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โรคหดัเป็ นโรคตดิเชือ้ทีม่กัพบในวยัเด็กกอ่นทีจ่ะมกีารนําวคัซนีโรคหดัมาใช ้ผู้ทีไ่ดร้บัเช ือ้จะมอีาการเร ิม่แรก 
ดว้ยการมไีข  ้ไอ น้ํามูกไหล ตาแดง และมจีดุสขีาวอยู่ภายในปาก  หลงัจากนั้น 3 ถงึ 7 วนั จะมผีืน่แดงขึน้บน 
ผวิหนังซึง่มกัจะกระจายจากใบหนา้ไปสู่สว่นตา่ง ๆ ของรา่งกาย มกัมอีาการผืน่แดงยาวนาน 4-7 วนั แต่

สามารถอยู่ไดน้านถงึ 3 สปัดาห โ์ดยมคีราบสน้ํีาตาล และบางคร ัง้มผีวิหนังลอก ในกรณีรนุแรงอาจส่งผล
กระทบต่อปอด ลําไส ้ และสมองได  ้และอาจนําไปส่ผูลร า้ยแรงตามมา หรือแม ้กระท่ งัเสียชวิีต 

การติดเชือ้โรคหัดในระหว่างต้ังครรภ ์สามารถส่งผลให ้เกิดการคลอดท่ีไม่พึงประสงค ไ์ด  ้รวมไปถึงการแทง้ 
การ คลอดก่อนกาํหนด และนํ้าหนกัเดก็ตํา่กว่าเกณฑม์าตรฐาน 
แต่ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนว่าจะเพิม่ความเสีย่ง ใหก้บัทารกเกดิความพิการแต่กาํเนดิ นอกจากนี้ 
ทารกแรกเกิดท่ีติดเชือ้จากมารดาท่ีมีโรคหัดในระยะเวลาไม่ 
นานก่อนการคลอดบตุรจะมีความเสีย่งต่อโรคภาวะสมองอักเสบแบบก่ึงเฉียบพลันต่อเด็กเพ่ิมข้ึน (เกดิข้ึนได ้
ยากแต่เป็ นโรคทีม่ีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทีอ่ันตรายถงึชวีิต) เม่ือเด็กเติบโตข้ึ 

วิธีการแพร่กระจาย 

โรคน้ีสามารถแพร่กระจายได ้ผ่านการตดิต่อกนัทางลมหายใจ 
หร ือการสัมผัสโดยตรงกับสารคดัหล่ ังจากจมูก หรอืลําคอของผูท้ีต่ดิเช ือ้ 
และพบไดน้้ อยโดยการแพร่กระจายดว้ยการปนเป้ือนของสารคัดหล่ งัจากจมูก หรอื ลําคอบนสิง่ของต่าง ๆ 
โรคหัดเป็ นหนึง่ในโรคตดิเช ือ้ทีส่ามารถตดิต่อได ง้่ายทีสุ่ด ผู้ป่วยสามารถแพร่เชือ้ไปยัง บคุคลอืน่ไดต้ัง้แต่ 4 
วันก่อน และหลงั 4 วันหลังจากทีป่รากฎผืน่แดงขึ้ 
ระยะฟักต

ั
ว

โดยทัว่ไปจะมรีะยะเวลาตัง้แต่ 7-18 วนั แตส่ามารถอยู่ไดน้านถงึ 21 วนั

การจดัการ 

ผูท้ีต่ดิเช ือ้ควรหลกีเลีย่งการตดิต่อกบัผูท้ีไ่ม่มภีมูคิุม้กนั โดยเฉพาะผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนัอ่อนแอ สตรมีคีรรภ ์และเด็ก
ทารก แมว้่าจะไม่มกีารรกัษาเฉพาะทาง แต่สามารถสัง่จา่ยยาเพือ่ลดอาการได ้และยาปฏชิวีนะอาจถกูนํามาใช ้
ในการรกัษาภาวะแทรกซอ้นของแบคทเีรยีได ้ 

การป้องกนั 

1. รกัษาสุขอนามยัส่วนบุคคลทีด่ ี

(Measles - Thai version)



• ทําความสะอาดมอืบ่อย ๆ โดยเฉพาะกอ่นสมัผสัทีป่าก จมูก หรอืตา หลงัจากการสมัผสัสิง่ตา่ง ๆ ทีอ่ยู่
ในหอ้งนํา้สาธารณะ เชน่ ราวจบั หรอืกลอนประตู หรอืเมือ่มอืเป้ือนสารคดัหลัง่จากทางเดนิหายใจ
หลงัจากการไอ หรอืการจาม ลา้งมอืดว้ยสบู่เหลว แลว้ขดัถมูอืเป็นเวลา 20 วนิาท ีจากน้ันลา้งออก
ดว้ยนํ้า แลว้ทําใหแ้หง้ดว้ยกระดาษใชแ้ลว้ทิง้ หรอืเคร ือ่งเป่ามอื หากไม่มสีิง่อาํนวยความสะดวกใน
การลา้งมอื หรอืเมือ่มอืเป้ือนโดยทีไ่ม่สามารถมองเห็นได ้เจลลา้งมอืทีม่สี่วนผสมแอลกอฮอล ์70 ถงึ
80% เน่ืองจากเป็นทางเลอืกทีม่ปีระสทิธภิาพ

