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สถานการณ์โรคหดัในประเทศไทย ตัง้แตวันที่ 1 มกราคม - 21 กุมภาพนัธ์2559  

พบผู้ป่วย 115 ราย จาก 37 จงัหวัดคิดเป็นอัตราป่วย 0.18 ต่อแสนประชากร  

(ข้อมูลโดย สาํนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 
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พยาบาลกบัการสรา้งเสรมิภมิูค ุม้กนัโรค 

• การใหภ้มิูค ุม้กนัโรค เป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาลท่ีปรากฏใน 

มาตรา 4(3)(พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ ์

(พ.ศ.2540) 

• พยาบาลเป็นบคุลากรหลกัในงาน EPI (Expanded Program for Immunization) 

• พยาบาลอย ูใ่นทกุหน่วยบริการท่ีมีการสรา้งเสริมภมิูค ุม้กนัโรค 

(ทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิดความเส่ียงสงู  

คลินิกเด็กสขุภาพดี คลินิกเด็กป่วยโรคเรื้อรงั) 

(คลินิกฝากครรภ ์งานอนามยัโรงเรียน การใหว้คัซีนรณรงค ์ 

การใหว้คัซีนในกล ุม่เส่ียง/ฉกุเฉิน และวคัซีนสาํหรบัผ ูเ้ดินทางไปต่างประเทศ) 

 

 



 

การรบัร ูส้มรรถนะของผ ูป้ฏิบตังานดา้นวคัซีนในการใหบ้ริการสรา้งเสริมภมิุค ุม้กนัโรค (พยาบาล รอ้ยละ 68.7) 

ผลการศึกษา :  

1.Self report พบว่า กล ุม่ตวัอยา่งมีความมัน่ใจและรบัร ูค้วามสามารถในการปฏิบติังานในระดบัมาก 

   **รบัร ูค้วามสามารถเรื่องการเตรียมการและการใหบ้ริการวคัซีนสงูท่ีสดุ 

   **รบัร ูว่้ามีสมรรถนะในเรื่องอาการและการดแูลอาการภายหลงัการสรา้งเสริมภมิูค ุม้กนัโรค (AEFI)ต่ําท่ีสดุ             

2. Non-participant observation พบว่า การจดัเก็บวคัซีนและการบนัทึกอณุหภมิูไม่ถกูตอ้ง การจดัท่าเด็กในการ

ใหบ้ริการไม่เหมาะสม การเก็บขวดวคัซีนท่ีใชแ้ลว้ไม่ถกูตอ้ง และมีเพียง 1 ใน 3 ของหน่วยบริการท่ีมีการ

เตรียมการเพ่ือรองรบัอาการผิดปกติหลงัไดร้บัวคัซีน (Adverse events following immunization; AEFI) 

                          (ปรียก์มล รชันกลุ, วิภาดา แสงนิมิตรชยักลุ, พชัรพร แกว้วิมล และศยามล รมพิพฒัน ์2559) 

*การบริหารจดัการวัคซีนและระบบลกูโซ่ความเย็นไมถ่กูตอ้ง      *การใหบ้ริการวัคซีนที่ไมถ่กูตอ้ง  

*มอีบุตักิารณก์ารฉีดผดิชนดิ ผดิขนาด ผดิตาํแหนง่ ผดิชว่งเวลา   

*ขาดแผนเตรียมความพรอ้มเพื่อใหก้ารชว่ยเหลอืผูท้ี่มอีาการผดิปกตแิละกรณีฉกุเฉินในกรณี anaphylaxis  

*การบริหารจดัการขอ้มลู การจดัทาํทะเบียนไมถ่กุตอ้งทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการเบิกจ่ายและการตดิตาม  

(ขอ้มลูสรปุผลการประเมนิงานสรา้งเสริมภมูคิ ุม้กนัโรค กรมควบคมุโรค, 2555)  



 

                                                                                                                        (ปรียก์มล รชันกลุ, 2559) 

ความตอ้งการดา้นความร ูแ้ละทกัษะของ EPI Staff 
1.ตอ้งการพฒันาความร ูแ้ละทกัษะ 5 อนัดบัแรก คือ 1)การนดัหมายวคัซีนในกรณีเด็กมา

รบัมาลา่ชา้ 2)ขอ้หา้มในการใหว้คัซีนในผ ูท่ี้มีความเส่ียง 3)การเก็บวคัซีนในระบบลกูโซ่ความ

เย็น 4)อาการผิดปกติท่ีตอ้งรายงานและหลกัการรายงานภายหลงัพบ AEFI และ5)เทคนิค/

วิธีการใหว้คัซีนแต่ละชนิดเขา้ส ู่รา่งกายผ ูร้บับรกิารท่ีถกูตอ้ง 

 

2.ตอ้งการส่ือการเรยีนร ูด้ว้ยตนเอง ท่ีเปิดใชไ้ดท้กุท่ีทกุเวลา 

  

3.ตอ้งการไดร้บัการอบรมเพ่ือพฒันาความร ูแ้ละทกัษะ เน่ืองจากบคุลากรในงานเปล่ียนบ่อย 

