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ผลงาน นวัตกรรม/วิจัย
เรื่อง การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของ
เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าชัน
อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
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การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าชัน
อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
หลักการและเหตุผล
วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรดูแลสุขภำพซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่ำงๆ แต่ยัง
มีบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำนของประเทศ ปัจจุ บันกระทรวงสำธำรณสุขโดยสำนัก
นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ (สนย.) กำหนดให้ ส ถำนบริก ำรจัด เก็บ ข้อ มูล กำรให้ บ ริกำรวัค ซีน เป็ นรำยบุ คคล
(individual record) ในรูปแบบฐำนข้อมูลสุขภำพระดับปฐมภูมิและกำหนดให้มีกำรส่งฐำนข้อมูลไปรวบรวมที่
คลังข้อมูล สุ ขภำพระดับ จั งหวัด เพื่ อรวบรวมเป็นคลังข้อมูล สุ ขภำพระดับ ประเทศ ดังนั้น สถำนบริกำรจึง
จำเป็นต้องมีกำรบันทึกข้อมูลกำรให้บริกำรวัคซีนทุกครั้ง ให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งจัดทำรำยงำนควำม
ครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบรำยงวด (ทุก 3 เดือน) เป็นรำยตำบล/เทศบำล ทะเบียน
ติดตำมกำรได้รับวัคซีนของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่มีอยู่ ได้แก่ แบบ 0119 รบ.1.ก/3 แบบบัญชีกลุ่มอำยุ
สมุดเบอร์ 2 หรือทะเบียนที่จัดทำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีรำยละเอียดที่สำคัญคือ ชื่อเด็ก ที่อยู่ วันเดือน
ปีเกิด วันที่ได้รับวัคซีน ชนิดต่ำงๆ ครั้งที่ได้รับวัคซีน ตำมกำหนดกำรให้วัคซีน แล้วบันทึกวันที่เด็กได้รับวัคซีน
ครั้งที่ได้รับวัคซีน โดยไม่คำนึงว่ำเด็กจะได้รับวัคซีนนี้จำกสถำนบริกำรใดก็ตำม (สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม
ควบคุมโรค 2556) จำกข้อมูลของสำนักงำนพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพอัตรำป่วยด้วยโรคที่สำมำรถ
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สถิติ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554 อัตรำป่วยต่อแสนประชำกร จำแนกสถิติตำมโรคดังนี้ โรค
หัด (Measles) 6.20, 12.32, 9.57, 4.05 และ 4.93 ตำมลำดับ โรคคอตีบ (Diphtheria) 0.01, 0.01,
0.02, 0.12 และ 0.04 ตำมล ำดั บ โรคไอกรน (Pertussis) 0.0 4, 0.03, 0.04, 0.01 และ 0.02
ตำมลำดับ โรคไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus) 6.94, 8.39,8.4, 9.23 และ 9.93 ตำมลำดับ จำก
สถิติกำรระบำดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนยังคงมีควำมรุนแรงถึงแม้ว่ำจะมีกำรรณรงค์ให้วัคซีนสร้ำงเสริม
ภู มิ คุ้ ม กั น โรคอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งก็ ต ำม ควำมครอบคลุ ม ของวั ค ซี น เป็ น เกณฑ์ ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง
ควำมก้ำวหน้ำของงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อมั่นใจว่ำกลุ่มเป้ำหมำยได้รับวัคซีนตำมเกณฑ์และสำมำรถ
ป้องกันโรคได้อย่ำงทั่วถึง ข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าชัน เกี่ยวกับความครอบคลุมวัคซีนที่
ผ่านมา ปี 2559-2560 จาแนกตามชนิดของวัคซีนดังนี้ BCG ร้อยละ ๘๙.๘๘, DTP+Hb1,2,3 ร้อยละ ๙๐.๔๙
, IPV ร้อยละ ๘๙.๗๖ , MMR ร้อยละ ๘๘.๑๙, JE ร้อยละ ๖๑.๙๕ , OPV ร้อยละ ๘๙.๗๖ , DTP ร้อยละ
๘๙.๗๖ ตามลาดับ ซึ่งยังเป็น ปัญหำและยังไม่ครอบคลุมตำมตัวชี้วัดของวัคซีนที่ต้องได้รับควำมครอบคลุม
อย่ำงน้อยร้อยละ 90 นอกจำกนี้กำรที่ผู้ปกครองไม่ตระหนัก ไม่สนใจที่จะนำบุตรหลำนไปฉีดวัคซีนตำมช่วง
อำยุ กำรที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงำนข้ำงนอกเนื่องจำกเป็นชุมชนชนบททำให้ต้องทิ้งบุตรหลำนให้ผู้สูงอำยุ
เลี้ยงที่บ้ำน ซึ่งผู้สูงอำยุบำงรำยก็อ่ำนหนังสือไม่ออก ทำให้ไม่สำมำรถที่จะรู้เรื่ องกำรรับวัคซีนของเด็ก ส่งผลให้
เด็กไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนตำมช่วงอำยุ ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนจึงน้อยตำมมำ
ผู้ศึกษำในฐำนะที่เป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่ในพื้นที่จึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเรื่องกำรประเมิน
ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนพื้นฐำน (EPI) ในกลุ่มเด็กอำยุแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลป่ ำชัน อำเภอพลั บ พลำชัย จั งหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจำกสถำนกำรณ์ และสภำพปัญ หำภำวะสุ ขภำพของ
ประชำชนในกลุ่มอำยุดังกล่ำว เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปัญหำที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่ที่สะท้อนให้บุคลำกร
สำธำรณสุขได้ให้ควำมช่ วยเหลือในกำรแก้ปัญหำ รวมทั้งกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงเหมำะสมภำยใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ จำกควำมสำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำดังที่
ได้กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้กำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคนั้น ไม่เพียงแต่ให้ควำมสำคัญในกำรจัดหำ
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วัคซีนให้เพียงพอ กำรจัดบริกำรที่มีคุณภำพเท่ำนั้น แต่ควรคำนึงถึงควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนของ
กลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมตำมช่วงอำยุ ได้วัคซีนครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด สิ่งสุดท้ำยที่มีควำมสำคัญในกำร
ดำเนิน งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคหลั งจำกกำรให้ บริกำรแล้ ว คือ กำรบันทึกจัดเก็บข้อมูล รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน นอกจำกนี้ยังเป็นรำยงำนที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อหน่วยงำนเพื่อใช้ในกำรติดตำมกำกับงำนใน
ระดับอำเภอ/จังหวัด และยังเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในกำรตรวจสอบควำมประวัติวัคซีน ดูควำม
ครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละรำยที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อใช้ติดตำมให้วัคซีนแก่เด็กที่ยัง
ได้รับไม่ครบ ประโยชน์จำกกำรศึกษำในครั้งนี้คือประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น เป็น
กำรพัฒนำงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภำพแก่หน่วยงำนต่อไป
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขในกลุ่มเด็กอำยุ
แรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษำถึงสำเหตุหลักของกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขไม่ ครบตำมเกณฑ์
