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ความเป็นมา

 โครงการก�าจัดโรคหัด (Measles Elimination) ริเร่ิมคร้ังแรกในทวีปอเมริกา

ตั้งแต่ พ.ศ.2537 จนประสบความส�าเร็จใน พ.ศ.2545 โดยสามารถลดจ�านวนผู้ป่วยโรคหัด

ให้น้อยลงกว่าร้อยละ 99 คือจากจ�านวนผู้ป่วยประมาณ 250,000 รายต่อปี ท่ัวท้ังภูมิภาค    

ใน พ.ศ.2533 คงเหลือเพียง 105 ราย ใน พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นการน�าเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ 

(Import-related measles) ทั้งสิ้น 

 จากความส�าเร็จของการก�าจัดโรคหัดในทวีปอเมริกา ท�าให้ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเห็น

ความเป็นไปได้ของการก�าจัดโรคหัด และก�าหนดปีเป้าหมายที่จะก�าจัดโรคหัดให้ส�าเร็จร่วมกัน 

โดยภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก (Eastern Mediterranean region) และภูมิภาค

ยุโรป (European region) ตั้งเป้าหมายการก�าจัดโรคหัดภายใน พ.ศ.2553 ภูมิภาคแปซิฟิก

ตะวันตก (Western Pacific Region) ตั้งเป้าหมายภายใน พ.ศ.2555 ภูมิภาคแอฟริกา    

ตั้งเป้าหมายภายใน พ.ศ.2563 ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงมีไทยเป็นหนึ่งใน 11 

ประเทศสมาชิก ได ้มีข ้อตกลงในการประชุมสมัชชาองค ์การอนามัยโลกครั้ ง ท่ี  63          

ใน พ.ศ.2553 ให้ตั้งเป้าหมายการก�าจัดโรคหัดใน พ.ศ.2563 การด�าเนินการก�าจัดโรคหัด 

นอกทวีปอเมริกาอาจยังไม่ประสบผลส�าเร็จ เทียบเท่ากับในทวีปอเมริกา แต่ได้มีความก้าวหน้า 

เป็นอย่างมาก การประเมินในปี พ.ศ.2551 พบว่าอัตราตายจากโรคหัดท่ัวโลกลดลงถึง

ร้อยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลใน พ.ศ.2543 แม้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะเริ่มต้นโครงการก�าจัดโรคหัดล่าช้ากว่าในหลายภูมิภาค แต่ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้มี 
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แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคหัด และจัดระบบการเฝ้าระวังโรค 

เพื่อชี้เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนาน ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต 

จากโรคหัดลดลงตามล�าดับ ในหลายประเทศ เช่น สหภาพเมียนมาร์ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย 

ได้ท�าการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดทั่วประเทศ เพื่อเสริมความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

ในเด็กมาแล้วระยะหนึ่ง จึงไม่ยากท่ีท้ังภูมิภาคจะเร่งรัด การด�าเนินงานให้สามารถก�าจัดโรคหัด 

ลุล่วงไปตามเป้าหมายได้ ประเทศไทยจึงควรได้ริเริ่มด�าเนินการก�าจัดโรคหัดอย่างจริงจัง  

เพื่อให้ลุล่วงตามเป้าหมายภายในปี 2563 เช่นกัน

ค�าจ�ากัดความ

 “การก�าจัดโรคหัด (Measles elimination)” หมายถึง การไม่พบผู้ป่วยโรคหัด 

ที่ติดเชื้อภายในประเทศ (Endemic measles case) ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 12 เดือน

ขึ้นไป ภายใต้ระบบเฝ้าระวังโรคหัดที่มีประสิทธิภาพ
 

 

 “การกวาดล้างโรคหัด (Measles eradication)” หมายถึง การที่ทุกภูมิภาค 

ทั่วโลกประสบความส�าเร็จในการก�าจัดโรคหัดร่วมกัน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ และเป้าหมายของการโครงการก�าจัดโรคหัด

 ในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ พ.ศ.2552 ได้มีข้อเสนอแนะ       

ให้ก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จ และเป้าหมายของโครงการดังรายละเอียดในตารางที่ 1        

ทั้ ง น้ีตัวชี้ วัดและเป ้าหมายเหล ่า น้ี  อาจต ้องปรับเป ล่ียนไปตามข ้อเท็จจริงที่ ได ้จาก

ประสบการณ์การด�าเนินโครงการในอนาคต
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมายของการก�าจัดโรคหัด

             มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

1. ความครอบคลุมของวัคซีน ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง วั ค ซี น
ป้องกันโรคหัดเข็มแรก ตาม EPI 
program และเข็มที่สอง ตาม 
EPI program หรือการรณรงค์
ให้วัคซีนเสริม (Supplementary 
immunization activity: SIA)

ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ข อ ง วั ค ซี น
ป้องกันโรคหัดเข็มแรก และเข็ม
ที่สอง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ในระดับต�าบล และระดับประเทศ

2. ขนาดของเหตุการณ์การ
ระบาด (outbreak size)

จ� านวนผู ้ ป ่ วยยื นยั น ในแต ่ ละ
เหตุการณ์การระบาด

พบผู ้ป ่ วยยืนยันโรคหัดไม ่ เกิน   
10  ร ายต ่ อ หนึ่ ง ก า ร ร ะบาด  
ในอย ่างน ้อยร ้อยละ 80 ของ
เหตุการณ์การระบาดทั้งหมด

3. อุบัติการณ์ของโรคหัด อบุตักิารณ์โรคหดัต่อประชากร
ล้านคน

อุบัติการณ ์ โรคหัดน ้อยกว ่า 1  
ต่อประชากรล้านคน ทั้งน้ีไม่นับ
รวมผู้ป่วยน�าเข้าจากต่างประเทศ 
(imported case)

4. สายพันธุ ์ของไวรัสโรคหัดที่
แพร่กระจายภายในประเทศ

จ�านวนสายพันธุ ์ของไวรัสโรคหัด
ที่แพร่กระจายภายในประเทศ

ไม่มีผู ้ป ่วยยืนยันโรคหัดที่ติดเชื้อ
จากไวรัสโรคหัดสายพันธุ์ภายใน
ประเทศ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่ต�่ากว่า 12 เดือน

