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 การระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่2009 เร่ิมคน้พบผูป่้วยคนแรกท่ีประเทศเมกซิโกและอเมริกา 
จากนั้นไดมี้การแพร่ระบาดไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว องคก์ารอนามยัโลกใหค้  าแนะน าวา่การฉีดวคัซีนจะช่วยลดการ
ระบาดและความรุนแรงของโรคไขห้วดัใหญ่ได ้
             การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ระบุปัจจยัหลกัของการตั้งใจฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ของบุคลากรทาง
การแพทยแ์ละผูสู้งอาย ุ ส ารวจการรับรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและประสิทธิภาพของการฉีดวคัซีน และเปรียบเทียบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ความปลอดภยัและประสิทธิภาพของการฉีดวคัซีน และความตั้งใจฉีดวคัซีนไขห้วดั
ใหญ่ 

การด าเนินการวจิยัเป็นการศึกษาภาคตดัขวาง กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรทางการแพทย,์ เจา้หนา้ท่ีใน
โรงพยาบาล และผูสู้งอาย ุใชแ้บบสอบถามแยกเป็น 2 ชุด ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลกบัผูสู้งอาย ุโดยเก็บขอ้มูล 
ในเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม 2554  
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตวัเองอยูใ่นระดบัสูง ร้อยละ 72 ผูสู้งอายมีุพฤติกรรม
การดูแลตวัเองอยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 44.6 ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีระดบัความรู้เร่ืองการฉีดวคัซีนในระดบัต ่าร้อย
ละ 58.1 ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลมีระดบัความรู้เร่ืองการฉีดวคัซีนในระดบัต ่าร้อยละ 63.6 ส่วนบุคลากร
ทางการแพทยมี์ระดบัความรู้เร่ืองการฉีดวคัซีนในระดบัต ่าร้อยละ 41.3 ส าหรับปัจจยัทางประชากรท่ีมีความสมัพนัธ์
ต่อการตั้งใจฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่ อาย ุ(P-value 0.008) และ ประสบการณ์จากการ
ไดรั้บวคัซีนในปีท่ีแลว้(P-value 0.000) และพบวา่ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการระบาดและความรุนแรงของไขห้วดัใหญ่, 
การรับรู้ความปลอดภยัและประสิทธิภาพของการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่, พฤติกรรมการดูแลตนเอง มีความสมัพนัธ์ต่อ
การตั้งใจฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การรับรู้ความปลอดภยัและประสิทธิภาพของการฉีด
วคัซีนไขห้วดัใหญ่ (P-value 0.014) ดงันั้นการส่งเสริมในเร่ืองการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ ควรเนน้ในเร่ืองของการให้
ความรู้ความปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 
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The first cases of influenza A (H1N1) infection was identified in Mexico and 

the United States, and spread rapidly on a worldwide.The World Health Organization 

was recommended to reduce the chances of developing severe illness including 

vaccination strategies. 

Objective:  To identify the main factors ofa willingness to obtain influenza 

vaccination among healthcare staff and in elderly group. To explore perception about 

safety and efficacy among health care staff and elderly. To compare the relationship 

between perceived severity and influenza vaccination among health care staff and 

elderly 

This study was a cross sectional research on the target population of 

thehealthcare staff in the public hospital and elderly group, in Nakhonchaisri district, 

Nakhonpathom province during the period of April – Aug 2011. The research 

instrument had 2 questionnaire sets, one for healthcare staffs and another for elderly 

group. 

Finding: Most of the respondents (72%) had high level of preventive behavior 

regarding to influenza. the elderly(44.6%) had moderate level of preventive behavior 

regarding to influenza. Most of the elderly (58.1%) had low level of knowledge about 

influenza vaccination.Most of healthcare personal (63.6%) had low level of 

knowledge about influenza vaccination.Most of healthcare worker (41.3%) had low 

level of knowledge about influenza vaccination. 

There were significant between age(P-value 0.008) and history of influenza 

vaccination(P-value 0.000) with intended to influenza vaccination 

Most of the subjects concerned about inadequate information about influenza 

vaccination while most of health care worker concerned about vaccine efficacy. 

There were significant between perceptions about an Influenza vaccination with 

intended to influenza vaccination (p-value= 0.014) 

        Therefore, the influenza vaccination should be promote about knowledge of 

vaccine safety and vaccination 
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