และเป็นบคุลากรใหม่ท่ียา้ยมาจากงานอ่ืน ซ่ึงตอ้งการการเตรยีมตวัเพ่ือใหบ้รกิาร 
 



ความร ูแ้ละทกัษะท่ีจําเป็นสาํหรบัพยาบาลในการสรา้งเสริมภมิูค ุม้กนัโรค 

 

 

1.วัคซีนกบัการสรา้งภมูคิ ุม้กนัในร่างกาย และการเกิดภมูคิ ุม้กนัชมุชน 

2.ประเภทของวัคซีน(เชือ้ตาย เชือ้เป็นอ่อนฤทธิ์ และ toxoid)  

3.โรคที่ป้องกนัไดด้ว้ยวัคซีน 

4.รายละเอียดของวัคซีนแตล่ะชนดิ (วัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลอืก) 

5.ขอ้หา้มและขอ้ยกเวน้สาํหรับการใชว้ัคซีนแตล่ะชนดิ 

6.ตารางรับวัคซีนในกรณีปกต ิและกรณีมารับลา่ชา้ 

7.การเก็บรักษาอณุหภมูวิัคซีนและการแกไ้ขเมือ่เกิดภาวะฉกุเฉินในระบบลกูโซ่ความเย็น 

8.การซักประวัตแิละการตรวจร่างกายที่จาํเป็นเพื่อประเมนิความพรอ้มในการรับวคัซีน 

9.เทคนคิการนาํวัคซีนเขา้ส ู่ร่างกายในแตล่ะชอ่งทางและการดแูลเบ้ืองตน้หลงัไดร้ับวัคซีน 

10.อาการไมพึ่งประสงคข์องวัคซีนแตะ่ชนดิ และอาการรนุแรงที่ตอ้งรายงานเพื่อสอบสวน

โรค ขัน้ตอนการพิจารณาระงบัใชว้ัคซีน และวิธีการสื่อสารตอ่ชมุชน 























 

บทบาทเชิงรกุท่ีไดดํ้าเนินการในการพฒันางานดา้นวคัซีนของประเทศไทย 

“เนน้การพฒันาคน” 
    1.ร่วมจดัทาํหลกัสตูรเชงิปฏิบัตกิารสาํหรับผูป้ฏิบัตงิานสรา้งเสริมภมูคิ ุม้กนัโรค 

    2.พฒันาสถาบันใหเ้ป็น training center ในเขตกรงุเทพมหานคร และภาคกลางของสถาบันวัคซีน

แห่งชาต ิ(NVI) 

     3.พฒันา trainers สาํหรับหลกัสตูรเชงิปฏิบัตกิารสาํหรับผูป้ฏิบัตงิานสรา้งเสริมภมูคิ ุม้กนัโรค 

     4.พฒันาสื่อตน้แบบสาํหรับใชใ้นการจดัอบรมในหลกัสตูรฯ 

     5.ทาํวิจยัประเมนิผลโครงการ training และ trainers และเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายแก่ NVI 

     6.พฒันาสื่อการเรียนร ูด้ว้ยตนเอง ในรปูแบบ website และ ระบบปฏิบัตกิารบนมอืถือ 

     7.พฒันาสื่อการสอนและวิธีการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองการสรา้งเสริมภมูคิ ุม้กนัโรค 

ใหแ้ก่นกัศึกษาทัง้ระดบัปริญญาตรีและบัณฑติศึกษา 

 



 

ส่ิงท่ีพยาบาลเด็กควรทําในการพฒันางานดา้นวคัซีนของประเทศไทย 

  1.พฒันารปูแบบการบริการในคลินกิเด็กสขุภาพดีใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

  2.พฒันารปูแบบการส่ือสารดา้นวคัซีน การใหค้วามรูใ้นกลุม่ผูร้ับบริการที่

หลากหลายโดยเฉพาะในเร่ืองการไดร้บัวคัซีน การสงัเกตอาการไมพ่ึงประสงค ์และ

การดแูลเบ้ืองตน้หลงัไดร้ับวคัซีน 

   3.การวิจยัและพฒันาวิธีการใหว้คัซีนที่เนน้ atraumatic care  

   4.การวิจยัและพฒันาวิธีการตดิตามและกระตุน้ใหม้ารับวคัซีนในกลุม่ผูท้ี่ขาดนดั 

   5.พฒันานวตักรรมการบริการ/ส่ิงประดิษฐด์า้นการสรา้งเสริมภมูคิ ุม้กนัโรค 

   6.พฒันาระบบการเตรียมความพรอ้มสาํหรับ new EPI staff 

   7.พฒันานวตักรรมการเรียนการสอนแกน่กัศึกษาพยาบาลหรือนวตักรรมการ

พฒันาคนทาํงานดา้นวคัซีนในรปูแบบตา่งๆ 

     ฯลฯ 



INNOVATOR COLLABORATOR 

EVALUATOR 

DEVELOPER 

EVALUATOR/
AUDITOR 

SUPERVISOR 

ADVOCATOR POLICY MAKER 

ROLE MODEL 

LEADER 

RESEARCHER 



Networking 

Policy support 

Innovative thinking 

Strategic planning Technology 



Comments & Suggestions 

Thank you for your attention 
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