 ส�าหรับประเทศไทย ได้ด�าเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโรคหัด       

แก่เด็กอายุ 9 เดือนมาต้ังแต่ พ.ศ. 2527 และให้วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กชั้นประถมศึกษา     

ปีที่ 1 อีกเป็นเข็มที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ในปัจจุบันความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนเฉล่ีย

ทั่วประเทศสูงกว่าร้อยละ 96 และ 91 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีผู้ป่วยโรคหัด

รายงานผ่านระบบเฝ้าระวังโรคปีละ 4,000 - 7,000 ราย และยังมีการระบาดของโรคหัด         

เป็นระยะๆ เนื่องจากปัญหาความครอบคลุมวัคซีนในเด็กยังต�่าในบางพ้ืนท่ี และมีกลุ่มวัยรุ่น      

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด เนื่องจากไม่ได้รับวัคซีนในวัยเด็ก แต่หลบรอด

การป่วยด้วยโรคหัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา มาอยู ่รวมกันในสถานศึกษา สถาบันต่างๆ หรือ 
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สถานประกอบการจ�านวนมาก นอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังโรคหัดของประเทศไทยยังขาด 

ผลการตรวจยืนยันเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ ท�าให้การชี้เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ข้อมูล  

จากระบบเฝ้าระวังโรคขาดความชัดเจนไปด้วย  

 

 การด�าเนนิงานใหบ้รรลถุงึเปา้หมายการก�าจดัโรคหดันัน้ จ�าเปน็ตอ้งก�าหนดเปา้หมาย 

ในระยะ 5 ปีแรก (2554-2558) ดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนหัดท้ังสองเข็ม ไม่ต�่ากว่า      

ร้อยละ 95 ในทุกพื้นที่

 2. จัดตั้งเครือข่ายการตรวจเชื้อหัดทางห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานท่ัวประเทศ

 3. เฝ้าระวังผู ้ป่วยโรคหัด โดยมีบริการตรวจยืนยันการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ  

ในผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 ในทุกพื้นที่

 4. รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด หรือมาตรการเสริมอื่น เช่น การบริการวัคซีน       

ในประชากรวัยท�างานเพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเส่ียง
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ธรรมชาตกิารเกดิโรค

และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหดั

บทที ่: 2

นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า7



บทที่ 2 : ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า 8
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ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด



แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

บทที่ 2 : ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด

หน้า9

 

โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่น (Exanthematous fever) ที่พบบ่อยในเด็ก 

 สาเหต ุ  เกิดจากเชื้อไวรัส Measles ซ่ึงอยู่ในตระกูล Paramyxovirus ซึ่งเป็น 

RNA ไวรัส ที่จะพบได้ในจมูก และล�าคอของผู้ป่วย

 

 การติดต่อ โรคหัดติดต่อโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัส 

จะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น�้ามูก น�้าลายของผู้ป่วย และเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจ 

บางครั้งเชื้ออยู่ในอากาศ เมื่อหายใจเอาละอองที่ปนเปื ้อนเชื้อไวรัส (air borne)  ท�าให้เป็น

โรคได้ ผู ้ป่วยหัดจะมีเชื้อไวรัสในล�าคอและแพร่เชื้อได้ในระยะจาก 1-2 วัน ก่อนท่ีจะเร่ิมมี

อาการ (3 ถึง 5 วัน ก่อนผื่นขึ้น) ไปถึงระยะหลังผื่นขึ้นแล้ว 4 วัน

 ระยะฟักตัวของโรค จากที่เริ่มสัมผัสโรคจนถึงมีอาการประมาณ 8-12 วัน เฉล่ีย

จากวันที่สัมผัสจนถึงมีผื่นเกิดขึ้นประมาณ 14 วัน 

 อาการและอาการแสดง จะคล้ายคลงึกบัอาการของหวดัธรรมดา คอื ไข้ (ก่อน) น�า้มกูไหล   

มักจะไอแห้งๆ ตลอดเวลา ไม่มีทางทราบเลยว่าเด็กเป็นหัดแล้ว จนเมื่ออาการเพ่ิมข้ึน มีไข้สูง 

ตาแดงก�่าและแฉะ เวลาโดนแสงจะแสบตา ระคายตา ท�าตาหยี ไอและมีน�้ามูกมาก ปากและ

จมูกแดง เด็กอาจจะมีไข้สูงประมาณ 3 – 4 วัน จึงเริ่มมีผื่นจากหลังหูลามไปยังหน้าและร่างกาย 

ลักษณะผื่นนูนแดง maculo-papular ติดกันเป็นปื้นๆ โดยจะขึ้นที่หน้าบริเวณชิดขอบผมแล้ว  

แผ่กระจายไปตามล�าตัว แขน ขา เมื่อผื่นแพร่กระจายไปทั่วตัว ซ่ึงกินเวลาประมาณ 2-3 วัน   

ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด



บทที่ 2 : ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า 10

ไข้ก็จะเริ่มลดลง ผื่นที่ระยะแรกมีสีแดงจะมีสีเข้มขึ้น เป็นสีแดงคล�้า หรือน�้าตาลแดง ซึ่งคงอยู่นาน 

5-6 วัน กว่าจะจางหายไปหมด กินเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ บางคร้ังจะพบผิวหนังลอกเป็นขุย  

การตรวจในระยะ 1-2 วนั ก่อนผืน่ขึน้จะพบจดุขาวๆ เลก็ๆ มขีอบสแีดงๆ อยูใ่นกระพุง้แก้ม เรียกว่า 

Koplik’s spots ซึ่งจะช่วยให้วินิจฉัยโรคหัดได้ก่อนที่จะมีผื่นข้ึน

เมื่อใดควรไปพบแพทย ์ 

 ถ้าผื่นออกแล้ว 3-4 วัน แต่ไข้ยังสูงอยู่ หรือว่าไข้ลงวันเดียวแล้วก็ขึ้นอีก ไอมากและหอบ 

แสดงว่าผิดปกติ อาจมีปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบแทรกก็ได้ ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที 

           

