
บทคัดย�อผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) 
 
1. ช่ือผลงาน/โครงการพัฒนา : เด็กน�อยสุขภาพดีได�รับวัคซีนครบตามเกณฑ� 
 
2. คําสําคัญ : เด็กอายุ 0- 1 ป! ได�รับวัคซีนDTP HB3 และวัคซีน MMR ครบตามเกณฑ� เพ่ือป/องกัน
ไม1ให�เกิดโรคท่ีสามารถป/องกันด�วยวัคซีน  
 
3. สรุปผลงานโดยย�อ : ในโครงการ “เด็กน�อยสุขภาพดีได�รับวัคซีนครบตามเกณฑ�” ได�จัดกิจกรรม
ในการฉีดวัคซีนเด็กพร�อมกับให�ของขวัญเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�กับเด็กท่ีมารับวัคซีนท้ังในชุมชนและมา
รับบริการในสถานบริการ โดยมีผลลัพธ�คือ วัคซีน DTP HB3 ในป!งบ 2554 เด็กอายุ 0-1 ป!ท้ังหมด
60 คน ได�รับวัคซีนDTP HB3 จํานวน 40 คน คิดเปGนร�อยละ66.66  ในป!งบ 2555 เด็กอายุ 0-1 
ป!ท้ังหมด50 คน ได�รับวัคซีนDTP HB3 จํานวน 30 คน คิดเปGนร�อยละ60.00 ในป!งบ 2556 เด็ก
อายุ 0-1 ป!ท้ังหมด 42 คน ได�รับวัคซีนDTP HB3 จํานวน 34 คน คิดเปGนร�อยละ 80.95 ในส1วน
วัคซีน  MMR ในป!งบ2554  เด็กอายุ 0-1 ป!ท้ังหมด 60 คน ได�รับวัคซีน MMR  จํานวน 33 คน 
คิดเปGนร�อยละ55.0 ในป!งบ2555  เด็กอายุ 0-1 ป!ท้ังหมด 50 คน ได�รับวัคซีน MMR  จํานวน 20 
คน คิดเปGนร�อยละ40.0 ในป!งบ2556  เด็กอายุ 0-1 ป!ท้ังหมด 42 คน ได�รับวัคซีน MMR  จํานวน 
30 คน คิดเปGนร�อยละ71.42   
 
4. ช่ือและท่ีอยู�องค.กร : ศูนย�สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลแม�ลาน อําเภอแม�ลาน จังหวัดป�ตตานี 
 
5. สมาชิกทีม : นางสาวรูซีละห! ขามิจะ ตําแหน�ง  เจ$าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 
6. เป4าหมาย : เด็กอายุ 0 - 1 ป!ในเขตรับผิดชอบของ PCU ท้ังหมด 
 
7. ป7ญหาและสาเหตุโดยย�อ : เนื่องจากในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ PCU.หมู1ท่ี 4 ,5 ,6 ตําบลม1วง
เต้ีย และหมู1ท่ี 6 ตําบลแม1ลาน ซ่ึงรับผิดชอบดูแลประชากรในเขตท้ังหมด 3,233 คน ในกลุ1มเด็ก0-
5 ป! ท้ังหมด 370 คน  มีปQญหาเรื่องการได�รับวัคซีนไม1ครบตามเกณฑ�ในเด็กอายุ 0-5 ป! ซ่ึงมีปQญหา
อุปสรรคท่ีพบในการดําเนินงานสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรค ดังนี้      

-เด็กจะไปๆมาๆและติดตามพ1อแม1ไปทํางานนอกพ้ืนท่ีกลับมาช1วงเทศกาลทําให�ติดตามไม1ได� 
-ผู�ปกครองไม1ยินยอมให�ลูกฉีดวัคซีน เพราะยังมีความเชื่ออยู1ว1ากลัวลูกจะเปGนไข�และเดินไม1ได� 
-ผู�ปกครองไม1เห็นความสําคัญของการได�รับวัคซีนและมักจะเปรียบเทียบกับคนเม่ือก1อนว1า

ไม1ได�รับวัคซีนไม1เห็นเปGนโรคอะไร 
-เจ�าหน�าท่ีขาดการติดตามต1อเนื่องเม่ือผู�ปกครองไม1ยินยอมให�ลูกฉีดวัคซีน 
-เจ�าหน�าท่ีไม1มีทักษะในการพูดโน�มน�าวถึงข�อดีของการฉีดวัคซีนให�แก1ผู�ปกครองหรือญาติเข�าใจ 
-เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขท่ีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู1บ�าน ขาดการติดตามอย1าง

ต1อเนื่องในเด็กท่ีฉีดวัคซีนไม1ครบตามเกณฑ� 
-กํานัน ผู�ใหญ1บ�าน ผู�นําชุมชนไม1เห็นความสําคัญต1อการฉีดวัคซีนและเม่ือเจ�าหน�าท่ีประสาน

