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รายงานการประชุม Guideline สําหรับการใชวัคซีนไขหวัดใหญ 
โรงแรมโซฟเทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน 

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548 
 

ขอคิดเห็นจาก 

มูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ (ประเทศไทย) 
แพทยสภา 
สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย 
สมาคมโรคติดเชื้อในเดก็แหงประเทศไทย 
สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทย 
สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) 
สมาคมเวชศาสตรปองกัน 
โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐดานสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
ความเปนมา 

ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ ช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเปน
ในการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการใหวัคซีนไขหวัดใหญของประเทศไทย เนื่องจาก จากการประชุม 
“Influenza Inter-Pandemic Preparedness” เมื่อวันที่ 10 ถึง 11 มีนาคม 2548 ณ  
โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว  จังหวัดเชียงใหม มูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญไดรับมอบหมายจากกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ใหเปนเจาภาพในการจัดทํา National Guideline ดังนั้นจึงไดเรียน
เชิญหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ และผูเช่ียวชาญ เพื่อรวมกันจัดทํา National Guideline หาแนวทาง
หรือขอสรุปมานําเสนอตอผูเช่ียวชาญรวมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กอนที่มูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญจะ
นําเสนอตอกระทรวงสาธารณสุขตอไป  
 
 

- บุคคลที่เขารับการบําบัดอยูใน nursing home และสถานที่รับดูแลโรคเรื้อรัง ตาง ๆ ไมวาผูที่รับ
การบําบัดอยูจะมีอายุเทาใด  

กลุมประชากรที่มีขอบงชี้ในการไดรับวัคซีน 
(1) กลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดอาการแทรกซอน หลังจากปวยเปนไขหวัดใหญ ไดแก 

- บุคคลที่อายุ 65 ปขึ้นไป 
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- ผูใหญและเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคระบบหัวใจ รวมทั้งเด็กที่เปนโรคหอบหืดดวย  
ผูใหญหรือเด็กที่ตองเขารับกา- รรักษา เปนผูปวยในโรงพยาบาลอยูเปนประจําในปกอนดวยโรคเรื้อรัง

ั้งผูที่ไดรับยากด

- 
ารปวยเปน Reye’s Syndrome หากปวยเปนไขหวัดใหญ  

(2) กลุม
แพทย-พยาบาล บุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาลและตึกผูปวยนอก  

(3) ุม
ประชาชนทั่วไปที่ตองการฉีด เพื่อปองกันการปวยเปนไขหวัดใหญ   

าที่บริการสาธารณะ ทหาร ตํารวจ บุรุษไปรษณีย คนขับรถ ขนสงมวลชน และรถ

- ็ชไอวี  

ามของการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ไดแก 
- ผูที่มีประวัติการแพไขไก ถาจะฉีดตองแจงใหแพทยทราบเสียกอน แพทยอาจจะตองใชยากิน

น
- ขสูง แตถาปวยเปนโรคเล็ก ๆ นอย ๆ ใหฉีดไดดวยความระมัดระวัง เชนเด็กเปน

สําห ะปฏิกิริยา ไมพึงประสงค ท่ีพบไดแก 
ปวดบริเวณที่ฉีดซึ่งพบนอยกวาหนึ่งในสามของผูที่ไดรับการฉีดวัคซีน  

บบอยขึ้นในบุคคลที่ไมเคยไดรับการฉีด
ช่ัวโมงหลังฉีด และอาจ

- 
laxis เกิดขึ้นแตนอยมาก  

ตาง ๆ คือ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด หรือมีภูมิคุมกันเสื่อมหรือบกพรอง รวมท
ระบบอิมมูนดวย  
เด็กหรือวัยรุน (6 เดือน-18 ป) ที่จําเปนจะตองไดรับการรักษาดวยแอสไพริน เปนประจํานาน ๆ จะ
มีความเสี่ยงสูงตอก