• ปิดปาก และจมูกดว้ยกระดาษชาํระเมือ่ทําการจาม หรอืไอ ทิง้กระดาษชาํระทีเ่ป้ือนลงในถงัขยะทีม่ฝีา
ปิด จากน้ันลา้งมอืใหส้ะอาดทัว่ถงึ

• เมือ่มไีข ้ผืน่แดง หรอือาการเกีย่วกบัทางเดนิหายใจ ใหส้วมใส่หนา้กากอนามยั งดการไปทํางาน หรอื
โรงเรยีน หลกีเลีย่งการไปในสถานทีแ่ออดั และเขา้รบัคําแนะนําจากแพทยท์นัที

• ผูท้ีต่ดิเช ือ้โรคหดัควรพกัอยู่ทีบ่า้น อยู่ห่างจากโรงเรยีน/โรงเรยีนอนุบาล/ศูนยด์ูแลเด็กเล็กกอ่นเขา้
เรยีนโรงเรยีนอนุบาล/ ศนูยด์ูแลเด็กเล็ก / ทีทํ่างาน เป็นเวลา 4 วนั นับตัง้แตม่ผีืน่แดงปรากฎขึน้เพือ่
ป้องกนัการแพรก่ระจายของเช ือ้โรคไปยงัผูท้ีไ่ม่มภีมูคิุม้กนั

2. รกัษาสุขอนามยัสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

• รกัษาสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด ฆ่าเช ือ้พืน้ผิวทีถู่กสมัผสัเป็นประจํา เชน่ เฟอรนิ์เจอร ์ของเล่น และ
สิง่ของทีม่กัใชร้ว่มกนัดว้ยสารฟอกขาวทีใ่ชภ้ายในบา้นชนิดเจอืจางอตัรา 1:99 (ส่วนผสม 1 ส่วน
ของนํ้ายาฟอกขาว 5.25% กบันํ้า 99 ส่วน) ปล่อยทิง้ไวเ้ป็นเวลา 15 – 30 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ยนํา้
จากน้ันทําใหแ้หง้ สําหรบัพืน้ผวิทีเ่ป็นโลหะ ใหใ้ชแ้อลกอฮอลฆ์่าเช ือ้ 70%

• ใชผ้า้ขนหนูซบันํ้าทีใ่ชแ้ลว้ทิง้เชด็สิง่ปนเป้ือนทีส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า เชน่ สารคดัหลัง่จาก
ทางเดินหายใจ แลว้ทําการฆ่าเช ือ้บนพืน้ผิว และพืน้ทีใ่กลเ้คียงดว้ยสารฟอกขาวทีใ่ชภ้ายในบา้น
ชนิดเจอืจางอตัรา 1:49 (ส่วนผสม1 ส่วนของนํ้ายาฟอกขาว 5.25% กบันํ้า 49 ส่วน) ทิง้ไวเ้ป็นเวลา
15 – 30 นาท ีแลว้ลา้งออกดว้ยนํ้า จากน้ันทําใหแ้หง้สําหรบัพืน้ผวิทีเ่ป็นโลหะ ใหใ้ชแ้อลกอฮอลฆ์่า
เช ือ้ 70%

• รกัษาถ่ายเทอากาศภายในหอ้งใหด้ ีหลกีเลีย่งการออกไปในทีแ่ออดั หรอืสถานทีส่าธารณะทีม่ี
อากาศถ่ายเทไม่ด ีบุคคลทีม่คีวามเสีย่งสงูควรสวมใส่หนา้กากอนามยัในสถานทีเ่หล่าน้ัน

3. การฉีดวคัซนี

• การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคหดัเป็นมาตรการการป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ภายใตโ้ครงการดา้น
การฉีดวคัซนีป้องกนัโรคในวยัเด็กของฮ่องกงน้ันเด็ก ๆ จะไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคหดัสองเข็ม (โปรด
อา้งองิไปยงัโครงการดา้นการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคในวยัเด็กของฮ่องกง)

• สถานทีท่ีแ่ตกตา่งกนัจะพฒันาโครงการดา้นการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคทีแ่ตกต่างกนัออกไปตาม
ขอ้มูลทางระบาดวทิยาของแตล่ะสถานที ่พ่อ แม่ควรจดัเตรยีมใหเ้ด็ก ๆ ไดร้บัวคัซนีตามโครงการ
ดา้นการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคภายในทอ้งถิน่ของพืน้ทีพ่กัอาศยัของตน ตวัอย่างเชน่ เด็กทีม่อีายุตํ่า
กว่าหน่ึงปี และมกัเดนิทางไป หรอืพํานักอยู่ในแผ่นดนิใหญ่บ่อยคร ัง้ควรปฏบิตัติามตารางการฉีด
วคัซนีป้องกนัโรคหดัของแผ่นดนิใหญ่ วคัซนีป้องกนัโรคหดัเข็มเรกจะไดร้บัเมือ่มอีายุ 8 เดอืน ตาม
ดว้ยเข็มทีส่องเมือ่มอีายุ 18 เดอืน

