
การพัฒนารูปแบบการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.พนางตุง 

นางสาวโสรญา สงบดี1 นายอภิวัฒน์ หมุดลิหมัน2 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนางตุง 

บทคัดย่อ 

การพัฒนารูปแบบการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.พนางตุง 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามเด็ก 0-5 ปี ให้ได้รับวัคซีนตามนัด การขาดนัดลดลง และเพ่ือให้ความครอบคลุมการ

ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 95 ในทุกกลุ่มอายุ  ปัญหาที่พบจากรูปแบบเดิมในการ

ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คือ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 

1 ปี 2 ปี  3 ปี และ 5 ปี ต่ ากว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มอายุ เนื่องจากสาเหตุลืมนัดรับวัคซีน และเด็กป่วย ไม่ได้ติดตาม

ความครอบคลุมเด็กที่รับวัคซีนจากที่อ่ืน รพ.สต.พนางตุง จึงได้พัฒนารูปแบบใหม่ขึ้นโดยใช้การกระตุ้นเตือน

ผ่าน Social media (Line group) สื่อบุคคล เช่น อสม. แกนน าอสม.แม่และเด็ก ผ่านที่ประชุม เช่น ที่ประชุม

ประจ าเดือนหมู่บ้าน ประชุมประจ าเดือน อสม. โดยก่อนวันให้บริการ จะประชาสัมพันธ์ก่อนถึงวันนัดผ่านกลุ่ม

ไลน์ อสม เพ่ือให้ อสม. แจ้งเตือนผู้ปกครองเด็กที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนนั้นๆ ก่อนวันนัดอย่างน้อย 3 

วัน ในวันให้บริการ หากผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กมารับบริการในช่วงเช้าตามนัด เจ้าหน้าที่หรือ อสม. จะติดตาม

ผู้ปกครองเด็กเพ่ือพาเด็กมารับวัคซีนช่วงบ่าย หลังวันให้บริการ จะเยี่ยมบ้านเด็กขาดนัดเพ่ือติดตามตามความ

ครอบคลุมการรับวัคซีน และนัดหมายให้มารับบริการครั้งต่อไป ผลพบว่าอัตราการขาดนัดลดลง คิดเป็นร้อยละ 

3.37 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์เพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 95 ในทุกกลุ่มอายุ 

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการติดตาม, ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.พนางตุง 
2. ค าส าคัญ : รปูแบบการติดตาม, ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี 
3. ชื่อเจ้าของผลงาน :   1. นางสาวโสรญา ทับเที่ยง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  2. นายอภิวัฒน์ หมุดลิหมัน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
4. ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนางตุง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอควนขนุน 
    โทร 074 685520 E-mail : kanoon212@gmail.com 
5. บทน า :  
 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Expanded program on immunization) เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่า ซึ่งความส าเร็จของวัคซีนขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนสูง (vaccine coverage) และ
ประสิทธิผลของวัคซีนดี (vaccine effectiveness)(1) กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดบริการวัคซีนพ้ืนฐานที่
เด็กไทยทุกคนควรได้รับ ประกอบไปด้วย วัคซีนบีซีจี วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีน
โปลิโอ วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอ(ี2) 

จากรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ในเด็ก ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2561 พบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนางตุง มี
รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี เท่ากับ 24.07 , 86.36 
และ 88.89 ตามล าดับ อายุครบ 2 ปี เท่ากับ 78.43, 67.80 และ 85.70 ตามล าดับ อายุครบ 3 ปี เท่ากับ 
62.90, 60 และ 79.63 ตามล าดับ และในเด็กอายุครบ 5 ปี เท่ากับ 64.91 , 56.52 และ 77.19 ตามล าดับ ซึ่ง
ในแต่ละช่วงอายุต้องได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ดังนั้นต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2559 – 2561 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 - 5 ปี ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.พนางตุง  
6. เป้าหมาย : 

1. เพ่ือติดตามเด็ก 0-5 ปี ได้รับวัคซีนตามนัด การขาดนัดลดลง 
2. เพ่ือให้ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 

95 ในทุกกลุ่มอายุ 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ : 
จากรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 2 ปี  

3 ปี และ 5 ปี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพนางตุง ปีงบประมาณ 2561 เท่ากับ 88.89, 85.71, 
79.63 และ 77.19 ตามล าดับ (HDCservice, ปีงบประมาณ 2561) โดยในแต่ละช่วงอายุต้องได้รับวัคซีนแต่ละ
ชนิดครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มอายุ เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่คือ ลืมวันนัด
รับวัคซีน และเด็กป่วย ไม่ได้ติดตามความครอบคลุมเด็กที่รับวัคซีนจากที่อ่ืน และจากรูปแบบการให้บริการที่
ขาดการติดตามและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 