 
ท่ีอาจแพรโรคไปสูกลุมเสี่ยงสูงหรือบุคลากรที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค ไดแก 

- 
- เจาหนาที่ใน nursing home และสถานที่บําบัดและผูปวยโรคเรื้อรัง  
- บุคคลที่พักอยูในบานเดียวกันกับคนที่มีความเสี่ยงสูง  
- เจาหนาที่สาธารณสุขที่ทําหนาที่ในการสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว 
- เจาหนาที่ทีทําลายซากสัตวปก 
 
 กล อ่ืนๆ ไดแก 
- 
- บุคคลที่ทําหน

สาธารณะ 
- หญิงมีครรภ  

ผูที่ติดเช้ือเอ
- นักทัศนาจร  
 

บุคคลท่ีมีขอห

ปองกันแทน  
- คนที่เคยแพการฉีดวัคซีนช ิดอื่น ๆ มากอน  

ขณะที่กําลังมีไ
ไขหวัดธรรมดา  

 
รับผลขางเคียง แล

- 
- ไข ปวดเมื่อยตามตัว ปวดตามกลามเนื้อ พบไมบอย จะพ

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญมากอน ปฏิกิริยาดังกลาวจะปรากฏ 6-12 
เปนอยูนาน 1-2 วัน  
แพ – immediate allergic reaction เชน เปนลมพิษ ปอดบวม หอบหืด และ 
systemic anaphy
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ไขหวัดใหญใน ปองกันโรคควรใหวัคซีนในชวงกอนมีการ
ระบาดใน

1. งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อวัคซีน 
ีน 

ดรับวัคซีน (Priority setting) มีความสําคัญมาก 

ลุมผูปวย COPD และโรคระบบทางเดินหายใจ  

10. ทางการแพทยและหองปฏิบัติการเปนกลุมเสี่ยง ควรไดรับงบประมาณสนับสนุน  
รับวัคซีน  

จากการศึกษาในตางประเทศพบวา Cost-effectiveness สําหรับการใหวัคซีนปองกันโรค
กลุมคนทํางานจะมีคาสูงมาก การใหวัคซีนเพื่อการ

แตละป ปญหา Northern และ Southern strain กับการใชวัคซีนในประเทศไทย พบวา 
ความแตกตางมักอยูที่สายพันธุ H3N2 สวนสายพันธุ H1N1 และสายพันธุ B มักไมแตกตาง ซึ่งพิจารณา
ตามประกาศของ WHO และสายพันธุที่พบในประเทศไทยวาสอดคลองกันหรือไม 

 
ท่ีประชุมยังตั้งขอสังเกตเพื่อเปนประะเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 

2. ใครเปนผูชําระคาวัคซีนใหกับผูมีความจําเปนตองไดรับวัคซ
3. กําหนดลําดับความสําคัญของผูที่ตองไ
4. Cost effectiveness ของวัคซีนไขหวัดใหญ 
5. แนวทางการจัดซื้อวัคซีนไขหวัดใหญโดยวิธีพิเศษเพิ่มเติม หรืองบประมาณพิเศษ 
6. มีหลักฐานแสดงถึง Cost effectiveness ในก
7. การใหขอมูลวิชาการแกแพทย ในเรื่องประโยชนของวัคซีนไขหวัดใหญ 
8. พบวา มีการใชวัคซีนไขหวัดใหญจํานวนมากในเด็ก ทําใหขาดแคลนวัคซีนไขหวัดใหญในกลุมที่มีความ 

จําเปน 
9. ปจจุบันมี Guideline ที่ใชอยู ในสถานการณที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนกที่ผานมา 

 บุคลากร
11. ใหมีการพิจารณาลําดับความจําเปนของกลุมประชากร รวมกับงบประมาณสนับสนุนในการได
12. สายพันธุ (Strain) ที่ระบาด กับการใชวัคซีนไขหวัดใหญที่เหมาะสม 
13. ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน มีความสําคัญในแงการควบคุมโรค 
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