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บทคัดย่อ 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินการจองวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง มีเป้าหมาย เพื่อพฒันาการ
ด าเนินงานให้ผลการจองวคัซีนป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มผูสู้งอายุ, ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง และกลุ่ม
ประชาชนการทัว่ไป (อายุ 18-59 ปี) มีมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 70 ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีด าเนินการโดยใช้
แนวคิดในการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมจากการวางแผน ด าเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุง
แกไ้ข ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 และไดด้ าเนินการจ านวน 3 วงรอบ โดยไดรั้บความมือจาก
ภาคีเครือข่าย มีการด าเนินกิจกรรมไดแ้ก่ การประชุมวางแผนและช้ีแจง้แนวทางการด าเนินงานร่วมกบัภาคี
เครือข่าย, การส ารวจความประสงคก์ารฉีดและการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวคัซีนโดย อสม., จดัท าใบความรู้
เร่ือง วคัซีน COVID-19, การปรับปรุงการบนัทึกขอ้มุลการจอง, นดักลุ่มเป้าหมายสร้างความเขา้ใจรายกลุ่ม, 
การสร้างความเช่ือมนัโดยทีมสุขภาพ, การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์โดยใชรู้ปบุคคลตน้แบบ, ประชาสัมพนัธ์
โดยรถประชาสัมพนัธ์ โดยผลจากการศึกษาท่ีไดจ้ากการพฒันาพบวา่กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ



ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย พบว่า มีการจอง
วคัซีน ร้อยละ85.84 โดยกลุ่มผูสู้งอายุ มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90.21, ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 
94.942 และกลุ่มประชาชนทัว่ไป (อายุ 18- 59 ปี) มีค่าเท่ากบั 83.14 อยา่งไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียง
การพฒันารูปแบบการจองวคัซีนเพียงเท่านั้น ซ่ึงควรต้องมีการจดัสรรวคัซีนให้ได้ตามเป้าหมายตามท่ี
ประชาชนจองและเร่งการฉีดวคัซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซ่ึงสามารถควบคุมและลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ีต่อไป 

  



 

ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
 

1. ช่ือเร่ือง การพฒันารูปแบบการด าเนินการจองวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)  
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 

2. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผูจ้ดัท าผลงาน: ช่ือสกุล นางวรรณา เขียวแกว้ ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
   หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง  
      ผูร่้วมจดัท าผลงาน: ช่ือสกุล นายณฐัสิทธ์ิ สองเมือง ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 
  หน่วยงาน ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง       

3. บทน า สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัพบวา่ยอดจ านวนผูติ้ดเช้ือและ
เสียชีวติสะสมยงัคงเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ณรงคก์ร มโนจนัทร์เพญ็, 2564) ซ่ึงเช่นเดียวกบัประเทศไทยท่ีมี
แนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนและเกิด Cluster ใหม่เพิ่มสูงข้ึน โดยประเทศไทยไดมี้มาตรต่างๆ ท่ีก าหนดให้ประชาชน
ปฏิบติัเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสวมหนา้กากอนามยั, หมัน่ลา้งมือ และเวน้ระยะห่าง เป็นตน้ 
(ชวลิดา เชียงกลู, 2564)  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปฏิบติัจนเป็นกิจวตัรประจ า จึงอาจส่งผลให้เกิดการหละหลวมส่งผลให้
เกิดการติดเช้ือเพิ่มข้ึน โดยจากการส ารวจของกรมอนามยั กระทรวงสารณสุข ระหวา่งวนัท่ี 5 – 12 พฤษภาคม 
2564 พบวา่ เกือบร้อยละ 30 หรือประมาณ 1 ใน 3 สวมหนา้กากกนันอ้ย และสวมไม่ถูกตอ้งนบัวา่เป็นความ
เส่ียงต่อการรับและแพร่กระจายเช้ือในชุมชน (กรมอนามยั, 2564) ดงันั้นวคัซีนถือวา่เป็นแนวทางหน่ึงในการ
ลดการแพร่ระบาด โดยหากประชาชนส่วนใหญ่เขา้รับวคัซีน จะลดความเสียหายและผลกระทบท่ีรุนแรง เช่น 
ลดการแพร่กระจายของเช้ือ ลดความรุนแรงของโรค ลดการครองเตียงในโรงพยาบาล  และลดอตัราการ
เสียชีวติ เป็นตน้ (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2564) ซ่ึงปัจจุบนัประเทศไทยแต่ละจงัหวดัต่างๆ
ก าหนดให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนจอง แต่เน่ืองจากวคัซีนในไทยตอนน้ียงัมีปริมาณไม่เพียงพอ จึงตอ้งมี
การจดัล าดบัความส าคญัวา่กลุ่มใดควรไดรั้บการฉีดวคัซีนก่อน เม่ือพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ประเทศไทยช่วงท่ีผ่านมา ผูป่้วยอายุเพิ่มข้ึน จะมีแนวโน้มการเสียชีวิตเพิ่มข้ึน ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง หรือ
เสียชีวติ มกัมีโรคประจ าตวัมากกวา่ 1 โรคข้ึนไป เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และโรคมะเร็ง เป็นตน้ จึง
ตอ้งมีการจองและแจง้ความประสงคก์ารฉีดวคัซีน เพื่อใชป้ระกอบในการพิจารณาการจดัสรรให้แต่ละพื้นท่ี 
(สมชยั ลีลาศิริวงศ ์และรวรัีตน์ สิชฌรังษี, 2564) ส าหรับจงัหวดัจงัหวดัพทัลุง และอ าเภอตะโหมดไดเ้ล็งเห็น
จึงมีการการรณรงคเ์ชิญชวนอยา่งต่อเน่ือง (ส านกัข่าว กรมประชาสัมพนัธ์.) ดงันั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ ไดต้ระหนกัและเห็นถึงความส าคญัถึงการจองวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้กลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีให้ไดรั้บการจดัสรรวคัซีนและรับการฉีดต่อไป จึงตอ้ง
ปรับรูปแบบการด าเนินงานโดยเนน้ให้ความร่วมมือของประชาชน ผูน้ าชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
เขา้มามีส่วนร่วมอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อสร้างเขา้ใจและให้ประชาชนร่วมลงเบียนรับการฉีด
วคัซีนเพิ่มข้ึนเกินร้อยละ 70  