 โรคแทรกซ้อน พบได้บ่อย โดยเฉพาะเด็กท่ีมีภาวะขาดอาหารหรือภาวะทุพโภชนาการ 

(Malnutrition) อยู่ในชุมชนแออัด และในเด็กเล็ก โรคแทรกซ้อนท่ีพบบ่อย มีดังนี้ 

 • ภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ อาจเกิดได้ต้ังแต่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ 

จนถึงปอดบวม 

 • ภาวะแทรกซ้อนทางห ู อาจเกิดหูชั้นกลางอักเสบ 

 • ภาวะแทรกซ้อนทางตา จะมีเยื่อบุตาอักเสบ จนเป็นแผลท่ีแก้วตา corneal ulcer 

โดยเฉพาะเด็กที่ขาดวิตามินเอ

 • ภาวะแทรกซ้อนทางเดินอาหาร มีการอักเสบของล�าไส้ท�าให้ถ่ายเหลว

 • ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทส่วนกลาง อาจพบสมองอักเสบ encephalitis 

ซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรงที่สุด ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ และซึมลง 

 

การวินิจฉัยโรค

 1. อาการทางคลินิก ลักษณะการเกิดผ่ืนในวันที่ 4 และการแพร่กระจายของผื่น       

จากหน้าไปยังแขนขา พบ Koplik’s spots  



แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

บทที่ 2 : ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด

หน้า11

 2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจหา IgM antibody ต่อ measles ด้วยวิธี 

ELISA ให้เจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ในช่วง 4-30 วัน หลังผื่นข้ึน หรือตรวจแยกเชื้อไวรัสจาก 

throat swab หรือ nasal swab โดยเก็บในช่วง 1-5 วันหลังผ่ืนข้ึน แต่การแยกเชื้อท�าได้ยาก 

ปัจจุบันแนะน�าให้ท�าเฉพาะในกรณีเกิดการระบาด 

การรักษา

 1. ให้การรักษาตามอาการ ถ้าไข้สูงมากให้ยาลดไข้เป็นครั้งคราว ร่วมกับการเช็ดตัว 

ให้ยาแก้ไอที่เป็นยาขับเสมหะได้เป็นครั้งคราว 

 2. ไม่จ�าเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะ นอกจากรายท่ีมีโรคแทรกซ้อนเช่น ปอดอักเสบ           

หูอักเสบ

 3. ให้อาหารอ่อนท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ให้วิตามินเสริมโดยเฉพาะวิตามินเอ  

องคก์ารอนามยัโลกและ UNICEF แนะน�าใหว้ติามนิเอแกเ่ดก็ทีเ่ปน็หดัทกุรายในพืน้ทีท่ีม่อีบุตักิารณ์

ของการขาดวิตามินเอสูง และอัตราป่วยตายของโรคหัดเกิน 1% เนื่องจากผลของการศึกษา 

ในประเทศด้อยพัฒนาหลายแห่งแสดงให้เห็นว่า การให้วิตามินเอเสริมแก่เด็กที่เป็นหัดจะช่วยลด    

อัตราตายจากหัดลงได้

การแยกผู้ป่วย

        แยกผู้ป่วยที่สงสัยเป็นหัดจนถึง 4 วัน หลังผื่นขึ้น 

 

การป้องกัน 

       วิธีที่ดีที่สุดคือให้วัคซีนป้องกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย ปัจจุบันกระทรวง

สาธารณสุขให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน โดยให้ในรูปของ

วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) และให้ซ�้าอีกเป็นครั้งที่สอง เมื่อเด็ก      

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 



บทที่ 2 : ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า 12

 ส�าหรับผู้ที่สัมผัสโรคภายในระยะ 72 ชั่วโมง อาจพิจารณาให้วัคซีน MMR ทันที        

ซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคได้ 

 

 ถ้าสัมผัสโรคเกิน 72 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 วัน อาจให้ Immunoglobulin (IG) เพื่อ

ป้องกันหรือท�าให้ความรุนแรงของโรคลดลง โดยให้ IG ฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน 0.25 มล./กก. 

ผู้ที่ควรพิจารณาให้ IG ได้แก่ เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงมีครรภ์ 

และเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งคนเหล่านั้นถ้าเป็นหัดแล้วจะมีภาวะแทรกซ้อนสูง 
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เเนวทางการเฝ้าระวงัสอบสวน

ทางระบาดวทิยา เเละการรายงานโรคหดั

บทที ่: 3

ดารินทร์ อารีย์โชคชัย และ สมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า13



บทที่ 3 : แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า 14
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แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด



แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

บทที่ 3 : แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด

หน้า15

 

 การเฝ้าระวังโรคเป็นมาตรการส�าคัญในการติดตามแนวโน้มการเกิดโรค ชี้ให้เห็น       

กลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค และตรวจจับการระบาดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา การ        

เฝ้าระวังที่ดีต้องมีความรวดเร็ว มีความครอบคลุมการรายงานที่ดีและมีความถูกต้อง ในปัจจุบัน

การเฝ้าระวังโรคหัดในประเทศไทย เป็นการรายงานโดยอาศัยอาการทางคลินิกเป็นหลัก ดังนั้น

ความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคจึงยังไม่สูงนัก แต่เป็นรายงานท่ีมีความรวดเร็วและครอบคลุม 

เนื่องจากเป็นโรคที่ก�าหนดให้แต่ละพื้นที่ต้องรายงานเร่งด่วนทุกสัปดาห์ 

 

 เมื่อประเทศไทยตัดสินใจเร่ิมด�าเนินการก�าจัดโรคหัด การปรับเปลี่ยนการเฝ้าระวัง  

ให้มีความถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบให้สามารถรายงานรายละเอียดของผู้ป่วย     

มากขึ้น โดยยังคงความครอบคลุมและรวดเร็วไว้ซึ่งเป็นความจ�าเป็น เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าท่ี          

ทราบเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงและเข้าด�าเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ   

ปรับเปลี่ยนที่ส�าคัญในการเฝ้าระวังโรคหัดในช่วงแรกของการด�าเนินการก�าจัดโรคหัดนี้ ได้แก่ 

การก�าหนดให้ส่งยืนยันการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยทุกราย และการรายงานผู้ป่วย

ผ่านระบบฐานข้อมูลก�าจัดโรคหัด นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการสอบสวน 

ผู้ป่วยเฉพาะราย และการสอบสวนการระบาดด้วย

 

