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本  署  檔  號     เอกสารเลขที ่     :      (21) inL/M (1) of DH SEB CD/8/35/1 Pt.2  

 

 

ผูช่้วยแมบ่า้นชาวต่างชาต ิ  

 

เรยีน ผูช่้วยแมบ่า้นชาวต่างชาต ิ

22 เมษายน 2559 

 

 

 

การส่งเสริมการฉีดวคัซีนโรคหดั, โรคคางทูม, โรคหดัเยอรมนั 

(เอม็เอม็อาร)์ สาํหรบัผูช่้วยแม่บ้านชาวต่างชาติ 

 

การตดิเชือ้โรคหดัเป็นภาวะการตดิเชือ้ไวรสัทีร่นุแรงและลุกลามอย่างรวดเรว็ 

ซึง่มผีลกบัผูท้ีไ่มม่ภีูมคิุม้กนัการตดิเชือ้ ผูท้ีต่ดิเชือ้อาจมไีขแ้ละผื่นประมาณ 1-2 สปัดาห ์แลว้จงึสร่างไข ้ 

ในกรณทีีร่นุแรงหชูัน้กลาง ปอด และสมองจะเขา้มามสี่วนเกีย่วขอ้ง 

และนําไปสู่ผลรา้ยแรงตามมาหรอืความตายไดด้ว้ยซํ้า 

การสรา้งภมูคิุม้กนัต่อโรคหดัเป็นมาตรการป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด  

ในฮ่องกงมกีารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคหดัรว่มกบัวคัซนีโรคคางทมูและโรคหดัเยอรมนั เรยีกว่า 

วคัซนีโรคหดั คางทมู และโรคหดัเยอรมนั (เอม็เอม็อาร)์ ใหก้บัเดก็อาย ุ1 ขวบและชัน้ประถม 1*  

มากกว่ารอ้ยละ 95 ของประชาชนทีเ่กดิในประเทศฮ่องกงไดม้ภีูมคิุม้กนักบัโรคตดิต่อชนิดน้ี 

 

ถา้คุณไมเ่คยมภีูมคิุม้กนัโรคหดัมาก่อน คุณอาจจะตดิเชือ้โรคหดัไดง้า่ย และแพรเ่ชือ้ใหก้บัเพื่อน 

ญาต ิรวมทัง้ผูว้่าจา้ง และครอบครวัของพวกเขา โดยเฉพาะเดก็ทารกซึง่ยงัไมไ่ดร้บัการฉดีวคัซนี  

เพื่อคุม้กนัสุขภาพของคุณเองและสมาชกิในครอบครวัของคุณ 

และป้องกนัการตดิเชือ้โรคหดัและการแพรเ่ชือ้ในชุมชน  เราใครข่อความรว่มมอืจากคุณ 

ใหเ้ขา้รบัภูมคิุม้กนั ถา้คุณยงัไมไ่ดฉ้ีดวคัซนีดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ก่อนทีคุ่ณจะมาเยอืนฮ่องกง  

ถา้เรือ่งน้ีเป็นไปไมไ่ด ้ คุณสามารถปรกึษาเวชศาสตรค์รอบครวัไดห้ลงัจากทีม่าถงึฮ่องกงแลว้  

ในฮ่องกงการฉีดวคัซนีเอม็เอม็อารม์อียูใ่นคลนิีคเพื่อสุขภาพของเอกชนทุกแห่ง 
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ยิง่ไปกวา่น้ีการไดร้บัวคัซนีเอม็เอม็อารส์ามารถป้องกนัการตดิเชือ้โรคหดัเยอรมนัและโรคคางทมูได้

ดว้ย  การตดิเชือ้โรคหดัเยอรมนัในหญงิมคีรรภอ์าจมคีวามเสีย่งต่อทารกในครรภ ์

โปรดอา้งถงึแผ่นพบัทีแ่นบมาดว้ยเพื่อเป็นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรคตดิต่อทัง้ 3 โรคน้ี 

 

 
 (Dr. Vivian CHAN)  

แทนผูอ้ํานวนการดา้นสุขภาพ 

 
*กรมสขุภาพรวม ‘วคัซนีโรคอสีกุอใีส-ฉีดครัง้แรก’ 

เขา้กบัโปรแกรมการสรา้งภมูคุิม้กนัในวยัเดก็ของฮ่องกงสาํหรบัเดก็อายุ 1 ขวบ เริม่ 2 กรกฎาคม 2557 

รมสขุภาพจะเตรยีม ‘วคัซนีเอม็เอม็อารว์ ี(โรคหดั, โรคคางทมู, โรคหดัเยอรมนั และโรคอสีกุอใีส) – ฉีดครัง้ทีส่อง’ 

