
ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน 0 - 5 ปี 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าเดือนกันยายน 2565 

ปีงบประมาณ 2565 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลมุการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี 
ผลงานสะสม 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2565 

ผลงานแยกรายวัคซีนกลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงานการให้บริการ 

BCG HBV1 DTP1 DTP3 HBV3 Hib3 Polio3 MMR1 IPV Rota 

เมือง 996 98.90 99.20 96.49 95.68 95.68 92.87 95.88 92.07 95.28 80.52 

ชนแดน 373 96.51 94.91 94.37 88.74 88.74 80.70 88.20 85.79 89.81 76.68 

หล่มสัก 930 99.35 99.46 98.92 98.39 97.85 98.28 98.60 97.63 98.49 94.52 

หล่มเก่า 405 99.51 98.77 95.56 88.89 88.89 87.16 88.89 80.74 92.35 80.00 

วิเชียรบุรี 730 96.44 96.16 93.56 92.05 92.19 86.16 91.51 90.00 91.37 75.75 

ศรีเทพ 315 98.10 96.51 93.97 91.11 90.48 77.46 91.43 90.79 92.06 81.90 

หนองไผ่ 512 98.05 98.24 97.66 97.46 97.27 95.90 97.85 96.48 97.07 83.01 

บึงสามพัน 351 99.15 98.58 96.87 93.73 93.16 90.60 93.16 92.59 94.30 80.63 

น้้าหนาว 118 100.00 100.00 97.46 94.92 94.92 91.53 94.92 94.92 96.61 69.49 

วังโป่ง 182 98.90 98.35 97.25 89.56 89.56 86.81 90.11 89.01 91.21 68.68 

เขาค้อ 485 99.18 98.97 96.49 83.71 83.71 81.03 83.71 82.47 89.48 57.73 

เพชรบูรณ์ 5,397 98.46 98.18 96.33 93.14 92.98 89.57 93.14 90.94 94.00 79.62 
หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  วัคซีนทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 90  ยกเว้น  MMR1  ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 95 

ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลมุการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 1 ปี (ต่อ) 
ผลงานสะสม 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2565 แยกรายอ าเภอ 

ผลงานวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์              
ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 996 883 88.65 

ชนแดน 373 290 77.75 

หล่มสัก 930 895 96.24 

หล่มเก่า 405 316 78.02 

วิเชียรบุรี 730 591 80.96 

ศรีเทพ 315 256 81.27 

หนองไผ่ 512 474 92.58 

บึงสามพัน 351 309 88.03 

น้้าหนาว 118 110 93.22 

วังโป่ง 182 147 80.77 

เขาค้อ 485 377 77.73 

เพชรบูรณ์ 5,397 4,648 86.12 

ผลงาน fully immunized ในเด็กอายุ
ครบ 1 ปี ผลงาน 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์    
มีผลงานอยู่ที่  ร้อยละ 86.12 ผลงานดีที่สุด
ได้แก่ อ าเภอหล่มสัก ร้อยละ 96.24 รองลงมา 
อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 93.22 ผลงานต่ าที่สุด
ได้แก่ อ าเภอเขาค้อ ร้อยละ 77.73 
 
(ผลงาน fully immunized กลุ่มเป้าหมาย ต้อง
ได้รับวัคซีนครบทุกตัว จนถึงอายุที่ก้าหนด จึงจะ
น้ามาคิดเป็นผลงาน ผ่านตัวชี้วัดที่ร้อยละ 90)  

หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัด ร้อยละ 90  
ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลมุการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized)  
จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2565 แยกหน่วยบริการ 

ต่ ากว่า60 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 94 95 - 100

รพ.เพชรบูรณ์ (34.57) 
รพ.ค่ายฯ (9.09) 
รพ.ชนแดน (50.00) 
รพ.หล่มสัก (51.85) 
รพ.บึงสามพัน (51.85) 
รพ.วังโป่ง (48.94) 
รพ.เขาค้อ (50.00) 

รพร.หล่มเก่า (68.42) 
รพ.วิเชียรบุรี (64.00) 
รพ.ศรีเทพ (65.85) 
รพ.หนองไผ่ (63.33) สสอ.หล่มเก่า (79.02) 

สสอ.เขาค้อ (79.18) 

สสอ.ชนแดน (80.35) 
สสอ.วิเชียรบุรี (81.56) 
สสอ.ศรีเทพ (83.58) 

ความครอบคลุมทั้ง

จังหวัด 86.12 %  

สสอ.เมือง พช. (94.47) 
สสอ.บึงสามพัน (92.26) 
สสอ.น้ าหนาว (91.49) 
สสอ.วังโป่ง (91.85) 

