
ปที่ 5 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2561

มาตรการ

กำจัดโรคหัด

• ประเทศไทยใหคำมั่นสัญญากับนานาชาติ
 ในการกำจัดโรคหัดใหสำเร็จในป พ.ศ. 2563
• เปาหมายการกำจัดโรคหัด ลดอุบัติการณการ
 เกิดโรคหัด ไมเกิน 1 ราย ตอประชากรลานคน 
• ผูปวยโรคหัดแพรกระจายเชื้อ จากการไอ จาม 
 หรือพูดกันในระยะใกลชิด
• อาการคลายคลึงกับไขหวัดธรรมดา คือ มีไข 
 น้ำมูกไหล ไอ บางรายมีตาแดง ถายเหลว 
 มีจุดขาว ๆ เล็ก ๆ ที่กระพุงแกม หลังจากมีไข
 ประมาณ 3–4 วัน จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น
 มักเริ่มจากใบหนาบริเวณชิดขอบผม และรางกาย 
 เมื่อผื่นขึ้นประมาณ 1–2 วัน ไขจะเริ่มลดลง 
 ผื่นจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห 
• บางรายอาจมีภาวะแทรกซอนรุนแรงทำใหเสียชีวิต 
   เชน ปอดบวม 
• ชวงที่มีอาการปวย ผูปวยควรสวมหนากากอนามัย
 ทุกครั้ง

รายงานผูปวยไขออกผ�นหรือสงสัยหัดในประเทศไทย*

46%

เสียชีวิต 23 ราย

82% ผูปวยไมเคยไดรับวัคซีนหรือ

ไมแนใจวาเคยไดรับวัคซีนมากอน

*จากฐานขอมูลกำจัดโรคหัดออนไลน Measles Database Online 
 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 14 ธันวาคม 2561

“วัคซีนเพ�อปองกันโรคโปลิโอและโรคอ�น ๆ ทั้งชนิด

รับประทานและฉีด สามารถปองกัน และลดอัตรา

การเปนโรคโปลิโอ และโรคอ�น ๆ สามารถฉีดวัคซีนได 

โดยไมขัดตอหลักศาสนา”

คำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีและองคกรระดับนานาชาติ

“วัคซีนเพ�อปองกันโรคโปลิโอและโรคอ�น ๆ ทั้งชนิด

รับประทานและฉีด สามารถปองกัน และลดอัตรา

การเปนโรคโปลิโอ และโรคอ�น ๆ สามารถฉีดวัคซีนได 

โดยไมขัดตอหลักศาสนา”

คำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรีและองคกรระดับนานาชาติ

ผูปวยเด็กอายุนอยกวา 5 ป

สถานศึกษา

โรงพยาบาล

บริษัท

คายทหาร/ศูนยอพยพ/ที่พักอาศัยคนงาน

โรงงาน

เรือนจำ/สถานพินิจ

ตลาด/รานคา/หางสรรพสินคา

การระบาดเปนกลุมกอน มักพบในสถานที่ที่มคีนอยูรวมกันเปนจำนวนมาก

โดยไดรับรายงานที่ระบุสถานที่ จำนวน 91 เหตุการณ

รอยละเหตุการณการระบาดเปนกลุมกอน

ของโรคหัด ป พ.ศ. 2561



เปาหมายการกำจัดโรคหัด 

ลดอุบัติการณการเกิดโรคหัด ไมเกิน 1 ราย ตอประชากรลานคน ภายในป พ.ศ. 2563 

กระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการโครงการกำจัดหัด โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้

1.

อัตราการรายงานผูปวย
ไขออกผื่นที่ไมใชหัด/
หัดเยอรมัน มากกวา

หรือเทากับ 2 ราย 

ตอประชากรแสนคนตอป  

มีรายงานการตรวจ
หองปฏิบัติการ เพื่อหา 

measles IgM อยางนอย

รอยละ 80 ของผูปวย

ที่รายงานเขาสูระบบเฝาระวัง
(ไมนับผูปวยในกรณี

การสอบสวนโรคจากการระบาด)

2.

มักติดตอทำงเลือด 

3.