4. เป้าหมาย ผลการจองวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในกลุ่มผูสู้งอายุ, ผูป่้วย 7 
กลุ่มโรคเร้ือรัง และกลุ่มประชาชนการทัว่ไป (อาย ุ18-59 ปี) มีมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 70  

5. วิธีการศึกษา การด าเนินการโดยใช้แนวคิดในการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2564 และไดด้ าเนินการจ านวน 3 วงรอบ ดงัน้ี 
  5.1 การพฒันาวงรอบที ่1 (ตั้งแต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2564) 
    5.1.1 Plan ขั้นการวางแผน รับการช้ีแจง้นโยบายและแนวทางการด าเนินงานการจองวคัซีน
ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผา่นแอปพลิเคชนัหมอพร้อม ในกลุ่มผูสู้งอายุ, ผูป่้วย 7 
กลุ่มโรคเร้ือรัง และกลุ่มประชาชนการทัว่ไป (อาย ุ18-59) จากส านกังานสาธารณสุขอ าเภอตะโหมด จากนั้น
ประชุมวางแผนและช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และ อสม. โดยบรรยาย
ความรู้เก่ียวกบัวคัซีนป้องกนั COVID-19 เพื่อท าความเขา้ใจและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง พร้อมทั้งสาธิตการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อม และให้ทดลองปฏิบติั นอกจากนั้นได้จดัท าแบบ
ส ารวจความตอ้งการวคัซีน แยกตามกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดให้ อสม. ส ารวจความตอ้งการของประชาชน
ทุกกลุ่มวยัในพื้นท่ีรับผดิชอบ และใหร้ะบุความประสงคฉี์ดหรือไม่ฉีดวคัซีน พร้อมทั้งเซ็นก ากบัในเอกสาร  
   5.1.2 DO ขั้นปฏิบติัการ อสม.ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกบัวคัซีนป้องกนั COVID-19 แก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง พร้อมทั้งส ารวจความประสงค์ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการฉีดวคัซีน
ของประชาชนทุกกลุ่มวยั ซ่ึงหากกลุ่มผูสู้งอาย ุหรือผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง ประสงคฉี์ดวคัซีน ใหด้ าเนินการ
จองผา่นแอปพลิเคชนัหมอพร้อมให ้โดยใหร้ายงานผลการส ารวจมายงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
   5.1.3 Check ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน 
 ตารางท่ี 1 แสดงผลการจองวคัซีนรอบท่ี 1 

เป้าหมาย จ านวนทั้งหมด ต้องการรับวคัซีน ร้อยละ 
ผูสู้งอาย ุ 143 41 28.67 
ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง 93 24 28.80 
กลุ่มประชาชนทัว่ไป (อาย ุ18 – 59 ปี) 291 57 19.58 