ที่กำหนดในกลุ่มเด็กอำยุแรกเกิดถึง 5 ปี ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลับพลำชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
3. ทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ วัคซีนเด็ก 0-5 ปี
การฉีดวัคซีนคืออะไร
การฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง เชื้อวัคซีนผลิตจาก
เชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียที่อ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบอื่นของเชื้อเหล่านั้น ตัวของวัคซีนเองก่อให้เกิด
อาการน้อยมาก แต่หากจะทาการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย ซึ่งนั่นจะป้องกัน หรือช่วยลดความเสี่ยงของเด็ก
ที่อาจป่วยเป็นโรคที่ทาการฉีดวัคซีนนั้นๆวัคซีนนั้นได้ชื่อมาจาก วัคซีนโรคฝีดาษ ซึ่งหมอชาวอังกฤษ แอดวารด์
เจนเนอร์ ได้ระบุไว้ว่าสามารถป้องกันโรคฝีดาษได้ ในปี 1796ไม่มีโรคติดต่อใดที่ร้ายแรงเท่ากับโรคฝีดาษที่เกิด
ขึ้นกับชนชาติไอซ์แลนด์ และมันก็เกือบจะล้างเผ่าพันธุ์ของชนชาติในศตวรรษก่อนหน้านี้ คนไอซ์แลนด์ถือเป็น
ชนชาติต้นๆ ที่เริ่มการให้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ โดยทางสาธารณสุขของประเทศเดนมารก์เป็นผู้อนุมัติในปี
1802เจนเนอร์ ได้กล่าวไว้ว่าเราสามารถกาจัดโรคฝีดาษให้หายไปจากโลกนี้ได้ โดยการฉีดวัคซีน และนั่นก็ใช้
เวลานานถึง 200 ปีในการบรรลุจุดประสงค์ การฉีดวัคซีนให้โรคติดต่อร้ายแรงชนิดนี้เริ่มลดลงและหยุดให้วัคซีน
ใน ทศวรรษที่แปด ศตวรรษที่ยี่สิบ
เหตุใดจึงต้องฉีดวัคซีน
จุดประสงค์ในการฉีดวัคซีน นั้ น เพื่อป้ องกันโรคติดต่อร้ายแรง โดยเฉพาะกับเด็ก การฉีดวัคซีนนั้ น
ขัดขวางการแพร่ระบาด และลดผลกระทบที่ร้ายแรงของโรคติดต่อ ในบางกรณีอาจจะกาจัดโรคได้หมด โรคใน
เด็กหลายโรค เช่น หัด คอตีบ ไอกรน และโปลิโอ ในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้ว โรคเหล่านี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยของ
การเสียชีวิตของเด็กอ่อนในศตวรรษที่ 19 ถึง ต้นศตวรรษที่ 20จากประสบการณ์ของประเทศยุโรปตะวันออก
บ่งชี้ว่า โรคเหล่านี้อาจกลับมาอีกได้หากว่าไม่ให้ความใส่ใจในการฉีดวัคซีนเด็ก
การฉีดวัคซีนมีประโยชน์อย่างไร
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนคือส่งผลในการป้องกันตัวของเด็กเอง และอีกหนึ่งประโยชน์คือเมื่อเด็ก
ได้รับวัคซีนโรคนั้นๆแล้วโรคนั้นจะไม่ติดต่อไปยังเด็กคนอื่น เพราะฉะนั้นแล้วการฉีดวัคซีนจึงเป็นการเสริมสร้าง
พิเศษ ที่ไม่มีสิ่ งใดเทียบได้ในการป้ องกันโรค และเพื่อที่จะทาให้ ประสบความสาเร็จจะต้องให้ การฉีดวัคซีน
โดยทั่วไปให้ เป็นไปโดยทั่วถึง ชนชาติไอซ์แลนด์นั้นให้วัคซีนยังไม่ทั่วถึงพอเมื่อครั้งที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ
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ในต้นของศตวรรษที่ 19 และนั่นทาให้โรคฝีดาษได้ระบาดขึ้นอีกครั้งล่าสุด ในปี 1839 แต่ความเสียหายน้อย
กว่าก่อนหน้านี้ ทางกรมอนามัยโลกได้ยืนยันว่าไม่มีการเสริมสร้างใดที่มีประสิทธิภาพเท่ากับการฉีดวัคซีน
เหตุใดจึงไม่สามารถฉีดวัคซีนให้แก่เด็กได้
เหตุใดจึงไม่สามารถฉีดวัคซีนให้แก่เด็กได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลที่สถานีอนามัย เด็กนั้นป่วย
ด้วยเหตุผลใดๆ หรือว่ามีไข้ (ปกติจะต้องรอให้เด็กหายดีแล้วจึงจะฉีดวัคซีนให้ได้) เด็กได้รับอาการข้างเคียง
หรือ ผลกระทบที่เกี่ยวกับวัคซีนที่ได้รับก่อนนี้ เด็กได้รับอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากรับประทานไข่
วัคซีนที่ให้ในประเทศไทย ได้แก่
โรคคอตีบ (Diphteria)
โรคคอตีบเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อาการส่วนใหญ่ คือคออักเสบอย่างรุนแรงและมีสะเก็ด และ
โรคนี้อาจเป็นอันตรายมาก และทาให้เสียชีวิตได้ แบคทีเรียจะสร้างสารพิษแล้วส่งออกไปยังกระแสเลือด พิษนี้
ทาลายเนื้อเยื่อ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ยาแก้อักเสบนั้นสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ แต่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบ
ของพิษได้ ฉะนั้ นการฉีดวัคซีน จึ งเป็น สิ่งเดียวที่จะป้องกันโรคนี้ได้ โรคคอตีบนั้นพบไม่บ่อยแล้ วในปัจจุบัน
เพราะว่ามีการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
โรคบาดทะยัก (Tatanus)
โรคบาดทะยักเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีทั่วไปตามธรรมชาติ เช่นตามพื้นดิน และมูลสัตว์ง่ายต่อการติด
ต่อเมื่อสิ่งสกปรกเข้าไปในแผล แบคทีเรียสร้างพิษ และมีผลทาให้กล้ามเนื้อรัดและแข็งตัว หากไม่ได้รับการ
รักษา อาจเสียชีวิตได้ แต่หากต้านเชื้อทันเวลาก็สามารถรักษาได้ แต่การป้องกันที่แน่นอนที่สุดคือการฉีดวัคซีน
โรคไอกรน (Pertussis)
โรคไอกรนเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ แบคทีเรียนั้นติดต่อโดยง่ายดาย ระหว่างคนต่อคนโดย
ละอองไอ อาการเริ่มต้นคือมีหวัดเล็กน้อย จากนั้นจะไอมากขึ้น มีเสมหะ และอาการไออย่า งหนัก โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืน โรคนี้นั้นยากต่อการรักษาและใช้เวลานาน และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของเด็กอ่อนได้ เด็ก
จะมีอาการไอพร้อมเสียงหืด ยาแก้อักเสบให้ผลน้อยมาก นอกจากว่าให้ตั้งแต่เริ่มอาการ การฉีดวัคซีนจะช่วย
ป้องกันได้และสาคัญมาก คือให้วัคซีนตั้งแต่ยังเล็กเพราะโรคนี้อันตรายที่สุดสาหรับเด็กอ่อน
โรคโปลิโอ (Polio)
โรคโปลิโอ หรือโรคแขนขาลีบ เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้โดย สิ่งปฏิกูลอาหาร และน้า
อาจรวมไปถึงละอองไอด้วย อาการของโรค อาจมีเพียงเล็กน้อย หรืออาจร้ายแรงเนื่องจากอาการอัมพาตจน
อาจถึงชีวิตได้ ไม่มียาประเภทใดที่รักษาโรคนี้ได้ การฉีดวัคซีนนั้นให้ประสิทธิภาพที่ดี และใกล้ที่จะกาจัดโรคนี้
ให้หมดไปจากโลกได้
โรคหัด (Marbilli,measles)
โรคหั ดเกิ ดจากเชื้อ ไวรั ส และแพร่เชื้อโดยง่ายระหว่างคนต่ อคนโดยละอองไอ อาการของโรคนั้ น
แตกต่างกันออกไป โรคนี้นั้นอันตรายและอาจเสียชีวิตได้ 10% ของผู้ติดเชื้อได้รับผลข้างเคียงที่ร้ายแรง เช่น
สมองอักเสบ หรือ ปอดบวม การฉีดการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันที่ดี
โรคคางทูม (Parotitis epidemica,mumps)
โรคคางทู ม เกิด จากเชื้อ ไวรั ส ส่ ว นใหญ่ แล้ ว อาการไม่ร้ายแรง แต่อาจมี อาการข้างเคี ยงที่ อัน ตราย
อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ สมองอักเสบ ส่วนอาการข้างเคียงอื่นๆ คือ หูหนวกและ ถุงอัณฑะอักเสบซึ่งส่งผลให้
เป็นหมันได้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ไห้ผลเป็นอย่างดี
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
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โรคหัดเยอรมันเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มีอาการร้ายแรงในเด็ก แต่หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้ ออาจทาให้
