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บทคัดยอ 

 
บทนํา 

ไขหวดัใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) 2009 เกิดจากเช้ือไวรัสไขหวัดใหญชนิด
ใหมมีการระบาดคร้ังแรกชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ท่ีประเทศเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และแพรกระจาย
ไปท่ัวโลกในเวลาตอมา หลังจากนั้นปลายป พ.ศ. 2552 จงึมีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตัวใหมนี้ข้ึนมาใช 
กระทรวงสาธารณสุขไทยสามารถจัดซ้ือวัคซีนดังกลาวจาํนวน 2 ลานโดส เพื่อนํามาใชในประเทศไทยได
ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2553 แตจํานวนวัคซีนท่ีไดจัดหานั้นยังไมเพยีงพอท่ีจะใหบริการประชาชนท้ัง
ประเทศ ทําใหมีการจัดลําดับกลุมเปาหมายที่ควรไดรับวัคซีนอันดับตนๆ ซ่ึงตามคําแนะนําขององคการ
อนามัยโลกแนะนําใหบุคลากรทางการแพทยเปนกลุมท่ีควรไดรับวัคซีนไขหวดัใหญสายพันธุใหม ชนิด
เอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) 2009 เปนอันดับตนๆ แตการใหวัคซีนนั้นนอกจากมีวัคซีนพรอมแลวยังตอง
อาศัยปจจยัเกีย่วกับทัศนคติและการยอมรับวัคซีนดวย ผูวจิัยจึงไดทําการศึกษาวจิัยนี้ข้ึน 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อประเมินความรู ความยอมรับและความตองการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ในบุคลากรทางการแพทยของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  
2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความตองการหรือไมตองการรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 ของบุคลากรทางการแพทยของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  

วิธีการศึกษา 
             เปนการวิจัยแบบตัดขวาง ระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยใช
แบบสอบถาม ถามความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตอการรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 โดยสอบถามบุคลากรท่ีทํางานในสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  
ผลการศึกษา 
             มีบุคลากรเขารวมการวิจัย 526 คน อายุเฉล่ีย 37 ป เปนแพทย 91 คน (รอยละ 17) พยาบาล 137 
คน (รอยละ 26) ผูชวยพยาบาล 133 คน (รอยละ 25) เจาหนาท่ีทางการแพทยอ่ืน 37 คน (รอยละ 7) และ
เจาหนาท่ีดานบริการ 128 คน (รอยละ 24) สวนใหญ 296 คน (รอยละ 56) มีอายุงานมากกวา 5 ป รอยละ 
88 เคยไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาลมากอน พบวาบุคลากรเคยไดรับความรูเร่ือง
วัคซีนปองกันไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 รอยละ 90 และในจํานวนนั้นรอยละ 72 ไดรับความรูจาก
การบรรยายหรือเอกสารของทางราชการ บุคลากรตอบคําถามเก่ียวกบัวัคซีนไดถูกตองมากท่ีสุดในเร่ือง
ผลขางเคียงของวัคซีน (รอยละ 68) ในขณะที่ตอบคําถามเร่ืองขอหามและขอบงช้ีของวคัซีนถูกตองนอย
ท่ีสุดเพียงรอยละ 38 บุคลากรเกือบท้ังหมดมีทัศนคติท่ีดีตอวัคซีน โดยรอยละ 91 คิดวาเปนวัคซีนท่ีดี 
บุคลากรกลุมท่ีคิดวาวัคซีนเปนวัคซีนท่ีดจีะไดรับความรูจากแหลงความรูจากการบรรยายหรือเอกสาร



ของทางราชการเปนหลักมากกวาบุคลากรกลุมท่ีคิดวาวคัซีนไมดีหรือไมแนใจ (รอยละ 66 เทียบกบัรอย
ละ 50) แตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P = .238) และแพทยรอยละ 95 คิดวาวัคซีนเปน
วัคซีนท่ีดี ในการศึกษานี้ไมมีบุคลากรตอบวา ไมควรนําวคัซีนนี้มาใชในประเทศไทยเลย และรอยละ 50 
คิดวาควรฉีดวคัซีนนี้ใหกับประชากรทุกคน บุคลากรสวนใหญ (รอยละ 83) คิดวาตนเองมีความเส่ียงตอ
การติดเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ปานกลางถึงเส่ียงมากโดยผูท่ีปฏิบัติงานท่ีหอผูปวยใน ตึก
ผูปวยนอกและหองฉุกเฉนิ หอผูปวยในเฉพาะทาง และสถานท่ีอ่ืนๆ คิดวาตนเองมีความเส่ียงปานกลาง
ถึงมากรอยละ 89, 87, 87 และ 68 ตามลําดับ บุคลากรรอยละ 91 คิดวาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 มีความรายแรงปานกลางหรือรายแรงมาก 
  สําหรับการจะฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 บุคลากรมีความประสงคจะ
ฉีดวัคซีนถึงรอยละ 91 ซ่ึงเหตุผลท่ีตองการฉีดเนื่องจาก รอยละ 55 ไมตองการเปนไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 นีแ้ละพบวา รอยละ 33 ฉีดเพราะมีหนาท่ีตองดูแลผูปวยกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคแทรกซอน
รุนแรงจากการเปนไขหวัดใหญ รอยละ 8 ฉีดเพราะเปนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และใน
บุคลากรท่ีไมฉีดรอยละ 30 ใหเหตุผลวาไมแนใจความปลอดภัยของวัคซีน รอยละ 22 ไมตองการมีอาการ
ขางเคียง รอยละ 11 คิดวาเปนไขหวัดใหญก็ไมเปนไร และรอยละ 15 ไมใหเหตุผล เม่ือดูตามกลุมลักษณะ
งานแพทยเปนกลุมท่ีจะฉีดวคัซีนนี้นอยท่ีสุดคือ รอยละ 77 ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือ
เปรียบเทียบกบับุคลากรอ่ืน (P < .001) 
สรุป 
             1ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติท่ีดีตอวัคซีนและมีความประสงคจะฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม 2009 ในสัดสวนท่ีสูง อยางไรก็ตามแพทยเปนกลุมท่ีจะฉีดวัคซีนนอยกวากลุมอ่ืนๆ สาเหตุ
ท่ีทําใหบุคลากรไมฉีดวัคซีนเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยและผลขางเคียงของวัคซีน ดังนัน้การให
ขอมูลท่ีถูกตองไปยังบุคลากรจึงมีความสําคัญ และกระทรวงสาธารณสุขควรมีการสงเสริมการรับวัคซีน
ปองกันไขหวดัใหญประจําปโดยเฉพาะในกลุมแพทยอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 