มีการเก็บตรวจวิเคราะห
สายพันธุของเชื้อ 

อยางนอยรอยละ 80 

ของเหตุการณการระบาด

4.

ตองมีการสอบสวนโรค
เฉพาะราย สำหรับผูปวย

ไขออกผื่นหรือผูปวย
สงสัยโรคหัด/หัดเยอรมัน

ภายใน 48 ชั่วโมง 
อยางนอยรอยละ 80

+

สถานการณโรคหัด** ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 14 ธันวาคม 2561

เสียชีวิต 23 ราย

อัตราปวยตายรอยละ 0.36 

ผูปวยไขออกผ�นหรือสงสัยหัด 

ทั้งสิ้น 6,364 ราย 

อัตราปวย 4.32 ตอประชากรแสนคน

อายุนอยกวา 1 ปี

อายุ 5-9 ปี อายุ 20-39 ปี

อายุ 1-4 ปี

อายุนอยกวา 1 ปี

5 10 15 20 25 30

อายุ 1-4 ปี

อายุ 5-9 ปี

อายุ 20-39 ปี

(รอยละ)

82%

ไมเคยไดรับวัคซีน

หรือไมแนใจวา

เคยไดรับวัคซีนมากอน

เคยไดรับวัคซีน 1 ครั้ง 11%

4%
เคยไดรับวัคซีน

แตไมทราบจำนวนครั้ง

เคยไดรับวัคซีน 2 ครั้ง 3%

สงตัวอยางตรวจ

ทางหองปฎิบัติการ 6,266 ราย

ผลยืนยัน 2,857 ราย 

**จากฐานขอมูลกำจัดโรคหัดออนไลน Measles Database Online 

ยะลา  
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อัตราปวยตอแสนประชากร

แผนที่แสดงอัตราปวยของโรคหัด

ป พ.ศ. 2561

0.00

พบผูปวยมากในชวงอายุ

ประวัติการไดรับวัคซีนจากผูปวย 3,761 ราย



เปนวัคซีนชนิดฉีด ทำจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยูแตทำใหออนฤทธิ์ลง ในรูปของวัคซีนรวม MMR 

ซึ่งสามารถปองกันได  3 โรค คือ โรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน 

วัคซีนปองกันโรคหัด ใครบางตองฉีด

ใครควรไดรับการฉีดวัคซีน

กลุมเปาหมาย

เด็กเล็กอายุ 9 – 12 เดือน 

ใหวัคซีนปองกันโรคหัดเข็มที่ 1

เด็กเล็กอายุ 2 ปครึ่ง 

ใหวัคซีนปองกันโรคหัดเข็มที่ 2

กลุมเสี่ยง

ผูที่มีประวัติใกลชิดผูปวยสงสัยหัด เชน 

เรียนหองเดียวกันหรือทำงานรวมกัน 

และยังไมเคยไดรับวัคซีนหัด หรือไมเคยปวย

เปนโรคหัดมากอน อาจพิจารณาวัคซีนหัด 

โดยวัคซีนจะไดผลปองกันโรคคอนขางดี 

กรณีที่ใหภายใน 72 ชั่วโมง 

หลังจากสัมผัสโรค

ขอหามในการฉีดวัคซีน

แนวทางการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคหัด 
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การใหวัคซีนรวม MMR ในเด็ก

อายุ 9 เดือน–อายุต่ำกวา 2 ป 6 เดือน

การใหวัคซีนรวม MMR ในเด็ก

อายุ 2 ป 6 เดือน–อายุต่ำกวา 7 ป

การใหวัคซีนรวม MMR/MR 

ในนักเรียนชั้น ป.1 และ ม.1

ไมเคย/ไมแนใจ/

ไมทราบ/

ไดรับ 1 เข็ม

กอนอายุ 9 เดือน

ไดรับ 1 เข็ม

หลังอายุ 9 เดือน
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ให 1 เข็มแลว