ทารกในครรภ์ได้รับอันตรายได้ ซึ่งอาจทาให้ทารกหูหนวก ตาบอด ร่างกายผิดปกติ การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์
หรือทารกอาจเสียชีวิตได้ การให้วัคซีนกับทุกคนในประเทศจึงเป็นการลดการระบาดของโรคหัดเยอรมัน และ
ป้องกันการติดเชื้อของหญิงมีครรภ์
ควรกังวลกับผลกระทบของการให้วัคซีนหรือไม่
วัคซีนป้องกันโรคไอกรน คอตีบ บาดทะยัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดบีและโปลิโอ
อำกำรข้ำงเคียงของวัคซีนนี้ส่วนมำกแล้วมีอำกำรไม่ร้ำยแรง และจะหำยไปเองในสองถึงสำมวัน อำจมี
ไข้เล็กน้อย หงุดหงิดและไม่สบำยตัว หลังจำกที่ได้รับวัคซีน 4-6 ชั่วโมง อำกำรข้ำงเคียงเหล่ำนี้ปกติแล้ว จะ
หำยไปหลังจำกหนึ่งวันอำจมีอำกำรบวมและแดงบริเวณที่ฉีดยำ และจะทำให้เด็กรู้สึกเจ็บอยู่สักระยะ แล้วยัง
อำจมีตุ่มแข็งบริเวณที่ฉีดยำ ซึ่งจะค่อยๆหำยไปเอง
วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
อำกำรข้ำงเคียงส่ วนมำกนั้ นไม่ร้ำยแรง ประมำณ 10% ของเด็ก อำจมีไข้และผดผื่นหลังจำกได้รับ
วัคซีนแล้ว 5- 12 วัน และเด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ป่วยหนัก และอีก10% จะมีอำกำรแดง ปวดและบวมบริเวณที่
ฉีดยำ อำกำรต่ำงๆเหล่ำนี้จะหำยไปในไม่กี่วัน
วัคซีนป้องกันโรคไอกรน คอตีบ และบาดทะยัก
อำกำรข้ำงเคียงส่วนใหญ่แล้วไม่ร้ำยแรง อำจมีไข้เล็กน้อย หงุดหงิดและไม่สบำยตัว หลังจำกได้รับ
วัคซีนประมำน 4-6 ชั่วโมง ปกติแล้วจะหำยภำยในหนึ่งวัน อำกำรบวม และแดงอำจเกิดขึ้นบริเวณที่ฉีดยำซึ่ง
ทำให้เด็กรู้สึกไม่สบำยตัวอยู่สักระยะ อำจมีตุ่มแข็งบริเวณที่ฉีดยาซึ่งจะค่อยๆหายไปเอง
วัคซีนไข้สมองอักเสบ (Japaness encephalitis)
วัคซีนไข้สมองอักเสบ หรือ วัคซีน JE (Japanese Encephalitis Vaccine) เป็นวัคซีนที่ฉีดให้แก่เด็ก
อำยุตั้งแต่ 1 ปี ครึ่ง – 2 ปี เพื่อให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิคุ้มเฉพำะต่อกำรเกิดโรคไข้สมองอักเสบโรคไข้สมองอักเสบ
เกิดจำกเชื้อไวรัส Japanese encephalitis virus, JEV โดยมียุงเป็นพำหะนำเชื้อที่สำคัญ เป็นโรคที่เกิดมำกใน
เด็ก และเกิดมำกในคนเอเชีย เป็นโรคที่ไม่แสดงอำกำร แต่จะแสดงอำกำรเมื่อเชื้อออกฤทธิ์มำกแล้ว โดยเชื้อจะ
ฟักตัวหลังกำรได้รับเชื้อประมำณ 1-2 อำทิตย์ โรคนี้ หำกเป็นแล้วจะไม่มียำรักษำ ผู้ที่เป็นจึงมักเสี่ ยงต่อกำร
ตำย และภำวะสมองพิกำรได้สูง แต่สำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรฉีดวัคซีน
วัคซีนไข้สมองอักเสบสำมำรถผลิตได้จำกเชื้อไวรัส JEV 2 แบบ คือ เชื้อไวรัสที่ตำยแล้ว และเชื้อไวรัสที่
มีชีวิตหลังทำให้อ่อนฤทธิ์ เมื่อฉีดเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้ว วัคซีนนี้จะกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภู มิคุ้มกันเฉพำะต่อเชื้อ
ไวรัส JEV ทำให้ร่ำงกำยไม่เกิดโรคหลังกำรติดเชื้อตำมธรรมชำติ
๓.๒ วิธีการดูแลเด็กหลังจากได้รับวัคซีน
ควรทาอย่างไรหากบุตรของท่านมีไข้
ปกติแล้วหำกว่ำเด็กมีไข้ แพทย์และพยำบำลจะแนะนำให้ยำพำรำเซตำมอนขนำดสำหรับเด็กเพื่อที่จะ
ลดไข้ และจะทำกำรให้ ซ้ำใน 4-6 ชั่วโมง หรือตำมควำมจำเป็น แต่หำกว่ำเด็กมีไข้นำนกว่ำหนึ่งวัน หรือว่ำมี
อำกำรอื่นร่วมด้วย ควรขอคำปรึกษำจำกแพทย์
บริเวณที่ฉีดยาควรเป็นอย่างไร
บำงครั้งอำจมีอำกำรบวมหรือแดงบริเวณที่ฉีดยำ และนั่นคืออำกำรปกติแล้วส่วนใหญ่จะหำยไปเอง แต่
หำกคุณมีควำมกังวลในเรื่องนี้ ให้ปรึกษำแพทย์หรือพยำบำลที่สถำนีอนำมัย
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เมื่อไรจึงควรไปพบแพทย์
หำกว่ำคุณมีควำมกังวลใดๆ คุณสำมำรถติดต่อกับแพทย์หรือพยำบำลได้ หำกบุตรของท่ำนมีไข้สูง ร้อง
ให้ผิดปกติ หรือว่ำมีอำกำรชัก ควรติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดควำมปลอดภัยและผลข้ำงเคียงของวัคซีน
คาแนะนาเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน
1. วัคซีนบำงชนิดจำเป็นต้องได้รับมำกกว่ำ 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ร่ำงกำยสร้ำงภูมิต้ำนทำนได้สูงเพียงพอใน
ระดับที่สำมำรถป้องกันโรคได้ ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรพำบุตรหลำนไปรับวัคซีนตำมกำหนดนัดทุกครั้ง
2. เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น หวัด ไอ หรือไข้ต่ำสำมำรถรับวัคซีนได้
3. หลังได้รับวัคซีนบำงชนิด เด็กอำจตัวร้อน เป็นไข้ซึ่งจะหำยได้ในเวลำอันสั้น ให้เช็ดตัว ดื่มน้ำมำกๆ และให้ยำ
ลดไข้ตำมคำแนะนำของแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข
4. ถ้ำเด็กเคยมีประวัติแพ้ยำ หรือเคยมีอำกำรรุนแรงหลังได้รับวัคซีน เช่น ชัก ไข้สูงมำก โปรดแจ้งแพทย์
หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ก่อนรับวัคซีนด้วย
5. แผลที่เกิดจำกกำรรับวัคซีนป้องกันวัณโรค อำจเป็นฝีขนำดเล็ก อยู่ได้นำน 3 - 4 สัปดำห์ไม่จำเป็นต้องใส่ยำ
หรือปิดแผล เพียงใช้สำลีสะอำดชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วเช็ดรอบๆ แผล
4. เป้าหมาย
กลุ่มเด็กอำยุแรกเกิดถึง 5 ปี ที่อำศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน
อำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้ำนมีจำนวนเด็กทั้งหมด ๔๕๕ คน กำรกำหนดขนำด
กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้วิธีสุ่มสำรวจโดยกำรแบ่งเป็น กลุ่ม (Cluster Sampling Technique) แบบ 30 Cluster
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำ ระหว่ำงเดือน ตุลำคม พ.ศ. 255๘ ถึง เดือน กันยำยน พ.ศ.255๙
5.พื้นที่ดาเนินการ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์
6.วิธีการดาเนินงาน
ผู้ศึกษำได้ดำเนินกำรศึกษำขั้นตอนกำรศึกษำดังนี้
6.1 รูปแบบการศึกษา
กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณำ (Descriptive Statistics) เพื่อทำกำรศึกษำเรื่องประเมินควำม
ครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนขั้น พื้นฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจึงนำมำจัดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรจำแนกตำมกลุ่มช่วงอำยุ โดย
วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) กำรคำนวณหำกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้ เนื่องจำกแต่
ละกลุ่มมีจำนวนไม่เท่ำกัน จึงทำกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ์หำสัดส่วนประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ดังตำรำง
ตำรำง 1 จำนวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปีที่เป็นเป้ำหมำยจำแนกตำมกลุ่มอำยุ
จำแนกช่วงอำยุ
จำนวนเด็กทั้งหมด จำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
จำนวนตัวอย่ำง
(คน)
(คน)
(สัดส่วนร้อยละ)
เด็กอำยุต่ำกว่ำ-1 ปี
62
๓๒
๕๑.๖๐
เด็กอำยุ 1-2 ปี
97
๕๘
๕๙.๗๙
เด็กอำยุ 2-3 ปี
84
๔๘
๕๗.๑๔
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เด็กอำยุ 3-4 ปี
95
๕๐
เด็กอำยุ 4-5 ปี
11๗
๖๒
รวม
๔๕๕
๒๕๐
ที่มา: ฐำนข้อมูล HOS xp.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน 25๖๐

