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ต ำรำวัคซีนเคลื่อนที.่. 
กับคุณภาพงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค  
 

“เราต้องท าตัวให้เป็นต าราวัคซีนเคลื่อนที่ เวลาใครถามข้อมูล
ต้องหาค าตอบได้ทันที” 

 

น่ีเป็นค าบอกเล่าของคุณวัฒนา โยธาใหญ ่นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่  หรือที่ใครๆ มักเรียกว่า “พี่วัฒ” ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การท างานด้าน
วัคซีนมายาวนาน จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกลุ่ม ผู้เขียนสังเกตเห็นสีหน้า ท่าทาง แววตา และน้ าเสียง
ของพ่ีวัฒก็ท าให้รู้สึกว่า พี่ เค้าดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะ…และจากสิ่งที่พ่ีวัฒเล่าให้ฟังแล้วท าให้รู้สึกอีกว่า นี่แหล่ะ 
“ตัวจริง เสียงจริง” แน่นอน 

ที่บอกว่าเป็นตัวจริง เสียงจริงนั้น ไม่ใช่ว่าพ่ีวัฒจะไปประกวดร้องเพลงในรายการ The voice แต่
ประการใด แต่พี่วัฒเป็นตัวจริงในเรื่อง “วัคซีน” การท างานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่  เมื่อถามว่าบทบาทหน้าที่ของพี่วัฒคืออะไร ก็ได้ค าตอบ ว่า  
“พี่ดูงานวัคซีนทั้งระบบของ สคร. แต่ก็มีทีมงานช่วยกันด้วย” โอ้โฮ…ดูงานทั้งระบบเนี่ยนะ ไม่ใช่ง่ายๆ นะพี่ 
มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะ ..แล้วงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเนี่ย คืออะไร กัน ขออธิบายคร่าวๆ 
ดังนี ้
 งำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เป็นงานที่มีความส าคัญในการที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน ท าให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ช่วยลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่ต้องสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรบุคคลและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย ควบคุมการกระจายของโรค  การให้วัคซีนแก่ร่างกายเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ร่างกาย
สร้างภูมิคุ้มกันเลียนแบบธรรมชาติได้ 1 

แล้วบทบาทของ สคร . หล่ะท าอะไร อย่างที่พี่วัฒได้บอกไปแล้วว่าดูงานวัคซีนทั้งระบบ สรุปสั้นๆ 
คือ บทบาทของ สคร .เป็นผู้ที่ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งพัฒนางานและช่วยเหลือเครือข่ายให้
สามารถ บริหารจัดการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เป็นไปตามมา ตรฐานของกรมควบคุมโรค  ดังนั้น 
คนท างานใน สคร.ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ควรมีเทคนิคในการท างานนี้ให้ส าเร็จอย่างไรนั้น พี่วัฒได้บอกเทคนิค
ที่น่าสนใจไว้ให้ในบทความนี้แล้ว 

 
 
 

                                                            
1 ที่มา: หลักสูตรเชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หมวดเนื้อหาที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค้นหาข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2557 จากเว็บไซต์ 
http://www.nvco.go.th/index.php  
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เทคนิคและข้อควรรู้…ส าหรับคนท างานใน สคร. 

 

 คนในระดับ สคร .ที่ต้องท างานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะต้องรู้อะไรบ้าง ? คงสงสัยว่าเอ๊ะ ..ถ้าจะ
ท างานนี้ได้ เราต้องรู้อะไร? พี่วัฒได้บอกเนื้อหาส าคัญๆ ของการท างานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไว้ว่ามีดังนี้ 
 

1. ต้องมีความรู้เรื่องโรคและวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันและ
รักษาโรค โดยเฉพาะเรื่องโรคที่มักเกิดในเด็กทั้งหมด เพราะเราจะได้
รู้ว่าเด็กต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง รวมทั้งต้องรู้ชนิดของวัคซีนในและ
นอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ต้องศึกษาว่าวัคซีนมีหลายชนิด 
ดูระยะเวลาการให้ รู้ข้อมูลวัคซีนชนิดใหม่ๆ ว่ามีอะไรบ้าง ต้อง
ทันสมัยอยู่เสมอ แหล่งข้อมูลศึกษาได้จากต าราวัคซีนที่มีอยู่ในส านัก
โรคติดต่อทั่วไป, สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, ส านักระบาดวิทยา และสถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ

