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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินกระบวนการและผลสําเร็จของการนํานโยบายการให้
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากร อายุ 20 -50 ปี สู่การปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปี พ.ศ.2558
ตามแนวคิ ดการวิ เ คราะห์ นโยบายสาธารณะ รู ป แบบการศึ กษาเป็ นเชิ งบรรยาย กลุ่ มตั วอย่ าง 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการรณรงค์ฯ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล จํานวน 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดอ่างทอง จํานวน 81 คน
และ 2) กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 500 คน เก็บข้อมูลครั้งเดียว ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษา ด้านผลการประเมินกระบวนการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ พบว่า 1)วัตถุประสงค์
ของนโยบายมีความชัดเจนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในชุมชน(Herd Immunity)ในกลุ่มประชากรที่
มีอายุ ระหว่าง 20 ถึง 50 ปี หรือเกิดก่อนมีแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือได้รับไม่ครบถ้วน โดยมี
เป้าหมายความสําเร็จ คือ ความครอบคลุมของการรับบริการวัคซีนครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2) นโยบาย
ทางการเมือง รัฐบาลให้การสนับสนุนนโยบายจากการอนุมัติโครงการและงบประมาณ 3) ลักษณะของ
หน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มีกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานและ มี
กรมควบคุมโรค เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่ระดับจังหวัด อําเภอและตําบล แต่พบปัญหาด้านความล่าช้า
ของการประกาศนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ค วามกระชั้ น ชิ ด กั บ กํ า หนดการรณรงค์ 4) กระบวนการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มี ค วามชั ด เจนของการถ่ า ยทอดนโยบายอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง มาก ร้ อ ยละ 85.2
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5) ทรั พ ยากรที่ นํ า มาใช้ ใ นการสนั บสนุ น นโยบาย ยั ง ไม่ เพี ย งพอ ในเรื่ อ งจํ า นวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
งบประมาณ และสื่อประชาสัมพันธ์ 6) การติดตามผลการปฏิบัติงานในสถานบริการ พบว่า ผลการให้บริการ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบยังต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 69.1 และมีรูปแบบการให้บริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เพียงร้อยละ 24.8 ด้านผลสําเร็จของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 65.6 และ พบอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หลังจาก
การฉีดวัคซีน ร้อยละ 66.1 นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพียงร้อยละ
68.0 ตอบถูกต้องว่าประชาชนสามารถป้องกันการติดโรคคอตีบจากแรงงานต่างด้าวได้ หากไม่ได้รับวัคซีน
อย่างไรก็ตามประชาชนมีความพึงพอใจต่อนโยบายนี้ ร้อยละ 99.2
สรุปผลการประเมิน ผลจากการนํานโยบายสู่การปฏิบัติที่มีความสําเร็จ ได้แก่ ความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของนโยบาย สภาพทางการเมือง กระบวนการติดต่อสือ่ สารนโยบาย สําหรับนโยบายที่ยัง
ไม่สําเร็จ ได้แก่ ลักษณะของหน่วยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรทีน่ ํามาใช้ในสนับสนุนนโยบาย การ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และ ผลสําเร็จของการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) การกําหนดนโยบายควรมีระยะเวลาในการสื่อสารถึงระดับผู้นํา
นโยบายไปปฏิบัติล่วงหน้ามากพอสมควร เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการวางแผน การเตรียมการ และการ
จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2) ลักษณะของการกําหนดนโยบายที่เป็นลักษณะการรณรงค์ ควร
เน้นการสื่อสารมุมกว้างเพื่อให้เกิดกระแสผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย 3)
ระยะเวลารณรงค์ควรมีระยะเวลาสั้นและชัดเจน ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 1) สถานบริการในพื้นที่ควรมี
การสํารวจข้อมูลวิถีชีวิตปฏิบัติของประชาชนในชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน ภายในช่วงเวลา
ที่จํากัด 2) ควรมีการประสานเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยทํางาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรณรงค์อาจเสนอในรูปแบบสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการ
3) เพิ่มความถี่ในการติดตามกํากับงานเพื่อให้เกิดแรงผลักดันในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและ
4) เน้นคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย เช่น เทคนิคการฉีดวัคซีน รวมถึงการสื่อสาร
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับประโยชน์ ของวัค ซี น ตลอดจนอาการที่ อาจพบได้ ภายหลังการได้รั บวั ค ซี น
เป็นต้น
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the process and success in translation of
policy on the 2015 diphtheria vaccination campaign among people aged 20-50 years in the
Health Region 4 into practice. We conducted a descriptive study using the analysis
framework for public policy. Two groups of population were selected -1) 81 responsible
campaign staffs at provincial, district and sub-district level from 5 provinces, namely
Saraburi,Lopburi,Singburi,Nakornnayok and Angthong 2) 500 villagers in the same areas as
above. One time data collection using questionnaire, interview, and data review was done
during June and July 2015. Data was analyzed using percentage and mean.
In process evaluation, the study demonstrated as followed.1) The policy objective
was clear. It was to increase the immunity level against diphtheria in the community among
people aged 20-50 years (who were born before the starting of the National Immunization
Program).The target coverage was set at 85 %. 2) For political support, the campaign was
endorsed and funded by the government. 3) The implementing units were clearly identified.
The campaign was responsible by the Ministry of Public Health. The Department of Disease
Control was the main coordinating unit, responsible for moving the policy into practice at
the province, district and sub-district levels .However, the campaign announcement was
too close to the campaign periods, as a result, preparation time was too limited for the
service units. 4) For policy communication, 85.2% of our samples perceived it as in the
average to good level. 5) For logistic and resource support, manpower and resources such
as budget, public communication material etc. were inadequate.6) For service process, only
24.8%performed outreach activities. As a result, the reported vaccine coverage was 69.1%
not reached the 85 % target. In outcome evaluation (success), among the sampled villagers,
65.6% received vaccination. The coverage was below the 85% target.66.1% reported pain,
swelling, redness at the site of injection. Only 68.0% understood that “without vaccination,
one could contact diphtheria from foreign workers”Nonetheless, 99.2% said they were
satisfied with this campaign.
In conclusion, the good performing components found in this policy translation were
clear objective, political support, and policy communication. The components that needed
improvement included: process of work among implementing units, logistic and resource
supports, and service process. The campaign fails to reach its vaccine coverage target.

ง

We recommended the following improvement on policy issues.1) Allocate enough
time for preparation, so each implementing units had time for planning and resources
allocation. 2) Increase mass media activities. It can raise awareness on nation-wide campaign
activities both among staffs and villagers.3) Campaign time should be short .We
recommended the following improvement on practical issues.1) In service planning, take
into account the villager’s daily schedule. 2) Seek cooperation with the workplace
managers, since the target group is working age people. 3) Increase monitoring activities to
sustain campaign awareness at high level. 4) To increase and sustain confidence of villagers,
improve quality of service e.g. Injection techniques and informed villagers of the usefulness
of vaccine as well as the possible adverse reactions
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน เปนกลวิธีปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
คุมคามากที่สุด ประเทศตางๆรวมถึงประเทศไทยไดใชการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนเครื่องมือปองกัน
และควบคุมโรคติดตอที่เปนปญหาสําคัญไดผลยิ่ง เชน วัณโรค โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี
หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไขสมองอักเสบเจอี และโรคพิษสุนัขบา เปนตน ภายใตคณะกรรมการวัคซีนและ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนผูกําหนดการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคและวิธีใหวัคซีนที่เหมาะสมของ
ประเทศตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลกและไดจัดทําคูมือการสรางเสริมภูมิคุมกัน โรค เพื่อให
เจาหนาที่สาธารณสุขและโรงพยาบาลตางๆยึดถือเปนแนวปฏิบัติ
นโยบายการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย คือ 1)ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะไดรับการ
ปองกันจากโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีน 2)การบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนบริการสาธารณสุขพื้นฐาน
3)การบริการตองทําดวยความเสมอภาค และไมคิดมูลคาและ 4)การบริการตองปลอดภัย และมีคุณภาพดี
โดยมีเปาหมายหลัก คือ การปกปองประชาชนใหปลอดภัยจากโรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนใหไดมากที่สุด
แนวทางการดําเนินงานคือ ใหบริการวัคซีนปองกันโรคที่มีความจําเปนใหครอบคลุมจํานวนโรคใหมากที่สุด
ครอบคลุมประชาชนกลุมเปาหมายสูงที่สุด ประชากรกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน จัดใหมีการใหบริการวัคซีนในทุกระดับของสถานบริการ วัคซีนที่ใชตองมีประสิทธิภาพใน
การปองกันโรคสูงและตองมีความปลอดภัย และใหบริการโดยไมคิดมูลคา สําหรับสถานบริการภาครัฐหรือ
สถานพยาบาลที่เขารวมในโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สํานักโรคติดตอทั่วไป,2550)
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหมีแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคขึ้นในป พ.ศ.2520 โดย
ผสมผสานการใหวัคซีนเขากับบริการสาธารณสุขอื่นๆในพื้นที่ เริ่มตนดวยวัคซีนในเด็กกลุมอายุต่ํากวา
1 ป ไดแก วัคซีนปองกันวัณโรค วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยักและวัคซีนปองกันโรค
โปลิโอชนิดรับประทานมาใหบริการ เริ่มใหแกเด็กอายุ 2 เดือนและ 4 เดือน ตอมาในป 2525 เพิ่มให
ครั้งที่ 3 แกเด็กอายุ 6 เดือน ครั้งถึงป 2534 จึงเพิ่มใหวัคซีนครั้งที่ 4 แกเด็กอายุ 1 ½ -2 ป ตอมาใน
ป พ.ศ.2543 ไดปรับเพิ่มอายุการรับวัคซีนครั้งที่ 5 ในเด็กอายุ 4 ป และใหวัคซีนวัคซีนรวมปองกันโรค
คอตีบ-บาดทะยักเพิ่มในเด็กนักเรียน ในป 2548 ไดมีการนําวัคซีน dT มาใชแทน T ในหญิงมีครรภ เพื่อ
กระตุ น ภู มิ คุ ม กั น ต อ โรคคอตี บ ซึ่ ง ลดต่ํ า ลงในผู ใ หญ เ นื่ อ งจากไม มี ก ารติ ด เชื้ อ ตามธรรมชาติ
(สํานักโรคติดตอทั่วไป,2550) เนื่องจากวัคซีนปองกันโรคคอตีบ เมื่อเขาสูรางกายจะกระตุนใหรางกาย
สรางภูมิคุมกันสูงขึ้นระดับหนึ่ง แลวระดับภูมิคุมกันก็จะลดลง จึงตองไดรับการกระตุนตามจํานวนครั้งที่
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กําหนด จึงจะมีระดับภูมิคุมกันอยูในระดับสูงพอในการปองกันโรค สําหรับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ หาก
ไดรับวัคซีนครบตามกําหนดจะมีภูมิคุมกันตอโรคคอตีบไดรอยละ 97 (สถาบันวัคซีนแหงชาติ,2558)
จากการดําเนินงานที่ผานมาพบวาวัคซีนในโครงการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนอยางสูง ดังจะเห็นไดจากความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในกลุมเปาหมายสูงระหวางรอย
ละ 90-100 สงผลทําใหจํานวนผูปวยโรคคอตีบลดลงอยางมาก มีรายงานผูปวยไมเกิน 10 รายตอป
จนกระทั่งปพ.ศ. 2552 เริ่มมีสัญญาณเตือนการระบาดของโรคคอตีบ พบจํานวนผูปวยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ระหว า งป พ.ศ.2552-2555 โดยพบผูปวยเปน จํานวนมากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและยังคงพบ
ประปรายในพื้นที่ดังกลาวมาจนถึงปจจุบันสาเหตุสวนใหญเกิดจากการไมไดรับวัคซีนหรือไดรับไมครบถวน
ตามเกณฑเนื่องจากปญหาความไมสงบในภาคใต และในปพ.ศ.2555 เกิดการระบาดของโรคคอตีบบริเวณ
พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มีผูปวยพบเชื้อ 54 ราย เสียชีวิต 7 ราย พบสัดสวนการ
ปวยในผูใหญมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น (ดังตารางที่ 1) เนื่องจากเปนกลุมที่เกิดกอนหรือเกิดในชวงตนของ
แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ปพ.ศ.2520 ทําใหประชาชนกลุมนี้ไมไดรับวัคซีนหรือเกิดในระยะแรกที่
การใหวัคซีนไมครอบคลุมทั่วถึง จึงทําใหผูใหญกลุมนี้ไมไดรับวัคซีนในวัยเด็ก ซึ่งไมมีภูมิคุมกันสูงพอที่จะ
ปองกันโรคไดซึ่งสอดคลองกับการศึกษาระดับภูมิคุมกันตอโรคคอตีบของประชากรกลุมอายุตางๆของ
หลายหนวยงาน พบวากลุมผูใหญชวงอายุ 20-50 ป มีระดับภูมิคุมกันไมเพียงพอตอการปองกันโรคคอตีบ
ในสัดสวนที่สูง และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน จึงเปนที่มาของการกําหนด
ยุทธศาสตรการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากรกลุมนี้ (สํานักโรคติดตอทั่วไป,2558)
ตารางที่ 1 จํานวนผูป วยโรคคอตีบประเทศไทย ระหวางป พ.ศ.2551-2557 จําแนกตามกลุมอายุ
จํานวนผูปวยจําแนกตามกลุมอายุ(ราย)

ป พ.ศ.

จํานวน
ผูปวย
(ราย)

< 5 ป

2551

8

4

3

0

0

0

0

0

1

2552

12

3

8

0

0

0

0

0

1

2553

77

39

30

2

0

5

1

0

0

2554

28

15

11

1

0

1

0

0

0

2555

63

12

22

5

7

13

1

2

1

2556

28

9

12

3

3

1

0

0

0

2557

19

5

12

0

1

0

0

0

1

5-14 ป 15-24ป 25-34ป 35-44ป 45-54ป 55-64ป

ทีมา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

65ป
ขึ้นไป
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จากประเด็น สําคัญดังกลาวขางตน ถือเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยตองเรงรัดการ
ดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหกับประชาชนชาวไทย ดวยการใหวัคซีนในประชากรไทยที่เสี่ยงตอ
การเกิดโรคใหมีภูมิคุมกันอยูในระดับที่เพียงพอตอการปองกันโรค อันจะสงผลใหประชาชนไดรับการ
บริการวัคซีนที่มีคุณภาพ ไดตามมาตรฐาน สามารถปองกันมิใหโรคที่เคยลดลงหรือหมดไปแลวกลับมา
ระบาดใหม หรื อก อใหเ กิดปญ หาทางดานสาธารณสุข และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
กระทรวงสาธารณสุขได จัดทํา “โครงการรณรงคใหวัคซีนปองกัน โรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.
2558” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทานโดยจะเนนการจัดใหมีกิจกรรมการ
รณรงคใหวัคซีนที่จําเปน ครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมายใหไดตามเกณฑกําหนด อันจะเสริมสราง
ภูมิคุมกันใหคนไทยหางไกลจากโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนกําลังสําคัญที่
จะรวมกันพัฒนาประเทศชาติไทยใหเขมแข็งสืบไป โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุมกันตอโรคคอ
ตีบ ในประชากรผู ใหญ อายุ 20-50 ป เปาหมายความสําเร็จ คือ ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ในประชากรผูใหญอายุ 20-50 ป ไมนอยกวารอยละ 85 ในชวงเวลาวันที่ 1
มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558 ตอมาไดขยายเปนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (สํานักโรคติดตอทั่วไป
,2558)
จากเหตุผลและความสําคัญของโครงการรณรงค ดังกลาว คณะผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะห
ความสําเร็จของการนํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชาชนอายุ 20 -50 ป สูการปฏิบัติ ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อ
1. ประเมินความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการนํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20 -50 ป สูการปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2558
2. ไดขอเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ มาใชในการปรับปรุงกระบวนกระบวนการพัฒนาการ
นํานโยบาย สูการปฏิบัติงานในพื้นที่ใหเหมาะสม เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการประเมิน
1.ประเมินกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติและประเมินผลสําเร็จจากการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติตามกรอบการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ เพื่อนําสูขอเสนอแนะ ในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
2.ประเมิ น การนํ า นโยบายสูการปฏิบัติเฉพาะจังหวัดในพื้น ที่เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบดว ย
จั งหวั ดสระบุ รี จั งหวั ดลพบุ รี จั งหวัดสิ งหบุ รี จั งหวั ดนครนายก และจังหวัดอ างทอง ซึ่งอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี (เดิม)
3.ศึกษาผลความสําเร็จหลังจากมีการกําหนดนโยบายและนําสูการปฏิบัติแลว
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นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้มีความเขาใจถูกตอง ผูศึกษาจึงไดกําหนดคํานิยามศัพทที่เกี่ยวของไว
มีดังนี้
โครงการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรค
คอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ป

หมายถึง โครงการที่ภาครัฐจัดใหมีบริการใหวัคซีนปองกัน
โรคคอตีบ จํานวน 1 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคมถึง
เดื อ นเมษายน ในกลุ ม ผู ใ หญ ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง
20-50 ปห รือผูที่เกิดเดือนมกราคม 2508 ถึง
ธันวาคม 2538

วัคซีนปองกันโรคคอตีบ(dT)

หมายถึง วัคซีนชนิดน้ํา ที่ทํามาจากแบคทีเรียเชื้อตายและ
ท็อกซอยด ใช ฉีดเขา กลามเนื้อของรางกายเพื่ อ
การปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

ประเมินกระบวนการนํานโยบายการให
วัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากรอายุ
20 -50 ป สูการปฏิบัติในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 4 ป พ.ศ. 2558

หมายถึง การประเมิน กระบวนการหรือวิธีการดําเนินการ
การใหวัคซีน ปองกัน โรคคอตีบ ในประชากรอายุ
20 -50 ป สูการปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป
พ.ศ. 2558 ประเด็น การประเมิน ไดแก ความ
ชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย สภาพทาง
การเมือง ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ กระบวนการติดตอสื่อสาร ทรัพยากรที่
นํ า มาใช ใ นนโยบาย และ การติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของนโยบาย

ประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ

หมายถึง การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ จากการนํ า นโยบายไป
ปฏิบัติ เปนการประเมินวัตถุประสงคของนโยบาย
ประเด็ น การประเมิ น ได แ ก ผลการรั บ บริ ก าร
วั ค ซี น ป อ งกั น โรคคอตี บ ในช ว งการรณรงค ข อง
ประชาชนกลุมเปาหมาย อาการที่พบหลังจาก
การฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคคอตี บ ความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ และความ
พึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ
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วัตถุประสงคของนโยบาย

หมายถึง ความชัดเจนของตัวนโยบายที่จะนําสูแกผูปฏิบัติ
ซึ่งระบุปญหาสําคัญวาทําไมตองมีนโยบาย
วัตถุประสงคเปาหมาย กลุมเปาหมาย และวิธีการ
ดําเนินการ เปนตน

สภาพทางการเมือง

หมายถึง การไดรับการสนับสนุนหรือการผลักดันจาก
รัฐบาล

ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ

หมายถึง บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ

กระบวนการติดตอสื่อสาร

หมายถึง วิธีการติดตอสื่อสารกับผูนํานโยบายไปปฏิบัติ

ทรัพยากรที่นํามาใชในนโยบาย

หมายถึง บุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และสิ่งของที่ใช
ในการปฏิบัติงาน

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

หมายถึง วิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนด โดยพิจารณา การรายงาน การ
ประเมินผล การนิเทศงาน รวมถึงการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

หมายถึง ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
เปาหมายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ
ครั้งนี้ไมนอยกวารอยละ 85

ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล
แนวทางการ
ประเมินผล
ความชัดเจนใน
วัตถุประสงคของ
นโยบาย

วัตถุประสงค
การประเมิน

เพื่อประเมินความชัดเจน
ในวัตถุประสงคของ
นโยบายที่เปนปจจัยเอื้อ
ตอการดําเนินงานตาม
นโยบายการใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20-50 ปสู
การปฏิบัติ
สภาพทางการเมือง เพื่อประเมินการไดรับการ
สนับสนุนหรือการผลักดัน
จากรัฐบาลตอการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
การใหวัคซีนปองกันโรค
คอตีบในประชากรอายุ
20-50 ปสูการปฏิบัติ

ตัวแปรที่ศึกษา

แหลงขอมูล

วิธีการจัดเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการตัดสิน

-วัตถุประสงคของ
นโยบาย

-เอกสารที่เกี่ยวของ -สรุปประเด็นสําคัญ
จากเอกสาร

-วิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ

-ประเด็นสําคัญจาก
เอกสารที่สนับสนุน

-การสนับสนุนหรือ
การผลักดันจาก
รัฐบาล

-เอกสารที่เกี่ยวของ -สรุปประเด็นสําคัญ
จากเอกสาร

-วิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพ

-ประเด็นสําคัญจาก
เอกสารที่สนับสนุน
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ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล(ตอ)
แนวทางการ
ประเมินผล
ลักษณะของ
หนวยงานที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ

กระบวนการ
ติดตอสื่อสาร

วัตถุประสงค
การประเมิน

ตัวแปรที่ศึกษา

เพื่อประเมินบทบาทหนาที่
ของหนวยงานที่นํา
นโยบายการดําเนินงาน
ตามนโยบายการใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20-50 ปสู
การปฏิบัติไปปฏิบัติ

-การผานการอบรม
งานสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค

เพื่อประเมินวิธีการติดตอ
สื่อสารกับผูนํานโยบายการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
การใหวัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบในประชากรอายุ 2050 ปสูการปฏิบัติไปปฏิบัติ

แหลงขอมูล

วิธีการจัดเก็บขอมูล

-เอกสารที่เกี่ยวของ -แบบบันทึก
-.เจาหนาที่เกี่ยวของ -แบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการตัดสิน

-วิเคราะหขอมูลเชิง -รอยละ 80 ของจํานวน
คุณภาพ
เจาหนาที่ที่ผานการอบรม
-สถิติเชิงพรรณนาคา งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
รอยละ

-ความคิดเห็นตอการ -เอกสารที่เกี่ยวของ -แบบบันทึก
ประกาศนโยบายสู -.เจาหนาทีเ่ กี่ยวของ -แบบสอบถาม
การปฏิบัติ

-วิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ
-สถิติเชิงพรรณนาคา
รอยละ

-รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่มีความคิดเห็น
วาการประกาศนโยบาย
ทันเวลา

-ความชัดเจนของการ -.เจาหนาที่ที่
ถายทอดนโยบายสู เกี่ยวของ
การปฏิบัติ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาชัดเจน
ระดับปานกลางถึงมาก

-การตอบขอสงสัยใน -.เจาหนาที่ที่
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาชัดเจน
ระดับปานกลางถึงมาก

7

ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล(ตอ)
แนวทางการ
ประเมินผล

วัตถุประสงค
การประเมิน

ทรัพยากรที่นํามาใช เพื่อประเมินบุคคล
ในนโยบาย
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
และสิ่งของที่ใชในการ
ปฏิบัติงานการดําเนินงาน
ตามนโยบายการใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20-50 ปสู
การปฏิบัติ

ตัวแปรที่ศึกษา

แหลงขอมูล

วิธีการจัดเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการตัดสิน

-จํานวนเจาหนาที่ใน -.เจาหนาที่ที่
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-งบประมาณที่
-.เจาหนาที่ที่
สนับสนุนการ
เกี่ยวของ
ดําเนินงานโครงการฯ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-จํานวนตูเย็นที่ใชใน
การปฏิบัติงาน

-.เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-จํานวนกระติกใส
วัคซีนที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

-.เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-จํานวนไอซแพคผล -.เจาหนาที่ที่
ที่ใชในการปฏิบัติงาน เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ
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ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล(ตอ)
แนวทางการ
ประเมินผล

การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค
การประเมิน

เพื่อประเมินกระบวน การ
นําโยบายการใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20-50 ปไป
การปฏิบัติ

ตัวแปรที่ศึกษา

แหลงขอมูล

วิธีการจัดเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการตัดสิน

-จํานวนเข็ม/
กระบอกฉีดยาที่ใน
การปฏิบัติงาน

-.เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-จํานวนวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบที่
ในการปฏิบัติงาน

-.เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-สื่อการ
ประชาสัมพันธที่ใน
การปฏิบัติงาน

-.เจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ

-แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รอยละ 80 ของจํานวน
รอยละ
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

-ผลการใหบริการ
วัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบ

-เอกสารที่เกี่ยวของ -แบบบันทึก
-.เจาหนาที่เกี่ยวของ

-สถิติเชิงพรรณนาคา -ประชาชนกลุมเปาหมาย
รอยละ
ไดรับวัคซีนปองกันโรค
คอตีบไมนอยกวารอยละ85

-รูปแบบการ
ใหบริการ

-.เจาหนาที่เกี่ยวของ -แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รูปแบบการใหบริการทั้ง
รอยละ
เชิงรุกและรับ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของจํานวน
สถานบริการ
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ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล(ตอ)
แนวทางการ
ประเมินผล

วัตถุประสงค
การประเมิน

ตัวแปรที่ศึกษา
-รูปแบบการติดตาม
กํากับงานจากระดับ
เหนือขึ้นไป

ผลสําเร็จของการนํา
นโยบายการให
วัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบในประชากรอายุ
20-50 ปสูการ
ปฏิบัติ

เพื่อประเมินผลสําเร็จของ -การรับบริการวัคซีน
การนํานโยบายการให
ปองกันโรคคอตีบ
วัคซีนปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20-50 ปสู
-.อาการที่พบ
การปฏิบัติ
หลังจากการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ
-ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ

แหลงขอมูล

วิธีการจัดเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

เกณฑการตัดสิน

-.เจาหนาที่เกี่ยวของ -แบบสอบถาม

-สถิติเชิงพรรณนาคา -รูปแบบการติดตามกํากับ
รอยละ
งานจากระดับเหนือขึ้นไป
ทั้งเอกสารและการเยี่ยม
เยือนสถานบริการไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
จํานวนสถานบริการ

-ประชาชน
กลุมเปาหมาย

-แบบสัมภาษณ

-สถิติเชิงพรรณนาคา -ประชาชนกลุมเปาหมาย
รอยละ
ไดรับวัคซีนปองกันโรค
คอตีบไมนอยกวารอยละ85

-ประชาชน
กลุมเปาหมาย

-แบบสัมภาษณ

-สถิติเชิงพรรณนาคา -อาการปวด บวม แดง
รอยละ
บริเวณที่ฉีดพบไดประมาณ
รอยละ 10

-ประชาชน
กลุมเปาหมาย

-แบบสัมภาษณ

-สถิติเชิงพรรณนาคา -ประชาชนมีความรู ความ
รอยละ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
วัคซีนปองกันโรคคอตีบไม
นอยกวารอย 80
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ตารางที่ 2 กรอบการประเมินผล(ตอ)
แนวทางการ
ประเมินผล

วัตถุประสงค
การประเมิน

ตัวแปรที่ศึกษา

วิธีการจัดเก็บขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

-ประชาชน
กลุมเปาหมาย

-แบบสัมภาษณ

-สถิติเชิงพรรณนาคา -ประชาชนกลุมเปาหมาย
รอยละ
ไดรับขาวสารเกีย่ วกับ
โครงการณรงคใหวัคซีน
คอตีบไมนอยกวารอยละ80

-ความพอใจตอ
-ประชาชน
นโยบายการใหวัคซีน กลุมเปาหมาย
ในประชาชนอายุ
20 -50 ป

-แบบสัมภาษณ

-สถิติเชิงพรรณนาคา -ประชาชนกลุมเปาหมายมี
รอยละ
ความพอใจตอนโยบายการ
ใหวัคซีนในประชาชนอายุ
20 -50 ป ไมนอยกวา
รอยละ 80

-การไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการ
ณรงคใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ

แหลงขอมูล

เกณฑการตัดสิน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
กําหนดแนวทางการประเมินผลนโยบายสูการปฏิบัติ ดังนี้
สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคคอตีบ
1.1.ความรูเรื่องโรคคอตีบ
1.2.แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
1.3.ความรูเรื่องวัคซีนปองกันโรคคอตีบ
สวนที่ 2 นโยบายโครงการรณรงคการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ป
สวนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย
สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 1 ความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคคอตีบ
1.1.ความรูเรื่องโรคคอตีบ
โรคคอตีบหรือดิพทีเรีย เปนโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งทําใหเกิดการ
อักเสบ มีแผ น เยื่ อเกิ ดขึ้ น ในลํ า คอ ในรายที่รุน แรง จะมีการตีบตัน ของทางเดิน หายใจ จึงไดชื่อวา
โรคคอตีบ ซึ่งอาจทําใหถึงตายได และจากพิษ (exotoxin) ของเชื้อจะทําใหมีอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจ
และเสนประสาทสวนปลาย (สํานักโรคติดตอทั่วไป,2558)
สาเหตุ โรคคอตี บ เกิ ดจากเชื้ อ แบคที เ รีย Corynebacterium diphtheria (C.
diphtheriae) ซึ่งมีรูปทรงแทงและยอมติดสีแกรมบวก มีสายพันธุที่ทําใหเกิดพิษ (toxigenic) และไมทํา
ใหเกิดพิษ (non toxigenic) พิษที่ถูกขับออกมา จะชอบไปที่กลามเนื้อหัวใจ และปลายประสาท ทําให
เกิดการอักเสบ ซึ่งถาเปนรุนแรงจะทําใหถึงตาย
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ระบาดวิทยา เชื้อจะพบอยูในคนเทานั้น โดยจะพบอยูในจมูกหรือลําคอของผูปวย หรือผู
ติดเชื้อ โดยไมมีอาการ (carrier) ติดตอกันไดงาย โดยการไดรับเชื้อโดยตรงจากการไอ จามรดกัน หรือ
พูดคุยกันในระยะใกลชิด เชื้อจะเขาสูผูสัมผัสทางปาก หรือทางการหายใจ บางครั้งอาจติดตอกันไดโดย
การใชภาชนะรวมกัน เชน แกวน้ํา ชอน หรือ การดูดอมของเลนรวมกันในเด็กเล็ก ผูติดเชื้อที่ไมมีอาการ
เปนแหลงแพรเชื้อที่สําคัญในชุมชน สวนใหญจะพบผูปวยโรคคอตีบในชุมชนแออัด ในกลุมชนที่มีฐานะไม
ดี เด็กที่ไมไดรับวัคซีน จะติดเชื้อไดตั้งแตเล็ก หลังจากภูมิตานทานจากแมหมดลง ในประเทศที่ยังพบโรคนี้
ชุกชุมสวนใหญ จะพบในเด็กอายุระหวาง1-6 ป สําหรับประเทศที่พัฒนาแลว และมีระดับการไดรับวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบสูง โรคนี้จะหมดไป หรือพบไดนอยมาก ในประเทศไทยอุบัติการณของโรค ไดลดลงมาก
สวนใหญของผูปวยที่พบจะอยูในชนบทหรือในชุมชนแออัด เปนเด็กที่ยังไมไดรับวัคซีนหรือไดรับไมครบ
และพบในเด็กโตไดมากขึ้น ถึงแมอุบัติการณของโรคจะลดลงอยางเห็นไดชัดเจนทุกแหง แตอัตราปวยตาย
(case-fatality rate) อยูในระดับที่คอนขางคงที่ คือ ประมาณรอยละ 10
ระยะฟกตัว ระยะฟกตัวของโรคคอตีบอยูระหวาง 2-5 วัน อาจจะนานกวานี้ได เชื้อจะอยูใน
ลําคอของผูปวยที่ไมไดรับการรักษาได ประมาณ 2 สัปดาห แตบางครั้งอาจนานถึงหลายเดือนได ผูที่ไดรับ
การรักษาเต็มที่เชื้อจะหมดไป ภายใน 1 สัปดาห
อาการและอาการแสดง หลั งระยะฟ กตั ว จะเริ่ มมี อาการไข ต่ํา ๆ มีอ าการคลา ยหวัด ใน
ระยะแรกมีอาการไอเสียงกอง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ในเด็กโตอาจจะบนเจ็บคอคลายกับคออักเสบ บางราย
อาจจะพบตอมน้ําเหลืองที่คอโตดวย เมื่อตรวจดูในคอพบแผนเยื่อสีขาวปนเทาติดแนนอยูบริเวณทอนซิล
และบริเวณลิ้นไก แผนเยื่อนี้เกิดจากพิษที่ออกมา ทําใหมีการทําลายเนื้อเยื่อ และทําใหมีการตายของ
เนื้อเยื่อทับซอนกันเกิดเปนแผนเยื่อ (membrane) ติดแนนกับเยื่อบุในลําคอ ตําแหนงที่จะพบมีการ
อักเสบ และมีแผนเยื่อได คือ ในจมูก ทําใหมีน้ํามูกปนเลือดเรื้อรัง มีกลิ่นเหม็น ในลําคอและที่ทอนซิล ซึ่ง
แผนเยื่ออาจจะเลยลงไปในหลอดคอ จะทําใหทางเดินหายใจตีบตันหายใจลําบาก ถึงตายไดและตําแหนง
อื่นๆ ไดแก ที่ผิวหนัง เยื่อบุตา ในชองหู
โรคแทรกซอน เกิดทางเดินหายใจตีบตัน
อักเสบ ทําใหมีอัมพาตของกลามเนื้อ

กลามเนื้อหัวใจอักเสบ และปลายประสาท

การวินิจฉัยโรค อาศัยอาการทางคลินิก มีไอเสียงกอง เจ็บคอ ตรวจพบแผนเยื่อในลําคอ
บริเวณทอนซิลและลิ้นไก(uvula) มีอาการของทางเดินหายใจตีบตัน การวินิจฉัยที่แนนอนคือการเพาะเชื้อ
C. diphtheria โดยใชthroat swab เชื้อบริเวณแผนเยื่อหรือใตแผนเยื่อ หรือจากแผนเยื่อที่หลุดออกมา
เนื่องจากตองใชมีเดียพิเศษในการเพาะเชื้อ จึงควรจะตองติดตอแจงหองปฏิบัติการเมื่อนําสง specimen
เมื่อเพาะไดเชื้อ C. diphtheriae จะตองทดสอบตอไปวาเปนสายพันธุที่สราง exotoxin
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การรักษา เมื่อพบผูปวยที่สงสัยวาเปนโรคคอตีบ ตองรีบนําสงโรงพยาบาลทันที เพราะแพทย
จะตองรีบใหการรักษาโดยเร็ว ผลการรักษาจะไดผลหรือไมขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เปนมากอนไดรับการ
รักษา
1.การให diphtheria antitoxin (DAT) เมื่อแพทยตรวจและสงสัยวาเปนคอตีบ จะตองรีบให
DAT โดยเร็วที่สุด เพื่อใหไปทําลาย exotoxin กอนที่จะเกิดอันตรายตอกลามเนื้อหัวใจและปลายประสาท
ทั้งนี้ โดยไมตองรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ขนาดของ DAT ที่ใหอยูระหวาง 10,000-20,000
หนวย โดยพิจารณาตามความรุนแรงของโรค หมายเหตุ *กอนการให antitoxin ตองทํา skin test
2.ใหยาปฎิชีวนะ เพนนิซิลิน ฉีดเขากลามเปนเวลา14 วัน ถาแพเพนนิซิลิน ใหยา
erythromycin แทน ยาปฏิชีวนะจะไปทําลายเชื้อ C. diphtheriae
3.เด็กที่มีโรคแทรกซอนจากการอุดกลั้นของทางเดินหายใจ จะตองไดรับการเจาะคอเพื่อชวย
ใหหายใจได สวนโรคแทรกซอนทางหัวใจและทางเสนประสาท ใหการรักษาประคับ ประคองตามอาการ
โรคแทรกซอนทางหัวใจนับเปนสาเหตุสําคัญของการตายในโรคคอตีบ
4.เด็กที่เปนโรคคอตีบจะตองพักเต็มที่อยางนอย 2-3 สัปดาห เพื่อปองกันโรคแทรกซอนทาง
หัวใจ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นปลายสัปดาหที่ 2
การปองกัน
1.ผูที่มีอาการของโรคจะมีเชื้ออยูในจมูก ลําคอ เปนระยะเวลา 2-3 สัปดาห ดังนั้น จึงตองแยก
ผูปวยจากผูอื่นอยางนอย 3 สัปดาห หลังเริ่มมีอาการ หรือตรวจเพาะเชื้อไมพบเชื้อแลว 2 ครั้ง ผูปวยที่
หายจากโรคคอตีบแลว อาจไมมีภูมิคุมกันโรคเกิดขึ้นเต็มที่ จึงอาจเปนโรคคอตีบซ้ําอีกได ดังนั้นจึงตองให
วัคซีนปองกันโรค (DTP หรือ dT) แกผูปวยที่หายแลวทุกคน
2. ผูใกลชิดผูปวย เนื่องจากโรคคอตีบติดตอกันไดงาย ดังนั้นผูสัมผัสโรคที่ไมมีภูมิคุมกันโรคจะ
ติดเชื้อไดงาย จึงควรไดรับการติดตามดูอาการอยางใกลชิด โดยทําการเพาะเชื้อจากลําคอ และติดตามดู
อาการ 7 วัน ในผูที่สัมผัสโรคอยางใกลชิด ที่ไมเคยไดรับวัคซีนปองกันโรคมากอน หรือไดไมครบ ควรใหยา
ปฏิชีวนะ benzathine penicillin 1.2 ลานหนวย ฉีดเขากลาม หรือใหกินยา erythromycin 50 มก./
กก/วัน เปนเวลา 7 วัน พรอมทั้งเริ่มใหวัคซีน เมื่อติดตามดูพบวามีอาการ และ/หรือตรวจพบเชื้อ ใหยา
ปฏิชีวนะดังกลาว พรอมกับให diphtheria antitoxin เชนเดียวกับผูปวย
3. ในเด็กทั่วไป การปองกันนับวาเปนวิธีที่ดีที่สุด โดยการใหวัคซีนปองกันคอตีบ 5 ครั้ง เมื่อ
อายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน และกระตุนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ 4 ป
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1.2. แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน เปนกลวิธีปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความ
คุมคามากที่สุด ประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทยไดใชการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนเครื่องมือปองกัน
และควบคุ ม โรคติ ด ต อ ที่ เ ป น ป ญ หาสํ า คั ญ อย า งได ผ ลดี ยิ่ ง เช น วั ณ โรค คอตี บ ไอกรน บาดทะยั ก
ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไขสมองอักเสบเจอี และพิษสุนัขบา เปนตน ในระยะที่ผานมา
ประเทศต า งๆ ได ร วมกั นกวาดลา งโรคไขทรพิษใหหมดไปจากโลกเปน ผลสําเร็จ องคการอนามัยโลก
ประกาศการปลอดไขทรพิษในปพ.ศ. 2523 ในปจจุบันประเทศตางๆ ทั่วโลกกําลังรวมมือกันกวาดลางโรค
โปลิโอ ซึ่งคาดวาจะเปนผลสําเร็จในระยะอันใกล โดยใชกลวิธีหลัก คือการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวย
วัคซีน ในอนาคต โรคติดตออีกเปนจํานวนมากจะไดรับการปองกันและควบคุมไดดีขึ้น เมื่อสามารถพัฒนา
และผลิตวัคซีนปองกันไดสําเร็จ (สํานักโรคติดตอทั่วไป,2550)
การขยายการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Expanded Program on Immunization, EPI) การ
ใหบริการวัคซีนในประเทศไทย ชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สวนใหญเปนไปอยางเฉพาะกิจหรือตาม
สภาพปญหา ยังมิไดบริหารจัดการอยางเปนระบบ ไมมีการกําหนดประชากรกลุมเปาหมายการใหวัคซีนที่
แนนอน มักใหวัคซีนแกเด็กโต ซึ่งในความเปนจริงมีความเสี่ยงที่จะติดโรคนอยกวาเด็กเล็ก ระบบลูกโซ
ความเย็น ยังไมเปนมาตรฐาน อัตราความครอบคลุมของการใหวัคซีนอยูในระดับต่ํา จึงยังไมสามารถ
ปองกันโรคไดดีเพียงพอ ดังนั้น เพื่อที่จะพัฒนาการปองกันโรคดวยวัคซีนใหไดผลดียิ่งขึ้นตอเนื่อง จากการ
ผสมผสานการใหวัคซีน เขากับบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งเริ่มขึ้นในทศวรรษกอนในปพ.ศ. 2520
กระทรวงสาธารณสุ ข จึ งริ เริ่ มการขยายงานสรางเสริมภูมิคุมกัน โรค (Expanded Program on
Immunization, EPI) โดยการแนะนําและสนับสนุนทางวิชาการขององคการอนามัยโลก เริ่มตนดวยวัคซีน
4 ชนิด คือ ในเด็กกลุมอายุต่ํา กวา 1 ปไดแก วัคซีน BCG, DTP, OPV (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร)
และในกลุมหญิงตั้งครรภกําหนดใหมีการฉีดวัคซีนบาดทะยัก (T)
การบริหารจัดการ การใหบริการวัคซีนภายใตแผนงาน EPI ดําเนินการแบบผสมผสาน หรือ
บูรณาการเขาในระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศมาตั้งแตตน โดยตั้งแตป
พ.ศ. 2520-2552 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลดานนโยบาย
ยุทธศาสตรวิชาการ การประสาน จัดการรวมทั้งการจัดหา และกระจายวัคซีน ตอมาในป พ.ศ. 2553
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดหา และกระจายวัคซีน โดยปรับ
ระบบการกระจายวัคซีน จากคลังสวนกลางไปยังคลังระดับอําเภอโดยตรงดวยการใชระบบที่ผูขายบริหาร
สินคาคงคลัง ใหผูซื้อ (Vendor Managed Inventory หรือ VMI)
ในขณะนี้ประชาชนมากกวารอยละ 90 ไดรับวัคซีนในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สําหรับ
สวนบริการวัคซีนในสถานบริการภาคเอกชน เปนที่นิยมในเขตเมือง
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การเพิ่มชนิดวัคซีนที่ใหบริการในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค นับตั้งแตเริ่มตนการขยายงาน
สรางเสริมภูมิคุมกันโรคมาจนปจจุบัน เปนเวลากวา 3 ทศวรรษ มีการเพิ่มชนิดวัคซีนอยางคอยเปนคอยไป
ตามพัฒนาการของระบบบริการสาธารณสุขและตามกําลังงบประมาณของประเทศ ในปจจุบันงานสราง
เสริมภูมิคุมกันโรคมีวัคซีนพื้นฐานที่ใหบริการจํานวนรวม8 ชนิด ซึ่งมีแอนติเจนที่กระตุนภูมิคุมกันปองกัน
โรค รวม 10 โรค (วัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบบี ไขสมอง
อักเสบเจอี) (สถาบันวัคซีนแหงชาติ,2554)
ตารางที่ 3 วัคซีนที่ใหบริการในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ปพ.ศ.2520- ปจจุบัน
2520-2524 2525-2529 2530-2534 2535-2539 2540-2544