๕๒.๖๓
๕๒.๙๙
๕๔.๙๕

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสัมภำษณ์ มีโครงสร้ำงที่สร้ำงขึ้นเอง โดยปรับปรุงจำกสมุดบันทึกสุขภำพแม่
และเด็ก และแบบสัมภำษณ์ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขสร้ำงขึ้น ใช้เก็บข้อมูลจำกผู้ปกครองเด็ก
แรกเกิดถึง 5 ปี ในเขตรับผิดชอบโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบสัมภำษณ์ ประกอบด้วยทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก จำนวน 3 ข้อ
1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก จำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ของเด็กที่มีอายุแรกเกิดถึง 5 ปี ตรวจสอบ
จากสมุดบันทึกการได้รับวัคซีนของเด็ก
มีจำนวน 12 ข้อ เป็ นแบบคาถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นคาถามที่ผู้ สัมภาษณ์ มี
แนวคาตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบจากคาตอบที่กาหนดไว้เท่านั้นและเป็นข้อควำมที่ถูกต้องที่สุด และดูจำกสมุด
สีชมพูจำนวน 210 เล่ม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสาเหตุของการได้รับวัคซีนพื้นฐานไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวน 1 ข้อ
มี จ ำนวน ๑ ข้ อ ใหญ่ และแบ่ งเป็ น ๙ ข้ อ ย่ อ ย เป็ น แบบ ค าถามปลายปิ ด (Close Ended
Question) เป็นคาถามที่ผู้สัมภาษณ์มีแนวคาตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบจากคาตอบที่กาหนดไว้ เพียงข้อเดียว
เท่านั้น จำกกำรสอบถำมผู้ปกครองจำนวน 64 คน
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษำทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินกำรเป็นขั้นตอนดังนี้
1.ผู้ศึกษำทำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และขอควำมร่วมมือจำกผู้รับผิดชอบงำนสร้ำง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในกำรสัมภำษณ์
2.ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ขั้ น ตอน กำรรวบรวมข้ อ มู ล แก่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง และขอควำมร่ ว มมื อ ในกำร
ทำกำรศึกษำ
3.นำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำมให้ครบถ้วน
4.นาแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและนาผลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
8. การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้คานึงถึงจรรยาบรรณผู้ศึกษาและ
ให้ การพิ ทักษ์ สิ ทธิ์กลุ่ ม ตัวอย่ างที่ ได้ให้ ข้อมูล กลุ่ ม ตัวอย่างจะได้รับการชี้ แจงวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วิธีการเก็บข้อมูล และประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับจากการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ์
ของกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถยุติการให้ข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลต่อผู้ศึกษา
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และกลุ่มตัวอย่างจะไม่สู ญเสียผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้นและข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลั บ ไม่ น ามาเปิ ด เผยชื่ อ และจะน าผลประเมิ น ที่ ได้ ส รุ ป ออกมาเป็ น ภาพรวมเพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
9. การวิเคราะห์ข้อมูล
กำรศึ ก ษำในครั้ ง นี้ เป็ น กำรศึ ก ษำเชิ ง พรรณนำ (Descriptive Statistics) เพื่ อ ท ำกำรศึ ก ษำเรื่ อ ง
ประเมิ น ควำมครอบคลุ ม กำรได้ รั บ วั ค ซี น ขั้ น พื้ น ฐำนของกระทรวงสำธำรณสุ ข ในเด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง 5 ปี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลับพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 255๙ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
กำรใช้แบบสัมภำษณ์ และตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
10. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ จำนวนและร้อยละ
11. ผลการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของเด็ก 0-5 ปี
2. ลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
3. ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนตำมเกณฑ์
4. สำเหตุที่เด็ก 0-5 ปีได้รับวัคซีนไม่ครบตำมเกณฑ์
๑. ลักษณะทั่วไปของเด็ก 0-5 ปี
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เด็กส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่ 1 คิด
เป็นร้อยละ 50.50 รองลงมำเป็นบุตรคนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 31.90 น้อยที่สุดคือเป็นบุตรคนที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 โดยควำมสัมพันธ์ของผู้ให้ข้อมูลเด็กส่วนใหญ่บิดำ/มำรดำ คิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมำคือ
ปู่ย่ำ/ตำยำย คิดเป็นร้อยละ 21.9 (ต้องมีสมุดเท่ำนั้น) โดยอำยุของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีช่วงอำยุระหว่ำง 20 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมำมีช่วงอำยุระหว่ำง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.9 ช่วงอำยุที่น้อยที่สุด
คือ ช่วงอำยุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.0 ระดับกำรศึกษำสูงสุด ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๔๘.2 รองลงมำจบกำรศึ ก ษำระดั บ ประถมศึ ก ษำ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 4๒.3 น้ อ ยที่ สุ ด คื อ จบ
กำรศึกษำระดับอนุปริญญำ คิดเป็นร้อยละ 5.๐๐ โดยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ
84.8 รองลงมำประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.5 น้อยที่สุดคืออำชีพค้ำขำย/ทำธุรกิจส่วนตัว
คิดเป็นร้อยละ 4.๗ และรำยได้ของผู้ปกครองเด็ก ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ย/เดือน ระหว่ำง 3,000 - 4,000
คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมำมีรำยได้เฉลี่ย/เดือน ระหว่ำง 2,000 - 3,000 คิดเป็นร้อยละ 37.6 น้อยสุด
คือมีรำยได้เฉลี่ย/เดือนระหว่ำง ≥1,000 คิดเป็นร้อยละ ๒.๙0 ดังตำรำง ๒และตำรำง 3 ตำมลำดับ
ตำรำง ๒ จำนวนและร้อยละของเด็ก 0-5 ปี จำแนกตำมเพศ อำยุ ลำดับที่ของบุตร
ลักษณะทั่วไปของเด็กที่สารวจ
เพศ
- หญิง
- ชำย
รวม
อายุ
- ต่ำกว่ำ ๑ ปี

จานวน(N=๒๑๐)

ร้อยละ

๑๑๙
๙๑
๒๑๐

๕๖.๖๗
๔๓.๓๓
๑๐๐

๓๙

๑๘.๕๗
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- อำยุ ๑-๒ ปี
- อำยุ ๒-๓ ปี
- อำยุ ๓-๔ ปี
- อำยุ ๔-๕ ปี
รวม
บุตรลาดับที่
-๑
-๒
-๓
-๔
รวม

๕๐
๓๘
๓๗
๔๖
๒๑๐

๒๓.๘๑
๑๘.๑๐
๑๗.๖๒
๒๑.๙๐
๑๐๐

๑๐๖
๖๗
๓๕
๒
๒๑๐

๕๐.๕๐
๓๑.๙๐
๑๖.๖๐
๑.๐๐
๑๐๐

2. ลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
ตำรำง ๓ ลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี
ลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กของผู้ปกครองเด็ก
- บิดำ/ มำรดำ
- ลุง/ ป้ำ/ น้ำ/ อำ
- ปู่/ ย่ำ/ ตำ/ ยำย
รวม
อายุของผู้ปกครองเด็ก
- อำยุ ๒๐-๓๐ ปี
- อำยุ ๓1-๔๐ ปี
- อำยุ ๔1 –๕๐ ปี
- อำยุ 51 ปีขึ้นไป
รวม
การศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองเด็ก
- ไม่ได้เรียน
- ประถมศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
- ต่ำกว่ำปริญญำตรี
- ปริญญำตรี
รวม
อาชีพหลักของผู้ปกครองเด็ก
- เกษตรกรรม
- รับจ้ำงทั่วไป