ข้อพึงระวัง!  
 พึงระลึกเสมอว่า วัคซีนมีทั้งประโยชน์และโทษ การให้ต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะ
วัคซีนไอกรน “Pertussis” ซึ่งท าให้เกิดภาวะ AEFI หรืออาการหลังจากได้รับวัคซีนมากที่สุด ให้พึงระวังใน
การให้ ถ้ากรณีผู้ป่วยเกิดภาวะแบบนี้เมื่อไหร่ ให้คิดไว้เสมอว่าคงได้รับวัคซีนชนิดนี้ไปแน่นอน 

 
2 ต้องมีความรู้เรื่องมาตรฐานการ

ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2 ทั้ง 3 ด้าน 
คือ 1) การบริหารจัดการวัคซีนและลูกโซ่ความเย็น 
2) มาตรฐานการให้บริการวัคซีน และ 3) มาตรฐาน
การบริหารจัดการข้อมู ล เพื่อ ใช้ในการตรวจ
ราชการและ การติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  เนื่องจากพื้นที่ในเขตรับผิดชอบมี
หน่วยงานสาธารณสุขหลายระดับ ซึ่งเราไม่สามารถ
ลงไปดู ได้ทุก พื้นที่ (เขตรับผิดชอบประมาณ 103 
อ าเภอ ) จึงต้องมีการสุ่มพื้นที่ในการประเมิน โดย

ต้อง วางแผนไว้ในแต่ละปี เราต้องโน้มน้าวและ
ขับเคลื่อนให้พื้นที่มีการประเมินตนเอง สคร .และ
สสจ .จะสุ่มประเมินซ้ า เราต้องท าหน้าที่
เปรียบเสมือนเอาไม้บรรทัดไปวัดเค้า แต่ต้อง พึง
ระลึกไว้เสมอว่า คนในพื้นที่เขามีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
มากกว่าเรา ก่อนลงประเมินพ้ืนที่ เราจึงต้องมีการ
เตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด ทั้งด้านองค์ความรู้ มี
ความเช่ือมั่ นในตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่เรามา
ประเมินให้ชัดเจน เพื่อให้พื้นที่มีความเข้าใจและ

                                                            
2 ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก “มาตรฐานการด าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค จัดท าโดย ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค” 

“พึงระลึกเสมอว่า วัคซีนมีทั้ง
ประโยชน์และโทษ การให้ต้อง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ” 

“เราต้องท าหน้าที่เปรียบเสมือน
เอาไม้บรรทัดไปวัดเค้า แต่ต้องพึง
ระลึกไว้เสมอว่า คนในพื้นที่เขามี
ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานมากกว่าเรา ก่อน
ลงประเมินพื้นที่ เราจึงต้องมีการ
เตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด” 
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ให้ความร่วมมือกับเรามากที่สุด เวลาคุยกับพื้นที่ต้องคุยเรื่องอื่นด้วย ทักทายสารทุกข์สุขดิบ ไม่ใช่คุยแต่
เรื่องงานอย่างเดียว เพราะอาจจะท าให้เค้าต่อต้าน คิดว่าเราหวังแต่จะอยากใ ห้งานเราส าเร็จเพียงฝ่ายเดียว 
จะต้อง Win Win ด้วยกันทั้งสองฝ่าย  

บางครั้งต้องติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบบางจังหวัดอาจติดต่อไม่ได้ พี่วัฒก็จะใช้วิธีการหา
คนที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ ให้ช่วยตามหาผู้รับผิดชอบให้หน่อย ต้องมีคนที่รู้จักอยู่ในทุกพื้นที่  หรือต้องใช้
ความไม่เป็นทางการในการท างาน คอยช่วยเหลือเครือข่าย บางครั้งต้องใช้วิธีการ “ตื๊อ” อย่างสร้างสรรค์ 
ต้องต่อรอง กัดไม่ปล่อย จึงจะท าให้เราได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน และประสบความส าเร็จในการประเมิน 
 

3. ต้องรู้จักภาคีเครือข่ายที่เราท างานร่วมกันด้วย ได้แก ่
-  สสจ./สสอ./รพศ.,รพช.,รพช./รพ.สต. 

