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監測及流行病學處
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ผูช้ ่วยแม่บา้ นชาวต่างชาติ
เรียน ผูช้ ่วยแม่บา้ นชาวต่างชาติ

การส่งเสริ มการฉี ดวัคซี นโรคหัด, โรคคางทูม, โรคหัดเยอรมัน
(เอ็มเอ็มอาร์) สําหรับผูช้ ่วยแม่บ้านชาวต่างชาติ
การติดเชือ้ โรคหัดเป็ นภาวะการติดเชือ้ ไวรัสทีร่ นุ แรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว
ซึง่ มีผลกับผูท้ ไ่ี ม่มภี ูมคิ ุม้ กันการติดเชือ้ ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ อาจมีไข้และผื่นประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วจึงสร่างไข้
ในกรณีทร่ี นุ แรงหูชนั ้ กลาง ปอด และสมองจะเข้ามามีส่วนเกีย่ วข้อง
และนําไปสู่ผลร้ายแรงตามมาหรือความตายได้ดว้ ยซํ้า
การสร้างภูมคิ ุม้ กันต่อโรคหัดเป็ นมาตรการป้องกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด
ในฮ่องกงมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดร่วมกับวัคซีนโรคคางทูมและโรคหัดเยอรมัน เรียกว่า
วัคซีนโรคหัด คางทูม และโรคหัดเยอรมัน (เอ็มเอ็มอาร์) ให้กบั เด็กอายุ 1 ขวบและชัน้ ประถม 1*
มากกว่าร้อยละ 95 ของประชาชนทีเ่ กิดในประเทศฮ่องกงได้มภี ูมคิ ุม้ กันกับโรคติดต่อชนิดนี้
ถ้าคุณไม่เคยมีภูมคิ ุม้ กันโรคหัดมาก่อน คุณอาจจะติดเชือ้ โรคหัดได้งา่ ย และแพร่เชือ้ ให้กบั เพื่อน
ญาติ รวมทัง้ ผูว้ ่าจ้าง และครอบครัวของพวกเขา โดยเฉพาะเด็กทารกซึง่ ยังไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน
เพื่อคุม้ กันสุขภาพของคุณเองและสมาชิกในครอบครัวของคุณ
และป้องกันการติดเชือ้ โรคหัดและการแพร่เชือ้ ในชุมชน เราใคร่ขอความร่วมมือจากคุณ
ให้เข้ารับภูมคิ มุ้ กัน ถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนทีค่ ุณจะมาเยือนฮ่องกง
ถ้าเรือ่ งนี้เป็ นไปไม่ได้ คุณสามารถปรึกษาเวชศาสตร์ครอบครัวได้หลังจากทีม่ าถึงฮ่องกงแล้ว
ในฮ่องกงการฉีดวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์มอี ยูใ่ นคลีนิคเพื่อสุขภาพของเอกชนทุกแห่ง
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ยิง่ ไปกว่านี้การได้รบั วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์สามารถป้องกันการติดเชือ้ โรคหัดเยอรมันและโรคคางทูมได้
ด้วย การติดเชือ้ โรคหัดเยอรมันในหญิงมีครรภ์อาจมีความเสีย่ งต่อทารกในครรภ์
โปรดอ้างถึงแผ่นพับทีแ่ นบมาด้วยเพื่อเป็ นข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งโรคติดต่อทัง้ 3 โรคนี้

(Dr. Vivian CHAN)
แทนผูอ้ ํานวนการด้านสุขภาพ
*กรมสุขภาพรวม ‘วัคซีนโรคอีสกุ อีใส-ฉีดครัง้ แรก’
เข้ากับโปรแกรมการสร้างภูมคิ มุ้ กันในวัยเด็กของฮ่องกงสําหรับเด็กอายุ 1 ขวบ เริม่ 2 กรกฎาคม 2557