2545-2549 ตั้งแตปพ.ศ.
2550

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

BCG

DTP

DTP

DTP

DTP

DTP

DTP

DTP

OPV

OPV

OPV

OPV

OPV

OPV

OPV

T/dT

dT

T
Ty

T

T

T

T

-

เปลี่ยน T เปน dT ในหญิง
ตั้งครรภทั่วประเทศ ตั้งแต
ปพ.ศ.2548

Ty

dT

dT

dT

dT

dT

dT

M

M

M

M

M

M/MMR

R

-

เปลี่ยน DTP เปน DTP-HB
ในเด็กอายุตา่ํ กวา 1 ปทั่ว
ประเทศ ตั้งแตปพ.ศ.2551

Ty

R

-

ใหในกลุมนักเรียนและ
ยกเลิกในปพ.ศ.2533
ใหในกลุมนักเรียน
เปลี่ยน M เปนMMR ใน
เด็กอายุ 9-12 เดือน ทัว่
ประเทศ ตั้งแตปพ.ศ.2553
ใหในกลุมนักเรียน

MMR
JE

-

R

หมายเหตุ

MMR

JE

JE

HB

HB

MMR
JE

HB

เปลี่ยน MและR นักเรียน
ป.1 เปน MMR ทั่วประเทศ
ตั้งแตปพ.ศ.2540

JE เริ่มใช live vaccine แทน
mouse brain derived
ใน 8จังหวัดภาคเหนือเปน
โครงการนํารอง