 การก�าจัดโรคหัด ต้องด�าเนินงานควบคู ่ไปกับระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ         

เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการต่างๆ สามารถท�าได้ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายจริง จึงได้ก�าหนดตัวชี้วัด

การด�าเนินการเฝ้าระวังโรคหัดไว้ด้วย ดังตารางที่ 2

แนวทางการเฝ้าระวงัสอบสวนทางระบาดวทิยา และการรายงานโรคหดั
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ตารางที่ 2  ตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังโรคหัดตามโครงการก�าจัดโรคหัด

ตัวชี้วัด การด�าเนินงานเฝ้าระวัง

1. อัตราการรายงานผู้ป่วย 1.1  มีการรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ไม่น้อย

กว ่า 2 รายต่อประชากรแสนคนต่อป ี  

ในระดับประเทศ

1.2  มีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ไม่น้อยกว่า 

1 รายต่อประชากรแสนคนต่อปี จากทุก

อ�าเภอของประเทศ

2. การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ มีการเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อส่งตรวจ measles 

IgM ไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 80 ของผู ้ป ่วยที่

รายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง (ไม่นับผู้ป่วยสงสัย

ในการสอบสวนเหตุการณ์การระบาด) และ

ด�าเนินการตรวจโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ

รับรองจากองค์การอนามัยโลกและเครือข่าย

3. การตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโรคหัด มีการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อวิเคราะห์หาสายพันธุ ์

ของไวรัสโรคหัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

เหตุการณ์การระบาด และด�าเนินการตรวจโดย

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากองค์การ

อนามัยโลก

4. การสอบสวนโรค มีการสอบสวนโรคเฉพาะรายผู้ป่วยสงสัยโรคหัด 

ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากพบผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วย
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นิยามและประเภทผู้ป่วยส�าหรับการเฝ้าระวังโรคหัดตามโครงการก�าจัดโรค

รหัส ICD-10-TM ที่เกี่ยวข้อง 

B05 Measles 
Includes: morbilli 
Excludes: subacute sclerosing panencephalitis

B05.0+ Measles complicated by encephalitis 
Postmeasles encephalitis 

B05.1+ Measles complicated by meningitis 
Postmeasles meningitis 

B05.2+ Measles complicated by pneumonia
Postmeasles pneumonia 

B05.3+ Measles complicated by otitis media 
Postmeasles otitis media 

B05.4 Measles with intestinal complications

B05.8 Measles with other complications 

Measles keratitis and keratoconjunctivitis

B05.9 Measles without complication 
Measles NOS (not otherwise specific)

*** German measles /Rubella หรือหัดเยอรมัน (กลุ่ม ICD-10 B06) ไม่นับเป็นผู้ป่วยโรคหัด
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นิยามผู้ป่วย

 1. เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria) 

  มีไข้ > 38 �C และมีผื่นนูนแดงขึ้นขณะยังมีไข้พร้อมทั้งมีอาการไอ (Cough)  

ร่วมกับอาการอื่นๆ อีกอย่างน้อยหนึ่งอาการ ดังต่อไปนี้ 

  • มีน�้ามูก (Coryza) 

  • เยื่อบุตาแดง (Conjunctivitis) 

  • ตรวจพบ Koplik’s spot 1-2 วันก่อนและหลังผ่ืนข้ึน

 2. เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria) (รายละเอียดช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

และวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจในรูปที่ 1 หน้า 30)

  2.1. Serology test : Measles IgM ให้ผลบวก 

  2.2. Viral isolation : เพาะเชื้อจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ โดยการท�า 

Throat swab culture หรือ Nasal swab culture    

ประเภทผู้ป่วย (Case Classification) 

 1. ผู ้ป่วยสงสัย (Suspected case) หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 

หรือแพทย์วินิจฉัยโรคหัด

 2. ผู ้ป่วยเข้าข่าย (Probable case) หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 

ร่วมกับมีข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน

 3. ผู ้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึง ผู้ท่ีมีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก 

และมีผลบวกตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

นิยามผู้สัมผัสใกล้ชิด

 ผู ้สัมผัสใกล้ชิดผู ้ป่วย หมายถึง 

 • ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

 • ผู้ร่วมงาน หรือ ร่วมห้องเรียน ที่ต้องอยู่ในห้องเดียวกันเป็นประจ�า
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 • ผู้ที่มีประวัติคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยในระยะตั้งแต่ 7 วัน ก่อนวันเริ่มมีผื่นของ 

ผู้ป่วย เช่น แฟน เพื่อนสนิท บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย

         

การรายงานผู้ป่วยเข้าระบบเฝ้าระวังตามโครงการก�าจัดโรคหัด (Reporting 

criteria) 

 ให้รายงานตั้งแต่ผู ้ป่วยสงสัย พร้อมทั้งเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย

สงสัยทุกราย

ชนิดและหลักเกณฑ์การสอบสวนโรค  

 การสอบสวนโรคเฉพาะราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารายละเอียดของผู้ป่วยรายนั้นๆ 

และตรวจสอบความเป็นไปได้ท่ีจะมีการระบาดของโรคในชุมชน ส่วนการสอบสวนการระบาด

มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู ้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชน ท�าให้ทราบขนาดความรุนแรง ลักษณะ

ทางระบาดวิทยาของเหตุการณ์ และแหล่งที่มาของโรคจากผู้ป่วยรายแรกในชุมชน ซ่ึงการ

สอบสวนโรคต้องด�าเนินการด้วยความรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เพื่อให้สามารถด�าเนินการควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ชนิดของการสอบสวน

 1. สอบสวนเฉพาะราย (Individual case investigation) ให้สอบสวนผู้ป่วย

สงสัยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมท้ัง

เก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยสงสัยทุกราย ได้แก่ Measles IgM

 2. สอบสวนการระบาด  (Outbreak investigation)  ในกรณทีีเ่กดิโรคเป็นกลุม่ก้อน 

ให้รีบท�าการสอบสวนการระบาดทันที เพ่ือยืนยันเชื้อก ่อโรค และหาสาเหตุการระบาด       

ทั้งนี้อาจเก็บข้อมูลผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบสวนโรคเฉพาะราย (ME1 form) หรือทะเบียนผู้ป่วย 

