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 การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเปนงานสําคัญงานหนึ่งในวงการสาธารณสุขซึ่งมีผลตอสุขภาพที่ดี          
ของประชาชนไทย  โรคติดตอหลายโรคในประเทศไทยลดลงอยางมีนัยสําคัญดวยการใหบริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรคอยางครอบคลุม ทั่วถึง ตอเนื่องมาเปนเวลานาน  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
โครงสรางขององคกรภาครัฐเพื่อใหการดําเนินงานมุงสูผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการปรับเปล่ียนโครงสราง และผูรับผิดชอบงาน ในทุกระดับ ดวย
เหตุผลดังกลาวจึงอาจมีผลกระทบตองานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทยได   ประกอบกับ                 
ผลการประเมินสถานการณการพัฒนางานดานการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2550    
พบขอดอยในเชิงปฏิบัติหลายประการ เชน เจาหนาที่ผูใหบริการละเลยตอการดูแลรักษาวัคซีนใหมีคุณภาพ
ภายใตระบบลูกโซความเย็น  ไมมีการจัดทําทะเบียนติดตามผูรับบริการ  ไมทราบขอกําหนดการใหวัคซีน         
แตละชนิด ฯลฯ  และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติไดสะทอนปญหาวาผูรับผิดชอบงานโดยสวนใหญไมเคยไดรับ      
การถายทอดความรูเกี่ยวกับวัคซีน และการใหบริการที่ถูกตอง  
  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  กรมควบคุมโรค  โดยสถาบันวัคซีนแหงชาติ  และกลุมโรคติดตอ                 
ที่ปองกันไดดวยวัคซีนและโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจในเด็ก สํานักโรคติดตอทั่วไป เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จึงเร่ิมตนที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับ
เจาหนาที่ผูใหบริการอยางจริงจัง ต้ังแตปงบประมาณ 2552 เปนตนมา โดยพัฒนาเนื้อหาสําคัญที่เปน        
ประโยชนสําหรับการใหบริการและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิผล รวมทั้งสิ้น         
จํานวน 7 บท ทั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะสาธารณสุขศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในดานการจัดทําเนื้อหาและการทดสอบหลักสูตร โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน         
ป 2553 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และไดรับงบประมาณสนับสนุนป 2555      ในการจัดพิมพ
เผยแพรแกสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ  

คณะบรรณาธิการขอขอบคุณนายแพทย ศุภชัย  ฤกษ งาม  ผู ทรง คุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค                
นายแพทย ส วั ส ด์ิ  ร ามบุ ต ร  ที่ ป รึ กษาองค ก า รอนามั ย โ ลก  และ  รศ .ดร .พรทิ พย  เ กยุ ร านนท                
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สําหรับขอแนะนําอันเปนประโยชนตอการจัดทํา
หลักสูตร และขอขอบคุณเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทั้งในระดับเขต                
จังหวัดและอําเภอ รวมทั้งอาจารยจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สําหรับขอคิดเห็น               
ที่สําคัญจากการรวมทดสอบหลักสูตรการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด     
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สุดทายนี้ ขอขอบคุณ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ        
ที่สนับสนุนการจัดทําหนังสือนี้ เพื่อใชประโยชนในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย 

       
    คณะบรรณาธิการ 

14 พฤษภาคม 2555 
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ความสําคัญของการใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ จึงเร่ิมตนที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับ
เจาหนาที่ผูใหบริการอยางจริงจัง ต้ังแตปงบประมาณ 2552 เปนตนมา โดยพัฒนาเนื้อหาสําคัญที่เปน        
ประโยชนสําหรับการใหบริการและบริหารจัดการงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใหมีประสิทธิผล รวมทั้งสิ้น         
จํานวน 7 บท ทั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะสาธารณสุขศาสตร และคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในดานการจัดทําเนื้อหาและการทดสอบหลักสูตร โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน         
ป 2553 จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และไดรับงบประมาณสนับสนุนป 2555      ในการจัดพิมพ
เผยแพรแกสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ  

คณะบรรณาธิการขอขอบคุณนายแพทย ศุภชัย  ฤกษ งาม  ผู ทรง คุณวุฒิ  กรมควบคุมโรค                
นายแพทย ส วั ส ด์ิ  ร ามบุ ต ร  ที่ ป รึ กษาองค ก า รอนามั ย โ ลก  และ  รศ .ดร .พรทิ พย  เ กยุ ร านนท                
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สําหรับขอแนะนําอันเปนประโยชนตอการจัดทํา
หลักสูตร และขอขอบคุณเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคทั้งในระดับเขต                
จังหวัดและอําเภอ รวมทั้งอาจารยจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สําหรับขอคิดเห็น               
ที่สําคัญจากการรวมทดสอบหลักสูตรการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด     
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สุดทายนี้ ขอขอบคุณ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผูอํานวยการสถาบันวัคซีนแหงชาติ        
ที่สนับสนุนการจัดทําหนังสือนี้ เพื่อใชประโยชนในงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของประเทศไทย 

       
    คณะบรรณาธิการ 

14 พฤษภาคม 2555 
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