HB

17

การขยายความครอบคลุมของการรับวัคซีน
การขยายความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนในประชาชนกลุมเปาหมายเพื่อใหไดประโยชน
สู ง สุ ด จากวั ค ซี น ในการป อ งกั น และควบคุ ม โรคทํ า โดยเพิ่ ม กลุ ม เป า หมายผู รั บ วั ค ซี น และเพิ่ ม ความ
ครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุมเปาหมาย
การเพิ่มกลุมเปาหมายผูรับวัคซีน ไดดําเนินการในหลายกรณี ไดแก กรณีการเพิ่มเปาหมาย ให
วัคซีนในกลุมอายุที่สูงขึ้น เพื่อขยายระยะภูมิคุมกันจากวัคซีนใหยาวนานขึ้น โดยเพิ่มจํานวนครั้งของการ
ใหวัคซีน (เชน วัคซีนDTP, OPV, dT) หรือ เพื่อสรางภูมิคุมกันแกผูที่พลาดวัคซีนเมื่ออายุนอย (เชน วัคซีน
บีซีจี, MMR) กรณีการขยายพื้นที่เปาหมายการปองกันโรค (เชน วัคซีน JE) และกรณีการขยาย
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการป อ งกั น โรค(เช น วั ค ซี น หั ด เยอรมั น ซึ่ ง เพิ่ ม การให วั ค ซี น ในกลุ ม นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ทั้งสองเพศ จากเดิมซึ่งใหวัคซีนเฉพาะนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เพราะเพิ่ม
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะตั ด การแพร เ ชื้ อ ในชุ ม ชน นอกเหนื อ จากวั ต ถุ ป ระสงค เ ดิ ม คื อ ป อ งกั น congenital
rubella syndrome)
การเพิ่ มความครอบคลุ มของการรับ วัค ซีน ในกลุม เป าหมาย โดยขยายบริก ารใหเ ขา ถึง กลุ ม
เป าหมายหรื ออํ า นวยความสะดวกใหป ระชาชนกลุมเปาหมายเขาถึงบริการไดมากที่สุด อัตราความ
ครอบคลุมของวัคซีนทุกชนิดในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในประเทศไทยมีแนวโนมสูงขึ้น โดยตลอดจาก
การสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2551 พบวาอัตราความครอบคลุมโดยเฉลี่ยของ
วัคซีนทุกชนิดในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (ยกเวนวัคซีน DTP และ OPV ครั้งที่ 5) อยูในระดับสูงกวา
รอยละ 90
สําหรับการเพิ่มจํานวนครั้งที่ใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบเพื่อยืดระยะภูมิคุมกันโรค มีดังนี้
1.วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) เริ่มใหวัคซีน DTP ชนิดทั้งเซลล (DTwP) สองครั้ง
แกเด็กอายุ 2 เดือนและ 4 เดือน ตอมาในปพ.ศ. 2525 เพิ่มใหครั้งที่สามแกเด็กอายุ 6 เดือน ครั้นถึงป
พ.ศ.2534 จึงเพิ่มใหวัคซีนครั้งที่สี่แกเด็กอายุ 1 1 /2 -2 ปตอมาในปพ.ศ. 2543 ไดปรับเพิ่มอายุการรับ
วัคซีนครั้งที่หาในเด็กอายุ 4 ป
2.วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (dT) เริ่มใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คนละ 2 ครั้ง ตั้งแต
ปพ.ศ. 2525 ตอมาในปพ.ศ. 2536 ไดปรับกําหนดการใหเฉพาะในเด็กที่ไดรับวัคซีน DTP มาไมครบ และ
ใหวัคซีนนี้แก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน ๆ ละ 1 ครั้งเพื่อขยายระยะภูมิคุมกันตอโรคคอตีบ
และบาดทะยักใหยาวนานขึ้น
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1.3. ความรูเรื่องวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ((Diphtheria and Tetanus toxoids
combined: DT หรือ dT)
วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (DT, dT) เปนวัคซีนที่ทําจากพิษ (toxin) และทําใหหมดฤทธิ์ดวย
สารเคมี(toxoid) ของเชื้อคอตีบและบาดทะยักที่ทําใหบริสุทธิ์แลว adsorbed ใน aluminum salt ใช
สําหรับสรางเสริมภูมิคุมกันเพื่อปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
สวนประกอบของวัคซีน วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก มีอยู 2 ชนิด ไดแก
1. วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบและบาดทะยักสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 7 ป (DT) วัคซีน ในปริมาตร
0.5 มล. ประกอบดวย
-purified diphtheria toxoid ในปริมาณ 25-30 Lf
-purified tetanustoxoid ในปริมาณ 5-10 Lf
2. วัคซีนรวมปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สําหรับเด็กอายุ 7 ปขึ้นไป และผูใหญ (adult
type หรือ dT) วัคซีนในปริมาตร 0.5 มล. ประกอบดวย
-purified diphtheria toxoid ในปริมาณ 1-2 Lf
-purified tetanus toxoid ในปริมาณ 5-10 Lf
ขนาดบรรจุ แบบหลายโดส บรรจุขวดละ 5 มล. (10 โดส)และแบบใชครั้งเดียว หลอดละ0.5 มล.
ขนาดและวิธีใช
1. วัคซีน DT ใชสําหรับเด็กอายุนอยกวา 7 ป ที่ไมสามารถรับวัคซีนไอกรนได เชน เด็กที่มีโรค
ทางสมองซึ่งยังควบคุมโรคไมไดดี หรือมีประวัติเคยมีปฏิกิริยารุนแรง หลังไดรับวัคซีนที่มีไอกรนผสมอยู
ไดแก ปฏิกิริยาทางสมอง (encephalopathy) ซึ่งเปนขอหามของวัคซีนไอกรนทั้งชนิดแบบทั้งเซลลและไร
เซลล ใหฉีดวัคซีน 0.5 มล.เขากลามเนื้อบริเวณกึ่งกลางตนขาดานหนาคอนไปทางดานนอก เด็กที่เคยได
วัคซีน DTP มากอนใหฉีด DT แทน DTP ครั้งตอไปไดเลย เมื่อมีขอบงชี้
2. วัคซีนรวม dT ใชสําหรับเด็กอายุ 7 ป ขึ้นไปหรือผูใหญ เพราะโดยทั่วไปเด็กโตและผูใหญไม
ควรรับวัคซีนปองกันไอกรนชนิดทั้งเซลล (DTwP) และชนิดไรเซลลของเด็ก (DTaP) เนื่องจากโรคไม
รุนแรงในเด็กโตและผูใหญ ในขณะที่วัคซีนไอกรนชนิดของเด็กอาจกอใหเกิดผลขางเคียงไดมาก นอกจากนี้
ปริมาณ toxoid ของเชื้อคอตีบที่บรรจุในวัคซีนเด็ก ก็ทําใหเกิดอาการขางเคียงในผูใหญไดมาก ซึ่งการลด
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ปริมาณ toxoid ของเชื้อคอตีบในวัคซีนลงจะทําใหลดผลขางเคียงแตยังกระตุนภูมิคุมกันไดดีเนื่องจากเด็ก
โตและผูใหญสามารถตอบสนองตอ toxoid ของเชื้อคอตีบไดดีกวาเด็กเล็ก วัคซีน dT ใหฉีด 0.5 มล. เขา
กลามเนื้อบริเวณตนแขน ถายังไมเคยไดรับวัคซีนใดๆในกลุม DTP, DT, dT, T มากอน ใหฉีดโดยมี
ระยะหาง 0, 1, 6 เดือน ถือเปนชุดแรก (primary series) และควรใช Tdap แทน dT ในโดสแรกเพื่อ
เสริมภูมิคุมกันตอโรคไอกรนไปในครั้งเดียวกันดวย จากนั้นใหฉีด dT กระตุนซ้ําทุก 10 ป หากเคยไดรับ
วัคซีน DTP, DT หรือ dT มากอนแตไมครบ ใหฉีดจนครบชุดแรก โดยใช Tdap แทน dT ได 1 ครั้งแลว
กระตุนทุก 10 ป ปจจุบันแนะนําใหใช dT แทนวัคซีนบาดทะยักชนิดเดี่ยว (T) ในทุกกรณี เพราะจะไดมี
ภูมิตานทานตอโรคคอตีบรวมดวย เนื่องจากโรคคอตีบไดกลับมาระบาดใหมในระยะหลัง โดยเฉพาะใน
ผูใหญ
บุคคลที่ควรไดรับวัคซีน และอายุที่ควรรับวัคซีน
เด็กทุกคนที่อายุนอยกวา 7 ป ที่ไมสามารถรับวัคซีนไอกรนได ควรรับวัคซีน DT แทน DTP ทุก
ครั้งเมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และ 4-6 ป (สามารถใหวัคซีน Tdap ในการกระตุนที่อายุ 4-6 ปได)
ในเด็กที่ไดรับการฉีดวัคซีน DTP, DT ครบถวนตามกําหนดขางตน ควรรับวัคซีน dT (หรือ Tdap
แทนก็ได) เมื่ออายุ 11-12 ป หรือเร็วที่สุด หลังจากนั้นกระตุนดวย dT ทุก10 ป
หญิงมีครรภและผูใหญทุกคนควรไดรับ dT ดังนี้
สําหรับหญิงมีครรภควรฉีดวัคซีน dT ดังนั้น
- หากไมเคยไดรับวัคซีนมากอน ใหวัคซีนเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภครั้งแรก และนัดฉีดครั้งตอไป
จนครบอยางนอย 3 เข็ม โดยมีระยะหาง 0, 1, 6 เดือน จากนั้นใหกระตุนทุก 10 ป
- หากเคยไดรับวัคซีนมาแลว 1 เข็มใหฉีดอีก 2 เข็มโดยมีระยะหาง 0, 6 เดือน หากไดวัคซีนแลว
2 เข็มใหฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม โดยมีระยะหางระหวางเข็ม 2 และเข็ม 3 อยางนอย 6 เดือน จากนั้นใหกระตุน
ทุก 10 ป
- หากเคยไดรับวัคซีนมากอน อยางนอย 3 เข็ม และเข็มสุดทายนานกวา 10 ป ใหฉีดซ้ําอีก 1
ครั้งจากนั้นใหวัคซีนกระตุนทุก 10 ป
- ปจจุบันแนะนําใหใช Tdap ไดในหญิงมีครรภในชวงอายุครรภ 27-36 สัปดาห ทุกการตั้งครรภ
โดยใหฉีดแทนวัคซีน dT 1 เข็ม โดยไมตองคํานึงถึงระยะหางจากวัคซีน TT, dT หรือ Tdap ที่เคยไดมา
กอนหนานี้
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สําหรับผูใหญทั่วไปใหฉีดวัคซีน dT ดังนี้
- ผูที่ไมเคยไดรับวัคซีนมากอนใหฉีดเข็มแรกเมื่อมีโอกาส เชน มีการรณรงค มีบาดแผล และนัดให
วัคซีนตอจนครบอยางนอย 3 เข็ม โดยมีระยะหาง 0, 1, 6 เดือน และเมื่อมีโอกาสใหฉีดกระตุนทุก 10 ป
- ผูที่เคยไดรับวัคซีนมากอนไมวาจะนานเทาใดก็ตาม แตยังไมครบ 3 เข็ม ใหนัดฉีดวัคซีนเข็ม
ตอไปจนครบโดยระยะหางระหวางเข็ม 1 และ 2 ควรหางกันอยางนอย 1 เดือน และระหวางเข็ม 2 และ
3 หางกันอยางนอย 6 เดือน
- ผูที่เคยไดรับวัคซีนครบแลวในวัยเด็ก DTP 5 ครั้ง และ dT เมื่ออายุ 11-16 ปหรือประถมศึกษา
ปที่ 6) ควรฉีด dT กระตุนซ้ําทุก 10 ป
- หากไมเคยรับ Tdap มากอน ควรให Tdap แทน dT 1 เข็ม โดยเฉพาะกรณีที่มีทารกเปน
สมาชิกในบาน ควรรีบให Tdap ในผูใหญในบานทุกคนเร็วที่สุด เพื่อจะไดไมเปนไอกรน ไปแพรสูทารกใน
กรณีนี้ควรให Tdap ได โดยไมตองคํานึงถึงระยะหางของวัคซีน dT หรือ T ที่เคยไดกอนหนานี้
การฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก ในผูที่มีบาดแผลที่อาจปนเปอนเชื้อบาดทะยัก ปจจุบันใหใช
dT (หรือ DTหรือ DTP ถาเปนเด็กอายุต่ํากวา 7 ป) แทนวัคซีนบาดทะยักชนิดเดี่ยว (tetanus toxoid: T)
เสมอ ดังนี้
- สําหรับผูที่ไดรับการฉีดวัคซีน T หรือ dT หรือ DTP หรือ DT มาครบชุด 3 เข็มแลว ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป ไมจําเปนตองฉีดซ้ําอีก
- ถาเคยไดรับการฉีดวัคซีน T หรือ dT หรือ DTP หรือ DT มาครบชุด 3 เข็ม แตระยะเวลาหลัง
เข็มสุดทายนานกวา 5 ปขึ้นไป ใหฉีดกระตุนดวยวัคซีน dT (หรือ DT หรือ DTP ในเด็กอายุต่ํากวา 7 ป)
เพียงครั้งเดียว
- สําหรับผูที่ไดรับการฉีดวัคซีน T หรือ dT หรือ DTP หรือ DT แตยังไมครบชุด หรือไมเคยไดรับ
วัคซีนเลย หรือไมทราบวา เคยไดรับวัคซีนมากอนหรือไม ใหฉีด dT (หรือ DT หรือ DTP ในเด็กอายุต่ํา
กวา 7 ป)ใหครบชุดทั้ง 3 ครั้ง และหากบาดแผลฉกรรจ สกปรกหรือแพทยสงสัยวา ติดเชื้อบาดทะยักให
ฉีด tetanus antitoxin เขากลามเนื้อใหดวย โดยฉีดคนละขางกับวัคซีน
-สํ า หรั บ ผู ที่ติด เชื้ อเอชไอวี ห รือผู ที่มีภูมิ คุมกัน บกพรอ งอื่น ๆ และมีบ าดแผลที่อาจติดเชื้ อ
บาดทะยักตองฉีด tetanus antitoxin เขากลามเนื้อรวมดวยเสมอไมวาจะเคยไดรับวัคซีนปองกันมากอน
นี้หรือไม
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สวนที่ 2 นโยบายโครงการรณรงคการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ป
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคมีนโยบายในการเรงรัดและรักษาความครอบคลุม
วัคซีนใหสูงเพียงพอที่จะปองกันโรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีนตามที่ทราบกันแลวนั้น โรคคอตีบเปนโรค
หนึ่งที่เปนเปาหมายสําคัญ เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณการกลับมาระบาดอีกครั้ง ในปพ.ศ. 2552 โดยพบ
ผูปวยจํา นวนมากใน 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใตผูปว ยสวนใหญเปนเด็ก สาเหตุเกิดจากไมไดรับ วัคซีน
ครบถวนตามเกณฑจากปญหาความไมสงบในภาคใตตอมาในป พ.ศ.2555 ไดมีการระบาดของโรคคอตีบ
เกิดขึ้นในผูใหญ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนลางและมีแนวโนมขยายไปยังจังหวัด
อื่นๆผูปวยสวนใหญเปนผูใหญ (สํานักโรคติดตอทั่วไป,2558)
จากการประเมินความเสี่ยงและสาเหตุของการระบาดในประชากรกลุมนี้ พบวาเกิดจากการที่
ประชาชน ยังไมมีภูมิตานทานโรค หรือมีภูมิคุมกันโรคในระดับที่ไมเพียงพอ ผูปวยสวนใหญเปนผูใหญที่
เกิดกอนหรือเกิดในชวงตนของแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และเด็กที่ไมไดรับวัคซีนครบถวนตาม
เกณฑ ซึ่งมักเปนกลุมแรงงานยายถิ่นหรืออยูในพื้นที่ทุรกันดาร อีกทั้ง เมื่อทบทวนผลการศึกษาระดับ
ภูมิคุมกัน หลายการศึกษาใหผลตรงกันวา ระดับภูมิคุมกันตอโรคคอตีบในประชากรไทยกลุมอายุตางๆมี
แนวโนมลดลงในกลุมอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมอายุ 20 – 50 ป
ดวยเหตุนี้ กรมควบคุมโรค ภายใตคําแนะนําของคณะอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคได
กําหนดใหมีการรณรงคใหวัคซีน dT ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มดําเนินการโครงการนํารองในจังหวัดหนึ่งกอน
เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค ความเปนไปไดและแนวทางที่เหมาะสมในการรณรงคกอนขยายใหครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ
กรมควบคุมโรครวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไดรวมกันจัดทําโครงการ นํารอง
เพื่อรณรงคใหวัคซีน dT ในจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจาก จังหวัดมุกดาหาร มีความพรอมในหลายดานมี
ระบบบริการสาธารณสุข และฐานขอมูลดานสุขภาพที่เขมแข็ง มีประสบการณในการจัดการรณรงคมา
หลายรูปแบบ มีความครอบคลุมวัคซีนอยูในเกณฑดี มีความพรอมดานบุคลากร จํานวนประชากร
เหมาะสมไมมากจนเกินไป อีกทั้งในดานวิชาการระบาดวิทยา จังหวัดมุกดาหารเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
การระบาด จากการที่มีประชากรหลายชนชาติ เดินทางขามชายแดนไปมาหาสูทําการคา แตยังไมเคยมี
การระบาดของโรคคอตีบมากอน
ผลการดําเนินโครงการนํารองในจังหวัดมุกดาหารเปนไปดวยความราบรื่น ดวยความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน ความครอบคลุมการใหบริการในภาพรวม มากกวารอยละ 90 ไมพบอาการภายหลังการ
ไดรับวัคซีนที่รุนแรง และจากการดําเนินงาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ใหผลเชนเดียวกัน แมวาจะมี
ความทาทายบางในชวงตน เนื่องจาก ในหลายพื้นที่เปนจังหวัดขนาดใหญ มีประชากรจํานวนมากและ
หลากหลายมีการเคลื่อนยายประชากรสูง อยางไรก็ตาม ผลจากการถอดบทเรียนการดําเนินโครงการฯ
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พบวาปจจัยแหงความสําเร็จที่ สําคัญคือ การสนับสนุนในระดับนโยบายที่เขมแข็งอยางตอเนื่อง การสราง
ความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภายในและนอกภาคสุขภาพ และการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนในแตละ
ชวงเวลาที่เหมาะสมรวมถึงระบบติดตามประเมินผลอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหการรณรงคใหวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กรมควบคุมโรคไดจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานขึ้น
สําหรับบุคลากรสาธารณสุข ใชศึกษาอางอิง เปนแนวทางปฏิบัติงานรวมกัน ใหเกิดการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ ระหวางบุคลากรสาธารณสุข และหนวยงานสาธารณสุขกับหนวยงานอื่นๆที่ใหความรวมมือ
ในการรณรงค สาระในเอกสารนี้ ไดแนวคิดในการปฏิบัติงานจากการถอดบทเรียนการดําเนินงานใน
จั งหวั ดมุ กดาหารและจั งหวั ดในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ผูทรงคุณวุฒิกรมควบคุม โรค อาจารย
ผูเชี่ยวชาญดานวัคซีน และนักวิชาการในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค อยางไรก็ตามผูปฏิบัติสามารถ
ใชวิจารณญาณ ในการเลือกสรรดัดแปลงวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดใหสอดคลองกับสภาวะในทองถิ่น
เพื่อใหการรณรงคประสบผลสูงที่สุด
1. กําหนดการรณรงคเปาหมายโครงการ และประชากรกลุมเปาหมาย
1.1 กําหนดชวงเวลาการรณรงควันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2558 โดย 2 เดือนแรกเปน
ชว งที่มีการรณรงคแบบเขมขน ในเชิงรุกและ 2 เดือนหลังเปนชว งเก็บ ตกทั้งนี้การรณรงคอาจมีความ
จําเปนตองดําเนินงานนอกเวลาราชการเนื่องจากกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยทํางาน อยางไรก็ตาม แตละ
พื้นที่สามารถปรับระยะเวลายืดหยุนใหเหมาะสมตามบริบทของพื้น ที่ไดแตไมควรทอดระยะเวลาการ
รณรงคใหยาวเกินไป เนื่องจาก จะทําใหเกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอื่นๆ และหากมีอาการขางเคียง
ภายหลังการไดรับวัคซีนประชากรกลุมเปาหมายอาจบอกตอกันทําใหเกิดการปฏิเสธการรับวัคซีนไดซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความครอบคลุมวัคซีน นอกจากนี้อาจมีผลกระทบในการดําเนินงานจากการเคลื่อนยาย
ประชากรอีกดวย
1.2 เปาหมายของโครงการ
1) Coverage > 85% (ในระดับตําบล) ในประชากรอายุ 20 - 50 ป (ผูที่เกิดระหวางมกราคม
2508 ถึง ธันวาคม 2538) วิธีการคํานวณ ตัวตั้งใชจํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนตามกลุมเปาหมายที่ระบุ
ไวตามทะเบียนสํารวจ (โดยไมตองถามประวัติการไดรับวัคซีน) ตัวหารตามทะเบียนสํารวจ (ไมนับรวม
หญิงตั้งครรภ)
2) ไดขอมูลสําคัญเพื่อเปนบทเรียนในการนําไปตอยอดสําหรับขยายโครงการการรณรงคให
วัคซีนในประชากรกลุมผูใหญ เชน การยอมรับวัคซีน การบริหารจัดการวัคซีน การรณรงคประชาสัมพันธ
ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มหรือลดความครอบคลุม เปนตน
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3) ประชากรเปาหมาย ประชากรที่มีอายุ 20 - 50 ปที่มารับบริการในภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาพใต รวม 57จั งหวั ด (ผู ที่เ กิ ดระหวางมกราคม 2508 ถึง ธัน วาคม 2538) ทั้ งบุคคลชาวไทยและ
ชาวตางชาติและเพื่อเปนการกระตุนภูมิคุมกันตอโรคคอตีบในชุมชนใหครอบคลุมมากที่สุดขอใหเจาหนาที่
ฉีดวัคซีน dT แกกลุมเปาหมายทุกคน คนละ 1 ครั้ง
2. บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมควบคุมโรค ทําหนาที่ วางแนวนโยบายในการรณรงคการใหวัคซีน และสนับสนุนดาน
วิชาการในการดําเนินโครงการ แกไขปญหาที่ตองการความชัดเจนในระดับนโยบายที่ตองเกี่ยวของกับ
หลายหนวยงานและตองการการแกไขในระดับกรมขึ้นไป และนิเทศติดตามโครงการในภาพรวมและนําผล
การประเมินพัฒนาโครงการเพื่อพัฒนางานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในภาพรวมตอไป
สํานักงานปองกันควบคุมโรค ทําหนาที่ให คําแนะนําดานวิช าการแกจังหวัด ประสานการ
ดําเนินงานกับจังหวัด รวมแกไขปญหาที่เกิดในพื้นที่ระหวางปฏิบัติงาน ทั้งกอน ระหวางและหลังการ
รณรงคอีกทั้งรวมกับจังหวัดในการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการในระดับจังหวัด
สํ า นั ก งานเขตบริ ก ารสุ ข ภาพ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของแต ล ะจั ง หวั ด ให
ดําเนิ น งานบรรลุเ ป า หมายได ตามที่กําหนดรว มกัน สนับ สนุน การดําเนิน งานในดานตางๆ ตั้งแตการ
สนับสนุนในเชิงนโยบาย ทรัพยากรตางๆเพื่อใหโครงการสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทําหนาที่ วางแนวทางและดูแลระบบการบริหารและ
กระจายวัคซีนผานองคการเภสัชกรรม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําหนาที่เปนหนวยงานเจาภาพหลักของโครงการนี้ทําหนาที่เปน
แกนกลางในการประสานและเปน ผูจัดการผลักดันโครงการนี้ใหบรรลุเปาหมาย รวมถึงการนิเทศติดตาม
ผลการดําเนินงานในจังหวัด
โรงพยาบาลชุมชน/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทําหนาที่เปนผูประสานและขับเคลื่อนโครงการ
ในระดับอําเภอโดยเชื่อมโยงและรายงานตรงตอจังหวัด
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทําหนาที่ มีบทบาทสําคัญมากในการปฏิบัติการตามพื้นที่และ
ประชากรที่รับผิดชอบ และ ประสานกับ อสม. ผูนําชุมชนและผูนําศาสนา ครูและผูมีอิทธิพลในทองถิ่น
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3. การเตรียมการกอนการรณรงค
3.1. การสํารวจประชากรเปาหมาย
3.1.1 เจาหนาที่สาธารณสุข สํารวจประชากรกลุมเปาหมายลวงหนา กอนการรณรงค โดยใช
แบบบัญชีรายชื่อประชากรกลุมเปาหมายอายุ 20 - 50 ปในโครงการรณรงคใหวัคซีน dT ปพ.ศ. 2558
เพื่อใหทราบวากลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบคือใคร อยูที่ใด เปนประโยชนในการวางแผนในการ
ใหบริการ เตรียมวัคซีน และวัสดุอุปกรณในการใหวัคซีน นัดหมายกลุมเปาหมาย ใหมารับวัคซีนในชวง
รณรงค ตลอดจนติดตามในกรณีที่กลุมเปาหมายไมมารับวัคซีนตามนัด
วิธีการจัดทําแบบ dTC 1 มีดังนี้
1) คนหารายชื่อกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบจากฐานขอมูลประชากร (แฟม person) ตาม
โครงสรางมาตรฐานขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2) สงรายชื่อกลุมเปาหมายที่ไดจากขอ (1) ให อสม. เพื่อชวยตรวจสอบขอมูลดังกลาวใหเปน
ป จ จุ บั น โดยเพิ่ ม รายชื่ อ กลุ ม เป า หมายที่ ย า ยเข า มาในพื้ น ที่ แ ละแจ ง ผู ที่ ย า ยออกจากพื้ น ที่ แ ล ว ส ง ให
เจาหนาที่สาธารณสุขกอนการรณรงค
3) รวบรวมจํานวนกลุมเปาหมายที่ไดจากขอ (2) ทั้งนี้ขอใหแยกแบบบัญชีรายชื่อ“ชาวไทย”
และ “ชาวตางชาติ” สําหรับพื้นที่ที่มีประชาชนอยูรวมกันเปนจํานวนมาก เชน สถานที่ราชการ โรงงาน
สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา เรือนจํา เปนตน ประชาชนกลุมนี้ประกอบดวยผูที่อาศัยทั้งในและ
นอกพื้นที่รับผิดชอบ ขอใหสถานบริการที่มีสถานที่ดังกลาว สํารวจจํานวนประชากรกลุมอายุ 20-50 ป
เพื่อการเบิกวัคซีน สําหรับการคํานวณความครอบคลุมการไดรับวัคซีนใหประเมินจากผูที่อาศัยอยูในเขต
รั บ ผิ ดชอบ อย า งไรก็ ตาม เพื่ อความสะดวกในการปฏิบั ติงาน อาจพิ จ ารณากลุมคนในสถานที่ต างๆ
ดังกลาวเปนผูที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของสถานบริการ โดยเฉพาะผูที่มาจากตางจังหวัดหรือในจังหวัดแลว
พํานักเปนการประจํา เชน ในสถาบันการศึกษา โรงงาน เปนตน สวนผูที่มาจากตางจังหวัดหรือในจังหวัดที่
ไมไดพักคางควรมีระบบสงตอขอมูลการไดรับวัคซีนเพื่อไมใหมีการนับซ้ําซอนที่สําคัญคือ ขอใหติดตาม
ประชาชนกลุ ม เป า หมายที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบให ไ ด รั บ วั ค ซี น ให ค รอบคลุ ม มากที่ สุ ด (อย า งน อ ย
รอยละ 85)
3.1.2 ขอมูลจากการสํารวจเปนขอมูลพื้นฐานที่มีความสําคัญมาก สําหรับการวางแผน การ
ดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลความครอบคลุมการไดรับวัคซีน มีความจําเปนที่จะตองใหเวลาใน
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้อยางเพียงพอ เปนระยะเวลาอยางนอย 1-2 สัปดาหเพื่อไดขอมูลตรงกับความ
เปนจริงมากที่สุด สําหรับในบางจังหวัดที่เคยมีการรณรงคไปแลว ในชวงที่มีการระบาดของโรคคอตีบ ก็มี
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ความจําเปนที่จะตองสํารวจประชากรเชนเดียวกัน เพื่อจะไดทราบขอมูลที่เปนปจจุบัน และสามารถให
การรณรงคไดครอบคลุมครบถวน
3.1.3 บุคลากรในพื้นที่จะรับผิดชอบประชากรในพื้นที่ ในกรณีที่มีการขอรับวัคซีนในหนวย
บริการนอกพื้นที่ แตละพื้นที่จะประสานตรวจสอบ ยืนยันการไดรับวัคซีน ตามทะเบียนสํารวจของเขต
พื้นที่ ที่รับผิดชอบ
3.2. กลไกติดตามการดําเนินงานและการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
3.2.1 ควรมีการประสานในระดับนโยบายตั้งแตกอนเริ่มโครงการ ทั้งรูปแบบทางการและไม
เป น ทางการ โดยประสานผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทั้ ง ในภาคสุ ข ภาพและนอกภาคสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากการ
ดําเนินการนี้ใหสําเร็จไดตองการความรวมมือจากหลายภาคสว น ตั้งแต ผูวาราชการจังหวัด แรงงาน
จังหวัด ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
3.2.2. ควรมีกลไกติดตามประเมินผลโครงการอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน โดยอาจใชกลไกตางๆ ที่มีอยูอยางเหมาะสม ผานคณะ กรรมการตางๆ
ในระดับ จังหวัด ทั้งนี้เพื่อใหผูที่เ กี่ย วของทั้งหมดไดเขาใจ วัตถุประสงคเปาหมาย วิธีดําเนินงาน และ
กําหนดแผนปฏิบัติงานยอยในแตละระดับรวมกัน โดยเนนการสรางความรวมมือระหวางองคกรและความ
รวมมือของชุมชน ในการสนับสนุนทรัพยากร การประชาสัมพันธและการใหวัคซีน
3.2.3 กระบวนการติดตาม อาจกําหนดเปาหมายความครอบคลุม ทุกระยะของการรณรงค
เชน มีการกําหนดเปาหมายทุก 1 สัปดาหในชวงที่มีการรณรงคเขมขน เชน อาจกําหนดเปาหมาย ความ
ครอบคลุมรอยละ 30 ในสัปดาหแรก และรอยละ 50 ในสัปดาหที่ 2 เพื่อใหแตละหนวยงานมีเปาหมาย
เดียวกัน และใหมีการรายงานเปาหมายเพื่อติดตามผลการดําเนินงานทุก 2 สัปดาหโดยสงผลบริการทุกวัน
ศุกรที่ 2 และ 4 ของเดือน ไปยังสํานักงานเขตบริการสุขภาพ จนกวาจะสิ้นสุดการรณรงค
3.2.4 จังหวัด ควรจัดทําแผนปฏิบัติการรณรงคใหวัคซีนใหชัดเจนในภาพรวม และทุกระดับ
โดยมีรายละเอียดในเรื่องพื้นที่ที่ดําเนินการ จํานวนกลุมเปาหมาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ การ
ควบคุมกํากับ ตลอดจนวิธีบริการแตละพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เขาถึงยาก ประชากรที่ไมสามารถเขาถึง
บริการไดงาย ประชากรเคลื่อนยาย/ประชากรขามชาติและชุมชนในเขตเมือง
3.3. รูปแบบการรณรงค
เนื่องจากการรณรงคในครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกที่เปนการใหวัคซีนในผูใหญวัยทํางานที่มีสุขภาพ
แข็งแรง จากการดําเนินงานในโครงการนํารองในจังหวัดมุกดาหารและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวามี
ความท า ทายหลายประการ เช น การทํางานตองดําเนิน งานในเชิงรุกลงไปในแหลงชุมชนเพื่อเขาถึง
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กลุมเปาหมายและสวนใหญตองดําเนินงานนอกเวลาราชการ การประชาสัมพันธจําเปนตองสื่อสารขอมูล
โรคและประโยชน ข องวั ค ซี น ให ก ลุ ม เป า หมายเข า ใจ อย า งไรก็ ต ามแม จ ะสื่ อ สารอย า งดี แ ล ว ยั ง มี
กลุมเปาหมายจํานวนหนึ่งปฏิเสธการรับวัคซีน ดังนั้นจากประสบการณการดําเนินงานที่ผานมา ขอเสนอ
แนวทางการรณรงคดังนี้
3.3.1 การรณรงคควรเรงรัดการดําเนินการในชวงเวลาไมนานจนเกินไป เวลาที่เหมาะสมคือ 2
เดือน กลาวคือ 2 เดือนแรกเปนชวงที่ทําการรณรงคแบบเขมขนเชิงรุกในพื้นที่ ชวง 2 เดือนหลังเปนการ
เก็บตก ประชาชนที่ยังไมไดรับวัคซีนในชวงแรก ทั้งนี้การดําเนินงานเรงรัดใหเสร็จในคราวเดียวมีประโยชน
หลายดาน ไดแก เปนชวงที่ผูปฏิบัติลงดําเนินงานเต็มที่การประชาสัมพันธเขมขนพรอมเพรียง และลด
ระยะเวลาการบอก ตอระหวางกลุมเปาหมายกรณีมีอาการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนหรือมีอาการ
ภายหลังการไดรับวัคซีนอื่นๆ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการยอมรับวัคซีน
3.3.2 รูปแบบการดําเนินงานในเขตเมือง อาจออกบริการเชิงรุกไปในแหลงชุมชนตางๆ เชน
ตลาดนัด ตลาดโตรุง สถานที่ราชการ หางสรรพสินคา โรงงาน คายอพยพ ในเขตชนบทออกไปใหบริการ
ณ.ศาลาประชาคมและเยี่ยมตามบาน
3.4. สถานที่ใหบริการวัคซีน กรณีเปนหนวยบริการเคลื่อนที่ (Special station) ควรเปนที่มี
อากาศถายเทดีเปนบริเวณที่รม มีบริเวณกวางขวางเพียงพอที่จะรองรับผูมารับบริการและอาสาสมัครที่มา
ใหบริการ และควรมีการจัดบริเวณสําหรับปฐมพยาบาลกรณีมีเหตุฉุกเฉิน และบริเวณสังเกตอาการสําหรับ
ผูมารับบริการภายหลังรับวัคซีน การคมนาคมสะดวกตอผูมารับบริการและสะดวกตอการสงตอผูปวยใน
กรณีฉุกเฉิน มีอุปกรณที่จําเปนพรอมใหบริการ (ตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค)
ในกรณี ที่มีการรณรงคพรอมกัน ในหลายพื้นที่ซึ่ง Emergency kits อาจมีไมเพีย งพอ
สถานบริการที่รับผิดชอบควรจัดเตรียมอุปกรณกูชีพเบื้องตน ไดแก Adrenaline ชุดอุปกรณสําหรับใหสาร
น้ํา(IV fluid set) และสารน้ํา (IV fluid for resuscitation, Normal saline หรือ Ringer’s lactated
solution) ใหมีไวประจําทุกหนวยบริการ และมีแนวทางการประสานที่ชัดเจนเพื่อนําชุด emergency kit
มายังจุดเกิดเหตุภายใน 15 นาทีรวมถึงการประสานรถพยาบาลเพื่อการสงตอใหทันการณ
3.5. การจัดเตรียมวัคซีน ระบบลูกโซความเย็นและวัสดุอุปกรณที่จะใชในการรณรงควัคซีน
3.5.1 การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณระบบลูกโซความเย็นใหปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติปกติตามมาตรฐานการดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
3.5.2 เพื่อความสะดวกในการเบิกวัคซีน สําหรับรอบแรกองคการเภสัชกรรมจะจัดสงวัคซีน dT
ใหโรงพยาบาลที่เปนคลังวัคซีนแตละแหงภายในเดือนธันวาคม 2557 ในอัตราประมาณรอยละ 35 ของ
จํานวนประชากรรายอําเภอ (ขอมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ป 2556)
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3.5.3 องคการเภสัชกรรมจะตองสงวัคซีนใหแกหนวยบริการภายในเวลาที่กําหนด
3.5.4 วัสดุอุปกรณอื่นๆ
• ใหหนวยบริการประสาน สสจ. ในการเบิกวัสดุอุปกรณใหพรอมอยางนอย 1 – 2 สัปดาห
กอนการรณรงค
• อุปกรณเชน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอรกระติกสําหรับใสวัคซีนสําลีแอลกอฮอล
ยาแกปวดลดไขเปนตน
3.6. การระดมความรวมมือของอาสาสมัครกอนการรณรงค
ก อ นการรณรงค เ จ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะพื้ น ที่ ค วรประสานงานกั บ
หนว ยงานองคกร และกลุ มบุคคลในทองถิ่น เพื่อขอความรวมมือในการสงอาสาสมัคร รวมสนับ สนุน
กิจกรรมในวันรณรงครวบรวมรายชื่อใหแนชัดเพื่อเตรียมการฝกอบรม และเตรียมอุปกรณใหเพียงพอ
3.7. การอบรมแนะนําอาสาสมัคร
บทบาทสําคัญของอาสาสมัครในชวงที่มีการรณรงคคือ การใหคําแนะนําชักชวนประชาชนให
มารับบริการวัคซีนและเปนทีมงานชวยในการใหบริการวัคซีน
3.8. การชี้แจงและอบรมแกเจาหนาที่สาธารณสุข
3.8.1. ระยะ 2 - 3 สั ป ดาหก อนเริ่ม รณรงค สสจ. จั ดให มีก ารประชุม ชี้แจงแกเจ าหนา ที่
สาธารณสุขที่เปนผูรับผิดชอบหลักในแตละพื้นที่ เนื้อหาควรครอบคลุมถึง วัตถุประสงคการรณรงควิธีการ
ใหวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน วิธีบันทึกผลปฏิบัติงานและการสงรายงาน การใหคําแนะนําแกผูมารับวัคซีน
การดูแลผูที่มีอาการปวยฉุกเฉินขณะใหบริการ การสื่อสารกรณีเกิด AEFI การประสานงานและแนวปฏิบัติ
กรณีมีปญหาระบบลูกโซความเย็น แนวทางการตอบสนองและสอบสวนกรณีเกิด AEFI กรอบแนวทางการ
ประเมินผลโครงการ
3.8.2. ระยะ 1 - 2 สัปดาหกอนเริ่มโครงการ เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบแตละพื้นที่
ควรจัดการฝกอบรม พรอมทั้งมีการสาธิตและซักซอมวิธีการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่รวมคณะเพื่อความ
เขาใจและซักซอมการปฏิบัติงานในวันจริง วิธีการใหคําแนะนําแกผูมารับวัคซีน และเทคนิคการฉีดวัคซีนที่
ถูกตอง ตามมาตรฐานงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
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3.9. การประชาสัมพันธโครงการ
3.9.1 ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุข ที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงในประเด็นรายละเอียด
เกี่ยวกับการรณรงค
3.9.2 ประชาสัมพันธกับประชาชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรประชาสัมพันธให
ประชาชนรูเรื่องการรณรงคและใหความรวมมือในการรับบริการ โดยผานทางสื่อมวลชน สื่อชุมชน และ
สื่อบุคคลทุกชองทาง * อาจพิจารณาใหเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีอายุ 20 - 50 ปรับวัคซีนกอนเริ่มการ
รณรงค จ ะทํ า ให ส ามารถอธิ บ ายแกกลุ มเปาหมายไดดี และเป น ปจ จัย สํ าคัญ ในการยอมรับ วั คซีน ของ
กลุมเปาหมาย
3.9.3 แผนพับประชาสัมพันธ เปนแผนพับ 3 ตอน มีเนื้อหาความรูและประชาสัมพันธให
กลุมเปาหมายทราบเกี่ยวกับโรคคอตีบ การติดตอ อาการ การปองกัน วัคซีนคอตีบ -บาดทะยัก รวมทั้ง
คําแนะนําในการดูแลตนเองภายหลังไดรับวัคซีน
4. การปฏิบัติงานในวันรณรงค
4.1. การเตรียมการกอนใหวัคซีน
4.1.1. จัดเตรียมอุปกรณใหเพียงพอและพรอมใชงาน ไดแก วัคซีน อุปกรณฉีดยา อุปกรณชวย
ฟนคืนชีพ แบบบันทึกขอมูล เอกสารโครงการ แนวทางปฏิบัติงาน สื่อสุขศึกษา และอื่นๆ
4.1.2 กําหนดผังจุดบริการใหมีพื้นที่เพียงพอและสะดวกตอการปฏิบัติงาน
4.1.3 ผูใหวัคซีน เจาหนาที่ที่ผานการอบรมมีประสบการณในการใหวัคซีน อานทบทวนแนว
ปฏิบัติของโครงการจนเขาใจดีแลว
4.2. การใหวัคซีน
4.2.1 ใหขอมูลวัคซีน ประโยชนความปลอดภัย อาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการ
ดูแล แกผูมารับวัคซีน และให Vaccine Information Sheet แกผูมารับบริการ
4.2.2 ถามประวัติการแพยาหรือวัคซีน
4.2.3 ลักษณะทั่วไปของวัคซีน/รูปแบบการบรรจุ วัคซีนคอตีบ -บาดทะยัก (dT) บรรจุในขวด
รู ป แบบหลายโด ส ต อ 1 ขวด (10 โด ส ,5 ซีซี ) วัค ซี น มีลั ก ษณะเป น ของเหลวแขวนตะกอนสี เ ทาขาว
(Greyish-white suspension)
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4.2.4 ขนาดและวิธีใช 0.5 ซีซีฉีดเขากลามเนื้อ
4.2.5 ขอหามใช คือ ผูที่มีประวัติการแพรุนแรง หรือมีปฏิกิริยารุนแรงภายหลังไดรับวัคซีนชนิด
นี้ หรือวัคซีนที่มีสวนประกอบของท็อกซินบาดทะยัก หรือคอตีบมากอน ผูที่มีประวัติแพตอสารชนิดใด
ชนิดหนึ่งซึ่งเปนสวนประกอบของวัคซีนนี้
4.2.6 การสังเกตอาการภายหลังไดรับวัคซีนอยางนอย 30 นาที
4.2.7 ใหยาแกปวดลดไขสําหรับบรรเทาอาการปวดและลดไข
4.3. การดูแลรักษาวัคซีนในขณะใหบริการ
- ควรใหบริการในที่รม