สสอ.หล่มสัก (97.72) 
สสอ.หนองไผ่ (96.46) 
รพ.น้ าหนาว (100) 

ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 2 ปี 
ผลงานสะสม 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 แยกรายอ าเภอ 

ผลงานแยกรายวัคซีนกลุ่มเด็กอายุครบ 2 ปี 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 

ผลงานการให้บริการ 

DTP5 โปลิโอ5 JE MMR1เก็บตก 

เมือง 1,094 93.05 93.24 91.96 93.97 

ชนแดน 445 86.52 86.52 78.43 92.81 

หล่มสัก 1,045 90.91 90.81 91.10 92.92 

หล่มเก่า 453 84.11 83.89 88.08 90.73 

วิเชียรบุรี 777 89.58 89.70 92.41 92.28 

ศรีเทพ 363 84.85 84.57 89.53 89.81 

หนองไผ่ 629 95.07 94.91 96.34 96.98 

บึงสามพัน 354 94.07 94.07 92.66 94.35 

น้้าหนาว 140 97.14 97.14 97.14 98.57 

วังโป่ง 223 94.62 93.72 92.38 95.96 

เขาค้อ 483 74.95 74.95 82.40 86.75 

เพชรบูรณ์ 6,006 89.54 89.49 90.29 92.92 

ผลงานวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์              
ในเด็กอายุครบ 2 ปี (fully immunized)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 1,094 940 85.92 

ชนแดน 445 309 69.44 

หล่มสัก 1,045 885 84.69 

หล่มเก่า 453 350 77.26 

วิเชียรบุรี 777 632 81.34 

ศรีเทพ 363 286 78.79 

หนองไผ่ 629 551 87.60 

บึงสามพัน 354 309 87.29 

น้้าหนาว 140 129 92.14 

วังโป่ง 223 195 87.44 

เขาค้อ 483 349 72.26 

เพชรบูรณ์ 6,006 4,935 82.17 

ผลงาน fully immunized ในเด็กอายุครบ  
2 ปี ผลงาน 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์ มี
ผลงานอยู่ท่ีร้อยละ 82.17 ผลงานดีที่สุดได้แก่ 
อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 92.14 รองลงมา 
อ าเภอหนองไผ่ ร้อยละ 85.60 ผลงานต่ าที่สุด
ได้แก่ อ าเภอชนแดน ร้อยละ 69.44 
 
(ผลงาน fully immunized กลุ่มเป้าหมาย ต้อง
ได้รับวัคซีนครบทุกตัว จนถึงอายุท่ีก้าหนด จึงจะ
น้ามาคิดเป็นผลงาน ผ่านตัวชี้วัดที่ร้อยละ 90)  

หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ร้อยละ 90  หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  วัคซีนทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 90  
              ยกเว้น   MMR1เก็บตก  ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 95  ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลมุการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี (fully immunized)  
จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2565 แยกหน่วยบริการ 

ต่ ากว่า60 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 94 95 - 100

รพร.หล่มเก่า (60.38) 
รพ.วิเชียรบุรี (68.42) 

สสอ.ชนแดน (77.16) 
สสอ.หล่มเก่า (79.50) 
สสอ.ศรีเทพ (77.96) 
สสอ.เขาค้อ (74.62) 

สสอ.หล่มสัก (88.94) 
สสอ.วิเชียรบุรี (82.00) 
รพ.ศรีเทพ (77.96) 

สสอ.เมือง พช. (93.40) 
สสอ.หนองไผ่ (94.12) 
สสอ.บึงสามพัน (92.88) 
สสอ.น้ าหนาว (90.27) 

ความครอบคลุมทั้ง

จังหวัด 82.17 %  

รพ.เพชรบูรณ์ (31.53) 
รพ.ค่ายฯ (0.00) 
รพ.ชนแดน (9.80) 
รพ.หล่มสัก (25.86) 
รพ.หนองไผ่ (45.88) 
รพ.บึงสามพัน (48.89) 
รพ.วังโป่ง (56.36) 
รพ.เขาค้อ (22.73) 

รพ.น้ าหนาว (100) 
สสอ.วังโป่ง (97.62) 

ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 3 ปี 
ผลงานสะสม 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 แยกรายอ าเภอ 

ผลงานแยกรายวัคซีนกลุ่มเด็กอายุครบ 3 ปี 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