รมสุขภาพจะเตรียม ‘วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์วี (โรคหัด, โรคคางทูม, โรคหัดเยอรมัน และโรคอีสกุ อีใส) – ฉีดครัง้ ทีส่ อง’
ให้กบั เด็กชัน้ ประถม 1 ทีไ่ ด้รบั ‘วัคซีนโรคอีสกุ อีใส – ฉีดครัง้ แรก’ แล้ว และใช้แทน ‘วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ (โรคหัด,
โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน) – ฉีดครัง้ ทีส่ อง’
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คนงานที่ เป็ นแม่บ้านชาวต่างชาติ ได้รบั การแนะนําให้รบั วัคซี
นโรคหัด, โรคคางทูม, โรคหัดเยอรมัน (เอ็มเอ็มอาร์)
ศูนย์คมุ้ ครองสุขภาพของกรมสุขภาพในประเทศฮ่องกงได้บนั ทึกคนไข้โรคหัดในหมู่คนงานทีเ่ ป็ นแม่บา้
นชาวต่างชาติซง่ึ มีสดั ส่วนค่อนข้างสูงมากขึน้ ในปี 2557
การติดเชือ้ โรคหัดเป็ นภาวะการติดเชือ้ ไวรัสทีร่ นุ แรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว
ซึง่ มีผลต่อคนทีไ่ ม่มภี มู คิ ุม้ กัน คนทีต่ ดิ เชือ้ อาจแพร่เชือ้ สู่เพื่อนฝูง ญาติ ผูว้ ่าจ้าง
และครอบครัวของพวกเขา โดยเฉพาะเด็กอ่อนซึง่ ยังไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน
เรารับทราบว่าผูช้ ่วยแม่บา้ นชาวต่างชาติบางคนอาจไม่เคยมีภูมคิ ุม้ กันมาก่อนทีพ่ วกเขาจะมาถึงฮ่องก
ง วัคซีนโรคหัด, โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน (เอ็มเอ็มอาร์)
เป็ นวัคซีนทีม่ ปี ระสิทธภาพสูงในการป้องกันการติดต่อของโรคหัด, โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน
เพื่อป้องกันตัวพวกเขาเองและคนอื่น ๆ
เราจึงชีช้ วนคนงานทีเ่ ป็ นแม่บา้ นชาวต่างชาติให้รบั วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์โดยเร็วทีส่ ุด
โรคหัด
โรคหัดเกิดจากไวรัสโรคหัดและการติดต่อทางลมหายใจหรือการสัมผัสโดยตรงจากนํ้ ามูกหรือเสมหะข
องผูต้ ดิ เชือ้ และไม่บ่อยนักจากสิง่ ของทีเ่ ปื้อนนํ้ าลายและเสมหะ
ผูต้ ดิ เชือ้ เริม่ แรกจะมีอาการอ่อนเพลีย, เป็ นไข้, ไอ, ตาแดงและจุดขาวในปาก
ซึง่ จะตามมาด้วยผื่นทีผ่ วิ เป็ นตุ่มสีแดง 3-7 วันต่อมา ปกติผ่นื จะแพร่จากใบหน้าลงไปตามร่างกาย
ในกรณีรุนแรงหูชนั ้ กลาง, ปอด
และสมองจะเข้ามาเกี่ยวข้องและนําไปสู่ผลร้ายแรงตามมาหรือความตายได้ดว้ ยซํ้า
โรคคางทูม
โรคคางทูมเกิดจากไวรัสคางทูม ซึง่ มีผลกระทบต่อต่อมนํ้ าลาย และเนื้อเยือ่ ประสาทในบางครัง้
มันจะแพร่ทางลมหายใจและการสัมผัสโดยตรงจากนํ้ าลายของผูต้ ดิ เชือ้
โรคนี้จะมีลกั ษณะต่อมนํ้ าลายอักเสบ ปกติจะอยูต่ รงแก้ม และมีไข้
บางครัง้ อาจมีโรคแทรกซ้อนอย่างหูหนวก หรือติดเชือ้ ทีส่ มอง
ผูใ้ หญ่อาจเกิดการติดเชือ้ ทีอ่ ณ
ั ฑะหรือรังไข ซึง่ อาจมีผลต่อภาวะเจริญพันธ์
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โรคหัดเยอรมัน