ใหก้บัเดก็ชัน้ประถม 1 ทีไ่ดร้บั ‘วคัซนีโรคอสีกุอใีส – ฉีดครัง้แรก’ แลว้ และใชแ้ทน ‘วคัซนีเอม็เอม็อาร ์(โรคหดั, 

โรคคางทมู และโรคหดัเยอรมนั) – ฉีดครัง้ทีส่อง’ 
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監測及流行病學處  
 

แผนกเฝ้าระวงัและ 
 

ศึกษาการระบาดข 

องโรค 

คนงานท่ีเป็นแม่บ้านชาวต่างชาติได้รบัการแนะนําให้รบัวคัซี

นโรคหดั, โรคคางทูม, โรคหดัเยอรมนั (เอม็เอม็อาร)์  

 

ศูนยค์ุม้ครองสุขภาพของกรมสุขภาพในประเทศฮ่องกงไดบ้นัทกึคนไขโ้รคหดัในหมู่คนงานทีเ่ป็นแม่บา้

นชาวต่างชาตซิึง่มสีดัส่วนค่อนขา้งสงูมากขึน้ในปี 2557  

การตดิเชือ้โรคหดัเป็นภาวะการตดิเชือ้ไวรสัทีร่นุแรงและลุกลามอย่างรวดเรว็ 

ซึง่มผีลต่อคนทีไ่มม่ภีมูคิุม้กนั  คนทีต่ดิเชือ้อาจแพรเ่ชือ้สู่เพื่อนฝงู ญาต ิผูว้่าจา้ง 

และครอบครวัของพวกเขา โดยเฉพาะเดก็อ่อนซึง่ยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนี  

เรารบัทราบว่าผูช่้วยแมบ่า้นชาวต่างชาตบิางคนอาจไมเ่คยมภีูมคิุม้กนัมาก่อนทีพ่วกเขาจะมาถงึฮ่องก

ง  วคัซนีโรคหดั, โรคคางทูม และโรคหดัเยอรมนั (เอม็เอม็อาร)์ 

เป็นวคัซนีทีม่ปีระสทิธภาพสงูในการป้องกนัการตดิต่อของโรคหดั, โรคคางทมู และโรคหดัเยอรมนั  

เพื่อป้องกนัตวัพวกเขาเองและคนอื่น ๆ 

เราจงึชีช้วนคนงานทีเ่ป็นแม่บา้นชาวต่างชาตใิหร้บัวคัซนีเอม็เอม็อารโ์ดยเรว็ทีสุ่ด 

 

โรคหดั 

โรคหดัเกดิจากไวรสัโรคหดัและการตดิต่อทางลมหายใจหรอืการสมัผสัโดยตรงจากน้ํามกูหรอืเสมหะข

องผูต้ดิเชือ้ และไมบ่่อยนกัจากสิง่ของทีเ่ป้ือนน้ําลายและเสมหะ  

ผูต้ดิเชือ้เริม่แรกจะมอีาการอ่อนเพลยี, เป็นไข,้ ไอ, ตาแดงและจดุขาวในปาก 

ซึง่จะตามมาดว้ยผื่นทีผ่วิเป็นตุ่มสแีดง 3-7 วนัต่อมา  ปกตผิื่นจะแพรจ่ากใบหน้าลงไปตามรา่งกาย  

ในกรณรีุนแรงหชูัน้กลาง, ปอด 

และสมองจะเขา้มาเกี่ยวขอ้งและนําไปสู่ผลรา้ยแรงตามมาหรอืความตายไดด้ว้ยซํ้า 

 

โรคคางทูม 

โรคคางทูมเกดิจากไวรสัคางทมู ซึง่มผีลกระทบต่อต่อมน้ําลาย และเน้ือเยือ่ประสาทในบางครัง้  

มนัจะแพรท่างลมหายใจและการสมัผสัโดยตรงจากน้ําลายของผูต้ดิเชือ้  

โรคน้ีจะมลีกัษณะต่อมน้ําลายอกัเสบ ปกตจิะอยูต่รงแก้ม และมไีข ้ 

บางครัง้อาจมโีรคแทรกซอ้นอยา่งหหูนวก หรอืตดิเชือ้ทีส่มอง  

ผูใ้หญ่อาจเกดิการตดิเชือ้ทีอ่ณัฑะหรอืรงัไข ซึง่อาจมผีลต่อภาวะเจรญิพนัธ ์
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โรคหดัเยอรมนั 

 