JE MMR2* 

เมือง 1,084 84.04 88.47 

ชนแดน 438 67.12 79.68 

หล่มสัก 1,086 85.17 89.50 

หล่มเก่า 493 82.15 82.76 

วิเชียรบุรี 846 86.88 90.78 

ศรีเทพ 438 79.45 84.25 

หนองไผ่ 718 93.45 94.29 

บึงสามพัน 350 84.29 89.71 

น้้าหนาว 126 95.24 95.24 

วังโป่ง 252 81.35 92.06 

เขาค้อ 478 75.73 80.75 

เพชรบูรณ์ 6,309 83.55 88.03 

หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  วัคซีนทุกตัวผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 90  
              ยกเว้น MMR2* ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 95  

ผลงานวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์              
ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully immunized)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 1,084 794 73.25 

ชนแดน 438 253 57.76 

หล่มสัก 1,086 859 79.10 

หล่มเก่า 493 386 78.30 

วิเชียรบุรี 846 653 77.19 

ศรีเทพ 438 310 70.78 

หนองไผ่ 718 560 77.99 

บึงสามพัน 350 259 74.00 

น้้าหนาว 126 119 94.44 

วังโป่ง 252 200 79.37 

เขาค้อ 478 298 62.34 

เพชรบูรณ์ 6,309 4,691 74.35 

ผลงาน fully immunized ในเด็กอายุครบ 3 ปี ผลงาน 4 
ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลงานอยู่ท่ีร้อยละ 74.35 ผลงานดี
ที่สุดได้แก่ อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 94.44 รองลงมา อ าเภอ    
วังโป่ง ร้อยละ 79.37 ผลงานต่ าที่สุดได้แก่ อ าเภอชนแดน  
ร้อยละ 57.76 
 
(ผลงาน fully immunized กลุ่มเป้าหมาย ต้องได้รับวัคซีนครบทุก
ตัว จนถึงอายุท่ีก้าหนด จึงจะน้ามาคิดเป็นผลงาน ผ่านตัวชี้วัดที่
ร้อยละ 90)  

หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ร้อยละ 90  
ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลมุการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully immunized)  
จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2565 แยกหน่วยบริการ 

ต่ ากว่า60 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 94 95 - 100

สสอ.ชนแดน (66.05) 
สสอ.เขาค้อ (64.35) 
รพ.ศรีเทพ (66.67) 

สสอ.หล่มเก่า (78.67) 
สสอ.วิเชียรบุรี (77.24) 
สสอ.ศรีเทพ (71.47) 
สสอ.หนองไผ่ (78.80) 
รพร.หล่มเก่า (74.42) 
รพ.วิเชียรบุรี (76.19) 
รพ.หนองไผ่ (71.40) สสอ.เมือง พช. (83.08) 

สสอ.หล่มสัก (83.45) 
สสอ.บึงสามพัน (83.84) 

ความครอบคลุมทั้ง

จังหวัด 74.35 %  

สสอ.น้ าหนาว (92.78) 

สสอ.วังโป่ง (98.32) 
รพ.น้ าหนาว (100) 

รพ.เพชรบูรณ์ (19.01) 
รพ.ค่ายฯ (5.00) 
รพ.ชนแดน (3.45) 
รพ.หล่มสัก (20.37) 
รพ.บึงสามพัน (18.87) 
รพ.วังโป่ง (32.88) 
รพ.เขาค้อ (34.38) 

ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในเด็กอายุครบ 5 ปี 
ผลงานสะสม 4 ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 แยกรายอ าเภอ 

ผลงานแยกรายวัคซีนกลุ่มเด็กอายุครบ 5 ปี 

อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(คน) 

ผลงาน 

DTP5 Polio5 

เมือง 1,248 91.11 91.27 

ชนแดน 499 78.56 78.56 

หล่มสัก 1,215 86.01 86.01 

หล่มเก่า 579 79.10 78.93 

วิเชียรบุรี 894 89.26 89.37 

ศรีเทพ 452 80.31 80.09 

หนองไผ่ 767 94.92 95.05 

บึงสามพัน 469 89.98 89.98 

น้้าหนาว 155 89.68 89.68 

วังโป่ง 243 87.65 88.07 

เขาค้อ 514 71.40 71.40 

เพชรบูรณ์ 7,035 86.17 86.21 

หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด  วัคซีนทุกตัวผ่านเกณฑท์ี่ร้อยละ 90   

ผลงานวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์              
ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully immunized)  

