
-หญิงตั้งครรภ์ 

 
 
80% 

 
78.33 
29.92 

 
86.17 
55.28 

 
95.05 
79.12 

 
99 
100 

3). อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 
 

ไม่เกินค่ามัธย
ฐาน 

129.23 252.84 133.13 101.32 

 
6.ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด
ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสามารถประเมินประสิทธิผลได้ถูกต้องและเหมาะสม 
7..สรุป 

 เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงท่ีควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ๋ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท้ังใน
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติท่ีถูกต้อง ร่วมกับการจัดระบบบริการให้เอื้อต่อการเข้าถึงจะท าให้การ กระจาย
วัคซีนสู่กลุ่มเป้าหมายได้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
8..เอกสารอ้างอิง    
 
 

 