ในการสอบสวนเหตุการณ์การระบาดของโรคหัด (ME2 form) พร้อมทั้งเก็บส่ิงส่งตรวจ     

ทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยสงสัย ได้แก่ Measles IgM ประมาณ 10 – 20 ตัวอย่าง ของจ�านวน 
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ผู้ป่วยสงสัยในเหตุการณ์การระบาดนั้นๆ และสุ่มตัวอย่าง Throat / Nasal swab จ�านวน

ไม่เกิน 5 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจ Genotype ของไวรัสโรคหัด ด้วยวิธี PCR (กรณีในเหตุการณ์

ระบาดมีผู้ป่วยสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติ ให้สุ่มตัวอย่าง Throat / Nasal swab ด้วย เพื่อน�า 

มาวิเคราะห์ว่าการระบาดเกิดจากเชื้อภายในประเทศ หรือเป็นเชื้อน�าเข้าจากต่างประเทศ)

 

 เกณฑ์ในการออกสอบสวนโรคในพื้นที่

 1. ได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาด ทราบว่ามีผู ้ป่วยสงสัยโรคหัดเป็นกลุ่มก้อน

 2. เมื่อสอบสวนผู้ป่วย Index case แล้วพบว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดมีอาการป่วยสงสัย

โรคหัดร่วมด้วย

 3. ผู ้ป่วย Index case มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ Measles IgM    

ให้ผลบวก

 4. ผู ้ป่วย Index case มาจากพื้นที่ที่ความครอบคลุมของวัคซีน Measles หรือ   

MMR ต�่า ในกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ได้แก่

  • Measles หรือ MMR เข็มท่ี 1 ต�่ากว่าร้อยละ 95 ในเด็กอายุ 1 - 2 ปี  

(นับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วย index case) ในระดับต�าบล

  • MMR เข็มที่ 2 ต�่ากว่าร้อยละ 95 ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ในโรงเรียน
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ขั้นตอนการรายงานผู้ป่วย

 1. ผู ้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

 

 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

เข้าได้ตามนิยามทางคลินิก / 

แพทย์วินิจฉัยโรคหัด

เข้าได้ตามนิยามทางคลินิก / 

แพทย์วินิจฉัยโรคหัด

แพทย์สั่งให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการทุกราย

เจ้าหน้าท่ีระบาดวิทยาด�าเนินการ

สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย

พยาบาล / เจ้าหน้าที่ Lab ด�าเนินการ

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (ดูแนวทางการเก็บ

สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ)

เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาบันทึกข้อมูลผู้ป่วย รวมท้ังข้อมูล
ตัวอย่างส่งตรวจลงในฐานข้อมูลก�าจัดโรคหัดท่ี

www.boe.moph.go.th

เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาของโรงพยาบาล แจ้ง งานระบาดวิทยา สสจ. 

พร้อมทั้งประสานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

งานระบาดวิทยา สสจ. แจ้ง สคร. พร้อมทั้งประสานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ / สถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ด�าเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
และบันทึกผลการตรวจลงในฐานข้อมูลก�าจัดโรคหัด ที่ www.boe.moph.go.th

เจ้าหน้าที่ลงรหัส ICD10 

แยก OPD card ผู ้ป่วยโรคหัด 

รวบรวมให้เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา

พยาบาลหน้าห้องตรวจแจ้ง

เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาของ

โรงพยาบาลทันที

พยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยแจ้งเจ้าหน้าท่ี

ระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทันที โดยไม่ต้อง

รอการวินิจฉัยสุดท้าย เมื่อจ�าหน่าย

ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล



บทที่ 3 : แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า 22

 2. เหตุการณ์การระบาดของโรคหัด

 

 

 

เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาในพื้นที่เกิดโรคได้รับแจ้งเหตุการณ์ หรือ พบผู้ป่วย Index case 
เข้าเกณฑ์ในการออกสอบสวนโรคในพื้นท่ี

เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาในพื้นที่ตรวจสอบยืนยัน
เหตุการณ์การระบาด

ออกสอบสวนโรคโดย SRRT อ�าเภอ / จังหวัด / 
เขต / ส�านักระบาดวิทยา ตามแต่กรณี

เก็บตัวอย่างส่งตรวจ(ดูแนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) ได้แก่ 
ตัวอย่างเลือดส�าหรับตรวจ measles IgM 10 – 20 ตัวอย่าง และ 
Throat/ Nasal swab ส�าหรับตรวจ Genotype ไม่เกิน 5 ตัวอย่าง

เก็บข้อมูลผู้ป่วยสงสัยในการระบาดโดยใช้แบบ
สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (ME 1 form) หรือ

ทะเบียนผู้ป่วย (ME 2 form)

ทีมสอบสวนโรค บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ลงในฐานข้อมูลก�าจัดโรคหัดท่ี

www.boe.moph.go.th

ทีมสอบสวนโรค แจ้งงานระบาดวิทยา สสจ. พร้อมท้ังประสาน

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

งานระบาดวิทยา สสจ. แจ้ง สคร. พร้อมท้ังประสานการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ / สถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ด�าเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

และบันทึกผลการตรวจลงในฐานข้อมูลก�าจัดโรคหัด ท่ี www.boe.moph.go.th

หมายเหตุ ข้อมูลผู ้ป่วย

ข้อมูลตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการการ
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ME 1 form

แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายผู้ป่วยโรคหัดตามโครงการก�าจัดโรคหัด
ID ______ (ก�าหนดโดยอัตโนมัติจาก running number ของฐานข้อมูล)

ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ........................................  2. นามสกุล.........................................
3. อายุ......ปี ......... เดือน (วัน/เดือน/ ปีเกิด  ..../...../.....)          4. เพศ [  ] ชาย [  ] หญิง
5. เชื้อชาติ [  ] ไทย [  ] จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน  [  ] พม่า [  ] มาเลเซีย [  ] กัมพูชา [  ] ลาว [  ] เวียดนาม [  ] อื่นๆ...........
6. อาชีพ  ( ) เกษตร   ( ) ข้าราชการ  ( ) รับจ้าง, กรรมกร  ( ) ค้าขาย  
 ( ) งานบ้าน  ( ) นักเรียน     ( ) ทหาร, ต�ารวจ   ( ) ประมง  
 ( ) ครู  ( ) อื่น ๆ      ( ) ไม่ทราบอาชีพ  ( ) เล้ียงสัตว์ 
 ( ) นักบวช   ( ) อาชีพพิเศษ       ( ) บุคลากรสาธารณสุข  ( ) ในปกครอง 
7. ที่อยู ่ขณะเริ่มป่วย ....................................................................................................................
8. สถานศึกษา / ท่ีท�างาน ......................... ชั้น / ปี / แผนกงาน.................ห้อง / คณะ.....................