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 1,248 1,082 86.70 

ชนแดน 499 324 64.93 

หล่มสัก 1,215 982 80.82 

หล่มเก่า 579 415 71.68 

วิเชียรบุรี 894 706 78.97 

ศรีเทพ 452 345 76.33 

หนองไผ่ 767 667 86.96 

บึงสามพัน 469 386 82.30 

น้้าหนาว 155 136 87.74 

วังโป่ง 243 193 79.42 

เขาค้อ 514 352 68.48 

เพชรบูรณ์ 7,035 5,588 79.43 

ผลงาน fully immunized ในเด็กอายุครบ 5 ปี ผลงาน 4 
ไตรมาส จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลงานอยู่ท่ีร้อยละ 79.43 ผลงานดี
ที่สุดได้แก่ อ าเภอน้ าหนาว ร้อยละ 87.74 รองลงมา อ าเภอ
หนองไผ่ ร้อยละ 86.96 ผลงานต่ าที่สุดได้แก่ อ าเภอชนแดน   
ร้อยละ 64.93 
 
(ผลงาน fully immunized กลุ่มเป้าหมาย ต้องได้รับวัคซีนครบทุก
ตัว จนถึงอายุท่ีก้าหนด จึงจะน้ามาคิดเป็นผลงาน ผ่านตัวชี้วัดที่
ร้อยละ 90)  

หมายเหตุ  สีแดง  คือไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ร้อยละ 90  
ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ผลงานความครอบคลมุการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully immunized)  
จังหวัดเพชรบูรณ ์ปีงบประมาณ 2565 แยกหน่วยบริการ 

ต่ ากว่า60 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 94 95 - 100

รพร.หล่มเก่า (66.25) 
รพ.วิเชียรบุรี (67.65) 

สสอ.ชนแดน (85.42) 
สสอ.หล่มเก่า (72.55) 
สสอ.วิเชียรบุรี (79.42) 
สสอ.ศรีเทพ (74.74) 
สสอ.เขาค้อ (70.17) 

ความครอบคลุมทั้ง

จังหวัด  79.43 %  

สสอ.หล่มสัก (85.42) 
สสอ.น้ าหนาว (84.92) 
รพ.ศรีเทพ (86.67) 

รพ.น้ าหนาว (100) 

รพ.เพชรบูรณ์ (44.55) 
รพ.ค่ายฯ (31.71) 
รพ.ชนแดน (7.89) 
รพ.หล่มสัก (10.34) 
รพ.หนองไผ่ (53.95) 
รพ.บึงสามพัน (32.14) 
รพ.วังโป่ง (48.61) 
รพ.เขาค้อ (47.37) 

สสอ.เมือง พช. (92.59) 
สสอ.หนองไผ่ (90.59) 
สสอ.บึงสามพัน (93.25) 
สสอ.วังโป่ง (92.40) 

ข้อมูลจากโปรแกรม HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 



ข้อสังเกตเก่ียวกับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

การได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล 

1. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน หากมี
ประวัติได้รับวัคซีนที่ คลินิกเอกชน หรือ 
รพ.เอกชน โดยใช้หลักฐานจากสมุดสีชมพู 
สามารถลงข้อมูลในฐานได้ จะนับเป็น
ผลงาน 

2. ให้วัคซีนในรายที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 
3. ค้นหาเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง เพื่อเก็บตก 

1. ความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูล 
2. ความทันเวลาในการบันทึกข้อมลู 
3. ความถูกต้องของการส่งข้อมูล  
4. ตรวจสอบความครอบคลุมในฐานข้อมูล HDC 

ปรับ type ประชากรเด็กในพื้นที่ หากไม่อยู่
ในพื้นที่ เกิน 6 เดือน ให้น าออกจาก
กลุ่มเป้าหมาย (ค านวณเป้าหมายและ
ผลงานที่ type 1 และ 3) 







สรุปผลการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค ปีงบประมาณ 2565 

 ระหว่างวันที่ 7 - 15 กันยายน 2565 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สุ่มประเมินมาตรฐานการด้าเนินสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ระดับหน่วยบริการ รพ.สต. จ้านวน 10 แห่ง ผลการ
ประเมิน รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้รับการประเมิน ผ่านมาตรฐานการด้าเนินงานฯ และทีมประเมินขอสรุปภาพรวม 
ตามหัวข้อ ดังนี ้

  



สรุปผลการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค ปีงบประมาณ 2565 

 ตอนที่ 1 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น 
 การเบิก - จ่ายวัคซีน  

 การคิดค้านวณอัตราการสูญเสียวัคซีน ให้ถูกต้อง เพื่อเบิกวัคซีนมาใช้ ให้เพียงพอแก่การบริการ เพื่อ “ลดการเบิกวัคซีนเกินความจ้าเป็น หรือ 
วัคซีนไม่เพียงพอให้บริการ” 