• ผูช้ว่ยแม่บา้นชาวต่างชาต ิ(FDH) ทุกคนทีไ่ม่มภีมูคิุม้กนั @ ต่อโรคหดัควรไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคหดั 
คางทูม และหดัเยอรมนั (MMR) กอ่นเดนิทางมาถงึฮ่องกงจะดทีีสุ่ด หากไม่สามารถทําได ้พวกเขา
สามารถขอคาํปรกึษาจากแพทยห์ลงัจากทีไ่ดเ้ดนิทางมาถงึฮ่องกงแลว้ หน่วยงานผูจ้า้งงานสามารถ
พจิารณาเพิม่การประเมนิสถานะของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคหดั หรอืหดัเยอรมนัใหก้บั FDH
เพิม่เตมิในรายการของแพ็คเกจการตรวจสุขภาพกอ่นการจา้งงานได ้

• สตรมีคีรรภ ์และสตรทีีก่าํลงัวางแผนตัง้ครรภค์วรเขา้ปรกึษาแพทยเ์พือ่ขอคําปรกึษาหากพวกเขาไม่
แน่ใจว่าพวกเขามภีมูคิุม้กนัโรคหดัแลว้หรอืไม่ เน่ืองจากไม่สามารถใหว้คัซนีป้องกนัโรคหดัได ้
ในขณะกาํลงัตัง้ครรภ ์ขอแนะนําไม่ใหพ้วกเขาเดนิทางไปยงัพืน้ทีท่ีม่กีารแพรร่ะบาด หรอืมโีรคหดัใน
พืน้ทีสู่งหากพวกเขาไม่มภีมูคิุม้กนัโรคหดั

• โดยทัว่ไป บุคคลต่อไปนีไ้ม่ควรไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรค MMR *:



1. ผูท้ีม่ปีฏกิริยิาการแพอ้ย่างรนุแรงต่อวคัซนีป้องกนัโรค MMR เข็มกอ่นหนา้ หรอื
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวคัซนี (เชน่ เจลาตนิ หรอืนีโอมยัซนิ)

2. ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนับกพรอ่งรนุแรงจากโรค หรอืการรกัษา (เชน่ การรกัษาโรคมะเรง็ใน
ปัจจบุนั เชน่ เคมบํีาบดั และรงัสบํีาบดั การรบัประทานยาภมูคิุม้กนัโรค เชน่ มปีรมิาณของ
คอรต์โิคสเตยีรอยดส์งู เป็นตน้)

3. สตรมีคีรรภ#์

@โดยทัว่ไป ผูค้นอาจพจิารณาว่าไม่มภีมูคิุม้กนัตอ่โรคหดั หาก (i) พวกเขาไดร้บัการยนืยนัจากการ
ทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารว่าไม่มกีารตดิเช ือ้มากอ่น และ (ii) พวกเขาไม่เคยไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรค
หดัครบปรมิาณของยา หรอืไม่รูส้ถานะของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค 

^ควรเขา้รบัคําแนะนําจากแพทยเ์สมอ 

*ตามขอ้มูลจากองค ก์ารอนามยัโลก และศูนยค์วบคุม และป้ องกนัโรคแห่งสหรฐัอเมรกิาพบวา่
ปฏกิริยิาการแพต้่อวคัซนี MMR น้ันไม่เก ีย่วขอ้งกบัสารกระตุน้การสร ้างภมูคุิม้กนัจากไขแ่ต่เป็ น
ส่วนประกอบอืน่ ๆ ของวคัซนี (เชน่ เจลาตนิ) ความเส ีย่งในการเกดิปฏกิริยิาการแพอ้ย่างรนุแรงจาก
สารกระตุน้การสรา้งภมูคิุม้กนัจากไขห่ลงัจากไดร้บัวคัซนีเหล่านีเ้กดิขึน้ไดน้อ้ยมาก ดงัน้ันผูท้ี่ มภีาวะ
แพส้ารกระตุน้การสรา้งภมูคิุม้กนัจากไขท่ ีไ่ม่รนุแรงควรไดร้บัวคัซนี MMR อย่างปลอดภยั ปฏกิริยิา
การแพร้นุแรง (เชน่การแพช้นิดรนุแรง) ต่อไขค่วรไดร้บัคาํปรกึษาจากผูเ้ช ีย่วชาญดา้นสุขภาพ
สําหรบัการเขา้รบัวคัซนีในรปูแบบทีเ่หมาะสม 

#โดยทัว่ไป สตรคีวรหลกีเลีย่งการตัง้ครรภเ์ป็นระยะเวลาสามเดอืนหลงัจากไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรค 
MMR และใชม้าตรการคมุกาํเนิดอย่างเหมาะสม  

9 July 2019