- เก็บวัคซีนในกระติกหรือกลองโฟมที่มีอุณหภูมิอยูในชวง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส



- วางขวดวัคซีนใหตั้งตรง



- หามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ icepack หรือน้ําแข็งโดยตรง



- หามปกเข็มคาขวดวัคซีน ในระหวางรอบริการ



- หลังเปดใชแลวไมควรเก็บไวนานเกิน 8 ชั่วโมง



- เปดกระติกเทาที่จําเปนเทานั้นและปดฝาใหสนิท

4.4. การลงบันทึกผลการรณรงค
4.4.1 หนวยบริการทุกหนวยที่ออกดําเนิน การ บัน ทึกการไดรับ วัคซีน dT ชวงรณรงค
รายบุคคล ลงในแบบฟอรมที่ใชสํารวจ เชน แบบ dTC1 สําหรับกลุมเปาหมายที่พบหลังจากที่เคยสํารวจ
ไวขอใหบันทึกเพิ่มเติมตอทาย
4.4.2 ในกรณีที่บันทึกผลการใหวัคซีน dT แกประชากรกลุมเปาหมายเปนรายบุคคลผาน
ฐานขอมูลชุดมาตรฐานดานสุขภาพ ในแฟมงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข ขอใหใชเลขรหัสวัคซีน 901 รหัส ICD_10_TM ใหใช Z 23.5 และ Z 23.6 หาก
กลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบรับบริการวัคซีน dT ณ สถานบริการอื่น ขอใหติดตามวันที่ไดรับวัคซีนมา
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บันทึกในฐานขอมูลที่เปนการไดรับวัคซีนจากสถานบริการอื่น เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและติดตาม
การไดรับวัคซีนของประชากรกลุมนี้
4.5. การถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ควรทํา AAR ทุกครั้งหลังออกปฏิบัติงาน
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในแตละครั้ง รวบรวมปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาสําหรับครั้ง
ตอไป และบันทึกสรุปประเด็นสําคัญเพื่อเปนประโยชนกับการรณรงคหรือการทํางานอื่นๆ ตอไป และ
นํามาแลกเปลี่ยนใน AAR ที่จะจัดพรอมกันในภาพรวม
5. การปฏิบตั ิงานหลังวันรณรงค
5.1 การติดตามใหวัคซีน แกกลุมเปาหมายที่พลาดวัคซีนในวันรณรงค ผูรับผิดชอบเขตพื้น ที่
บริ ก ารควรตรวจสอบประชากรกลุมเปา หมายที่ มีร ายชื่ อตามทะเบี ย นสํารวจและยัง ไมไ ดรั บ บริ การ
วางแผนติดตามและดําเนินการเก็บตกใหวัคซีน ภายใน 1 สัปดาหหลังชวงที่มีการรณรงคแบบเขมขน หรือ
ตามแผนปฏิบัติการของแตละพื้นที่
5.2. การรายงานผลการรณรงค แบบรายงานที่ใชในการรณรงคใหวัคซีน dT แกประชาชนกลุม
อายุ 20 - 50 ปมีวัตถุป ระสงคเพื่อใชในการติดตามและประเมินผลการรณรงคมีแบบฟอรมและ
รายละเอียดในการบันทึกรายงาน ดังนี้
5.2.1 แบบบัญชีรายชื่อประชากรกลุมเปาหมายอายุ 20 - 50 ปในโครงการรณรงคใหวัคซีน
dT ปพ.ศ. 2558
วันรณรงค
1) บันทึกวันที่กลุมเปาหมายแตละคนไดรับวัคซีน dT ชวงรณรงคฯ ในแบบ dTC 1
2) ในกรณีที่มีกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบไมมีชื่ออยูในการสํารวจแตยายเขามาอยูใหมใน
พื้นที่ซึ่งพบในชวงรณรงคฯขอใหเพิ่มรายชื่อตอทายในแบบ dTC 1 แลว บันทึกในชองหมายเหตุวา“ยาย
เขา”
3) ในกรณีที่มีกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบที่มีรายชื่ออยูในการสํารวจแตไมพบระหวางชวง
รณรงคฯ ใหระบุเหตุผลในชองหมายเหตุวา“ยายออก” หรือ “ตาย” หรือ “ไมทราบวาอยูที่ใด”
4) ในกรณีที่ใหบริการแกกลุมเปาหมายนอกพื้นที่รับผิดชอบในชวงรณรงคฯใหบันทึก ในชอง
หมายเหตุวา “ในจังหวัดนอกพื้นที่” หรือ “นอกจังหวัด”
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5.2.2 แบบรายงานผลการรณรงคใหวัคซีน dT แกประชากรกลุมอายุ 20-50 ปในระดับสถาน
บริการ (แบบ dTC 2)
5.2.3 แบบรายงานผลการรณรงคใหวัคซีน dT แกประชากรกลุมอายุ 20-50 ปในระดับ
อําเภอ (แบบ dTC 3) เปนแบบฟอรมที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวบรวมขอมูลของสถานบริการแตละ
แหงจากแบบ dTC 2 มาลงในแบบ dTC 3 เพื่อประมวลผลการรณรงคฯ เปนรายตําบล ดังนี้
1) ผลการใหวัคซีน dT ในชวงรณรงคทั้งในกลุมเปาหมายที่อยูในและนอกจังหวัด
2) ผลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน dT ในชวงรณรงคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
5.2.4 แบบรายงานผลการรณรงคใหวัคซีน dT แกประชากรกลุมอายุ 20-50 ป ในระดับ
จังหวัด (แบบ dTC 4) เปนแบบฟอรมที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวม ขอมูลการรายงานผลการ
รณรงคใหวัคซีน dT แกประชาชนกลุมเปาหมายอายุ 20 - 50 ปของแตละอําเภอ จากแบบ dTC 3 มาลง
ในแบบ dTC 4 เพื่อประมวลผลการรณรงคฯ เปนรายอําเภอ ดังนี้
1) ผลการใหวัคซีน dT ในชวงรณรงคทั้งในกลุมเปาหมายที่อยูในและนอกจังหวัด
2) ผลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน dT ในชวงรณรงคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อติดตามความกาวหนาในการใหวัคซีน dT ในประชากรกลุมเปาหมาย สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอควรติดตาม “ผลการใหบริการวัคซีน dT แกกลุมเปาหมายทั้งในและนอกพื้นที่รับผิดชอบ” จาก
สถานบริการเปนประจําทุก 2 สัปดาห (สัปดาหที่ 2 และ 4 ของเดือน) แลวรวบรวมเปนภาพรวมของ
อําเภอสงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมเปนภาพรวมของ
จังหวัด สงใหสํานักเขตบริการสุขภาพในเขตที่รับผิดชอบทุก 2 สัปดาหเชนกัน
5.3. การเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีน
5.3.1 วัตถุประสงคเพื่อติดตามเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีน
5.3.2 แบบบันทึกที่ใชในการเฝาระวัง การเฝาระวังอาการภายหลังไดรับวัคซีนใหรายงานตาม
ระบบปกติตามแนวทางของสํานักระบาดวิทยา
5.4. แนวทางการตอบสนองและประสานงานกรณี AEFI รายแรง
5.4.1 การสื่อสารกับผูปวยสงสัย AEFI รายแรง การสื่อสารกับผูปวย (โดยบุคลากรทาง
การแพทยที่รักษาผูปวย) ในชวงแรก ที่ผูปวยเขามารับการรักษา เนนการพูดคุยกับญาติโดยเร็ว แสดง
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ความเสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และแสดงความรับผิดชอบในการคนหาขอมูลและสาเหตุอธิบายใหญาติ
ทราบวาสาเหตุอาจเกิดจาก 1) การบริหารจัดการวัคซีน เชนการเก็บรักษาการฉีด เปนตน 2) การเจ็บปวย
อื่นๆ ที่บังเอิญพองกับการฉีดวัคซีน เชน การติดเชื้อบางชนิด เปนตน 3) เกิดจากยาหรือวัคซีนโดยตรง
เมื่อมีความพรอมของขอมูลจากการสอบสวน แพทยหรือผูบริหารโรงพยาบาลที่ดูแลผูปวย
ควรเชิญผูเกี่ยวของมาพูดคุยโดยเร็ว เริ่มตนจากการแสดงความเขาใจและรับรูในความรูสึกของเขา ตาม
ดวยการชี้แจงขอมูลอยางตรงไปตรงมา
ในระหวางการเจรจาตองระมัดระวังการใชคําพูดที่สื่อไปในทํานองแกตัวกับความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น แตควรใชคําพูดที่แสดงใหเห็นวาเรามีความเขาใจและรับรูถึงความรูสึกของเขา พยายามสื่อสารโดย
ใชทักษะในการสะทอนอารมณ
ผูที่อยูในเหตุการณคนแรก ควรทําจิตใจใหมั่นคง มีสติหลีกเลี่ยงการพูดเพื่อแกตัวซึ่งจะทําให
ญาติรูสึกวาเปนคนละฝาย ไมควรพยายามชี้แจงหลักฐานทางการแพทยที่มากจนเกินไป เนื่องจากขอมูล
ขณะนั้นมักยังไมมีความชัดเจน การชี้แจงขอมูลที่มากเกินไป ระหวางที่ญาติยังมีความเศราโศก อาจมี
ผลเสียมากกวาผลดี ควรใหการติดตามเอาใจใสอาการของผูปวยตอไป ควรใหเบอรโทรศัพทเพื่อใชติดตอ
5.4.2 การสื่อสารและดูแลเจาหนาที่ที่เปนผูฉีดวัคซีนแกผูปวย ควรพูดคุยกับเจาหนาที่ที่เปน
ผูรับผิดชอบใหบริการวัคซีนดวยทาทีที่เขาใจและเห็นใจพยายามใหกําลังใจเขาใหปฏิบัติงานตอไป หาก
สาเหตุที่เกิดเปนจากความผิดพลาดของเจาหนาที่ ใหเนนความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5.5 แนวทางการสอบสวนสาเหตุ ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของสถานบริการสาธารณสุขแหงนั้น
แจงทีม SRRT ทันทีเพื่อสอบสวนภายใน 24 ชั่วโมง แจงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบทันทีและรายงานสํานักระบาดวิทยา รวมทั้งบันทึกในระบบรายงาน 506 และสง
รายงานตามระบบ
กระบวนการสอบสวนทางระบาดวิทยาประกอบดวย การสอบสวนผูปวยที่รายงาน การคนหา
ผูปวยเพิ่มเติมในชุมชน รวมผูไดรับวัคซีนในรุนเดียวกัน การตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนการตรวจ
วิเคราะหวัคซีนในหองปฏิบัติการ การสรุปสาเหตุจากคณะผูเชี่ยวชาญที่กระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งขึ้น
การจัดทําขอเสนอเพื่อแกไขปญหาอยางเหมาะสม ประกอบดวย ใหขอมูลคําแนะนําที่เหมาะสม
แก บุคลากร ใหความชวยเหลือแกผูปวยและญาติอยางเหมาะสม งดการใชวัคซีนที่ตองสงสัยและจัดหา
วัคซีนใหมมาใช (พิจารณาเปนกรณีไป) ใหขอมูลที่ถูกตองแกชุมชน สาธารณชน และสื่อมวลชน แกปญหา
ตามสาเหตุ
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5.6 การถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) กรมควบคุมโรคจะเปนแกนหลักในการจัด
ใหมีการทบทวนการดําเนินงาน ถอดบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ
ตารางที่ 4 กิจกรรม/แผนการดําเนินงานรณรงคใหวัคซีน dT แกประชากรกลุม อายุ 20 - 50 ป
กิจกรรม
1. ขออนุมัติโครงการ
รณรงคใหวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบและ
หัดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
2. ดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีน dT เพื่อใชใน
การรณรงค
3. ประชุม
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการรณรงคให
วัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบและหัดเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
4. จัดทําแนวทางการ
รณรงคใหวัคซีน dT
5. ประชุมถายทอด
แนวทางรณรงค
สําหรับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ (สคร. และ
สสจ.)
6. ประชุมถายทอด
แนวทางรณรงค
สําหรับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในพื้นที่
(สสอ. รพศ. รพท.
รพช. รพ.สต.)

ต.ค.
57

พ.ย.
57

ธ.ค.
57

ม.ค.
58

ก.พ. มี.ค.
58 58

ม.ย.
58

พ.ค.
58

มิ.ย. ก.ค.
58 58

ส.ค.
58

ก.ย.
58
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(ตอ)

ตารางที่ 4 กิจกรรม/แผนการดําเนินงานรณรงคใหวัคซีน dT แกประชากรกลุม อายุ 20 - 50 ป
กิจกรรม

7. สํารวจ
กลุมเปาหมายการ
ไดรับวัคซีน
8. ประชาสัมพันธให
ประชากร
กลุมเปาหมายมารับ
วัคซีน
9. แจงปริมาณการใช
วัคซีนใหองคการเภสัช
กรรม
10.องคการเภสัช
กรรมจัดสงวัคซีนให
คลังวัคซีนใน
โรงพยาบาล
11.รณรงคใหวัคซีน
dT ในประชากร
กลุมเปาหมายมารับ
วัคซีน
12.เยี่ยมติดตามนิเทศ
สถานบริการ
13..สถานบริการ
ติดตามกลุมเปาหมาย
ที่ยังไมไดรับวัคซีนให
มารับวัคซีน dT
14. สํานักโรคติดตอ
ทั่วไปรวบรวมและ
สรุปผลการรณรงคฯ

ต.ค.
57

พ.ย.
57

ธ.ค.
57

ม.ค.
58

ก.พ. มี.ค.
58 58

ม.ย.
58

พ.ค.
58

มิ.ย. ก.ค.
58 58

ส.ค.
58

ก.ย.
58
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สวนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย
3.1.ความหมายของนโยบายสาธารณะ
ความหมายของคําวา “นโยบายสาธารณะ” นั้น มีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายที่มี
แตกตางกันไป
Thomas R.Dry. (1995)กลาววานโยบายสาธารณะ คือสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไมกระทํา
รวมทั้งการยกเลิกนโยบายบางอยาง ก็ถือวาเปนสิ่งที่รัฐบาลเลือกจะไมกระทํา
Horold D. Lasswell and Abraham Kaplan(1970) ไดใหความหมายไววา นโยบาย
สาธารณะ หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อโครงการของรัฐบาล ที่มีการกําหนดเปาประสงค (Goals) คานิย ม
( Values) และการปฏิบัติ (Practices)ของโครงการของรัฐที่ชัดเจน
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) ไดนิยามนโยบายสาธารณะวา เปนแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน และกิจกรรมที่คาด
วาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทศพร ศิริสัมพันธ (2546) ไดสรุปวา นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่ถูกกําหนดขึ้นโดย
รัฐบาล ซึ่งอาจจะเปนองคกรหรือตัวบุคคลที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงตามกฎหมายภายใตระบบการเมือง
นั้ น ๆ ทั้ งนี้ นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมตั้งแตสิ่ งที่รัฐ บาลตั้ งใจวาจะกระทําหรือไมกระทํา การ
ตัดสินใจของรัฐบาลในการแบงสรรทรัพยากรหรือคุณคาตางๆ ในสังคม กิจกรรมหรือการกระทําตางๆ
ของรัฐบาล รวมจนถึงผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง อันเปนสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาจากการดําเนินงาน
ของรัฐบาล
โดยสรุป นโยบายสาธารณะจึงหมายถึง นโยบายที่ถูกกําหนดขึ้นโดยรัฐบาล ครอบคลุมตั้งแตสิ่ง
ที่รัฐบาลตั้งใจวาจะกระทําหรือไมกระทํา เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประชาชน
แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy Implementation)
การนํานโยบายไปปฏิบัติถือไดวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะนโยบาย แผนโครงการ
แมจะจัดทําอยางดีเปนไปตามหลักวิชาการ แตถานําไปปฏิบัติไมได หรือนําไปปฏิบัติแลวเกิดปญหา
อุปสรรค ไมบรรลุตามวัตถุประสงค ก็ถือไดวาไมกอใหเกิดประโยชน ตรงขาม ถานําไปปฏิบัติไดตาม
วัตถุประสงคก็จะเกิดประโยชนสูงสุด กับสาธารณชน จึงอาจกลาวไดวาการนํานโยบายไปปฏิบัติกอใหเกิด
ผลดีกั บ สั งคม
ดั ง นั้ น ขั้ น ตอนการนํ านโยบายไปปฏิบั ติ นอกจากจะมี ความสํ าคั ญ แล ว ยั งมี ความ
สลับซับซอน เพราะเกี่ยวของกับกลุมบุคคลรวมถึงองคกรหลากหลาย ซึ่งสงผลตอความสําเร็จของนโยบาย
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ฉะนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงมักประสบปญหา ทั้งนี้เพราะอาจมีปจจัยหลายอยางที่เปนอุปสรรค
หรือไม เอื้ออํานวยตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของรัฐบาล ปจจัยตางๆ
ไดแก สมรรถนะขององคกร ความเพียงพอของทรัพยากร การยอมรับโครงการในระดับทองถิ่น ซึ่งมีผลตอ
การสนับสนุนและความรวมมือ ปจจัยเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) ไดอธิบายถึง ปจจัยกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ วาจากการทบทวนผลงานวิชาการในทศวรรษที่ผานมา พบวามีปจจัยหลายประการที่
กําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยเหลานี้ ไดแก
1. ลักษณะนโยบายนั้น ๆ
2. วัตถุประสงคของนโยบาย
3. ความเปนไปไดทางการเมือง
4. ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี
5. ความพอเพียงของทรัพยากร
6. ลักษณะของหนวยงานที่นําไปปฏิบัติ
7. ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
8. กลไกภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
ปจจัยดังกลาวเหลานี้ลวนมีสวนในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของการดําเนินนโยบายไป
ปฏิบัติทั้งสิ้น
กลา ทองขาว (2548) กลาวถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติในมุมมอง ซึ่งเปนกิจกรรม
หรือดานการปฏิบัติ การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการจัดการและประสานกิจกรรมเพื่อทํา
การเปลี่ยนแปลงไปสูผลลัพธ ที่มุงประสงคใหบรรลุความสําเร็จ ตรงตามเจตจํานงของนโยบาย โดยกลุม
หรือองคกรภาครัฐหรือเอกชน
จุมพล หนิมพานิช (2547) กลาวถึง ความหมายของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติวาการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ หมายถึงการบริหารนโยบายที่ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห พฤติกรรม องคกร
ปฏิ สั มพั น ธของบุ คคลและกลุม บุ คคล สมรรถนะและความร วมมื อของพนั กงานของรั ฐ และเอกชน
สภาพแวดลอมของระบบ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายนโยบาย
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สุรสิทธิ์ วชิรขจร (2549) ไดสรุปวา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่
จะนํานโยบายที่ไดรับความเห็นชอบแลวไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวของมากมาย เชน การ
กําหนดหรือตีความแนวทางการปฏิบัติที่แนชัด การเบิกจายงบประมาณ การทําสัญญา การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การกําหนดอัตรากําลัง การกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติ การเจรจาตอรอง
เปนตน
เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2551) สรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการ
หลักการที่กฎหมายผานสภา หรือนโยบายไดรับการอนุมัติ เปนกิจกรรมของการนํานโยบายที่อยูในรูปของ
กฎหมาย นโยบายระเบียบ คําสั่งหรือรูปแบบอื่น ๆไปปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการที่อยูระหวางการกอรูป
นโยบายและผลลัพธ
วรเดช จันทรศร (2551) ไดขยายความการศึกษาเรื่องเกี่ยวของกับนโยบายแมจะมีผูศึกษา
มากมาย แตสวนใหญเนนไปที่การศึกษากระบวนการของการกําหนดนโยบายและศึกษาผลกระทบของ
นโยบายเปนสวนใหญ การนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งถือไดวาเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางการกําหนด
นโยบายกับการประเมินนโยบาย กลับกลายเปนชองวางที่ไมไดรับความสนใจเทาที่ควรซึ่งเปนผลใหเกิด
ความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตัวแบบในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ ออกเปน 6 ตัวแบบ ไดแก
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดวา การใชหลัก
ดานเหตุผลเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่จะชี้วัดความสําเร็จ หรือความลมเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
องคกรหรือหนวยงานที่ปฏิบัติการนั้นจะตองมีคานิยมแบบยึดหลักเหตุผลเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจ
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตองยึดหลักมีเหตุมีผลเปนสิ่งที่จะตองขยายผลใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง
ที่สุด นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่จะประสบความสําเร็จ จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและ
ภารกิจอยางชัดเจน มีการมอบหมายงาน มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการที่มีเหตุผล
ชัดเจน อาจกลาวไดวาองคกรหรือหนวยงานจะมีองคประกอบในการดําเนินงานอยู 2 สวนใหญ ๆ คือ
1.1 นโยบายจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ซึ่งหนวยงานสามารถแปรวัตถุประสงคถายทอดไปสู
การปฏิบัติไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางบรรลุผลใกลเคียงกับวัตถุประสงค และเปาหมายที่
กําหนดไวโดยทั่วไป ระดับความสําเร็จของการดําเนินนโยบายหรือโครงการกับปจจัย 5 ประการ ดังนี้
ประการแรก

ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบายหรือโครงการ

ประการที่สอง กําหนดภารกิจและมอบหมายอยางชัดเจน
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ประการที่สาม การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ประการที่สี่

การสรางระบบประเมินผลที่เหมาะสม และ

ประการที่หา

การสรางมาตรฐานการจูงใจ (ใหคุณใหโทษ) ที่เหมาะสม

ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล สามารถเขียนเปนภาพไดดังนี้
วัตถุประสงค์ของนโยบาย

การวางแผนและ
การควบคุม

การกําหนดภารกิจและ
การมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน

มาก

ความสําเร็จ
ของนโยบาย

ระบบประเมินผล

น้อย

มาตรการจูงใจ

แผนภูมิที่ 1 ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบดานหลักเหตุผล
2. ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะใหความสําคัญใน
เรื่อง สมรรถนะขององคกรเปนหลัก โดยถือวาความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการนํานโยบายแผนงาน
หรือโครงการ ไปปฏิบัติจะขึ้นอยูกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบาย แผนงานหรือโครงการไป
ปฏิบัติวาขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอยางสอดคลองกับความคาดหวังของหนวยงานเพียงใด องคกร
จําเปนตองมีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานการบริหารและ
ทางเทคนิคอยางเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพรอมเปนอยางดีทั้งทางดานวัสดุ อุปกรณ
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใชและงบประมาณ ตัวแบบนี้มีความพยายามที่จะศึกษาหาทางแกไขปญหา
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อุปสรรคของการปฏิบัติงานตามแผนงานและนโยบายในอดีต เชน การแกไขปญหาการขาดแคลน
งบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ความลาชาในการสรรหาบุคลากร ความ
ลาชาในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความลาชาในการจัดตั้งระบบงานการแกไขปญหา
การประสานงาน ตัวแบบดานการจัดการนี้ ซึ่งเขียนเปนภาพไดดังนี้

โครงสร้าง

สมรรถนะของ
องค์การ

บุคลากร

มาก

งบประมาณ

ความสําเร็จ
ของนโยบาย

สถานที่
น้อย

วัสดุ/อุปกรณ์/
เครื่องมือเครื่องใช้

แผนภูมิที่ 2 ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทางดานการจัดการ
3. ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคกร (Organization Development model) แนวคิดตาม
ตัวแบบนี้ไดใหความสําคัญเฉพาะบุคลากรในหนวยงานเปนหลัก โดยมีแนวคิดวา บุคลากรเปนทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดในองคกร จึงใหความสําคัญกับการมีสวนรวม (Participation) ของคนในองคกร การทํางาน
เปนทีม โดยการทํางานในทีมจําเปนตองคํานึงถึงการมีสวนรวมคํานึงถึงการจูงใจ การใชผูนําอยาง
เหมาะสม การสรางความรูสึกรักผูกพันกับองคกร การยอมรับ การพัฒนาทีมงานมากกวาการใชกําลัง
บังคับควบคุม ตัวแบบนี้จึงใหความสําคัญเพิ่มเติมตอกระบวนการสื่อสารสองทาง การมีสวนรวมในการ
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กําหนดนโยบายของผูปฏิบัติงานระดับลาง ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางความตระหนักและ
ผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ขณะที่การใหผูบริหารระดับสูง เปนผูกําหนดนโยบาย
แตเพียงลําพัง จะเปนผลเสียและไมสอดคลองกับฐานคติการพัฒนาองคกรตามแนวคิดนี้ ตัวแบบดานการ
พัฒนาองคกรนี้ ซึ่งเขียนเปนภาพไดดังนี้

ภาวะผูน้ ํา

มาก
การมีสว่ นร่วม
ความสําเร็จ
ของนโยบาย

การจูงใจ

น้อย

การทํางานเป็ นทีม

ความผูกพันและ
การยอมรับ

แผนภูมิที่ 3 ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ: ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคกร
4. ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เปน
แนวคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองคกรขนาดใหญ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้นตอนคอนขางมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธที่เปนทางการ และมีการกําหนดระบบคุณธรรมเอาไวอยางแนนอนตายตัวอยางไรก็ตาม
ภายในองคกรขนาดใหญก็ไมไดมีแบบแผนความสัมพันธอยางเปนทางการ(รูปนัย)เพียงอยางเดียว แตจะ
ประกอบดวยแบบแผนความสัมพันธอยางไมเปนทางการดวย แตมักจะเปนกรณีของขาราชการระดับลาง
ทั้งสิ้น เพราะวาขาราชการระดับลาง เปนผูที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และเปนผูที่ใชวิจารณญาณของ
ตนในการตัดสินใจใหบริการประชาชนทั้งสิ้น ผูบังคับบัญชาไมมีโอกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชา
ตลอดเวลาได ดังนั้นสิ่งที่จะวัดความ สําเร็จภาวะผูนํา การจูงใจ การทํางานเปนทีม ความผูกพันและการ
ยอมรับ ผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติการมีสวนรวมหรือความลมเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยูกับความ
พรอมของผูนํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ไปปฏิบัติโดยตรงวายินดีพรอมทุมเทใหกับการปฏิบัติ
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ราชการหรือมีอุปสรรคขอจํากัดมากนอยประการใด ความพรอมในการนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปจจัย
2 ประการ คือ
ประการแรก ระดับ ความเขาใจของผูกําหนดนโยบายตอสภาพแวดลอมความเปนจริงของ
หนวยงานและองคกร สภาพปญหา และขอจํากัดตางๆ เชน ปริมาณงานเกินกําลัง การขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความชํานาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ ขาดขวัญกําลังใจที่เหมาะสมเพียงพอ เปนตน
ประการที่สอง ระดับการยอมรับ เห็นพองในนโยบาย และการปรับนโยบายและการปรับนโยบาย
ใหม ใหสอดคลองกับภารกิจปกติหรือเปนสวนหนึ่งในหนาที่ราชการของบุคลากรแตละคนตัวแบบดาน
กระบวนการของระบบราชการนี้ ซึ่งเขียนเปนภาพไดดังนี้

ระดับความเข้าใจของผูก้ าํ หนดนโยบาย
ต่อสภาพความเป็ นจริงขององค์กร

มาก
ความสําเร็จ
ของนโยบาย

ระดับการยอมรับและปรับนโยบายให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของภารกิจปกติของบุคลากร

น้อย

แผนภูมิที่ 5 ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ:ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบ
ราชการ
5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการวา นโยบายเปนการแบงสรร
คุณคาในสังคม ดังนั้นนโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผูที่ไดรับประโยชนกับผูที่สูญเสียประโยชนเสมอ และ
โดยปกติในแตละฝายจะใหคุณคาของนโยบายแตกตางกัน และจะเนนการรักษาผลประโยชนของตนไว
เปนอันดับแรก ดังนั้น จึงเปนการยากที่ทุกฝายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอยางเปนเอกฉันท ตัว
แบบนี้เห็นวาจํานวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนประเด็นที่สําคัญในการเจรจาตอรอง หากหนวยงานที่
เกี่ยวของมีจํานวนนอย โอกาสที่จะสรางความเห็นพองตองกันก็มีมากกวา ในการเจรจาที่มีหนวยงาน
มากๆความสามารถในการเจรจาตอรองของผูเลนจะระดับความเขาใจของผูกําหนดนโยบายตอสภาพ
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ความเปนจริงขององคกรระดับการยอมรับและปรับนโยบายใหเปนสวนหนึ่งของภารกิจปกติของบุคลากร
ผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ ความชํานาญในการชักจูง
ตอรอง สถานภาพของผูมีอํานาจและทรัพยากรขององคกร ตลอดจนการสนับสนุนจากบุคคลและองคกร
ตางๆ เชน บุคคลสําคัญ หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ สื่อมวลชน และกลุมผลประโยชนอื่นๆ ตัวแบบทาง
การเมืองนี้
จํานวนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั ติ ามนโยบาย

บุคลิกภาพ

มาก

ความสามารถในการ
ความรูค้ วามสามารถ

ต่อรอง

ความสําเร็จ
ของนโยบาย

น้อย
สถานภาพของอํานาจและ
ทรัพยากรขององค์กร

การสนับสนุนจากหน่วยงาน
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนภูมิที่ 6 ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทางการเมือง
6. ตัวแบบทั่วไป(General Model) ตัวแบบนี้เปนตัวแบบที่พัฒนาการจากสองตัวแบบหลักคือ
ตัวแบบดานการเมือง และตัวแบบดานการพัฒนาองคการ โดยพยายามขยายตัวแปรที่เกี่ยวของออกไป
อยางกวางขวางมากขึ้น ตัวแปรที่สําคัญมี 3 กลุมดวยกัน คือ
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1.กระบวนการติดตอสื่อสารและประสานงาน
2.สมรรถนะหลักขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
3.ความรวมมือสนับสนุนของผูปฏิบัติ
กระบวนการติดต่อสือ่ สาร
มาก

ความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ของ
นโยบาย

การติดตามผล

ความสําเร็จ
ของนโยบาย

ลักษณะของหน่วยงาน

น้อย

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ทรัพยากร

ความสนับสนุนของผูป้ ฏิบตั ิ

สภาพทางการเมือง

แผนภูมิที่ 7 ตัวแบบทางทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ : ตัวแบบทั่วไป
สรุป ตัวแบบที่ใชในการประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติมีอยูหลากหลาย การเลือกใชจึงขึ้นอยู
กับความเหมาะสมกับองคการ หนวยงาน แตสําหรับในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกตัวแบบทั่วไปเปน
กรอบแนวคิดในการประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติเนื่องจากครอบคลุมตัวแปรตางๆที่ศึกษา
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สวนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กลา ทองขาว (2534) ศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ กรณีศึกษานโยบายรณรงคเพื่อการเรียนรูหนังสือแหงชาติ ผลการศึกษาพบวาตัวแปร
ตนเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานลักษณะหนวยงานที่
นํานโยบายไปปฏิบัติ การสนับสนุนจากสวนกลางและทองถิ่น และมาตรการการควบคุม ประเมินผล และ
การกระตุนสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ศิริพร มานิตยโชติพิสิฐ และคณะ (2538) ไดศึกษาการนํานโยบายสินเชื่อเพื่อการเกษตรของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาจังหวัดรอยเอ็ดผลการศึกษา
ในดานวัตถุประสงคและเปาหมายพบวา นโยบายของรัฐบาลที่ให ธ.ก.ส.ดําเนินการหรือนโยบายของ
ธ.ก.ส. มีปญหาในเรื่องความไมชัดเจน มีความขัดแยงในตัวเอง ปจจัยดานสมรรถนะของหนวยงานพบวา
มีปญหาเรื่องจํานวนพนักงานที่ไมเพียงพอตอจํานวนลูกคา ดานการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานยังไมดี
พอ งบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ปจจัยดานประสิทธิภาพในการบริการสินเชื่อพบวา มีปญหาวิธีการ
ขั้นตอนการดําเนินงานยุงยากเกินไป
สุรพร เสี้ยนสลาย (2539) ศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ศึกษากรณีนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติโดยเฉพาะในสวนของการจัดซื้อและเวนคืนที่ดินเอกชนเพื่อนํามาจัดใหแกเกษตรกรไม
ประสบความสําเร็จ โดยใชผลการจัดซื้อและเวนคืนที่ดิน และผลการจัดซื้อที่ดินใหเกษตรกรเปนตัวบงชี้ถึง
ความสําเร็จ ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีตัวแปรอิสระ 6 ตัวแปร คือการสนับสนุนทางการเมืองตอ
นโยบาย บทบาทของตัวการสําคัญ ความผูกพันตอนโยบายของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ความชัดเจนของ
นโยบาย ความเหมาะสมของวิธีการนําคนที่นํามาใช ความเหมาะสมของราคาประเมินที่ดิน เปนปจจัยที่มี
ผลตอความไมสําเร็จของการนํานโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปปฏิบัติ
สุนิตตา เทศนิยม (2541) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการวางแผน
ครอบครัวไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสมรรถนะของหนวยงานปฏิบัติ ปจจัยตัวผูปฏิบัติปจจัยการ
ใหบริการ และปจจัยเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีผลโดยตรงตอความสําเร็จในการนํานโยบายการ
วางแผนครอบครัวไปปฏิบัติ
บุษบา สุรชัยโชติพันธ และคณะ (2544) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑไปปฏิบัติ กรณีศึกษาอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม การนํานโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไป
ปฏิบัติพบวา ผูปฏิบัติไมมีความเขาใจนโยบายนี้อยางแทจริง การนํานโยบายไปปฏิบัติยังพบปญหาความ
ลาชาของระบบราชการ การประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของขาดประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนรวมกัน
ขาดการประเมินอยางตอเนื่อง ยังพบวาชุมชนยังขาดความรูหลักวิชาการทุกๆดาน
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ประธาน พฤกษสวางวงศ และคณะ (2545) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จหรือลมเหลว
ของการนํา พรบ.ยาไปปฏิบัติ ศึกษากรณี การขอขึ้นทะเบียนตําหรับยาแผนปจจุบันที่มิใชยาใหมของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของการ
นํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยดานนโยบายการบริหารของผูบังคับบัญชา ปจจัยดานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ปจจัยดานกระบวนการทํางาน ปจจัยดานการประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน
ชมลดา ยอดดวงแข และคณะ (2546) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ ศึกษากรณีหมูบานที่ไดรับมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุน
ระดับที่ 1 อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษา พบวา ปจจัยคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ในเรื่องการศึกษาที่ไมเทากัน ทําใหสามารถรับรูขอมูลเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมเทากัน
สงผลใหมีทักษะของการบริการและการประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหแกชาวบานในแตละแหงมี
ความแตกตางกัน
จิราภรณ ศิริประเสริฐ และคณะ (2546) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติ ศึกษากรณีโรงเรียนระดับอาชีวะ เขตอําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยดานภารกิจโครงการ รูปแบบกิจกรรม ความรับผิดชอบ การ
สนับสนุนจากผูบริหาร การกํากับติดตามผล ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ การประชาสัมพันธโครงการ
การเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติใหเกิด
ความสําเร็จ
มณเฑียร เลิศรัชการ (2548) ศึกษาการนํานโยบายการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนอเนก
ประสงคไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา การถายทอดนโยบายและแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติทั้ง
3 หนวยงาน ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสํานักงานอุทยาน
ซอฟตแวรแหงประเทศไทย มีความชัดเจนและมีความเปนไปไดในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง
ปรีชา ทองคําเอี่ยม (2549) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการนําโครงการปลูกปาประชาอาสาไปสูการ
ปฏิบัติ กรณีศึกษาตําบลทาสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนํา
โครงการปลูกปาประชาอาสาสูการปฏิบัติ ไดแก อาชีพ การศึกษา สถานภาพทางสังคมความรูความเขาใจ
ในโครงการ ความชัดเจนในโครงการ ภาวะผูนํา สวนปจจัยที่ไมมีผลตอความสําเร็จ คือ เพศ และอายุ
อุดมพร พัฒนโกวิท (2549) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
กรณีศึกษาสํานักทะเบียนทองถิ่น ของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะขั้นตอนการเขารับบริการของประชาชนมีความเหมาะสม สถานที่ใหบริการมีความเหมาะสม
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วัสดุอุปกรณในสํานักงานรวมถึงจํานวนบุคลากรที่ใหบริการประชาชนเหมาะสมในระดับปานกลางแตกลับ
เห็นวาเจาหนาที่มีความรูตรงกับงานที่รับผิดชอบมีการทุมเทใหกับงานที่รับผิดชอบในระดับมาก
สมเกียรติ ปูกา (2550) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการรวมพลังไทยทั้งชาติขจัดยาเสพติดกรณีศึกษาอําเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ฝายปฏิบัติการเห็นวาความพรอมในทรัพยากรดาน
การบริหาร ความพรอมดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ รวมถึงความรูความเขาใจในการทํางานเปนทีม มี
ผลตอการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลวได
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บทที่ 3
วิธกี ารประเมินผล