จานวน (N=๒๑๐)

ร้อยละ

๑๖๔
๔๖
๐
๒๑๐

๗๘.๑๐
๒๑.๙๐
๐.๐๐
๑๐๐

๙๙
๔๘
๖๑

๔๗.๑๐
๒๒.๙๐
๒๙.๐๐
๑.๐๐
๑๐๐

๒
๒๑๐
๐
๘๙
๑๐๑
๑๑
๙
๒๑๐

๐.๐๐
๔๒.๓๐
๔๘.๒๐
๕.๐๐
๔.๕๐
๑๐๐

๑๗๘
๒๒

๘๔.๘๐
๑๐.๕๐
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- ค้ำขำย / ทำธุรกิจส่วนตัว
- ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
รวม
รายได้ผู้ปกครองเด็กเฉลี่ยต่อเดือน
- รำยได้ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บำท/เดือน
- รำยได้ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บำท/เดือน
- รำยได้ > ๑,๐๐๐ บำท/เดือน
รวม
ระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
- ระยะทำงน้อยกว่ำ ๒ กิโลเมตร
- ระยะทำงระหว่ำง ๒ ถึง ๓ กิโลเมตร
- ระยะทำงระหว่ำง ๓ ถึง ๔ กิโลเมตร
- ระยะทำงมำกกว่ำ ๕ กิโลเมตร
รวม

๑๐
๐
๒๑๐

๔.๗๐
๐.๐๐
๑๐๐

๗๙
๑๒๕
๖
๒๑๐

๓๗.๖๐
๕๙.๕๐
๒.๙๐
๑๐๐

๑๓๘
๔๓
๒๔
๕
๒๑๐

๖๕.๖๐
๒๐.๕๐
๑๑.๕๐
๒.๔๐
๑๐๐

3. ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์
ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี
จำกกำรศึกษำในด้ำนกำรได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์ และได้รับวัคซีนไม่ครบตำมเกณฑ์ ในเด็กแรก
เกิดถึง 5 ปี เด็กต้องได้รับวัคซีนบีซีจี 1 ครั้ง วัคซีนตับอักเสบบี 3 ครั้ง วัคซีนดีทีพีและโปลิโอรวม 5 ครั้ง เมื่อ
อำยุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี วัคซีนหัด 1 ครั้ง และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่ออำยุ 1 ปีครึ่ง ครั้งที่ 2 ห่ำงจำกครั้งที่แรก 1 เดือน และครั้งที่ 3 ห่ำงจำกครั้งที่ 2 อย่ำง
น้อย 1 ปี จึงนับว่ำครบถ้วน ส่วนควำมถูกต้องพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกรณีศึกษำ ซึ่งคำนึงถึงผล
กระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นสำคัญ และตำรำงอำยุมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นองค์ประกอบ
เสริม เด็กที่เป็นเป้ำหมำยในกำรศึกษำครั้งนี้ซึ่งดำเนินกำรในปี พ.ศ.2557 ได้แก่เด็กที่เกิดเมื่อวั นที่1 เดือน
มกรำคม พ.ศ.255๕ – วันที่ 31 เดือนธันวำคม พ.ศ.25๕๙ ได้กลุ่มประชำกรทั้งสิ้น 210 คนโดยแยกกลุ่ม
อำยุเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็น 5 กลุ่ม
ผลกำรศึกษำควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของเด็กต่ำกว่ำ 1 ปี จำนวน 39 คน พบว่ำได้รับวัคซีน
และครบถ้วนตำมเกณฑ์กำหนด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 และพบว่ำได้รับวัคซีนไม่ครบตำมเกณฑ์
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
ผลกำรศึกษำควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของเด็กอำยุ 1 - 2 ปี จำนวน 50 คน พบว่ำได้รับวัคซีน
และครบถ้วนตำมเกณฑ์กำหนด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68 และพบว่ำได้รับวัคซีน ไม่ครบตำมเกณฑ์
จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32
ผลกำรศึกษำควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของเด็กอำยุ 2 - 3 ปี จำนวน 38 คน พบว่ำได้รับวัคซีน
และครบถ้วนตำมเกณฑ์กำหนด จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79 และพบว่ำได้รับวัคซีน ไม่ครบตำม
เกณฑ์ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21
ผลกำรศึกษำควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของเด็กอำยุ 3 - 4 ปี จำนวน 37 คน พบว่ำได้รับวัคซีน
และครบถ้วนตำมเกณฑ์กำหนด จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.38 และพบว่ำได้รับวัคซีน ไม่ครบตำม
เกณฑ์ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.62
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ผลกำรศึกษำควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนของเด็กอำยุ 4 - 5 ปี จำนวน 46 คน พบว่ำได้รับวัคซีน
และครบถ้วนตำมเกณฑ์กำหนด จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 และพบว่ำได้รับวัคซีน ไม่ครบตำม
เกณฑ์ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ดังตำรำง ๔
ตาราง ๔ จำนวนและร้อยละของเด็กที่ได้รับและไม่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
ลักษณะการได้รับวัคซีน
อายุต่ากว่า ๑ ปี
- ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
- ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
รวม
อายุ ๑-๒ ปี
- ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
- ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
รวม

จานวน (N=๒๑๐)

ร้อยละ

๓๖
๓
๓๙

๙๒.๓๐
๗.๗๐
๑๐๐

๓๔
๑๖
๕๐

๖๘.๐๐
๓๒.๐๐
๑๐๐

ส่วนที่ 3 สาเหตุหลักที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบ
สำหรับเหตุผลของกำรที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบตำมเกณฑ์ เนื่องจำกผู้ปกครองจำวันนัดไม่ได้ เมื่อพ้น
กำหนดแล้วไม่ได้พำเด็กไป จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ91 เด็กไม่สบำยจึงไม่พำไปฉีด จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 8 และสถำนบริกำรอยู่ไกลบ้ำน จำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 1 ดังตำรำง ๕
ตารางที่ 5 จำนวนร้อยละของเด็กได้รับวัคซีนไม่ครบตำมเกณฑ์
สาเหตุของการได้รับวัคซีนไม่ครบ
อายุ ๐-๕ ปี
- ผู้ปกครองจำวันนัดไม่ได้
- เด็กไม่สบำยจึงไม่พำไปฉีด
- สถำนบริกำรอยู่ไกลบ้ำน
รวม

จานวน (N=๒๑๐)
๕๘
๕
๑
๖๔

ร้อยละ
๙๑.๐๐
๘.๐๐
๑.๐๐
๑๐๐

สำเหตุนี้สะท้อนว่ำประชำชนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมจำเป็นที่เด็กต้องได้รับวัคซีน จึง
ควรให้ ควำมส ำคัญ กับ กำรให้ ข้อมูล ข่ำวสำรแก่ผู้ ปกครองเด็ก โดยเฉพำะภำยหลั งกำรให้ บริกำรแต่ล ะครั้ง
ตลอดจนกำรติดตำมเด็กมำรับวัคซีนให้ครบถ้วน
จำกข้อมูลเบื้องต้นทำให้ทรำบว่ำเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลป่ำชัน ทั้งหมด 210 คน ได้รับวัคซีนและครบถ้วนตำมเกณฑ์กำหนด จำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ
69.52 และได้รับวัคซีนครบแต่ไม่ตำมเกณฑ์ จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.48 ดังตำรำง ๖
ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของเด็กที่ได้รับและไม่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
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ลักษณะการได้รับวัคซีน
อายุ ๐-๕ ปี
- ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
- ไม่ได้รับวัคซีนครบตำมเกณฑ์
- รวม