ประวัติการเจ็บป่วย
9. วันเริ่มมีไข้  __/__/____ (dd/mm/yyyy)  วันที่เริ่มมีผื่น  __/__/____ (dd/mm/yyyy)
10. วันที่ท�าการสอบสวน__/__/____ (dd/mm/yyyy)
11. วันที่รับการวินิจฉัยหัด __/__/____ (dd/mm/yyyy)  โรงพยาบาล..................... จังหวัดของ รพ. .........................
12. ชนิดของผู้ป่วย [  ] ผู ้ป่วยนอก   [  ] ผู ้ป่วยใน [  ] ผู ้ป่วยค้นหาได้ในชุมชน
13. ผลการรักษา      [  ] หาย       [  ] ตาย วันที่ตาย __/__/____     [  ] ยังรักษาอยู่     [  ] ไม่ทราบ
14. อาการ [  ] ไข้ [  ] ผื่น [  ] ไอ [  ] มีน�้ามูก [  ] ตาแดง / เยื่อบุตาอักเสบ    
 [  ] ถ่ายเหลว [  ] ปอดอักเสบ [  ] หูน�้าหนวก [  ] อื่นๆ ระบุ..........................................

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน
15. ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด หรือ หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม 
    [  ] เคย 1 ครั้ง   [  ] เคย 2 คร้ัง     [  ] เคยแต่ไม่ทราบจ�านวนคร้ัง [  ] ไม่เคย     [  ] ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ
 หากเคยได้รับ   เข็มท่ี 1 เมื่อวันที่ __/__/____  เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ __/__/____ (dd/mm/yyyy)
16. [  ] มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มป่วย ระบุประเทศ......................
17. [  ] มีประวัติสัมผัสผู ้ป่วยโรคหัด / ไข้ออกผื่น ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มป่วย 
         ระบุช่ือ ...................................... เกี่ยวข้องเป็น ...........................ของผู้ป่วยรายนี้

ผู้สัมผัส 
18. ร่วมบ้าน     จ�านวน..................... คน    มีอาการป่วยสงสัยโรคหัด .................. คน     
19. ร่วมสถานศึกษา/ท่ีท�างาน     จ�านวน..................... คน    มีอาการป่วยสงสัยโรคหัด .................. คน
     
การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

20. ตัวอย่างเลือด                   วันที่เก็บ __/__/____ วันที่ส่ง __/__/____ ผล………..................………………… 
21. ตัวอย่าง Throat/ Nasal swab วันที่เก็บ __/__/____ วันที่ส่ง __/__/____ ผล………………...………………...…..
22. ชนิดผู ้ป่วย        [  ] สงสัย        [  ] เข้าข่าย       [  ] ยืนยัน
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แนวทางการตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

เพือ่การวนิจิฉยัโรคหดั

บทที ่: 4

ศิริมา ปัทมดิลก
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ความส�าคัญและบทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการในการควบคุมและก�าจัด

โรคหัดของประเทศ

 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายการก�าจัดโรคหัดในประเทศไทย โดยมี

เป้าหมายลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดในประเทศลงเหลือไม่เกิน 1 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2563 การด�าเนินการจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยกลไกที่เกี่ยวข้องคือประเทศ      

ต้องมี 1) ความครอบคลุมของวัคซีนที่เพียงพอ 2) ระบบการเฝ้าระวังท่ีมีประสิทธิภาพและ 

3) การตรวจจับการระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ซึ่งกลไกท่ี 2 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไก

ที่ 3 ต้องอาศัยผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นประเทศต้องมีห้องปฏิบัติการ   

ท่ีมีความสามารถและศักยภาพเป็นท่ียอมรับ ให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง 

น่าเชื่อถือและรวดเร็ว 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพเป็นท่ียอมรับขององค์การอนามัยโลก 

ตั้งอยู ่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจวินิจฉัยโรคหัดของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Measles Regional Reference Laboratory in SEAR) มีหน้าท่ีรับตรวจยืนยัน

ผลการตรวจของห้องปฏิบัติการเครือข่ายใน 11 ประเทศสมาชิก  นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการ

อ้างอิงฯ ยังได้ด�าเนินการตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์หัดท่ีแพร่ระบาดในประเทศสมาชิก เปรียบเทียบ 

กับสายพันธุ ์อ้างอิง ที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ เพื่อหาสายพันธุ ์ประจ�าถิ่นของแต่ละ

ประเทศ ซึ่งข ้อมูลดังกล่าวจะถูกใช ้เป ็นหน่ึงในตัวชี้วัดความส�าเร็จของการด�าเนินการ  

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคหัด



บทที่ 4 : แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
หน้า 28

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการก�าจัดโรคหัด ให้หมดจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 

2563 ด้วย

 ส�าหรับการก�าจัดโรคหัดในประเทศไทย มีปัจจัยส่งเสริมความส�าเร็จในทุกด้าน ท้ัง

ระบบการควบคุมและสอบสวนโรคท่ีดี ห้องปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถผสานและขับเคลื่อนกลไกที่มีอยู ่ให้ท�างานอย่างสอดคล้องและ

พัฒนาไปพร้อมกัน จะน�าพาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว้ได้

บทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการ

 ในช่วงเวลาก่อนเริ่มโครงการก�าจัดโรคหัด ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพียงการ

ควบคุมโรคหัด ลดอัตราป่วยและอัตราตายลง มิให้โรคหัดเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีรุนแรงใน

ช่วงดังกล่าว  ห้องปฏิบัติการมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในการตรวจยืนยันโรคในช่วงการระบาด 

ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโรคไข้ออกผ่ืนท่ีสงสัยโรคหัด เพ่ือทราบ

สาเหตุที่แท้จริง ผลการตรวจที่ถูกต้องรวดเร็ว น�าไปสู ่การสอบสวนและควบคุมโรคที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ 

(genotype) ของไวรัสหัดในแต่ละการระบาด เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของสายพันธุ ์

ไวรัสหัดที่เป็นสาเหตุของการระบาดในพื้นที่ต่างๆ

 

 เมื่อเข้าสู่ช่วงการก�าจัดโรค บทบาทหน้าท่ีของห้องปฏิบัติการจะเพิ่มมากขึ้น ที่ส�าคัญ

คือการตรวจยืนยันโรคหัดในผู ้ป ่วยท่ีสงสัยทุกราย เพื่อสามารถตรวจพบการเกิดขึ้น                 

ของโรคหัดได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้การควบคุมโรคเป็นไปได้โดยฉับไว อีกบทบาทหน้าที่ของ

ห้องปฏิบัติการคือ การตรวจหาสายพันธุ ์ของไวรัสหัด ที่เป็นสาเหตุของการระบาดและหา

แหล่งที่มาของเชื้อว่าเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นหรือสายพันธุ์น�าเข้า รวมทั้งน�าข้อมูลที่ได้ประมวล

เข้ากับฐานข้อมูลสายพันธุ์หัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาเส้นทางการแพร่กระจายของเชื้อ 

โดยข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดท่ีพบระบาด ณ ช่วงเวลาน้ันๆ จะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ประสิทธิภาพ

ของมาตรการการควบคมุโรคของประเทศ หากประเทศประสบความส�าเรจ็ในการก�าจดัโรคหดัแล้ว



แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรค การตรวจรักษา และส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการก�าจัดโรคหัด

ตามโครงการก�าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ

บทที่ 4 : แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือการวินิจฉัยโรคหัด

หน้า29

ต้องไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคหัดที่ติดเชื้อจากไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

12 เดือนติดต ่อกัน ตามหน่ึงในสี่ตัวชี้ วัดความส�าเร็จของการก�าจัดโรคหัด ตามที่                    

องค์การอนามัยโลกก�าหนด เพื่อให้การด�าเนินงานของห้องปฏิบัติการสามารถตอบสนอง   

ต่อนโยบายการก�าจัดโรคหัดได้อย่างเหมาะสม ห้องปฏิบัติการได้ก�าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

การท�างาน โดยมีเกณฑ์ท่ียอมรับได้ดังแสดงในตารางท่ี 3  และเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้

ตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ตรวจโรคหัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการท�างานของห้องปฏิบัติการและเกณฑ์ท่ียอมรับได้

รายการ ตัวชี้วัด/เกณฑ์ที่ยอมรับ หมายเหตุ

1.การตรวจยืนยันการติดเชื้อ
ไวรัสหัดด้วยการตรวจหา IgM 
ด้วยวิธี ELISA

สามารถรายงานผล ภายใน 
48 ชั่ ว โมง/ ไม ่น ้อยกว ่ า
ร ้อยละ 90

กรมควบคุมโรคเป็นผู ้จัดท�า 
ระบบการรายงานผล

2.การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ ์
ของไวรัสหัด

สามารถรายงานผล ภายใน 
1 เดือน/ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

วัตถุประสงค์การตรวจโรคหัดทางห้องปฏิบัติการ

 การตรวจโรคหัดทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการก�าจัดโรคหัด มีการด�าเนินการ

เพื่อสองวัตถุประสงค์ คือ

 1) การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัดด้วยการตรวจหา IgM ด้วยวิธี ELISA 

 2) การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ ์ของไวรัสหัด
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 ในการเก็บตัวอย ่างส ่งตรวจเพื่อตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ควรค�านึงถึง

วัตถุประสงค์การส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่าง ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่าง 

ซึ่งการตรวจหา IgM และการตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ ์จะใช้ชนิดตัวอย่าง ช่วงเวลาท่ีเก็บ

ตัวอย่างต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 ลักษณะอาการทางคลินิกและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

โรคหัดทางห้องปฏิบัติการ โดยความเข้มของสีจะสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ในการตรวจพบ

เชื้อไวรัสหัด หรือ แอนติบอดี ชนิด IgM ในตัวอย่าง
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แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจโรคหัดทางห้องปฏิบัติการ

 1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัด โดยวิธี ELISA IgM

  Serum : เจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ช่วง 4-30 วัน หลังพบผ่ืน โดยเจาะเลือด 

3-5 มล. ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง รอจนเลือดแข็งตัว ดูดเฉพาะ Serum (หากมีเคร่ืองมือพร้อม  

ให้ปั่นแยก Serum) เก็บใส่หลอดไร้เชื้อ ปิดจุกให้สนิท ปิดฉลาก ชื่อ-นามสกุล และวัน-เดือน-ปี 

ที่เก็บ

 2. การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ (Genotype) ไวรัสหัดที่แพร่กระจายภายใน

ประเทศ 

  2.1 Throat swab : เก็บช่วง 1-5 วันแรกหลังพบผื่น โดยใช้ swab ป้าย

ภายในบริเวณ posterior pharynx จุ ่มปลาย swab ใน viral transport media หักด้าม 

swab ทิ้งเพื่อปิดหลอดให้สนิท

  2.2 Nasal swab : เก็บช่วง 1-5 วันแรกหลังพบผ่ืน โดยใช้ swab สอดเข้า 

ในรูจมูกขนานกับ palate ท้ิงไว้ประมาณ 2-3 วินาทีค่อยๆ หมุน swab ออก จุ่มปลาย swab 

ใน viral transport media หักด้าม swab ทิ้ง เพื่อปิดหลอดให้สนิท

หมายเหตุ : 

 1. การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ ์สามารถใช้ตัวอย่างจาก throat swab หรือ  

  nasal swab เพียงอย่างเดียวได้

 2. สามารถใช้ Viral transport media  ที่ใช้กับไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก  โดยขอรับ

  ได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 3. โรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวังโรค รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเจาะเลือด หรือ

  เก็บ swab รวมทั้งค ่าจัดส ่งสิ่งส ่งตรวจ ส ่วนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