 การจัดท้าทะเบียนรับจ่าย ให้ตรงกับความจริง และลงรายละเอียด ให้ครบถ้วน เช่นเลข Lot. วันเดือนปี ที่หมดอายุ จ้านวนคงเหลือ 
 หมั่นเช็ควัคซีนอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีวัคซีน หรือตัวท้าละลาย ที่หมดอายุ 

 คุณภาพของตู้เย็นเก็บวัคซีน 
 ตู้เย็นต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการเก็บวัคซีน (> 5 คิว) อายุการใช้งาน ไม่เกิน 10 ปี หากเกิน 10 ปี ควรจัดหาทดแทน  
 อุณหภูมิตู้เย็น ควร อยู่ระหว่าง 2 – 8 องศาเซลเซียส เทอโมมิเตอร์ วัดอุณภูมิ อยู่ในภาพที่พร้อมใช้ และต้องได้รับการสอบเทียบ / 

เทียบเคียง ปีละ 1 ครั้ง 
 ตู้เย็นเก็บวัคซีน “ต้องเก็บเฉพาะวัคซีน หรือ ตัวท้าละลาย” เท่านั้น ไม่น้ายาอ่ืนมาเก็บในตู้วัคซีน และหากไม่จ้าเป็น ไม่ควรเปิดตู้เก็บวัคซีน

บ่อยๆ เพื่อเป็นการรักษา อุณหภูมิ 
 ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี ไฟดับ 

 มีการตรวจวัดอุณภูมิ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีระบบรายงาน กรณีพบว่าอุณภูมิตู้เย็น ต่้าเกินหรือสูงเกิน(ต่้าว่า 2 ๐C หรือ มากกว่า 8 ๐C)  
 มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ การเคลื่อนย้ายวัคซีน กรณี ไฟดับ อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง 



สรุปผลการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมคุ้ิมกนัโรค ปีงบประมาณ 2565 

 ตอนที่ 2 การให้บริการวัคซีน 
 จากการตรวจสอบมาตรฐานด้านการฉีดวัคซีน อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานของการด้าเนินงาน ขอให้หน่วยบริการหมั่นตรวจสอบ
วันหมดอายุของยาฉุกเฉินทุกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน การฉีดวัคซีนนอกหน่วยบริกา ร หรือ
ให้บริการเด็กที่โรงเรียน แนะน้าให้ขอสนับสนุนรถกู้ชีพฉุกเฉิน จากหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลัง
ได้รับวัคซีน 

 ตอนที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูล  
 ภายหลังจากวันให้บริการ หลังจากบันทึกผลงานลงระบบ HIS ของหน่วยบริการแล้ว ขอให้ตรวจสอบผลงานในฐานข้อมูล HDC เพื่อให้
แน่ใจว่าผลงานที่ให้บริการขึ้นในระบบแล้ว ให้หมั่นตรวจสอบประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยตรวจสอบข้อมูล data exchange ว่าเด็กที่
รับผิดชอบได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ เด็กบางคนไปรับวัคซีนที่คลินิกเอกชน ให้ติดตามน้าสมุดสีชมพูมาบันทึกลงฐานข้อมูลได้ จะนับเป็นผลงาน 
 ในบางพื้นที่ติดปัญหากลุ่มเป้าหมายน้อยซึ่งหากขาดการติดตามเด็กมารับวัคซีนจะท้าให้ร้อยละของความครอบคลุมต่้า หรือในบางพื้นที่มี
กลุ่มประชากรมากแต่ผลงานต่้า ให้ส้ารวจกลุ่มเป้าหมาย ว่าเด็กยังอยู่ในพื้นที่หรือไม่ หากไม่อยู่ในพื้นที่นานเกิน 6 เดือน ให้เปลี่ยน Type ประชากร 
 พื้นที่พิเศษ อย่างเข็กน้อย และทับเบิก ที่เป็นชุมชนชาวเขา ยกตัวอย่าง ต.เข็กน้อย ที่มีเป้าหมายประชากรเด็กกลุ่มเป้าหมาย เกิน 40 % 
ของทั้งอ้าเภอเขาค้อ  ซึ่งผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะท้าให้ทั้งอ้าเภอมีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์ไปด้วย แนะน้าให้ทางอ้าเภอเขาค้อ รวมถึงอ้าเภอหล่ม เก่า
วางแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนแบบปูพรม เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในพื้นที่ 