จานวน (N=๒๑๐)
๑๔๖
๖๔
๒๑๐

ร้อยละ
๖๙.๕๓
๓๐.๔๘
๑๐๐

อภิปรายผลการศึกษา
จำกผลกำรศึกษำข้อมูลกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในแต่ละช่วงอำยุ ในพื้นที่
รับ ผิ ด ชอบโรงพยำบำลส่ งเสริม สุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลั บพลำชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ำอัตรำควำม
ครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนของเด็กอำยุแรกเกิดถึง 5 ปีครบตำมเกณฑ์ร้อยละ ๖๙.๕๓ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ สุดารัตน์ กองแก้ว (๒๕๕๕) พบว่าอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนร้อยละ ๙๖.๗๗
เป็นร้อยละ ๙๘.๙๒ และสอดคล้องกับกำรศึกษำของสำธิต ศรีธรรมำนุสำร (2546) ได้ศึกษำควำมครอบคลุม
ของกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนในเด็กช่วงอำยุ 0-2 ปีพบว่ำควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน ในเด็กอำยุ 0
- 1 ปี ครบถ้วนถูกต้องตำมระยะเวลำ เท่ำกับ ร้อยละ 47.6 ส่วนผลกำรศึกษำควำมครอบคลุมของกำรได้รับ
วัค ซีน แบบครบถ้ว นถูก ต้ อ งตำมเกณฑ์ พบว่ำ BCG ร้อ ยละ 94.2, HBV 93.3, จำกกลุ่ ม เป้ ำหมำย DTPHB,OPV ร้อยละ 90.8, MMR ร้อยละ 98.3 ได้รับวัคซีนครบทุกชนิด (BCG - หัด) ร้อยละ 98.3 ซึ่งควำม
ครอบคลุมวัคซีนทุกชนิดผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำหนด (ร้อยละ 90) สอดคล้องกับเอมอร รำษฎร์จำเริญสุข
และคณะ (2546) ได้ศึกษำควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนผลกำรศึกษำพบว่ำควำมครอบคลุมของกำร
ได้รับวัคซีนแบบครบถ้วน (คิดเฉพำะจำนวนครั้งที่ได้รับ) และแบบครบถ้วนถูกต้อง (รวมคุณภำพของกำรได้รับ
วัคซีน : จำนวนครั้ง อำยุที่ได้รับ ระยะห่ำงระหว่ำงครั้ง กำรมีสมุดบันทึกกำรได้รับวัคซีน) ควำมครอบคลุมแบบ
ครบถ้วน/แบบครบถ้วนถูกต้อง ๐-๑ปีร้อยละ ๘๙.๗๒, เด็กกลุ่ม 1 - 2 ปี BCG ร้อยละ 88.๘๘, HB3 ร้อยละ
๗๒.๙๑, DTP3 ร้อยละ 9๑.๘๔, OPV3 ร้อยละ 9๒.๘๖, หั ด(M)ร้อยละ 7๖.๒๙, ได้รับวัคซีนครบทุกชนิด
(BCG - หัด) ร้อยละ 5๓.๑๓
ส่วนสำเหตุหลักที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบ เนื่องจำกผู้ปกครองจำวันนัดไม่ได้ เมื่อพ้นกำหนดแล้วไม่ได้พำ
เด็กไป เด็กไม่สบำยจึงไม่พำไปฉีด และสถำนบริกำรอยู่ไกลบ้ำน ผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงำน
ในเมืองและรับจ้ำงจึงปล่อยให้บุตรหลำนอยู่กับตำหรือยำยที่บ้ำนเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่จะกลับเข้ำบ้ำนอีกทีก็ค่ำทำ
ให้ไม่ได้ใส่จำหรือใส่ใจแต่จำวันไม่ได้ บำงครั้งผู้สูงอำยุและผู้ดูแลก็ไม่ได้ตระหนักในกำรที่จะนำบุตรหลำนมำรับ
วัคซีนประกอบกับวัยสูงอำยุที่จะมีควำมจำเสื่อมตำมวัย ทำให้ระบบกำรรับรู้หรือกำรได้ยินเปลี่ยนตำมวัยด้วยทำ
ให้ จ ำวั น นั ด ฉี ด วั ค ซี น ไม่ ได้ นอกจำกนี้ ก ำรที่ เด็ ก ไม่ ส บำยจึ งไม่ พ ำมำฉี ด ยำก็ เนื่ อ งจำกวั ค ซี น บำงตั ว จะมี
ผลข้ำงเคียงอำจมีไข้ ปวดแสบร้อนบริเวณที่ฉีดทำให้เด็กงอแง ร้อง ไม่สบำยตัว ผู้ปกครองต้ องดูแลเอำใจใส่
อย่ำงใกล้ชิดรวมทั้งอำกำรข้ำงเคีย งเช่น กล้ ำมเนื้ออ่อนปวกเปียกที่ต้องสังเกตอำกำรหลั งจำกฉีดวัคซีน เช่น
วัคซีนป้ องกันโรคไอกรน คอตีบ บำดทะยัก เยื่อหุ้ มสมองอักเสบชนิดบีและโปลิโอ จะมีอำกำรข้ำงเคียงของ
วัคซีนส่วนมำกแล้วมีอำกำรไม่ร้ำยแรงและจะหำยเองในสองถึงสำมวัน อำจมีไข้เล็กน้อย หงุดหงิดและไม่สบำย
ตัวหลังจำกได้รับวัคซีน 4-6 ชั่วโมง อำจมีอำกำรบวมและแดงบริเวณที่ฉีดยำและจะทำให้เด็กรู้สึกเจ็บอยู่สัก
ระยะแล้วอำจมีตุ่มแข็งบริเวณที่ฉีดยำซึ่งจะ ค่อย ๆ หำยไปเอง วัคซีนป้องกันโรคหัด คำงทูมและหัดเยอรมัน
ประมำณ 10% อำจมีไข้และผดผื่นหลังจำกได้รับวัคซีนแล้ว 5-12 วัน และอีก 10% จะมีอำกำรแดง ปวด
และบวมบริเวณที่ฉีดยำ วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี อำจมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ไม่สบำย เป็นต้น และ
เนื่ องจากตาบลป่ าชัน มีเขตพื้นที่ในการปกครองจานวนหลายหมู่บ้าน ประชาชนผู้รับบริการไม่ ได้รับความ
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สะดวกในการเดินทาง เป็นพื้นที่ชนบท หมู่บ้ำนจึงอยู่กระจำยและห่ำงไกลจำกสถำนบริกำร ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทานาเป็นอาชีพหลัก ทาให้ไม่ได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องออกไปประกอบอาชีพทามาหากินจึง
ไม่ได้สนใจที่จะนาบุตรหลานไปรับบริการฉีดวัคซีน สอดคล้องกับการศึกษาของสุดารัตน์ กองแก้ว (๒๕๕๕)
พบว่า ผู้ปกครองทางานต่างจังหวัดและจะพาเด็กไปด้วยการได้รับวัคซีนจึงอาจไม่ได้มาก ร้อยละ ๒๕.๘๑ และ
เรื่องของการเดินทางที่ไม่สะดวกเนื่องด้วยระยะทางที่ไกลจากหน่วยบริการ การไปรับบริการรับวัคซีนจึงไม่
ต่อเนื่องร้อยละ ๒๔.๗๓ สำเหตุจำกจำวันฉีดไม่ได้ พ้นกำหนดนัดแล้วจึงไม่พำเด็กไป จำนวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.6 ไม่สอดคล้องกับ นิฟำดีละห์ตูแวงีงิง (2554) ศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรนำบุตรมำรับวัคซีนไม่
ตรงตำมนัดและไม่ครบชุดของผู้ปกครองเด็กอำยุครบ 0 - 5 ปีพบว่ำ สำเหตุที่มีผลต่อกำรฉีดวัคซีนไม่ตรงตำม
นัด และฉีดวัคซีนไม่ครบชุดของเด็กอำยุครบ 0 - 5 ปี ส่วนใหญ่มีสำเหตุจำกกลัวเด็กไม่สบำยหลังจำกถูกฉีด
วัคซี น วัน ที่ นั ด ฉีด วัค ซี น ผู้ ป กครองไม่ ว่ำง/ลำงำนไม่ ได้ และไม่ มีญ ำติ พ ำมำรับ บริก ำรแทนได้ และท ำงำน
ต่ำงจังหวัด/ต่ำงประเทศ เดินทำงลำบำก ร้อยละ 73.5 และร้อยละ 42.3 และร้อยละ 36.7 ตำมลำดับ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. ด้ำนควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนครบถ้วนและกำรได้รับวัคซีนครบถ้วนถูกต้องในเด็กแรก
เกิด ถึง 5 ปี (เด็ก เกิด 1 มกรำคม พ.ศ.255๕ ถึ ง 31 ธัน วำคม พ.ศ.255๙) พบว่ำยังมีเด็ก ที่ ได้ รับ วัคซี น
ครบถ้วนถูกต้องยังต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน จึงควรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองและเน้นกำชับ
อสม. ให้ควำมรู้ทำงหอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำนเกี่ยวกับประโยชน์ของวัคซีนแต่ละชนิด กำรรับวัคซีนและผลของ
กำรไม่ ม ำรั บ วั คซี น ตำมนั ด ให้ ครบถ้ว นถูก ต้ อ งและทั น เกณฑ์ อำยุ ที่ ส่ งผลต่ อ เด็ ก สุ ขภำพในอนำคต เพื่ อ ให้
ผู้ปกครองพำเด็กมำรับวัคซีนตำมนัดครบถ้วนถูกต้องและทันเกณฑ์อำยุโดยครอบคลุมเด็กในพื้นที่ทั้งหมด
2. ควรมีกำรให้ควำมรู้ผู้ปกครองเด็กให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรมำรับวัคซีนให้ตรงตำมนัด เพื่อให้พำ
เด็กมำรับบริกำรตำมนัด เน้นเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเชิงรุกโดยใช้เครือข่ำยที่มีอยู่ในกำรติดตำมและประชำสัมพันธ์
ให้ไปรับบริกำรและมีทะเบียนผู้รับบริกำรในเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
3. จำกสำเหตุที่เด็กไม่ได้มำรับวัคซีนตำมนัดส่วนใหญ่เนื่องจำกผู้ปกครองลืมวันนัด เจ้ำหน้ำที่ควรมีกำร
ประชำสัมพันธ์กำรรับวัคซีนก่อนวันนัดอย่ำงน้อย 1 วันหรือทำหนังสือแจ้งให้ผู้นำชุมชน/อสม. ประชำสัมพันธ์