รวม 527 122 23.15 

  จาก ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานในช่วงแรก พบว่า ยอดการจองภาพรวม มีค่าเท่ากบัร้อยละ 
23.15 ซ่ึงพบวา่มียอดการจองต ่ากวา่เป้าหมาย 
   5.1.4 Act ปรับปรุงแกไ้ข จากการประชุมทบทวนและวเิคราะห์การด าเนินการ ร่วมกบั อสม. 
พบปัญหาในการด าเนินงาน ดงัน้ี ประชาชนบริโภคส่ือสังคมออนไลน์ หลงเช่ือในข่าวสารและข่าวลือ ท าให้
เกิดความหวาดกลวั ไม่กลา้ฉีด, ขาดความเช่ือมัน่ในตวัวคัซีน เพราะคิดวา่ฉีดแลว้ตาย ฉีดแลว้เป็นอมัพาต ฉีด
แลว้พิการ, ประชาชนขาดความตระหนกั โดยให้เหตุวา่ ตนเองไม่ไปเดินทางไปไหนและอยูแ่ต่ในบา้นและ
สวน ซ่ึงไม่มีทางติดโรค COVID-19 แน่นอน จึงไม่ประสงคไ์ม่ฉีดวคัซีน, บุตรหลานไม่ยินยอมให้ฉีดวคัซีน, 
ประชาชนบางรายกลวัเข็มฉีดยา และการบนัทึกขอ้มูลการจองวคัซีน จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลจากบตัรประชาชน
บนัทึกการจองผา่นแอปพลิเคชนัหมอพร้อม ซ่ึงประชาชนบางรายเกิดความกงัวล จึงไม่ประสงคไ์ม่ฉีดวคัซีน



ซ่ึงจากปัญหาดงักล่าว ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยให้ประชาชนตระหนกัถึงอนัตรายของโรค 
COVID-19 และการไม่รับวคัซีน แทนรวมถึงควรปรับปรุงการบนัทึกขอ้มูลและสร้างความเช่ือมนัเพิ่มเติม 
 5.2 การพฒันาวงรอบที ่2 (ตั้งแต่วนัที ่10 พฤษภาคม 2564) 
   5.2.1 Plan ขั้นการวางแผน ประชุมร่วมหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานร่วมกบั อสม. 
โดยน าปัญหาการด าเนินงานรอบท่ี 1 ซ่ึงไดจ้ากทบทวนและการวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินการจดัท าใบ
ความรู้เร่ืองCOVID-19 รายละเอียดประกอบดว้ย สถานการณ์, อนัตรายและความรุนแรง, ความรู้เก่ียววคัซีน
ป้องกนั COVID-19 การปฏิบติัหลงัไดรั้บการฉีด และผลขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการบนัทึกขอ้มูลการ
จองวคัซีน ไม่ตอ้งน าบตัรประชาชนของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปล่ียนการจองผา่นแอปพลิเคชนัหมอพร้อม เป็น
จองผ่านโปรแกรม My covid – 19 แทน ส าหรับการท าความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย ถา้เขตรับผิดชอบของ 
อสม.ใดมีกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่เขา้ใจ ให้ อสม.นัดกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และแจง้เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุข โดยเจา้ท่ีสาธารณสุขจะลงพื้นท่ีไปท าความเขา้ใจแก่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าว นอกจากนั้นไดใ้ห้
เบอร์เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโทรมาปรึกษา กรณีมีขอ้สงสัย หรือในกรณีท่ี อสม. ส่ือสาร
แลว้ประชาชนไม่เขา้ใจ 
   5.2.2 DO ขั้นปฏิบติัการ อสม.ลงพื้นท่ีด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกบัวคัซีนป้องกนั COVID-
19 แก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง รอบท่ี 2 พร้อมทั้งส ารวจความประสงค์ตอ้งการหรือไม่
ตอ้งการฉีดวคัซีนของประชาชนทุกกลุ่มวยั โดยแจกใบความรู้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ซ่ึงหากกลุ่มผูสู้งอายุ 
หรือผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง ประสงค์ฉีดวคัซีน ให้ด าเนินการบนัทึกรายละเอียด และให้รายงานมายงั
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินการบนัทึกขอ้มูลผ่าน 
โปรแกรม My covid – 19 
   5.1.3 Check ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการจองวคัซีนรอบท่ี 2 

เป้าหมาย จ านวนทั้งหมด ต้องการรับวคัซีน ร้อยละ 
ผูสู้งอาย ุ 143 71 49.65 
ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง 93 47 50.53 
กลุ่มประชาชนทัว่ไป (อาย ุ18 – 59 ปี) 291 109 37.45 