รูปแบบการศึกษา
เปนการศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Study) ในลักษณะการศึกษา ณ จุดเวลา (CrossSectional Study) ใช แบบเก็บ ขอมูล เพีย งครั้งเดีย ว หลังการดําเนิน งาน ดว ยแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ และการวิเคราะหเอกสาร ดังนี้
สวนที่ 1 ประเมินกระบวนการนํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50
ป สู การปฏิ บั ติ ในพื้ น ที่ เ ขตสุ ขภาพที่ 4 ป พ.ศ. 2558 ประเด็ น การประเมิน ไดแก ความชัด เจนใน
วั ต ถุ ป ระสงค ข องนโยบาย สภาพทางการเมื อ ง ลั ก ษณะของหน ว ยงานที่ นํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ
กระบวนการติดตอสื่อสาร ทรัพยากรที่นํามาใชในนโยบาย และ การติดตามผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 ประเมินผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ เปนการประเมินวัตถุประสงคของ
นโยบาย ประเด็นการประเมิน ไดแก ผลการรับบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบในชวงการรณรงคของ
ประชาชนกลุมเป า หมาย อาการที่พบหลังจากการฉีดวัคซีน ปองกัน โรคคอตีบ ความรู ความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ วั ค ซี น ป อ งกั น โรคคอตี บ และความพึง พอใจของประชาชนต อนโยบายการใหวั คซี น ป องกั น
โรคคอตีบ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการใหวัคซีนปองกัน
โรคคอตีบในกลุมประชาชน ที่มีอายุระหวาง 20 -50 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 แบงเปน 2 กลุม คือ
กลุ ม ที่ 1 กลุ ม ผู รั บ ผิ ดชอบการนํา นโยบายการให วัค ซีน ปอ งกั น โรคคอตี บ ในประชากรอายุ
20 -50 ป สูการปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับโรงพยาบาลศูนยหรือ
โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 81 คน
กลุมที่ 2 กลุมประชาชนเปาหมายในการรับบริการวัคซีน ปองกันโรคคอตีบ ที่มีอายุระหวาง
20-50 ป ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 และอาศัยอยูในอําเภอที่เปนกลุมตัวอยางในชวงการรณรงค จํานวน
500 คน
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การเลือกกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง((Purposive Sampling) ดังนี้
1.ระดับจังหวัด เลือกทุกจังหวัดที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2
สระบุรี (เดิม) และอยูในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบดวย จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จั งหวั ดลพบุ รี จั งหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดอ างทอง
จํานวน 5 จังหวัด รวม 5 คนจะสอบถามผูรับผิดชอบโครงการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในกลุมประชาชน
ที่มีอายุระหวาง อายุ 20 -50 ป
2.ระดับอําเภอ สุมอยางนอย 50% ของจํานวนอําเภอในแตละจังหวัด รวม 25 อําเภอ มีดังนี้
จังหวัดสระบุรี ไดแก อําเภอเมือง อําเภอแกงคอย อําเภอหนองแค อําเภอวังมวง อําเภอ
ดอนพุด อําเภอหนองโดน และ อําเภอมวกเหล็ก
จั งหวั ด ลพบุ รี ได แก อํ า เภอเมือง อําเภอพัฒ นานิคม อําเภอโคกสํ า โรง อํ าเภอชั ย บาดาล
อําเภอบานหมี่ อําเภอทาหลวง และอําเภอสระโบสถ
จังหวัดสิงหบุรี ไดแก อําเภอเมือง อําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง
จังหวัดนครนายก ไดแก อําเภอเมือง อําเภอปากพลี และอําเภอองครักษ
จังหวัดอางทอง ไดแก อําเภอเมือง อําเภอไชโย อําเภอปาโมก และอําเภอวิเศษณชัยชาญ
คณะผูศึกษาจะสอบถามผูรับผิดชอบโครงการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ในกลุมประชากรที่มีอายุ
ระหวาง อายุ 20 -50 ปที่ปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาล
ทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดวยวิธีการจับฉลาก รวม 76 คน
3. หมูบาน จะสัมภาษณประชาชนที่มีอายุระหวาง 20-50 ป หรือเกิดเดือนมกราคม พ.ศ.2508
ถึ ง ธั น วาคม พ.ศ.2538 อํ า เภอละ 20 คน รวม 500 คน ด ว ยวิ ธี ก ารสุ ม โดยบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling)
เครื่องมือที่ใชศึกษา
การเก็ บ รวมรวมข อ มู ล ครั้ ง นี้ ใช แ บบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ แยกตามกลุ ม ประชากร
ตัวอยาง ดังนี้
1.แบบสอบถาม ใชสําหรับสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบใน
ประชากร อายุ 20 -50 ป เพื่อศึกษาถึงกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ไดแก ความชัดเจนใน
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วั ต ถุ ป ระสงค ข องนโยบาย สภาพทางการเมื อ ง ลั ก ษณะของหน ว ยงานที่ นํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ
กระบวนการติดตอสื่อสาร ทรัพยากรที่นํามาใชในนโยบาย และ การติดตามผลการปฏิบัติงาน
2.แบบสั มภาษณ ใช สํ า หรั บ สั มภาษณ ประชาชนที่ มีอ ายุ ร ะหว าง 20-50 ป หรื อเกิด เดื อ น
มกราคม 2508 ถึง ธันวาคม 2538 เพื่อศึกษาถึงผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ไดแก ผลการ
ไดรับบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบของประชาชนในชวงรณรงค อาการที่พบหลังจากการไดรับวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
รณรงคใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบและความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการใหวัคซีนปองกันโรค
คอตีบ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาทําหนังสือขอความรวมมือจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ เพื่อขออนุญาตเก็บ
ขอมูลในพื้นที่ โดยวิธีการแจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยคณะผูศึกษา และทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารทุกฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูลตามประเด็นการศึกษา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก คารอยละ และ คาเฉลี่ย
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บทที่ 4
ผลการประเมิน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินกระบวนการและผลสําเร็จของการนํานโยบายการให
วัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากร อายุ 20 -50 ป สูการปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2558
ตามแนวคิดการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ รูปแบบการศึกษาเปนเชิงบรรยาย กลุมตัวอยาง 2 กลุม
ประกอบดวย 1) กลุมผูรับผิดชอบโครงการรณรงคฯ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล จํานวน 5 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดอางทอง จํานวน 81 คน
และ 2) กลุมประชาชนที่เกี่ยวของ จํานวน 500 คน เก็บขอมูลครั้งเดียว ตั้งแต เดือน มิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ดวยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และเอกสารที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูล ดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย นําผลการวิเคราะหขอมูล 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการนํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชาชน
อายุ 20 -50 ป สูการปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2558 ประเด็นการประเมิน ไดแก ความ
ชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย สภาพทางการเมือง ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
กระบวนการติดตอสื่อสาร ทรัพยากรที่นํามาใชในนโยบาย และ การติดตามผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 ผลการประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผลการรับบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบ
ในช วงการรณรงคของประชาชนกลุมเปาหมาย อาการที่พบหลังจากการฉีดวัคซีน ปองกัน โรคคอตีบ
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคคอตีบ และความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายการให
วัคซีนปองกันโรคคอตีบ
ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการประเมินกระบวนการนํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชาชนอายุ 20 -50
ป สูการปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2558 ประ สรุปไดดังนี้
1 ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย พบวา นโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ
มีความชัดเจนไดมีการกลา วถึ งความจําเปน ที่ตองมีการตัดสิน ใจใหมีการฉีดวัคซีนปองกัน โรคคอตีบ
เนื่องจากมีสัญญาณการระบาดของโรคอตีบในผูปวยเด็ก ปพ.ศ. 2552 โดยมีสาเหตุเกิดจากไดรับวัคซีนไม
ครบถวน และตอมาในป 2555 ไดมีการระบาดใหญของโรคคอตีบในกลุมผูใหญ สาเหตุเกิดจากประชากร
ไมมีภูมิตานทานโรคหรือมีภูมิคุมกันโรคในระดับที่สูงไมเพียงพอ ซึ่งพบวาเปนกลุมที่เกิดกอนหรือชวงตน
ของการมีแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหรือไดรับวัคซีนแตไมครบถวน เปาประสงคของนโยบายก็คือ
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เพิ่มระดับภูมิคุมกันตอโรคคอตีบในกลุมประชากรที่มีอายุ 20 ถึง 50 ป หรือผูที่เกิดระหวางเดือนมกราคม
พ.ศ. 2508 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2538 ทั้งบุคคลชาวไทยและชาวตางชาติ เปาหมายความสําเร็จของ
นโยบาย คือความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน ปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยักในประชากรผูใหญอายุ
20-50 ป ไมนอยกวารอยละ 85 โดยขอใหเจาหนาที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
(dT) ใหแกกลุมเปาหมายทุกคน คนละ 1 ครั้ง พรอมนี้ สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค ไดจัดทํา
แนวทางการรณรงคใหวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักแจงแกหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่ง ประกอบดวย เหตุผลและ
ความจํ าเป นที่ ตองมีการรณรงคในครั้งนี้ ระยะเวลาในการรณรงค วิธีการดําเนินการของหนว ยงานที่
เกี่ยวของเริ่มตั้งแตระยะเตรียมการ การปฏิบัติงานในวันรณรงค และเมื่อสิ้นสุดการรณรงค
1.2 สภาพทางการเมือง มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให ก ารสนั บ สนุ น ต อนโยบายนี้ เ ป น อย างดี จากการอนุมัติ โ ครงการ/งบประมาณ และกํ าหนดให เป น
โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เ นื่ อ งในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558
1.3.ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มีกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลัก
ในการปฏิ บั ติงาน มี กรมควบคุ มโรค เปน ผูขับ เคลื่อนนโยบาย สําหรับ นโยบายนี้ไดถูกบรรจุในแผน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีหนังสือสั่งการถึงหนวยงานปฏิบัติ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เพื่อ
ขอความรวมมือใหทุกจังหวัดรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน
2558 จากการสอบถามกลุมตัวอยางที่นํานโยบายไปปฏิบัติ พบวาคุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย รอยละ 44.2 อยูในชวงอายุ 41-50 ป อายุเฉลี่ย 40.6 ป อายุ
ต่ําสุด 23 ป อายุสูงสุด 56 ป สถานภาพสวนใหญสมรส รอยละ 61.7 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบ
งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เฉลี่ย 8.9 ป ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน
N=81

รอยละ

ชาย

34

42.0

หญิง

47

58.0

1.เพศ
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ตารางที่ 5 ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (ตอ)
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน
N=81

รอยละ

21-30 ป

9

11.1

31-40 ป

28

34.6

41-50 ป

38

46.9

51-60 ป

6

7.4

โสด

26

32.1

คู

50

61.7

หมาย หยา แยก

5

6.2

นอยกวา 1 ป

16

19.8

1-3 ป

13

16.0

3 ปขึ้นไป

52

64.2

2.อายุ

อายุเฉลี่ย 40.6 ป ต่ําสุด 23 ป สูงสุด 56 ป
3.สถานภาพสมรส

4.ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

จากการสอบถามเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่นํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบ
ไปปฏิบัติที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา เจาหนาที่สวนใหญผานการฝกอบรมงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ถึง
รอยละ 90.1 และมีความเห็นวาการประกาศนโยบายสูการปฏิบัติมีความกระชั้นชิดตอแผนการดําเนินงาน
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ประเด็นลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
ลักษณะหนวยงาน
ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ

เกณฑการตัดสิน/เปาหมาย

การผานการอบรมงานสราง รอยละ 80 ของจํานวน
เสริมภูมิคุมกันโรค
เจาหนาที่ที่ผานการอบรมงาน
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค
ความคิดเห็นตอการประกาศ รอยละ 80 ของจํานวน
นโยบายสูการปฏิบัติ
เจาหนาที่ที่มีความคิดเห็นวาการ
ประกาศนโยบายทันเวลา

ผลการประเมิน

สรุป
ผลการประเมิน

รอยละ 90.1

ผาน

รอยละ 0

ไมผาน

1.4.กระบวนการติดตอสื่อสารนโยบาย จากการสอบถามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตอความ
ชัดเจนของการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ จํานวน 81 คนพบวารอยละ 85.2 ของเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานใหความเห็นวาโครงการฯมีความชัดเจนอยูในระดับปานกลางถึงมาก และมีความชัดเจนของ
การตอบขอสงสัยในการปฏิบัติเพียงรอยละ 80.2 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ประเด็นกระบวนการติดตอสื่อสารนโยบาย
กระบวนการติดตอสื่อสาร
นโยบาย

เกณฑการตัดสิน/เปาหมาย

ผลการประเมิน

สรุป
ผลการประเมิน

ความชัดเจนของการ
ถายทอดนโยบายสูการ
ปฏิบัติ

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาชัดเจนระดับ
ปานกลางถึงมาก

รอยละ 85.2

ผาน

การตอบขอซักถามในการ
ปฏิบัติ

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาชัดเจนระดับ
ปานกลางถึงมาก

รอยละ 80.2

ผาน

5.ทรัพยากรที่นํามาใชในนโยบาย จากการสอบถามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 81 คน
พบวาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงานสวนใหญมีเพียงพอ ยกเวนในสวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ
และสื่อประชาสัมพันธ ไมเพียงพอ ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ประเด็นทรัพยากรที่นํามาใชในนโยบาย
ทรัพยากร
ที่นํามาใชในนโยบาย

เกณฑการตัดสิน/
เปาหมาย

ผลการประเมิน

สรุป
ผลการประเมิน

จํานวนเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 69.1

ไมผาน

งบประมาณที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามโครงการฯ

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 29.6

ไมผาน

จํานวนตูเย็นที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 87.7

ผาน

จํานวนกระติกใสวัคซีนที่ใช
ในการปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 91.4

ผาน

จํานวนไอซแพคที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 92.6

ผาน

จํานวนเข็ม/กระบอกฉีดยาที่ รอยละ 80 ของจํานวน
ในการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 74.1

ไมผาน

จํานวนวัคซีนปองกันโรคคอ
ตีบที่ในการปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 95.1

ผาน

สื่อการประชาสัมพันธที่ใน
การปฏิบัติงาน

รอยละ 80 ของจํานวน
เจาหนาที่ที่เห็นวาเพียงพอ

รอยละ 4.9

ไมผาน

6. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จากการสอบถามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 81 คน
พบวามีผลการปฏิบัติงานการใหบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบต่ํากวาเปาหมายถึงรอยละ 69.1 และมี
รูปแบบการใหบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพียงรอยละ 24.8 ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ประเด็นการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน

เกณฑการตัดสิน/เปาหมาย

ผลการประเมิน

สรุป
ผลการประเมิน

ผลการใหบริการวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ

ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ
วัคซีนปองกันโรคคอตีบไมนอย
กวารอยละ 85

รอยละ 69.1

ไมผาน

รูปแบบการใหบริการ

รูปแบบการใหบริการทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ไมนอยกวารอยละ
80 ของจํานวนสถานบริการ

รอยละ 24.8

ไมผาน

รูปแบบการติดตามกํากับงาน รูปแบบการติดตามกํากับงาน
จากระดับเหนือขึ้นไป
จากระดับเหนือขึ้นไปทั้ง
เอกสารและการเยี่ยมเยือน
สถานบริการไมนอยกวารอยละ
80 ของจํานวนสถานบริการ

รอยละ 12.3

ไมผาน

สวนที่ 2 ผลการประเมินผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย จํานวน 500 คน สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
อยูในชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 44.2 อายุเฉลี่ย ป อายุต่ําสุด 37.9 ป อายุต่ําสุด 20 ป สูงสุด 58 ป
สถานภาพสมรส รอยละ 77.6 1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 45.4 ประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไปสวนใหญ รอยละ 35.4 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมาย
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน
N=81

รอยละ

ชาย

165

33.0

หญิง

335

67.0

1.เพศ
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ตารางที่ 10 ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมาย (ตอ)
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน
N=81

รอยละ

2.อายุ
ต่ํากวา 20 ป

10

2.0

21-30 ป

108

21.6

31-40 ป

157

31.4

41-50 ป

221

44.2

51-60 ป

4

0.8

โสด

98

19.6

คู

388

77.6

หมาย หยา แยก

14

2.8

5

1.0

ประถมศึกษา

172

34.4

มัธยมศึกษา

227

45.4

ปวส/ปวท/อนุปริญญา

42

8.4

ปริญญาตรี

49

9.8

5

1.0

อายุเฉลี่ย 37.9 ป ต่ําสุด 20 ป สูงสุด 58 ป
3.สถานภาพสมรส

4.การศึกษา
ไมไดเรียน

ปริญญาโทขึ้นไป
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ตารางที่ 10 ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมเปาหมาย (ตอ)
ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน
N=81

รอยละ

เกษตรกรรม (ทํานา/ทําไร/ทําสวน)

75

15.0

เลี้ยงสัตว

8

1.6

คาขาย

108

21.6

รับจางทั่วไป

177

35.4

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แมบาน

24

4.8

108

21.6

5.อาชีพ

ผลสําเร็จของนโยบาย มีดังนี้
2.1 ผลการรับบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบในชวงการรณรงคของประชาชนกลุมเปาหมาย
จากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย จํานวน 500 คน พบวา ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับวัคซีนปองกันโรค
คอตีบรอยละ 65.6 และพบอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หลังจากการฉีดวัคซีนปองกันโรค รอยละ
66.1 นอกจากนี้ยั งพบว า ประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ย วกับ วัคซีน ปองกัน โรคคอตีบ วา
สามารถปองกันการติดโรคคอตีบจากแรงงานตางดาว รอยละ 68.0 ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ประเด็นผลการรับบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบในชวงการรณรงคของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย
ผลการรับบริการวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ

เกณฑการตัดสิน/เปาหมาย

ผลการประเมิน

สรุป
ผลการประเมิน

ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ
วัคซีนปองกันโรคคอตีบไมนอย
กวารอยละ 85

รอยละ 65.6

ไมผาน

2.2.อาการที่พบหลังจากการ อาการปวด บวม แดง บริเวณที่
ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ ฉีดพบไดประมาณ รอยละ 10

รอยละ 66.1

ไมผาน

2.1.การรับบริการวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ
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ตารางที่ 11 ประเด็นผลการรับบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบในชวงการรณรงคของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย (ตอ)
ผลการรับบริการวัคซีน
ปองกันโรคคอตีบ

เกณฑการตัดสิน/เปาหมาย

ผลการประเมิน

สรุป
ผลการประเมิน

ประชาชนมีความรู ความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับวัคซีนปองกัน
โรคคอตีบไมนอยกวารอย 80
ดังนี้
1.เมื่อวัคซีนปองกันโรคคอตีบบาดทะยักแลวจะมีภูมิคุมกันตอ
โรคคอตีบและโรคบาดทะยัก

รอยละ 98

ผาน

2.โรคคอตีบ-บาดทะยัก
โรครายแรงถึงตายได

รอยละ 83.2

ผาน

3.ประชาชนสามารถติดโรค
คอตีบจากแรงงานตางดาวได
หากไมไดรับวัคซีนปองกัน

รอยละ 68.0

ไมผาน

2.4.การไดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการณรงคให
วัคซีนคอตีบ

ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการณรงค
ใหวัคซีนคอตีบไมนอยกวา
รอยละ 80

รอยละ 89.2

ผาน

2.5.ความพอใจตอนโยบาย
การใหวัคซีนในประชาชน
อายุ 20 -50 ป

ประชาชนกลุมเปาหมายมีความ
พอใจตอนโยบายการใหวัคซีนใน
ประชาชนอายุ 20 -50 ป ไม
นอยกวารอยละ 80