รเูบลลา ทีรู่จ้กักนัอกีอย่างว่า ‘หดัเยอรมนั’ เกดิจากไวรสัรเูบลลา 

ซึง่แพรเ่ชือ้โดยการสมัผสักบัน้ํามกูและการไอหรอืจามของผูต้ดิเชือ้ 

ผ่านทางลมหายใจหรอืการตดิต่อโดยตรงกบัผูป้ว่ย ปกตอิาการไมรุ่นแรง  เดก็มกัจะมอีาการเป็นไข,้ 

ปวดหวั, มผีื่นทัว่ตวั และต่อมน้ําเหลอืงบวมหลงัหหูรอืในคอ  บางครัง้อาจไมแ่สดงอาการเลย  

โรคแทรกซอ้นต่าง ๆ มทีัง้โรคไขขอ้อกัเสบ, ภาวะเกลด็เลอืดตํ่า, โรคสมองอกัเสบ 

การตดิเชือ้หดัเยอรมนัก่อใหเ้กดิความผดิปกตใินการพฒันาทารกในครรภ ์ 

กลุ่มอาการโรคหดัเยอรมนัแต่กําเนิด (ซอีารเ์อส) 

น่าจะเกดิในเดก็ทารกซึง่เกดิกบัผูห้ญงิทีต่ดิเชือ้ระหว่างตัง้ครรภ ์3 เดอืนแรก 

ซอีารเ์อสจะมลีกัษณะหหูนวก, ตาบอด, หวัใจพกิาร, ปญัญาอ่อน 

 

การป้องกนั 

 

วคัซนีเอม็เอม็อารส์ามารถป้องกนั 3 โรคน้ีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในฮ่องกงเดก็ ๆ 

มกัจะไดร้บัวคัซนีเอม็เอม็อารต์อนอาย ุ1 ขวบ และตามดว้ยวคัซนีครัง้ทีส่องตอนอยูป่ระถมหน่ึง*  

มากกว่ารอ้ยละ 95 ของประชากรทีเ่กดิในฮ่องกงไดร้บัวคัซนีเรยีบรอ้ยแลว้ 

ถงึแมจ้ะมอีตัราการป้องกนัสงู แต่คนทีไ่มไ่ดร้บัวคัซนีอาจยงัตดิเชือ้ไดอ้ยู ่เพราะโรครหดั, คางทูม 

และหดัเยอรมนัตดิต่อไดอ้ยา่งรวดเรว็  

เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้และการแพรเ่ชือ้ในชุมชน  

เราแนะนําใหผู้ช่้วยแมบ่า้นชาวต่างชาตฉิีดภมูคิุม้กนั ถา้พวกเขาไมเ่คยฉีดวคัซนี 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ก่อนทีจ่ะมาถงึฮ่องกง  ถา้เรือ่งน้ีเป็นไปไมไ่ด ้

พวกเขาสามารถปรกึษาเวชศาสตรค์รอบครวัหลงัจากมาถงึฮ่องกงได ้ ใครทีม่อีาการคลา้ยโรคหดั, 

โรคคางทูม หรอืโรคหดัเยอรมนัควรหาการรกัษาพยาบาลทนัท ี

สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตบิเรือ่งวคัซนีเอม็เอม็อาร ์

กรณุาเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องการบรกิารดา้นสุขภาพครอบครวั: http://www.fhs.gov.hk/english/health

_info/child/486.html 

 

ศูนยค์ุม้ครองสุขภาพ  

กรมสุขภาพ 

เมษายน 2559 

 
*กรมสขุภาพรวม ‘วคัซนีโรคอสีกุอใีส-ฉีดครัง้แรก’ 

เขา้กบัโปรแกรมการสรา้งภมูคุิม้กนัในวยัเดก็ของฮ่องกงสาํหรบัเดก็อายุ 1 ขวบ เริม่ 2 กรกฎาคม 2557 

กรมสขุภาพจะเตรยีม ‘วคัซนีเอม็เอม็อารว์ ี(โรคหดั, โรคคางทมู, โรคหดัเยอรมนั และโรคอสีกุอใีส) – ฉีดครัง้ทีส่อง’ 

ใหก้บัเดก็ชัน้ประถม 1 ทีไ่ดร้บั ‘วคัซนีโรคอสีกุอใีส – ฉีดครัง้แรก’ แลว้ และใชแ้ทน ‘วคัซนีเอม็เอม็อาร ์(โรคหดั, 

โรคคางทมู และโรคหดัเยอรมนั) – ฉีดครัง้ทีส่อง’ 

 

http://www.fhs.gov.hk/english/health_info/child/486.html
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