 
 

รูปแบบในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รพ.สต.พนางตุง 
1. ไม่มีการกรองรายชื่อผู้รับบริการวัคซีนในแต่ละเดือน 
2. วันให้บริการวัคซีนไม่แน่นอน (นับวันให้บริการวัคซีนถัดไป 30 วัน) 
3. สรุปจ านวนผู้มารับบริการในแต่ละเดือน 
จากรูปแบบในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รพ.สต.พนางตุง พบปัญหาคือ ไม่มีการกรอง

รายชื่อผู้รับบริการวัคซีนในแต่ละเดือน ท าให้ขาดการติดตามความครอบคลุมการรับวัคซีนในเดือนนั้นๆ วัน
ให้บริการวัคซีนไม่แน่นอน ท าให้ผู้รับบริการจ าวันรับบริการถัดไปไม่ได้  
8. กิจกรรมการพัฒนา : 
    ใช้แนวคิดการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากวางแผนการด าเนินงาน  
ปฏิบัติตามแผน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2563 ดังนี้  

กิจกรรมการพัฒนาระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2562 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) 

1. ศึกษาและทบทวนตัวชี้วัด ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็ก
อายุครบ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี 

2. ประชุมทีมด าเนินงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เพ่ือร่วมวางรูปแบบการ
ติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.พนางตุง 

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
1. ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็ก 0-5 ปี  
2. จัดท าทะเบียนการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี 
3. จัดท าทะเบียนการรับวัคซีนประจ าเดือน 
4. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่แกนน า อสม.อนามัยแม่และเด็ก  โดย

การคัดเลือกแกนน าหมู่บ้านละ 1 คน เพ่ือเป็นแกนน าหลักในการด าเนินงาน 
5. ประชาสัมพันธ์ก่อนถึงวันนัดผ่านกลุ่มไลน์ อสม เพ่ือให้ อสม. แจ้งเตือนผู้ปกครองเด็กที่ต้อง

ได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนนั้นๆ ก่อนวันนัดอย่างน้อย 3 วัน 
6. ก าหนดวันให้บริการวัคซีนเป็นทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 
7. ในวันให้บริการวัคซีน หากผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กมารับบริการในช่วงเช้าตามนัด เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบจะโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองเด็กเพ่ือพาเด็กมารับวัคซีนช่วงบ่ายของวันเดียวกัน  
8. เด็กท่ีไม่ได้มารับวัคซีนในวันให้บริการ เจ้าหน้าที่จะเยี่ยมบ้านเพ่ือตามความครอบคลุมการรับ

วัคซีน และนัดหมายให้มารับบริการครั้งต่อไป 
9. สรุปจ านวนผู้มารับบริการและรายชื่อเด็กขาดนัดในเดือนนั้นๆ 

 

 



 
 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของการขาดนัดการรับวัคซีน ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้รับบริการ

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนผู้รับบริการขาดนัดทั้งหมด 

คน ร้อยละ 
2562 353 66 18.69 

จากตารางที่ 1 พบว่ามีผู้มารับบริการวัคซีน ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 353 คน เฉลี่ยเดือนละ 
30 คน    ขาดนัด 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69 เฉลี่ยขาดนัดเดือนละ 6 คน 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ เด็กอายุครบ 1 ปี เด็กอายุครบ 2 ปี เด็กอายุครบ 3 ปี เด็กอายุครบ 5 ปี 
2561 88.89  85.71 79.63 77.19 
2562 100 100 97.96 93.75 

ที่มา: HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2561-2562 
   จากตารางที่ 2 พบว่าปีงบประมาณ 2562 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด
ครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปี เท่ากับ 100, 100, 97.96 และ 93.75 ตามล าดับ ซึ่งในกลุ่ม
เด็กอายุครบ 5 ปียังมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ 95 
ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
    จากผลการพัฒนารูปแบบการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.
พนางตุง ปีงบประมาณ 2562 และยังพบปัญหาคือ ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการรับวัคซีนสร้างเสริม
ภูมคิุ้มกันโรค และลืมวันนัด 
กิจกรรมการพัฒนาระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) 
    ประชุมทีมด าเนินงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. อนามัยแม่และเด็ก 
วิเคราะห์การท างานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการด าเนินงาน 
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
รูปแบบใหม่ในการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รพ.สต.พนางตุง 
ก่อนวันให้บริการ 