  -  ส านักงานพื้นที่การศึกษา 
  -  NGO (เช่น สโมสรโรตารี่ ฯลฯ) 

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
เราต้องศึกษาบุคลิกลักษณะของ เครือข่าย แต่ละคน 

เพราะจะมีความหลากหลายมาก รู้โครงสร้างการท างานของแต่
ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สคร . มี E-mail มีเบอร์
โทรของเครือข่าย มีความรู้พร้อมอยู่เสมอ พร้อมจะให้ค าตอบ
ทันที เช่น กรณีที่มีคนโทรมาถามเรา แต่เราไม่รู้ เราต้องหาข้อมูล
ให้เค้าจนได้ และกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องท าตัวให้เหมือน “ต าราวัคซีนเคลื่อนที่”เครือข่ายจึงจะ
ให้การยอมรับ ความไว้วางใจและเช่ือถือเรา ถ้าท าแบบนี้แล้วทุกคนก็จะให้ความร่วมมือในการท างานเป็น
อย่างดี สรุปเทคนิคในกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย ดังนี ้

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยที่สนับสนุน 
 การท างานที่ผ่านมาเรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจะถูกบรรจุให้เป็นตัวช้ีวัดที่อยู่ในการตรวจ
ราชการของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นนโยบายทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม ท าให้ สคร . ท างานได้
ง่ายขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากส านั กโรคติดต่อทั่วไป
และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นแม่งานหลักในระดับกรม รวมถึง ได้รับการสนับสนุน ระบบ รายงาน
สถานการณ์โรคที่เกิดในพื้นทีจ่ากส านักระบาดวิทยาด้วย ท าให้การท างานราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

“เราต้องท าตัวให้เหมือน “ต ารา
วัคซีนเคลื่อนที”่เครือข่ายจึงจะให้
การยอมรับ ความไว้วางใจและ
เชื่อถือเรา ถ้าท าแบบนี้แล้วทุกคน
ก็จะให้ความร่วมมือในการท างาน
เป็นอย่างดี” 
 

 

ต้องรู้เขา 

 มีเบอร์โทรศัพท์, Email, เบอร์ Fax, ไลน์ และต้องรู้อุปนิสัยใจคอของผู้ที
เราจะติดต่อ รวมถึงภูมิหลังและการศึกษาของเค้าด้วย เพื่อให้เราสามารถ
ประเมินได้ว่า เราควรใช้วิธีการใดในการคุยกับเขา 

 

ต้องรูเ้รา 

 เราต้องมีความรู้ ต้องพร้อมจะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี (ใจกว้าง)  
 มีความยืดหยุ่นในบางครั้ง 
 มีความจริงใจ 
 ไม่ย่อท้อ ไม่เหยาะแหย่ะ ต้องมีความพยายาม 
 ไม่หยุมหยิม ไม่เรื่องมาก ควรฟังมากกว่าพูด  
 พร้อมที่จะช่วยเหลือเครือข่ายตลอดเวลาและสม่ าเสมอ 
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ปัญหาอุปสรรค 
 ด้านปัญหาอุปสรรคในการท างานส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับบริการ และในสถานบริการสาธารณสุขเอง 
กรณีปัญหาที่เกิดจากผู้รับบริการที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญมักมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่ไม่
ถูกต้อง เช่น เข้าใจว่ายาสูบ (ที่เป็นยาเส้น) สามารถรักษาโรคบางอย่างได้ เป็นต้น กลุ่มคนที่เข้าถึงยาก เช่น 
พวกชนเผ่าต่างๆ และกลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ่อยๆ ท าให้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดไม่ครบตาม
มาตรฐาน  
 ส่วนปัญหาที่เกิดในสถานบริการสาธารณสุข เกิดตั้งแต่ด้านโครงสร้างของสถานที่ที่ให้บริการไม่
เพียงพอ วัคซีนขาดเป็นช่วงๆ และเจ้า หน้าที่ของสถานบริการขาดการพัฒนา ทักษะด้านงานเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีการเรียนรู้งาน 
 ส าหรับวิธีการเรียนรู้การท างานด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนี้ พี่วัฒบอกว่า ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ต้องให้รุ่นน้องลงพื้นที่ตรวจประเมินและให้สังเกต
วิธีการท างานจากพี่วัฒทุกครั้ง เช่น พ่ีวัฒมีวิธีการสร้ างสัมพันธภาพกับเครือข่ายอย่างไร  มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ประสานงานของแต่ละจังหวัดอย่างไร มีความพยายามสูงแบบที่ เรียกว่ากัดไม่ปล่อย
อย่างไร เป็นต้น เมื่อน้องสังเกตแล้วต้องลองลงมือท า และต้องกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันอีก ท าแบบ
นี้ซ้ าๆ ซึ่งการลงมือท าจะท าให้น้องสามารถเรียนรูก้ารท างานได้ดียิ่งขึ้น 
 
ประสบการณ์ที่ประทับใจ 

 พี่วัฒภูมิใจที่สามารถสนับสนุน และผลักดันให้พื้นที่เห็นความส าคัญในการท างานสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงยาก เห็นเด็กๆ ทุกคนได้รับวัคซีนที่มี
คุณภาพ และมีความครอบคลุม ท าให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
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