รอยละ 99.2

ผาน

2.3.ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัคซีนปองกัน
โรคคอตีบ

เปน

สรุปผลจากการประเมินครั้งนี้ พบวา
นโยบายนี้มีความสําเร็จ ไดแก ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย สภาพทางการเมือง .
กระบวนการติดตอสื่อสารนโยบาย
นโยบายที่ยังไมสําเร็จ ไดแก ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรที่นํามา
ใชในสนับสนุนนโยบาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ ผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินกระบวนการและผลสําเร็จของการนํานโยบายการให
วัคซีนปองกันโรคคอตีบในประชากร อายุ 20 -50 ป สูการปฏิบัติ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ป พ.ศ.2558
ตามแนวคิดการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ รูปแบบการศึกษาเปนเชิงบรรยาย กลุมตัวอยาง 2 กลุม
ประกอบดวย 1) กลุมผูรับผิดชอบโครงการรณรงคฯ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล จํานวน 5 จังหวัด
ไดแก จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดอางทอง จํานวน 81 คน
และ 2) กลุมประชาชนที่เกี่ยวของ จํานวน 500 คน เก็บขอมูลครั้งเดียว ตั้งแต เดือน มิถุนายน ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ดวยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และเอกสารที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูล ดวย
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย
ผลการศึกษา มีดังนี้
ดานผลการประเมินกระบวนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ พบวา
1) วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนเพื่อใหเกิดภูมิคุมกันตอโรคคอตีบในชุมชน (Herd
Immunity) ในกลุมประชากรที่มีอายุ ระหวาง 20 ถึง 50 ป หรือเกิดกอนมีแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคหรือไดรับไมครบถวน โดยมีเปาหมายความสําเร็จ คือ ความครอบคลุมของการรับบริการวัคซีนครั้งนี้
ไมนอยกวารอยละ 85
2) นโยบายทางการเมือง รัฐบาลใหการสนับสนุนนโยบายจากการอนุมัติโครงการและงบประมาณ
3) ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มีกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักใน
การปฏิบัติงานและ มีกรมควบคุมโรค เปนผูขับเคลื่อนนโยบายสูระดับจังหวัด อําเภอและตําบล แตพบ
ปญหาดานความลาชาของการประกาศนโยบายสูการปฏิบัติ มีความกระชั้นชิด กับกําหนดการรณรงค
4) กระบวนการติดตอสื่อสาร มีความชัดเจนของการถายทอดนโยบายอยูในระดับปานกลางถึง
มาก รอยละ 85.2
5) ทรั พ ยากรที่ นํ า มาใช ใ นการสนั บ สนุ น นโยบาย ยั ง ไม เ พี ย งพอ ในเรื่ อ งจํ า นวนบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงาน งบประมาณ และสื่อประชาสัมพันธ
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6) การติดตามผลการปฏิบัติงานในสถานบริการ พบวา ผลการใหบริการวัคซีนปองกันโรคคอตีบ
ยังต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 69.1 และมีรูปแบบการใหบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพียงรอยละ 24.8
ดานผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ พบวาประชาชนกลุมตัวอยางไดรับวัคซีนปองกัน
โรคคอตีบต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 65.6 พบอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หลังจากการฉีดวัคซีน
รอยละ 66.1 นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ไมถูกตองเพียงรอยละ 68.0 ตอบ
ถูกตองวาประชาชนสามารถปองกันการติดโรคคอตีบจากแรงงานตางดาวได หากไมไดรับวัคซีน อยางไรก็
ตามประชาชนมีความพึงพอใจตอนโยบายนี้ รอยละ 99.2
สรุปผลการประเมิน
1) นโยบายสูการปฏิบัติที่มีความสําเร็จ ไดแก ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย สภาพ
ทางการเมือง กระบวนการติดตอสื่อสารนโยบาย
2) นโยบายที่ยังไมสําเร็จ ไดแก ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรที่
นํามาใชในสนับสนุนนโยบาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ ผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
อภิปรายผล
จากผลการประเมินผลการนํานโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบสูการปฏิบัติครั้งนี้ สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้
1. นโยบายที่ สํา เร็ จ ได แก ความชัดเจนในวั ตถุป ระสงคของนโยบาย สภาพทางการเมือ ง
กระบวนการติดตอสื่อสารนโยบาย จากผลการศึกษา พบวา นโยบายการใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบใน
ประชากรอายุ 20 -50 ปสูการปฏิบัติในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 จัดเปนนโยบายสาธารณะที่มีความชัดเจนใน
วัตถุประสงคและเปาหมาย เริ่มตั้งแตวิธีการกําหนดนโยบายเสนอผานความเห็นชอบตอรัฐบาล ขับเคลื่อน
นโยบายผานกระทรวงสาธารณสุข และเสนอเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ.2558 มี กระบวนการ
ติดตอสื่อสารอยางเปนระบบ ตามสายบังคับบัญชา เริ่มจากมีการประชุมชี้แจงในระดับกระทรวง ระดับ
เขต และหนังสือสั่งการสูการปฏิบัติ
2. นโยบายที่ยังไมสําเร็จ ไดแก ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทรัพยากรที่
นํามาใชในสนับสนุนนโยบาย การติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการ
ปฏิบัติ จากผลการศึกษา พบวา ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ หนวยงานตนเรื่องมีการสั่ง
การที่ล า ช าและกระชั้น ชิ ดกับ ช ว งการรณรงค ถึงแมวาโครงการนี้จ ะเปน โครงการที่ขยายผลจากการ
ดําเนินงานที่ผานมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตาม ในดานของการปฏิบัติงาน ควรใหความสําคัญกับ
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ขั้นตอนของการวางแผนและเตรียมการ เนื่องจากเปนงานที่เพิ่มจากงานปกติ สงผลตอจํานวนบุคลากรที่
ไมสมดุลกับงานที่รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตลอดจนขั้นตอนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณเพื่อใชในการดําเนินงาน เชน เข็มและกระบอกฉีดยา เปนตน ถาหากมีการเตรียมการไดดี
สามารถอนุ ม านว า ผลงานสํ า เร็ จ ครึ่ ง หนึ่ ง สอดคล อ งกั บ ธงชั ย สั น ติ ว งษ (2543) ได ก ล า วไว ว า
กระบวนการบริหารจัดการ เปนกระบวนการที่ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ทั้งนี้ตองอาศัย
ทรัพยากรตางๆ ประกอบ ดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ และการ
ควบคุมงานนอกจากนี้ยังพบวากระบวนการจัดสงวัคซีนขาดชวงและไมเปนไปตามกําหนดเวลาในโครงการ
ซึ่งเปนปจจัยเบื้องตนที่สําคัญในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาของประทวน สัตยซื่อ (2542) พบวาการ
วางแผนและการจัดองคการมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในเด็ก
อายุ 0-5 ปจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังพบวากระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการ
ที่สําคัญที่จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติสอดคลองกับเปาหมายของนโยบาย จากผลการศึกษา พบวา
สวนใหญเนนการติดตามงานจากเอกสารเปนหลักทําใหความสําคัญของนโยบายลดลงเนื่องจากแรงผลัก
เชิ งนโยบายไม มากพอ สอดคล องกับ แนวทางการศึกษาของทองใบ สุดชารี (2536) ไดศึก ษาการนํ า
นโยบายของวิทยาลัยครูไปปฏิบัติ พบวา ดานการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานและภาวะผูนําเปนชุด
ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือภาวะผูนําของผูบริหารใน
การเปนแบบอยางและใหความสําคัญในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในการบริหารงานและ
วิธีการปฏิบัติงาน
ผลสําเร็จของการนํานโยบายสูการปฏิบัติ พบวาประชาชนกลุมตัวอยางไดรับวัคซีนปองกันโรค
คอตีบต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 65.6 จากขอมูลประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 เฉพาะพื้นที่ศึกษา มี
ประชากรประมาณ 2 ลานเศษ และจํานวนครึ่งหนึ่งเปนกลุมวัยทํางาน ซึ่งทํางานในสถานประกอบการ
ในพื้นที่ ปฏิบัติงานเปนชวงเวลา ไดแก ชวงเชา-ชวงบาย-ชวงดึก สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่ที่จะเขาไปใหวัคซีนปองกันโรคคอตีบแกกลุมเปาหมายคอนขางยาก รวมถึงอาจกระทบ
ตอผลผลิตของสถานประกอบการที่ตองหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังพบวาอาการปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
หลังจากการฉีดวัคซีน รอยละ 66.1 และมีอาการไขรอยละ 33.9 ซึ่งสูงกวาสํานักโรคติดตอทั่วไป (2546)
ที่กลาวไววาอาจมีอาการขางเคียงได เชน ปวด บวม แดง รอน บริเวณที่ฉีดวัคซีนปองกันคอตีบ-บาดทะยัก
พบไดประมาณ 10% อาจสงผลใหผลการมารับบริการต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเพราะกลัวตองเจ็บปวย
หรือตองหยุดการทํางานหลังฉีดวัคซีน นอกจากนี้การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบในแตละครั้ง
มีการเตรี ยมความพรอมรถฉุ กเฉิน รองรั บ ในระหวางใหบ ริการ อาจทําใหป ระชาชนรูสึกวาหวาดกลัว
ไมปลอดภัย จึงไมอยากฉีดวัคซีน ดังนั้น สิ่งสําคัญที่สุดคือควรเพิ่มขั้นตอนการสรางความเขาใจในบริการ
ล ว งหน า ก อ นการรณรงค โดยใช ห ลั ก แนวคิ ด แรงจู ง ใจเพื่ อ ป อ งกั น โรค ของแมคดุ ก ซ แ ละโรเจอร ส
(Maddux & Rogers 1983 อางใน Mackay,Bruce C.1992:25) ซึ่งประกอบดวย การรับรูตอโอกาส
เสี่ยงจากการไดรับอันตรายตอสุขภาพ การรับรูในความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นแกสุขภาพ การรับรู
ตอผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏิบัติเพื่อปองกันหรือลดอันตรายตอสุขภาพ การรับรูปญหาอุปสรรค และ
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ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ซึงหมายถึง การมีทักษะ มีความรูและมีความตองการที่จะทํา
พฤติกรรมนั้นๆ จะชวยเสริมใหบุคคลกลุมเปาหมาย มีความเชื่อมั่น และเกิดการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายควรมีระยะเวลาในการสื่อสารถึงระดับผูนํานโยบายไปปฏิบัติลวงหนามาก
พอสมควร เพื่อให มีเวลาเพียงพอในการวางแผน การเตรีย มการ และการจัดหาทรัพยากรที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน
2) ลักษณะของการกําหนดนโยบายที่เปนลักษณะการรณรงค ควรเนนการสื่อสารมุมกวางเพื่อให
เกิดกระแสผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติทั้งผูปฏิบัติงานและกลุมเปาหมาย
3) ระยะเวลารณรงคควรมีระยะเวลาสั้นและชัดเจน
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สถานบริการในพื้นที่ควรมีการสํารวจขอมูลวิถีชีวิตปฏิบัติของบุคลากรในชุมชนเพื่อใชในการ
วางแผนการดําเนินงาน ภายในชวงเวลาที่จํากัด
2) ควรมีการประสานเจาของสถานประกอบการในพื้นที่เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนวัยทํางาน
เพื่อใหเกิดความรวมมือในการรณรงคอาจเสนอในรูปแบบสวัสดิการแกเจาหนาที่ในสถานประกอบการ
3) เพิ่ มความถี่ ในการติ ดตามกํากับ งานเพื่อใหเกิดแรงผลักดัน ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
เปาหมายและ
4) เนนคุณภาพการใหบริการเพื่อใหประชาชนรูสึกปลอดภัย เชน เทคนิคการฉีดวัคซีน รวมถึง
การสื่อสารความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนของวัคซีน ตลอดจนอาการที่อาจพบไดภายหลังการไดรับ
วัคซีน เปนตน
…………………………………………………..

dtC2

แบบบันทึกผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
ตําบล..............................................................อําเภอ...........................................................จังหวัด.....................................................................
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT
หมู่ที่

จํานวน
จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
จากทะเบียน
จากสํารวจ
ราษฎร์

กลุ่มเป้าหมายในตําบล
**กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับในพื้นที่ ได้รับจากที่อื่น

ความ
ครอบคลุม
(%)

กลุ่มเป้าหมาย
นอกพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
ผลการ
ชาวต่างชาติ
นอกจังหวัด
ให้วคั ซีน
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dtC3

แบบบันทึกผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
อําเภอ...........................................................จังหวัด.....................................................................
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT
ตําบล

จํานวน
จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
จากทะเบียน
จากสํารวจ
ราษฎร์

กลุ่มเป้าหมายในอําเภอ
**กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับในพื้นที่ ได้รับจากที่อื่น

ความ
ครอบคลุม
(%)

กลุ่มเป้าหมาย
นอกพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
ผลการ
ชาวต่างชาติ
นอกจังหวัด
ให้วคั ซีน
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dtC4

แบบบันทึกผลการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
อําเภอ...........................................................จังหวัด.....................................................................
จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน dT
อําเภอ

จํานวน
จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
จากทะเบียน
จากสํารวจ
ราษฎร์

กลุ่มเป้าหมายในจังหวัด
**กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับในพื้นที่ ได้รับจากที่อื่น

ความ
ครอบคลุม
(%)

กลุ่มเป้าหมาย
นอกพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย
ผลการ
ชาวต่างชาติ
นอกจังหวัด
ให้วคั ซีน
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แบบสอบถาม
การประเมินผลการนํานโยบายให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ปีสกู่ ารปฏิบัติ
ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 : กรณีศกึ ษาโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน พ.ศ.2558 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
ระดับจังหวัดและอําเภอ
คําชี้แจง
1.ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 (โครงการรณรงค์ให้
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก)
2.ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ผู้ประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลโครงการรณรงค์ให้วัคซีน
คอตีบ บาดทะยัก ในกลุม่ อายุ 20-50 ปี ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
3.แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหารงาน
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558 (โครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ
บาดทะยัก)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และอื่นๆ
ส่วนที่ 5 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
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.แบบสอบถาม
การประเมินผลการนํานโยบายให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ปีสกู่ ารปฏิบัติ
ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 : กรณีศกึ ษาโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน พ.ศ.2558 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
ระดับจังหวัดและอําเภอ
......................................................................
คําชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทําเครือ่ งหมายถูก √ ลงใน  ตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1.แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
1.สถานที่ปฏิบัติงาน .อําเภอ...............................................................จังหวัด..............................................
2.เพศ  1ชาย

 2หญิง

3. อายุ.....................ปีบริบูรณ์
4. สถานภาพสมรส

 1โสด

 2คู่

 3หม้าย หย่า แยก

5. ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค..........................ปี.....................เดือน

ส่วนที่ 2 ทรัพยากรการบริหารงาน
1. ท่านเคยได้รบั การฝึกอบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือไม่
 1 เคย ประมาณ..............ปีมาแล้ว

 2ไม่เคย

2. ท่านคิดว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโครงการฯ หรือไม่
 1เพียงพอ
 2 ไม่เพียงพอควรมีประมาณ..............คน
3. งบประมาณสนับสนุนโครงการฯ มีเพียงพอหรือไม่
 1เพียงพอ
 2 ไม่เพียงพอ
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4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพียงพอ หรือไม่
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ตู้เย็น
กระติกใส่วัคซีน
ไอซ์แพค
เข็ม/กระบอกฉีดยา
วัคซีน
สื่อประชาสัมพันธ์

 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ

 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2
จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558 (โครงการรณรงค์ให้วคั ซีนคอตีบ บาดทะยัก)
1. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ มีความชัดเจนง่ายต่อการทําความเข้าใจมากน้อย
เพียงใด
 1.ค่อนข้างน้อย
 2.ปานกลาง
 3.ค่อนข้างมาก
2. ความคิดเห็นต่อการประกาศนโยบายสู่การปฏิบัติ
โปรดระบุ................................................................................................................................
3. ในกรณีทมี่ ขี ้อสงสัยบางประการในแนวนโยบาย และการปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการ และได้
หารือไปยังอําเภอ และหรือ จังหวัด ท่านได้รับข้อชีแ้ จงต่างๆอย่างชัดเจนหรือไม่
 1ชัดเจนค่อนข้างน้อย
 2.ชัดเจนปานกลาง  3.ชัดเจนค่อนมาก
4. วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณการต่อการดําเนินงานตามนโยบายฯ มีปญ
ั หาอุปสรรค หรือไม่ อย่างไร
 1 มี ระบุ.................
 2 ไม่มี
5. วิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการวัคซีนคอตีบ-ไอกรน มีปัญหาอุปสรรค หรือไม่ อย่างไร
 1 มี ระบุ.......................
 2 ไม่มี
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6. รูปแบบการให้บริการของสถานบริการในพื้นที่ของท่าน ดําเนินการด้วยวิธีใดมากทีส่ ุด
 1 ตั้งรับ ในสถานบริการ
 2 เชิงรุก ระบุ......................................................................................................................
 3 เชิงรุกและรับ.
7. การควบคุมตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการระดับอําเภอ/จังหวัดดําเนินการด้วยวิธีใด
มากที่สดุ
 1.พิจารณาจากเอกสาร รายงานของสถานบริการในพื้นที่
 2.ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือน/นิเทศงาน สถานบริการในพื้นที่
 3.อื่นๆระบุ...............................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสอบถาม
การประเมินผลการนํานโยบายให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ปีสกู่ ารปฏิบัติ
ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 : กรณีศกึ ษาโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน พ.ศ.2558 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
ระดับสถานบริการ
........................................................................................................
คําชี้แจง
1.ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 (โครงการรณรงค์ให้
วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก)
2.ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ผู้ประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลโครงการรณรงค์ให้วัคซีน
คอตีบ บาดทะยัก ในกลุม่ อายุ 20-50 ปี ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
3.แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหารงาน
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558 (โครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ
บาดทะยัก)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และอื่นๆ
ส่วนที่ 5 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
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แบบสอบถาม
การประเมินผลการนํานโยบายให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ปีสกู่ ารปฏิบัติ
ในพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 : กรณีศกึ ษาโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน พ.ศ.2558 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
ระดับสถานบริการ
........................................................................................................
คําชี้แจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างหรือทําเครือ่ งหมายถูก √ ลงใน  ตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1.แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
1.สถานที่ปฏิบัติงาน .อําเภอ...............................................................จังหวัด..............................................
2.เพศ  1ชาย

 2หญิง

3. อายุ.....................ปีบริบูรณ์
4. สถานภาพสมรส

 1โสด

 2คู่

 3หม้าย หย่า แยก

5. ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรค..........................ปี.....................เดือน
6. จํานวนเป้าหมายการได้รบั วัคซีนตามโครงการในพื้นที่ ...........................................คน
7. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีอาชีพอะไร............................................................................
ส่วนที่ 2 ทรัพยากรการบริหารงาน
1. ท่านเคยได้รบั การฝึกอบรมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือไม่
 1 เคย ประมาณ..............ปีมาแล้ว

 2ไม่เคย

2. ท่านคิดว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโครงการฯ หรือไม่
 1เพียงพอ
 2 ไม่เพียงพอควรมีประมาณ..............คน
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3. งบประมาณสนับสนุนโครงการฯ มีเพียงพอหรือไม่
 1เพียงพอ
 2 ไม่เพียงพอ
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพียงพอ หรือไม่
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ตู้เย็น
กระติกใส่วัคซีน
ไอซ์แพค
เข็ม/กระบอกฉีดยา
วัคซีน
สื่อประชาสัมพันธ์

 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ
 1เพียงพอ

 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................
 2 ไม่เพียงพอ ระบุ....................

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัด
สระบุรี ปีงบประมาณ 2558 (โครงการรณรงค์ให้วคั ซีนคอตีบ บาดทะยัก)
1. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ มีความชัดเจนง่ายต่อการทําความเข้าใจมากน้อย
เพียงใด
 1.ค่อนข้างน้อย
 2.ปานกลาง
 3.ค่อนข้างมาก
2. ความคิดเห็นต่อการประกาศนโยบายสู่การปฏิบัติ
โปรดระบุ.......................................................................................................................................
3. ในกรณีทมี่ ขี ้อสงสัยบางประการในแนวนโยบาย และการปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการ และได้
หารือไปยังอําเภอ และหรือ จังหวัด ท่านได้รับข้อชี้แจงต่างๆอย่างชัดเจนหรือไม่
 1ชัดเจนค่อนข้างน้อย  2.ชัดเจนปานกลาง  3.ชัดเจนค่อนมาก
4. วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณการต่อการดําเนินงานตามนโยบายฯ มีปญ
ั หาอุปสรรค หรือไม่ อย่างไร
 1 มี ระบุ..................................................
 2 ไม่มี
5. วิธีการปฏิบัติงานในการให้บริการวัคซีนคอตีบ-ไอกรน มีปัญหาอุปสรรค หรือไม่ อย่างไร
 1 มี ระบุ.....................................................  2 ไม่มี
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6. รูปแบบการให้บริการของสถานบริการในพื้นที่ของท่าน ดําเนินการด้วยวิธีใดมากทีส่ ุด
 1 ตั้งรับ ในสถานบริการ
 2 เชิงรุก ระบุ......................................................................................................................
 3 เชิงรุกและรับ.
7. การควบคุมตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการระดับอําเภอ/จังหวัดดําเนินการด้วยวิธีใด
มากที่สุด
 1.พิจารณาจากเอกสาร รายงานของสถานบริการในพื้นที่
 2.ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือน/นิเทศงาน สถานบริการในพื้นที่
 3.อื่นๆระบุ...............................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์
การประเมินผลการนํานโยบายให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประชากรอายุ 20 -50 ปีสกู่ ารปฏิบัตใิ น
พื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่ 4 : กรณีศกึ ษาโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน พ.ศ.2558สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2558
สําหรับประชาชน
1.บ้านเลขที่.......................ตําบล.........................อําเภอ............................จังหวัด.......................................
 1ชาย

2.เพศ

 2 หญิง

3. อายุ.....................ปีบริบูรณ์
4. สถานภาพสมรส

1 โสด

 2คู่

 3 หม้าย หย่า แยก

5 การศึกษา
 1 ไม่ได้เรียน

 2 ประถมศึกษา

 3 มัธยมศึกษา/ปาส/ปาช/ปวท

 4 ปริญญาตรี

 5.ปริญญาโทขึน้ ไป
6.อาชีพหลัก
 1.ทํานา/ทําสวน

 2.เลี้ยงสัตว์

 3.ค้าขาย

 4.รับจ้างทั่วไป

 5.รับราชการ

 6.โรงงาน

 7.งานบ้าน/ไม่ได้ทํา

 8.อื่นๆระบุ..................

7.ในอดีตทีผ่ ่านมา ท่านเคยได้รับวัคซีนป้องกันทั้งโรคคอตีบหรือไม่
 1เคย

 2.ไม่เคย
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8.ท่านเคยได้ยนิ ชื่อโครงการรณรงค์ป้องกันโรคป้องกันทั้งโรคคอตีบ-บาดทะยักหรือไม่
 1 เคย ระบุ
 1 .เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 2.อสม.

 3.หอกระจายข่าว

 4.รถประชาสัมพันธ์

 5.ป้ายโฆษณา

 6.วิทยุ

.7.โทรทัศน์

.8.สือ่ สิ่งพิมพ์

 2 ไม่เคย
9.ในการรณรงค์ครั้งนี้ท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคคอตีบ-บาดทะยักหรือไม่
 1ฉีด
 2 ไม่ฉดี ระบุเหตุผล........................................................
10.สถานที่ฉดี ป้องกันโรคโรคคอตีบ-บาดทะยัก
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 เทศบาล

 โรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป/ศูนย์

 โรงงาน

 โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก

 อื่นๆ ระบุ...............................

11.ท่านมีอาการภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักหรือไม่
 1ไม่มอี าการ
 2 มีอาการ ระบุ เช่น
2.1 มีไข้เล็กน้อย
 รับประทานยาแก้ไข้  ไม่ได้พบแพทย์  พบแพทย์
2.2 มีอาการปวด บวมแดง เล็กน้อยบริเวณที่ฉีด
 รับประทานยาแก้ไข้  ไม่ได้พบแพทย์  พบแพทย์
2.3 อาการรุนแรง ช็อค  นอนรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
12.ท่านคิดว่าเมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแล้วจะมีภูมคิ ุ้มกันต่อโรคคอตีบ-บาดทะยัก
 ใช่

 ไม่ใช่
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13.ท่านคิดว่าโรคคอตีบ-บาดทะยักเป็นติดต่อโรคร้ายถึงตายได้
 ใช่

 ไม่ใช่

14.ท่านคิดว่าประชาชนสามารถติดโรคคอตีบจากพวกแรงงานต่างด้าวได้หากไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน
 ใช่

 ไม่ใช่

15.ท่านคิดว่าโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก มีประโยชน์หรือไม่
 1.มีประโยชน์
 ไม่มีประโยชน์เพราะ...............................................................
16.ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักนี้ มากน้อยเพียงใด
 ค่อนข้างมาก
 ปานกลาง
 ค่อนข้างน้อย
 น้อย
..............................................................................