1. ส ารวจและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็ก 0-5 ปี  
2. ตรวจสอบรายชื่อเด็กนัดรับวัคซีนของเดือนนั้นๆ จากทะเบียนการติดตามความครอบคลุมการ

ได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี และ JHCIS 
3. อสม. แจ้งวันให้บริการวัคซีนในที่ประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน 
4. ประชาสัมพันธ์ก่อนถึงวันนัดผ่านกลุ่มไลน์ อสม เพ่ือให้ อสม. แจ้งเตือนผู้ปกครองเด็กที่ต้อง

ได้รับการฉีดวัคซีนในเดือนนั้นๆ ก่อนวันนัดอย่างน้อย 3 วัน 



 
 

วันให้บริการ 
1. ให้บริการวัคซีนทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน 
2. ให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแบบกลุ่ม

ก่อนเริ่มให้บริการวัคซีน 
3. ติดสติ๊กเกอร์ตางรางวันนัดรับวัคซีนครั้งต่อไปที่หน้าปกสมุดสีชมพู 
5. ลงข้อมูลในทะเบียนการรับวัคซีนประจ าเดือน 
6. หากผู้ปกครองไม่ได้พาเด็กมารับบริการในช่วงเช้าตามนัด เจ้าหน้าที่

หรือ อสม. จะติดตามผู้ปกครองเด็กเพ่ือพาเด็กมารับวัคซีนช่วงบ่าย  
7. สรุปจ านวนผู้มารับบริการและรายชื่อเด็กขาดนัดในเดือนนั้นๆ 
8. ลงข้อมูลในทะเบียนการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี 

หลังวันให้บริการ 

1. เด็กท่ีไม่ได้มารับวัคซีนในวันให้บริการ เจ้าหน้าที่จะเยี่ยมบ้านเพ่ือตามความครอบคลุมการรับ
วัคซีน และนัดหมายให้มารับบริการครั้งต่อไป 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check) 
ตารางท่ี 3 ร้อยละของการขาดนัดการรับวัคซีน ปีงบประมาณ 2562-2563 (ตค62-กค63) 

ปีงบประมาณ 
จ านวนผู้รับบริการ

ทั้งหมด (คน) 
จ านวนผู้รับบริการขาดนัดทั้งหมด 

คน ร้อยละ 
2562 353 66 18.69 

2563 (ตค62-กค63) 248 38 15.32 
หมายเหตุ: อัตราการขาดนัดลดลง 3.37 

จากตารางที่ 3 พบว่าอัตราการขาดนัดปีงบประมาณ 2563 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.37 
ตารางท่ี 4 ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ เด็กอายุครบ 1 ปี เด็กอายุครบ 2 ปี เด็กอายุครบ 3 ปี เด็กอายุครบ 5 ปี 
2561 88.89  85.71 79.63 77.19 
2562 100 100 97.96 93.75 

2563 (ตค62-กค63) 100 96.30 97.50 96.08 

ที่มา: HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2561-2563 
จากตารางที่ 4 พบว่าปีงบประมาณ 2563 (ตค62-กค63) ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละ
ชนิดครบตามเกณฑ์ มากกว่า 95 ในทุกกลุ่มอายุ 

 

 



 
 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
    จากผลการพัฒนารูปแบบการติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 0 - 5 ปี รพ.สต.
พนางตุง ปีงบประมาณ 2563 มีปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จจากการใช้มาตรการกระตุ้นเตือนผ่าน Social 
media (Line group) สื่อบุคคล เช่น อสม. แกนน าอสม.แม่และเด็ก ผ่านที่ประชุม เช่น ที่ประชุมประจ าเดือน
หมู่บ้าน ประชุมประจ าเดือน อสม. สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไปคือ จัดท าแนวทางติดตามส าหรับ อสม. สร้างรูปแบบ
การแจ้งเตือนที่หลากกลายขึ้น เช่น สร้าง Line group ส าหรับผู้ปกครองเพ่ือรับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง  

9. บทเรียนที่ได้รับ 
 1. จัดท าแนวทางติดตามส าหรับ อสม. 
 2. สร้างรูปแบบการแจ้งเตือนที่หลากกลายขึ้น เช่น สร้าง Line group ส าหรับผู้ปกครองเพ่ือรับ
ข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โดยตรง 

10. เอกสารอ้างอิง  
1. ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.ต าราวัคซีนและการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคปี 2556.พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา;2558 
2. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน).วัคซีนพ้ืนฐาน (EPI program). [อินเตอร์เน็ต].

[เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2561]; เข้าถึงได้จาก http://nvi.go.th/index.php 
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