ทำงหอกระจำยข่ำวประจำหมู่บ้ำน เพื่อให้ผู้ปกครองทรำบและพำเด็กมำรับวัคซีนตำมนัดให้ครบถ้วนถูกต้อง
และทันเกณฑ์อำยุ ในกรณีที่ผู้ปกครองพำเด็กมำรับวัคซีนหลังวันนัดเจ้ำหน้ำที่ควรพิจำรณำให้บริกำรฉีดวัคซีน
กับเด็กที่ผู้ปกครองพำมำฉีดหลังวัน นัดได้ โดยที่ไม่ส่งผลต่ออัตรำกำรสูญเสียวัคซีนของโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลป่ำชัน ซึ่งวัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่สำมำรถให้ได้สำหรับกำรเปิดวัคซีน 1 Dose ต่อกำรรับวัคซีน 1 คน
เช่น วัคซีนป้องกันหัด (M) หรือหัดเยอรมัน (MMR) ซึ่งในวัคซีนชนิดอื่นๆ เช่น วัคซีนป้องกันวันวัณโรค (BCG)
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HB) วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน (DTP) วัคซีนป้องกันโรค
โปลิโอ (OPV) ไม่สำมำรถเปิดให้วัคซีนได้เป็นรำยบุคคล เนื่องจำกส่งผลต่ออัตรำกำรสูญเสียวัคซีน
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินงานต่อไป
1. ควรมีกำรศึกษำหำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมครอบคลุมของกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กที่มีอำยุ
ครบ 5 ปี
๒. ควรมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำบุตรอำยุตั้งแต่ ๐-๕ ปีมำรับบริกำรให้ครบตำม
เกณฑ์
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กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุข.(2538) คู่มือกำรปฏิบัติงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุ ข.(2539) คู่มือกำรสำรวจควำมครอบคลุมของงำนสร้ำงเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุข.(2545)
คู่มือกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค. พิมพ์ครั้งที่ 10.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุข.(2547) กำรสำรวจควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนขั้น
พื้นฐำนและวัคซีนโปลิโอในกำรรณรงค์ พ.ศ. 2546. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุ มโรคติด ต่อ กระทรวงสำธำรณสุ ข.(2548) คู่มื อกำรสร้ำงเสริม ภู มิคุ้ม กัน โรคปรับ ปรุงครั้งที่ 9
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสำธำรณสุข.(2551) กำรส ำรวจควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนขั้น
พื้นฐำนและวัคซีนในนักเรียน กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก
ธงชัย สันติวงษ์. หลักกำรและวิธีใช้คอมพิวเตอร์ในงำนสถิติเพื่อกำรวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ, 2521.
ธงชัย เติมประสิทธิ์ และศิริวรรณ ชุมนุม. กำรวิจัยและพัฒ นำงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตตรวจ
รำชกำรที่ 7. งำนวิจัย. อุบลรำชธำนี : สำนักงำนควบคุมโรคที่ 7, 2546
ธเน ศ ข ำเกิ ด . “ก ำรป ระเมิ น ผ ล ก ำรฝึ ก อ บ รม ต ำม รู ป แ บ บ ก ำรป ระเมิ น ข อ งเค ริ ก แ พ ต ท ริ ค
(Kirkpatrick),” วำรสำรเทคโนโลยี (สมำคมส่ งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่ น). 28(160) : มกรำคมธันวำคม, 2545
ธวัช ชั ย วรพงศธร. หลั ก กำรวิจั ย ทำงสำธำรณสุ ข ศำสตร์. พิ ม พ์ ค รั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ส ำนั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2540.
นพพร ศรีผัด และพัชโรบล นำถประทำน. กำรพัฒ นำงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขต 10. งำนวิจัย.
เชียงใหม่ : สำนักงำนควบคุมโรคที่ 10, 2547
นิรุวรรณ อุประชัย. กำรวิเครำะห์มูลสำธำรณสุขด้วยคอมพิวเตอร์. ขอนแก่น : คลังนำนำ
วิทยำ, 2547
ปรำงค์ทอง รำษฎร์จำเริญสุข และพอพิศ วรินทร์เสถียร. “กำรสำรวจควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนรวม
ป้องกันคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน และวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ,” วำรสำรควบคุมโรค 3(30) : 219229 : กรกฎำคม-กันยำยน, 2547
วรำภรณ์ อึ้งพำณิชย์ และคณะ. สำรวจควำมครอบคลุมของกำรได้รั บวัคซีนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กที่มี
อำยุต่ำกว่ำ 5 ปี และหญิงมีครรภ์ ในจังหวัดสระบุรี. งำนวิจัย. สระบุรี : สำนักงำนควบคุมโรคที่ 2.
2546
สมคิ ด พรมจุ้ ย . เทคนิ คกำรประเมิน โครงกำร. นนทบุ รี : ส ำนั กพิ ม พ์ ม หำวิท ยำลั ย สุ โขทั ยธรรมำธิรำช.
2544
สรีสอำงค์ บุญ พระ และคณะ. ควำมรู้ของประชำชนและควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนใน
พื้นที่สำธำรณสุขเขต 2 ปี ในจังหวัดสุพรรณบุรี. งำนวิจัย. สระบุรี : สำนักงำนควบคุมโรคที่ 2, 2545
สำธิต ศรีธรรมำนุสำร. ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนของกลุ่มเป้ำหมำยในตำบลหนองบัว
ศำลำ อำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ. งำนวิจัย. นครรำชสีมำ : ม.ป.พ. 2544
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สำธิต ศรีธรรมำนุสำร และคณะ. ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน ขั้นพื้นฐำน ของกลุ่มเป้ำหมำย
ในตำบลหนองบัวศำลำ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ. งำนวิจัย. นครรำชสีมำ : สำนักงำน
ควบคุมโรคที่ 5. 2546
เอมอร รำษฏร์จำเริญสุข และพอพิศ วรินทร์เสถียร. กำรประเมินผลกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ที่มีกำร
ระบำดของโรคหัด. งำนวิจัย. ม.ป.ท., : ม.ป.พ., 2545
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หมายเลขแบบสัมภาษณ์ ID
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าชัน อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คาชี้แจง
แบบสัมภำษณ์ ชุดนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำกำรประเมินควำมครอบคลุมกำรได้รับ
วัคซีนขั้นพื้นฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ผู้ศึกษำจึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำร
ตอบแบบสัมภำษณ์นี้ตำมควำมเป็นจริงมำกที่สุด ข้อมูลที่ได้ผู้ศึกษำจะเก็บเป็นควำมลับ คำตอบทุกข้อจะนำมำ
ศึกษำ/วิเครำะห์ในภำพรวมจึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อเด็กหรือผู้ให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำงำนบริกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลป่ำชัน อำเภอพลับพลำชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป
แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก จำนวน 3 ข้อ
1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก จำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์ของเด็กอำยุแรกเกิดถึง 5 ปี
ตรวจสอบจำกสมุด บันทึกกำรรับวัคซีนจำนวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 3 สำเหตุของกำรได้รับวัคซีนพื้นฐำนไม่ครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 ข้อ
ผู้ทำกำรศึกษำใคร่ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสัมภำษณ์ทุกท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบ
แบบสัมภำษณ์ไว้ ณ โอกำสนี้

ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงยิ่งในควำมร่วมมือ
(นำยจำนงค์ สมเย็น)
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรทั่วไป ข้อมูลทั่วไปของเด็ก ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กเป็นคำถำม
เกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกร (เด็กเกิดระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 255๕ ถึง 31 ธันวำคม พ.ศ. 25
๕๙ )
คำชี้แจง ให้ผู้สัมภำษณ์บันทึกทำกำรขีดเครื่องหมำย  ในช่อง
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภำษณ์
ข้อ
ข้อความ
ก ข้อมูลทั่วไปของเด็ก
1 เพศเด็ก
1.ชำย

ที่เป็นข้อควำมที่ถูกต้องที่สุด

2.หญิง

2 อำยุเด็ก อำยุ.......... ปี …………. เดือน
3 เป็นบุตรลำดับที่………………..ของครอบครัว
ข ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็ก
ควำมสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กของผู้ปกครองเด็ก
4
1.บิดำ/ มำรดำ
3. ปู่/ ย่ำ/ ตำ/ ยำย
2.ลุง/ ป้ำ/ น้ำ/ อำ
4. อื่นๆ..........................(โปรดระบุ)
5 อำยุผู้ปกครองเด็ก อำยุ..............ปี
6 กำรศึกษำสูงสุดของผู้ปกครองเด็ก
1. ไม่ได้เรียน
2. ประถมศึกษำ
3. มัธยมศึกษำ
4. ต่ำกว่ำปริญญำตรี
5. ปริญญำตรี
6. อื่นๆระบุ………….………………..
7 อำชีพหลักของผู้ปกครองเด็ก
1. เกษตรกรรม
2. รับจ้ำงทั่วไป
3. ค้ำขำย / ทำธุรกิจส่วนตัว
4. ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ
5. อื่นๆระบุ………….………………..
8 รำยได้ผู้ปกครองเด็กเฉลี่ยต่อเดือน ………………………… บำท
9 ระยะทำงจำกบ้ำนถึงสถำนบริกำรสำธำรณสุขใกล้บ้ำน(โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล)
1. น้อยกว่ำ 3 กิโลเมตร
2. ระหว่ำง 3 ถึง 6 กิโลเมตร
3. ระหว่ำง 7 ถึง 9 กิโลเมตร
4. มำกกว่ำ 10 กิโลเมตร
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลกำรได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐำนของกระทรวงสำธำรณสุขในกลุ่มเด็กแรกเกิด - 5 ปี ตรวจสอบจำก
สมุดบันทึกกำรรับวัคซีน
คำชี้แจง ให้ผู้สัมภำษณ์บันทึกทำกำรขีดเครื่องหมำย  ในช่อง
ที่เป็นข้อควำมที่ถูกต้องที่สุด
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภำษณ์
ข้อ

ข้อความ

1

ผู้ปกครองเด็กมีบัตรหรือสมุดคู่มือบันทึกกำรได้รับวัคซีนของเด็กให้ดูหรือไม่
1. มี (ถ้ำมีให้สัมภำษณ์ข้อต่อไป)
2. ไม่มี (ยุติกำรสัมภำษณ์)

2

ประวัติกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรควัณโรค (BCG)
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
2. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์

2.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรควัณโรค (BCG)
1. โรงพยำบำลอำเภอ
2. โรงพยำบำลจังหวัด
3. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
4. อื่นๆ (ระบุ).......................
3

ประวัติกำรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์

3.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
1. โรงพยำบำลอำเภอ
2. โรงพยำบำลจังหวัด
3. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
4. อื่นๆ (ระบุ)........................
4

ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 1
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์

4.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 1
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ).......................
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5

5.1

6

ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 2
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์
สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี(DTP-HB) ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 2
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HB) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 3
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์

6.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี(DTP-HB) ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 3
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
7

ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด (M) หรือ วัคซีนป้องกันโรคหัด
คำงทูม หัดเยอรมัน (MMR)
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์

7.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด (M) หรือ วัคซีนป้องกันโรคหัด
คำงทูม หัดเยอรมัน (MMR)
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
8

ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี (DTP) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 4
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์
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8.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี(DTP) ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 4
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
9

ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ครั้งที่ 1
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์

9.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ครั้งที่ 1
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
10 ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ครั้งที่ 2
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์
10.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ครั้งที่ 2
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
10.2 เด็กได้รับวัคซีน JE2 ห่ำงจำก JE1 ภำยในระยะ 1 เดือน
1. 1. ใช่
2. ไม่ใช่
11 ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ครั้งที่ 3
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์
11.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (JE) ครั้งที่ 3
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................
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12 ประวัติกำรได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี (DTP) วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 5
1. ได้รับครบถ้วนถูกต้องตำมเกณฑ์
๒. ไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตำมเกณฑ์
12.1 สถำนที่รับบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บำดทะยัก ไอกรน
และไวรัสตับอักเสบบี(DTP) ป้องกันโรคโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 5
1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
2. โรงพยำบำลอำเภอ
3. โรงพยำบำลจังหวัด
4. สถำนบริกำรเอกชน /คลินิก
5. อื่นๆ (ระบุ)........................

ส่วนที่ 3 สำเหตุของกำรได้รับวัคซีนพื้นฐำนไม่ครบตำมเกณฑ์ที่กำหนด
คำชี้แจง ให้ผู้ทำกำรบันทึกทำกำรสัมภำษณ์  ในช่อง
ที่เป็นข้อควำมที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์
ข้อ
ข้อความ
1 สำเหตุหลักที่เด็กได้รับวัคซีนไม่ครบ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1. ไม่เห็นประโยชน์ของวัคซีน
2. ผู้ปกครองไม่มีเวลำพำไปรับวัคซีน
3. จำวันฉีดไม่ได้, พ้นกำหนดฉีดแล้วจึงไม่พำเด็กไป
4. เด็กไม่สบำยจึงไม่พำไปฉีดวัคซีน
5. บริกำรไม่ด,ี เสียเวลำคอยนำน, เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่สุภำพ
6. เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้นัด
7. สถำนบริกำรอยู่ไกลบ้ำน
8. ไม่มีเงินค่ำพำหนะ
9. อื่นๆ (ระบุ).........................................................
***** ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในตอบแบบสัมภำษณ์ *****
ผู้ทำแบบสัมภำษณ์ ...................................................วันที่แบบสัมภำษณ์เสร็จ............../........./255๙
ผู้ตรวจแบบสัมภำษณ์................................................วันที่ตรวจแบบสัมภำษณ์............/........./255๙

~ 23 ~
ประวัติย่อผู้ศึกษา
ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา

นำยณัฐวุฒิ จันทำ
๒๖ ธันวำคม พ.ศ. 25๑๘
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
บ้ำนเลขที่ ๑๐๕/๗๗ ถนนโพธิ์ร้ำง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2547 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
โรงเรียนสุรวิทยำคำร จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2551 ประกำศนียบัตรสำธำรณสุขศำสตร์ (สำธำรณสุขชุมชน)
วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