รวม 527 227 40.07 
   

  จากตารางท่ี 2 แสดง ผลการด าเนินงาน พบว่า ยอดการจองภาพรวม มีค่าเท่ากบัร้อยละ 40.07 ซ่ึง
พบวา่มียอดการจองต ่ากวา่เป้าหมาย  
    5.1.4 Act ปรับปรุงแก้ไข จากการปรับแนวทางการด าเนินงานใหม่ พบว่ายอดจองวคัซีน
ป้องกนั COVID-19 ต ่ากว่าเป้าหมาย ซ่ึงปัญหาพบว่า ประชาชนขาดความเช่ือมัน่ในทีมของ อสม. ท่ีลงไป
ด าเนินการให้ความรู้และส ารวจการจองวคัซีน รวมถึงทีม อสม..ท่ีลงด าเนินการยงัไม่ไดรั้บป้องกนั COVID-
19 ส่งผลให้ประชาชนไม่เห็นตน้แบบท่ีอ้างถึงได้ จึงควรมีแนวทางในการสร้างความเช่ือมัน่แก่ทีมท่ีลง
ปฏิบติังานในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 



  5.3 การพฒันาวงรอบที ่3 (ตั้งแต่วนัที ่20 พฤษภาคม 2564) 
   5.3.1 Plan ขั้นการวางแผน  
    5.3.1.1 ประชุมร่วมหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานร่วมกบั อสม., ผูน้ าชุมชน 
และผูน้ าศาสนา โดยน าปัญหาการด าเนินงานรอบท่ี 2 ซ่ึงได้จากทบทวนและการวิเคราะห์ วางแผนการ
ด าเนินการจดัตั้งทีมสุขภาพ ประกอบดว้ย ผอ.รพ.สต., พยาบาล, นกัวิชาการสาธารณสุข, อสม., ผูน้  าชุมชน 
และผูน้ าศาสนา ร่วมลงพื้นท่ีแนะน า สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความเช่ือมัน่ในเป้าหมายท่ีไม่
ประสงค์ฉีดวคัซีน และเน้นในทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นได้จดัท าไวนิลประชาสัมพนัธ์การฉีดวคัซีน
ป้องกัน COVID-19 โดยน ารูปภาพการรับวคัซีนของบุคคลต้นแบบท่ีได้รับวคัซีนแล้ว เช่น นายอ าเภอ, 
ปลดัอ าเภอ, สาธารณสุขอ าเภอ และ ผอ.รพ.สต. ประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความเช่ือมนั พร้อมทั้งเชิญบุคคลท่ี
รับวคัซีนแลว้ ลงร่วมกบัทีมสุขภาพในการเชิญชวนและสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีเช่นกนั และ 
ก าหนดให้รถประชาสัมพนัธ์ลงประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการฉีดวคัซีนในหมู่บา้น ประจ าทุกวนัดว้ย ร่วมถึงได้
เขา้ร่วมประชุมการฉีดวคัซีน หยุดเช้ือ เพื่อพทัลุง ร่วมกบันายอ าเภอตะโหมด ปลดัอ าเภอ, องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน, ผูน้  าชุมชน, สาธารณสุขอ าเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ซ่ึงไดก้ าหนดการฉีดวคัซีนป้องกนั 
COVID-19 เป็นวาระแห่งตะโหมด ท่ีทุกภาคส่วนตอ้งเร่ิมด าเนินการ โดยก าหนดให้ฝ่ายปกครอง และองคก์ร
ปกรองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการรณรงคเ์ชิญชวนประชาชนให้ร่วมลงทะเบียนฉีดวคัซีน  
   5.3.2 DO ขั้นปฏิบัติการ ทีมสุขภาพ ประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. , พยาบาล , นักวิชาการ
สาธารณสุข, อสม., ผูน้ าชุมชน, ผูน้  าศาสนา และบุคคลท่ีรับวคัซีนแลว้ ร่วมลงพื้นท่ีด าเนินการให้ความรู้
เก่ียวกบัวคัซีนป้องกนั COVID-19 แก่ประชาชนในพื้นท่ีทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
และลดความตระหนกในกลุ่มท่ีไม่ประสงคฉี์ดวคัซีน จากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผา่นโปรแกรม 
My COVID-19 โดยระหวา่งการด าเนินการทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสรุปยอดการจองประจ าวนั
รายงานให้ทางส านกังานสาธารณสุขอ าเภอจดัท าเป็นจดหมายข่าวประชาสัมพนัธ์ (one page) และแสดงใน
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและกลุ่มอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการกระตุน้การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี ร่วมถึง
ไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานในการประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ/ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น เพื่อใหแ้ต่ละพื้นท่ีเห็นผล
การด าเนินงานใหพ้ื้นท่ีของตนเอง และร่วมกนัเร่งกนัการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึน   