ติดตามฉีดเข็มที่ 2

ตามกำหนดปกติ

มีระยะหางอยางนอย

1 เดือน

ไมตองใหครั้งนี้

ใหติดตามฉีดเข็มที่ 2

ตามกำหนดปกติ

มีระยะหางอยางนอย

1 เดือน

ให 1 เข็ม

แลวติดตาม

ฉีดเข็มที่ 2

เม�อเด็ก

เขาเรียน

ชั้นป.1

ให 1 เข็ม

หางจาก

เข็มแรก

อยางนอย

1 เดือน

ไมตองให ให 1 เข็ม ให 1 เข็ม

หางจาก

เข็มแรก

อยางนอย

1 เดือน

ไมตองให

หามฉีดวัคซีน

ใหแกหญิงตั้งครรภ

ผูมีประวัติแพวัคซีนหรือ

สวนประกอบของวัคซีนชนิดรุนแรง

ผูที่ ไดรับยาสเตียรอยด

เปนเวลานาน

ผูที่มีประวัติแพไข

*หมายเหตุ: หลังการไดรับวัคซีนโรคหัด 
               หญิงวัยเจริญพันธุควรคุมกำเนิด
               อีกเปนเวลา 1 เดือน



ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  นคร เปรมศรี
ผูเขียน        ชาณัฐ เอื้อกูล, ฤทธิชัย ใจผอง, ศริญญา ไชยยา, ภาวินี ดวงเงิน สำนักระบาดวิทยา 
กองบรรณาธิการ   สิริลักษณ รังษีวงศ  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ณฐวดี ศรีวรรณยศ  นัชนันท รองเลื่อน
ออกแบบ       ชฎาบุญ บุญสิริวรรณ นัชนันท รองเลื่อน
จำนวน       1,000 ฉบับ
จัดทำโดย      สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  0 2590 3805

เผยแพรทางเว็บไซตสำนักระบาดวิทยา : https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe          สำนักระบาดวิทยา

ACCESS ONLINE QR CODE

ประชาชน ผูปวย

หนวยงานสาธารณสุข

 เจาหนาที่ระบาดวิทยาดำเนินการสอบสวนผูปวยที่มีอาการไขออกผื่นหรือสงสัยหัด/หัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมง 
 หลังจากพบผูปวย
 เก็บตัวอยางสงตรวจหองปฏิบัติการ ดังนี้ ตรวจเลือด: ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ควรเก็บ คือ 4-30 วัน 
 หลังพบผื่น และตรวจ Throat swab / Nasal swab 4-5 วัน หลังพบผื่น
 เพิ่มความเขมแข็งในการเฝาระวัง และสอบสวนผูปวยไขออกผื่นทุกราย รวมถึงเก็บตัวอยางเลือดสงตรวจยืนยันทาง
 หองปฏิบัติการ ผานระบบ Measles Database Online (www.eradicationthai.com) ภายใน 48 ชม. หลังพบผูปวยสงสัย
 หากพบเหตุการณการระบาดแบบกลุมกอน ใหทำการสอบสวนโรค และแจงทีมตระหนักรูสถานการณของจังหวัด 
 เฝาระวังผูปวยในเหตุการณอยางนอย 42 วันหรือ 6 สัปดาห หลังจากพบผูปวยรายสุดทาย เพื่อใหแนใจวา
 การระบาดสงบ
 ตรวจสอบความครอบคลุมการไดรับวัคซีนรวมปองกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ทั้ง 2 เข็ม ในกลุมเปาหมาย
 โดยตองไมต่ำกวารอยละ 95 
 รณรงค และประชาสัมพันธใหวัคซีนโรคหัดในกลุมเปาหมาย 

รวมกันทำ        ปองกันได

 ผูปกครองควรนำบุตรหลานของทานไปรับวัคซีนหัด 
 เข็มแรก อายุ 9–12 เดือน และเข็มที่สอง อายุ 2 ปครึ่ง 
 สามารถรับวัคซีนไดที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแหง
 โดยไมเสียคาใชจาย
 หากทานหรือญาติมีอาการปวยที่สงสัยวาเปนหัด 
 ควรรีบไปพบแพทย

   ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานจนถึง 4 วัน
 หลังจากมีผื่นขึ้น หากจำเปนตองออกไป
 ในที่ชุมชนควรสวมหนากากอนามัย
 ทุกครั้ง