Abstract 

             The novel influenza virus A (H1N1) 2009 cause an influenza pandemic in April 
2009 and the vaccine against this virus was launched in late 2009. Thai Ministry of Public 
Health was able to purchase limited amount of the vaccine for use in Thailand in January 
2010, therefore risk group prioritization was necessary. According to WHO guideline 
healthcare workers were listed as the first priority group for mass vaccination. Nevertheless 
successful vaccination requires other factors such as attitude toward the vaccine and 
vaccine acceptance. We conduct this study to understand Thai healthcare workers on their 
acceptance of the influenza A (H1N1) 2009 vaccine.  
Objectives 
             1. To evaluate knowledge, attitude and practice of receiving pandemic influenza A 
(H1N1) 2009 vaccine in healthcare workers in Queen Sirikit National Institute of Child 
Health.  
             2. To study factors affecting practice of receiving pandemic influenza A (H1N1) 
2009 vaccine in healthcare workers in Queen Sirikit National Institute of Child Health. 
Methods 

A cross-sectional study was conducted between 1stFebruary – 31 May 2010. We 
used self administered questionnaires asking knowledge, attitude and practice toward 
pandemic influenza A (H1N1) 2009 vaccine and distributed to healthcare workers in Queen 
Sirikit National Institute of Child Health. 
Results 
             Total of 526 personnel, mean age 37 years were enrolled in this study. There were 
91 doctors (17%), 137 nurses (26%), 133 nurse assistants (25%), 37 other medical 
personnel (7%), and 128 non-medical personnel (24%). The majority (56%) had been 
working in the hospital for more than 5 years. Eighty-eight percents previously received 
seasonal influenza vaccine. We found that 90% had received knowledge about the vaccine, 
among them 72% received the knowledge from government sources or documentations. 



Sixty-eight percents of personnel answered correctly on topics of vaccine side effects 
whereas only 38% answered correctly on topics of risk groups and contraindications. Most 
personnel (91%) thought the vaccine was good and personnel who thought the vaccine was 
good had received their knowledge from government sources more than those who were 
unsure or thought the vaccine was not good (66% versus 50%) but not significant 
statistically (P = .238). Ninety-five percents of doctors thought the vaccine was good. None 
of personnel in this study answered that this vaccine should never be used in Thailand and 
50% thought the vaccine should be provided universally. The majority (83%) thought that 
they were at moderate to high risk of getting pandemic flu 2009, 89, 87, 87 and 68% of 
personnel who had been working in general wards, out-patients department including 
emergency room, specialist wards, and others thought they were at moderate to high risk of 
getting pandemic flu respectively. Ninety-one percents of personnel though that the 
pandemic flu was moderately or very serious.  

Willingness to receive pandemic A (H1N1) 2009 influenza vaccine was very high 
(91%) in this study. Reasons provided were “I don’t want to get sick from pandemic flu 
2009” 55%, “It’s my job to take care of patients at risk” 33% and “Because it’s the 
government policy” 8%. Among those who declined or unsure, reasons were “Unsure about 
vaccine safety” 30%, “Don’t want to have side effects” 22% , “Getting flu is not the 
problem” 11% and 15% did not provide a reason. Among personnel, doctors had the lowest 
willingness (77%) and statistically significant compared to other personnel (P < .001).  
Conclusion 

Healthcare personnel in Queen Sirikit National Institute of Child Health had a 
good attitude toward pandemic influenza A (H1N1) vaccine and the proportion willing to 
get the vaccine was high. However doctors were a group with the least willingness. The 
reason of declining was concerns of the vaccine safety and side-effects. Providing correct 
information to healthcare personnel is important and the Ministry of Public Health should 
continue their support on influenza vaccines especially for doctors 


	สรุป
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