รูเบลลา ทีร่ จู้ กั กันอีกอย่างว่า ‘หัดเยอรมัน’ เกิดจากไวรัสรูเบลลา
ซึง่ แพร่เชือ้ โดยการสัมผัสกับนํ้ามูกและการไอหรือจามของผูต้ ดิ เชือ้
ผ่านทางลมหายใจหรือการติดต่อโดยตรงกับผูป้ ว่ ย ปกติอาการไม่รุนแรง เด็กมักจะมีอาการเป็ นไข้,
ปวดหัว, มีผ่นื ทัวตั
่ ว และต่อมนํ้ าเหลืองบวมหลังหูหรือในคอ บางครัง้ อาจไม่แสดงอาการเลย
โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ มีทงั ้ โรคไขข้ออักเสบ, ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า, โรคสมองอักเสบ
การติดเชือ้ หัดเยอรมันก่อให้เกิดความผิดปกติในการพัฒนาทารกในครรภ์
กลุ่มอาการโรคหัดเยอรมันแต่กําเนิด (ซีอาร์เอส)
น่ าจะเกิดในเด็กทารกซึง่ เกิดกับผูห้ ญิงทีต่ ดิ เชือ้ ระหว่างตัง้ ครรภ์ 3 เดือนแรก
ซีอาร์เอสจะมีลกั ษณะหูหนวก, ตาบอด, หัวใจพิการ, ปญั ญาอ่อน
การป้ องกัน
วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์สามารถป้องกัน 3 โรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฮ่องกงเด็ก ๆ
มักจะได้รบั วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ตอนอายุ 1 ขวบ และตามด้วยวัคซีนครัง้ ทีส่ องตอนอยูป่ ระถมหนึ่ง*
มากกว่าร้อยละ 95 ของประชากรทีเ่ กิดในฮ่องกงได้รบั วัคซีนเรียบร้อยแล้ว
ถึงแม้จะมีอตั ราการป้องกันสูง แต่คนทีไ่ ม่ได้รบั วัคซีนอาจยังติดเชือ้ ได้อยู่ เพราะโรครหัด, คางทูม
และหัดเยอรมันติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อป้องกันการติดเชือ้ และการแพร่เชือ้ ในชุมชน
เราแนะนํ าให้ผชู้ ่วยแม่บา้ นชาวต่างชาติฉีดภูมคิ ุม้ กัน ถ้าพวกเขาไม่เคยฉีดวัคซีน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก่อนทีจ่ ะมาถึงฮ่องกง ถ้าเรือ่ งนี้เป็นไปไม่ได้
พวกเขาสามารถปรึกษาเวชศาสตร์ครอบครัวหลังจากมาถึงฮ่องกงได้ ใครทีม่ อี าการคล้ายโรคหัด,
โรคคางทูม หรือโรคหัดเยอรมันควรหาการรักษาพยาบาลทันที
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติบเรือ่ งวัคซีนเอ็มเอ็มอาร์
กรุณาเยีย่ มชมเว็บไซต์ของการบริการด้านสุขภาพครอบครัว: http://www.fhs.gov.hk/english/health
_info/child/486.html
ศูนย์คุม้ ครองสุขภาพ
กรมสุขภาพ
เมษายน 2559
*กรมสุขภาพรวม ‘วัคซีนโรคอีสกุ อีใส-ฉีดครัง้ แรก’
เข้ากับโปรแกรมการสร้างภูมคิ มุ้ กันในวัยเด็กของฮ่องกงสําหรับเด็กอายุ 1 ขวบ เริม่ 2 กรกฎาคม 2557
กรมสุขภาพจะเตรียม ‘วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์วี (โรคหัด, โรคคางทูม, โรคหัดเยอรมัน และโรคอีสกุ อีใส) – ฉีดครัง้ ทีส่ อง’
ให้กบั เด็กชัน้ ประถม 1 ทีไ่ ด้รบั ‘วัคซีนโรคอีสกุ อีใส – ฉีดครัง้ แรก’ แล้ว และใช้แทน ‘วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ (โรคหัด,
โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน) – ฉีดครัง้ ทีส่ อง’

