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ตอนที่ 4  

ผลการด าเนินงานตามประเด็นที่มุ่งเน้นของเขตสุขภาพท่ี 12 
 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัโรคแต่ละชนิดตามเกณฑ์ 

 

1) ประเด็นการตรวจราชการ 

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully 
immunized) 

2) สถานการณ์ 

ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรคหัด
จ านวน 4 ราย คิดเป็น 0.76 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยหัดเยอรมันจ านวน 2 ราย คิดเป็น 0.38 ต่อแสนประชากร 
ผู้ป่วยโรคไอกรนจ านวน 3 ราย คิดเป็น 0.57 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยคางทูม 21 ราย คิดเป็น 4.01 ต่อแสน
ประชากร 

3) ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (Fully 
immunized) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 
2559 2560 2561 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ ร้อยละ 
90 

เมืองพัทลุง 383 366 95.56 
22.63 77.06 80.92 กงหรา 188 187 99.47 

เขต 12 เขาชัยสน 186 159 85.48 
14.66 75.75 79.88 ตะโหมด 138 110 79.71 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 278 267 96.04 
18.78 89.76 91.49 ปากพะยูน 193 173 89.64 

 ศรีบรรพต 72 61 84.72 
ป่าบอน 218 213 97.71 
บางแก้ว 97 94 96.91 
ป่าพะยอม 147 144 97.96 
ศรีนครินทร์ 110 102 92.73 
รวม 2,010 1,876 93.33 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1 1,049 988 94.18 
ไตรมาส 2 961 888 92.40 

ที่มา : โปรแกรม HDC วันที่ประมวลผล 17 มิถุนายน 2562 
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4) การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ในไตรมาสที่ 1 รวมไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุงมีเด็กอายุครบ 1 ปี 
จ านวน 2,010 ราย ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์จ านวน 1,876 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 ซึ่งผลการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เกณฑ์ที่ก าหนดคือจะต้องมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เมื่อจ าแนกผลการด าเนินงานรายอ าเภอ พบว่า มีการ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองพัทลุง อ าเภอกงหรา อ าเภอควนขนุน 
อ าเภอป่าบอน อ าเภอบางแก้ว อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอศรีนครินทร์ ผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์  
ที่ก าหนด จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเขาชัยสน อ าเภอตะโหมด อ าเภอปากพะยูน และอ าเภอศรีบรรพต 
อ าเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี สูงสุด คือ อ าเภอ 
กงหรา ความครอบคลุมร้อยละ 99. 47 อ าเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ใน
เด็กอายุครบ 1 ปตี่ าสุด คือ อ าเภอตะโหมด ความครอบคลุมร้อยละ 79.71 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการด าเนินงาน 
ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี รวม 2 ไตรมาส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 
93.33 

5) ผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

- - 

6)  สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

เด็กบางส่วนรับวัคซีนที่สถานบริการของเอกชน ซึ่งจะนัดเด็กมารับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของ 
MMR ที่อายุ 1 ปีขึ้นไป ท าให้เด็กกลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- - 
 

8) ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- 
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9) ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

-    

ผู้รายงาน  นางพัชรี โยมเอียด 
ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
โทร  084 2682453  
e-mail  baitauy369@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี  18 มิถุนายน 2562 

 