 5.3.3 Check ตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการจองวคัซีนรอบท่ี 3 

เป้าหมาย จ านวนทั้งหมด ต้องการรับวคัซีน ร้อยละ 
ผูสู้งอาย ุ 143 124 90.21 
ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง 93 88 94.92 
กลุ่มประชาชนทัว่ไป (อาย ุ18 – 59 ปี) 350 291 83.14 

รวม 586 503 85.84 
    

  จากตารางท่ี 3 แสดงผลการด าเนินงาน พบวา่ ยอดการจองภาพรวม มีค่าเท่ากบัร้อยละ 85.84 
ซ่ึงพบวา่มียอดการจองสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนด โดยระหวา่งด าเนินการพบวา่มีประชาชนกลุ่มหน่ึง มีช่ืออยู่
ในพื้นท่ีและตนเองอยูน่อกพื้นท่ีมีความประสงคท่ี์จะฉีดวคัซีน จ านวน 59 คน ส่งผลใหก้ลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน  



    5.3.4 Act ปรับปรุงแกไ้ข จากการวิเคราะห์จากการด าเนินงาน พบวา่ มีประชาชนบางส่วน
ซ่ึงหลงัจากด าเนินการดงักล่าวแลว้ ยงัยนืยนัไม่รับวคัซีน เน่ืองจากกงัวลในประสิทธิภาพและผลขา้งเคียงของ
วคัซีน sinovac และ astrazeneca ซ่ึงไดรั้บขอ้มูลจากสารต่างๆ แต่จะรอวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่  
6. ผลการศึกษา ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจองวคัซีนป้องกนั COVID-19 ร่วมกบัภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข, อสม., องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน , ผูน้  าชุมชน , ผูน้  าศาสนา ร่วมถึงบุคคลตน้แบบท่ี
ไดรั้บการฉีดวคัซีน พบวา่ผลการจองวคัซีนมีแนวโน้มสูงข้ึนและสูงกว่าเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม  โดยในกลุ่มผู ้
อายุ, ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง กลุ่มประชาชนทัว่ไป (อายุ 18 – 59 ปี) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90.21, 94.92 และ 
83.14 ตามล าดบั  

7. วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ จากการด าเนินงานในคร้ังน้ี พบวา่การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เป็นส่วนท่ีช่วย
ส่งเสริมท าให้การด าเนินงานดา้นสาธารณสุขประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายไดเ้พิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
การสร้างความเช้ือมัน่แกป้ระชาชน ซ่ึงในกลุ่มผูน้ าชุมชนและผูน้ าศาสนา ล้วนเป็นบุคคลท่ีประชาชนให้
ความเคารพนบัถือ มีส่วนช่วยสร้างความเขา้ใจและความมัน่ใจแก่ประชาชนเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้นการ
ส่ือสารต่างๆ โดยเฉพาะส่ือผา่นทาง social media ซ่ึงในปัจจุบนัมีผลต่อการตดัสินใจต่อประชาชนมาก ดงันั้น
จึงควรท าความเขา้ใจและใชส่ื้อในทางท่ีถูกตอ้ง นอกจากนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาการพฒันา
รูปแบบการส่งเสริมการจองวคัซีน จึงควรมีการศึกษาและติดตามผลการเขา้รับการฉีดวคัซีนในพื้นท่ีต่อไป 

8. สรุป ผลการด าเนินการพฒันารูปแบบการด าเนินการจองวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง ในช่วงเดือน 
มิถุนายน – พฤษภาคม 2564 ไดรั้บความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ส่งผลใหผ้ลการจองวคัซีนของ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นคลองใหญ่ ภาพรวมมีค่าเท่ากบั
ร้อยละ 85.84 โดยกลุ่มผูสู้งอายุ มีค่าเท่ากบัร้อยละ 90.21 , ผูป่้วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 94.92 
และกลุ่มประชาชนทัว่ไป (อายุ 18 – 59 ปี) มีค่าเท่ากบั 83.14 อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการ
พฒันารูปแบบการจองวคัซีนเพียงเท่านั้น ซ่ึงหลกัจากนั้นควรตอ้งมีการจดัสรรวคัซีนให้ไดต้ามเป้าหมายท่ี
ประชาชนจองและเร่งการฉีดวคัซีน เพื่อควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นท่ีต่อไป 
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