ไม1ค1อยให�ความร1วมมือ 
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แนวทางในการแก;ไขงานสร;างเสริมภูมิคุ;มกันโรค  
1.ในกรณีไปต1างถ่ิน เม่ือเด็กกลับมาบ�าน ให� อสม นําสมุดสีชมพูของเด็กมาให� จนท.เพ่ือท่ีจะ 

ได�ลงข�อมูลความครอบคลุมเม่ือไปรับบริการท่ีอ่ืนมาแล�ว ถ�าเด็กไม1ได�รับการฉีดวัคซีน จนท จะลง
ติดตามเพ่ือฉีดวัคซีน ให�ครบช1วงเข็มท่ีขาดหายไป 

2.ในกลุ1มท่ีผู�ปกครองไม1ยินยอมให�ลูกฉีดวัคซีนทางเจ�าหน�าท่ีจะให�ผู�ปกครองเซ็นต�ชื่อไม1
ยินยอมพร�อมท้ังรายงานให�ทีม ควบคุมโรคเข�มแข็งระดับอําเภอทราบ 

3.ให�ความรู�เรื่องวัคซีนก1อนจะฉีดวัคซีนพร�อมกับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 
เพ่ือทราบข�อมูลและคลายความวิตกกังวล 

4.ให�ชุดของขวัญเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�ผู�ปกครองและเด็กท่ีมาฉีดวัคซีน 
 
8. กิจกรรมการพัฒนา :  

1.กระบวนการในการติดตามวัคซีนจะแบ�ง 2 ส�วน 
   1.1 การติดตามเด็กท่ีขาดนัดการฉีดวัคซีนในคลินิก wcc จะมีแนวทางดังนี้ 
   1.2 นํารายชื่อเด็กท่ีขาดนัดในคลินิก wcc เพ่ือจะลงติดตามฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ี 
   1.3 ประสานงานกับ อสม. ในพ้ืนท่ีท่ีจะลงติดตามฉีดวัคซีน โดยจะลงทุกวันพุธ ตอนบ1ายg

เม่ือบริการวัคซีนให�ตรงกับวันคลินิก 
   1.4 เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามฉีดวัคซีนในรายท่ีขาดนัดท่ีบ�านเด็ก 
   1.5 ให�ความรู�เรื่องวัคซีนพร�อมกับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 
   1.6 หลังจากฉีดวัคซีนภายใน 2-3 วัน เจ�าหน�าท่ีจะลงติดตามประเมินผลหลังฉีดวัคซีน 

หรือโทรประสานผู�ปกครองหรืออสม เพ่ือสอบถามอาการหลังฉีดวัคซีน 
2.การติดตามเด็กท่ีไม�ได;รับวัคซีนครบตามเกณฑ. 
   2.1 นํารายชื่อเด็กท่ีไม1ได�รับวัคซีนครบตามเกณฑ� 
   2.2 ประสานงานกับ อสม. ในพ้ืนท่ีท่ีจะลงติดตามฉีดวัคซีน โดยจนท.จะลงฉีดวัคซีนตาม

จุดต1างๆเปGนกลุ1มท่ี อสม.นัดกับผู�ปกครองเด็ก เพ่ือสะดวกในการฉีดวัคซีนและการเตรียมอุปกรณ� 
   2.3 เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามฉีดวัคซีน ตามจุด ท่ีอสม. นัดและในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
   2.4 ให�ความรู�เรื่องวัคซีนพร�อมกับคําแนะนําในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 
   2.5 หลังจากฉีกวัคซีนภายใน 2-3 วัน เจ�าหน�าท่ีจะลงติดตามประเมินผลหลังฉีดวัคซีน 

หรือโทรประสานผู�ปกครองหรืออสม เพ่ือสอบถามอาการหลังฉีดวัคซีน 
 
9. การวัดผลและผลของการเปล่ียนแปลง : จากการดําเนินโครงการเด็กน�อยสุขภาพดีได�รับวัคซีน
ครบตามเกณฑ� ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 กราฟแผนภูมิการดําเนินงานเด็กน;อยสุขภาพดีได;รับวัคซีนครบตามเกณฑ. 
10. บทเรียนท่ีได;รับ : ในป!งบประมาณ 2556 ได�มีการจัดทําโครงการส1งเสริมการรับวัคซีนในเด็ก
อายุ 0-5 ป! มีรางวัลแรงจูงใจให�กับเด็กท่ีมารับบริการฉีดวัคซีน ซ่ึงผู�ปกครองให�ความร1วมมือพาบุตร
มาฉีดวัคซีนท้ังในสถานบริการและในชุมชนมากข้ึน 
 
11. การติดต�อกับทีมงาน : ศูนย�สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลแม�ลาน อําเภอแม�ลาน จังหวัดป�ตตานี        
1.นางสาวรูซีละห� ขามิจะ ตําแหน1ง  เจ�าพนักงานสาธารณสุขชุมชน Email : 
la_mea@hotmail.com  เบอร�โทรศัพท� 087-3900-965  

 
 