  หน่วยงานส่วนกลางจะเป็นผู ้รับผิดชอบ
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ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

 ใช้แบบสอบสวนโรคหัดเฉพาะรายของส�านักระบาดวิทยา (ME 1 form) หรือใช้

แบบฟอร์ม Line listing form (ME 2 form) ในกรณีที่มีตัวอย่างจ�านวนมาก โดยส่งส�าเนา

แบบสอบสวนโรคพร้อมกับตัวอย่าง

วิธีส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง 

 Serum :  แช่ในกระติกน�้าแข็งรีบน�าส่งห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถน�าส่ง

ห้องปฏิบัติการได้ทันที ควรเก็บรักษา serum ไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 oซ. และไม่ควรเก็บไว้นาน

เกิน 3 วัน          

 ในกรณีที่จ�าเป็นต้องเก็บนานเกินกว่า 3 วัน ให้เก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น และ

น�าส่งโดยเร็วที่สุด โดยแช่ในกระติกน�้าแข็งที่อุณหภูมิ 2-8 oซ. 

 Throat swab / Nasal swab : แช่ตัวอย่างในกระติกพร้อมน�้าแข็ง รีบน�าส่ง        

ห้องปฏิบัติการทันที หากไม่สามารถน�าส่งห้องปฏิบัติการได้ ควรเก็บรักษาตัวอย่างไว้ท่ี 2-8 oซ. 

และไม่ควรเก็บไว้นานเกิน  24 ชั่วโมง 

 หมายเหตุ: ทั้งนี้ควรติดต่อห้องปฏิบัติการก่อนส่งตัวอย่าง

การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

 1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัด รายงานผลเป็น  Positive / Negative / 

Equivocal พร้อมค่า OD. และค่า cut-off

        หมายเหตุ: กรณี ผลการทดสอบ เป็น Equivocal จะรายงานผลทางระบบ

ออนไลน์เป็น “Inconclusive” พร้อมกันน้ันห้องปฏิบัติการจะมีการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวซ�้า 

(duplicate) แล้วจึงสรุปผลการทดสอบท่ีตรงกันอย่างน้อย 2 ใน 3 และรายงานผลสรุป 

ซึ่งถือเป็นข้อสิ้นสุด (final) โดยจะรายงานผลเป็น 

          Positive / Negative / Inconclusive พร้อมค่า OD. และค่า cut-off
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 2. การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัด รายงานผลเป็นชื่อสายพันธุ์ (Genotype) /    

ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัสหัด

 

การส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์

 ลงบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์

ข้อควรระวัง

 1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัด ด้วยวิธี ELISA IgM

  • ตัวอย่าง hemolyse, มีไขมัน หรือมีการปนเปื้อน

 2. การตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ ์ (Genotype) ไวรัสหัด 

  • ตัวอย่างที่มีการปนเปื้อน หรือไม่ได้เก็บตามวิธีไร้เชื้อ

 3. ควรเก็บตัวอย่างในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
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ห้องปฏิบัติการส่งตรวจ

 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์

    ที่อยู ่ : 88/7 หมู่4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ : 02-5890022 ต่อ 99312, 98362 โทรสาร. : 02-5915449

     2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ชือ่ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ (ใหม่) ทีต่ัง้ศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์ โทรสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1 153 หมู่ที ่4 ต.บ้านควน 
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

075-213105 ถงึ 7  075-215675

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่2 54 ม.1 ถ.มิตรภาพอุดร-
ขอนแก่น ต.หนองไผ่ 
อ.เมือง จ.อดุรธาน ี41330

042-207364 ถงึ 6 042-207367

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่3 59/2 หมู่ 3 ถ. อบต.เสม็ด 
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20000 

038-455200, 
038-784006 ถงึ 7, 
038-455235, 
038-455379 

038-455165

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่4 136 หมู่ 4 ถ.เอกชยั 
ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม 75000   

034-720668 ถงึ 71 034-720540

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่5 ถนนราชสมีา-โชคชยั
กิโลเมตรที ่7.5  
ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง 

จ.นครราชสมีา 30000

044-346005 ถงึ 17 044-346018
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ช่ือศนูย์วทิยาศาสตร์ฯ (ใหม่) ทีต้ั่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โทรศพัท์ โทรสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่6 400/2 ถ.หน้าศนูย์ราชการ 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

043-240800 043-240845

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่7 82 ถ.คลงัอาวุธ ต.ขามใหญ่ 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
34000

045-312230 ถงึ 3 045-312230 ต่อ 104

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่8 2 หมู่ 4 ต.ท่าน�า้อ้อย 
อ.พยหุะครีี จ.นครสวรรค์ 
60130

056-267423, 
056-267428

056-267329

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่9 บรเิวณศนูย์ราชการต�าบล
หวัรอ หมู่ 5 ต.หวัรอ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055-247581 ถงึ 2 055-247581 ถึง 2 
ต่อ 121

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่10 191 หมู่ที ่8 ต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ 50180

053-112188 ถงึ 90 053-112194

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่11 102 ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สรุาษฎร์ธาน ี84100

077-355301 ถงึ 6 077-355300

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่12 616/1 หมู่ 2 ต.พะวง 
อ.เมือง จ.สงขลา 90100 

074-447024 ถงึ 8 074-333809

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่13 148 หมู ่3 ต.นางแล อ.เมอืง 
จ.เชยีงราย 57100

053-176225 ถงึ 6 053-176224

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่14 141 หมู่ 4 ต.ศรีสนุทร 
อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

076-352041 ถงึ 2 076-352044
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 โรคหดัเป็นโรคทีต่ดิต่อระหว่างคนสูค่นได้ง่ายมากซึง่พบได้ทกุประเทศทัว่โลก การป้องกนั 

และควบคุมโรคหัดที่ได้ผลดีท่ีสุด คือการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมายโดยการ

ให้วัคซีนหัด ความครอบคลุมวัคซีนโรคหัดในพื้นที่ที่จะท�าให้เกิด herd immunity มากพอที่จะ

หยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้ ต้องสูงอย่างน้อยประมาณ ร้อยละ 93-95 สม�่าเสมอทั่วทั้ง

พื้นที่ (homogeneous) จึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการติดตามให้วัคซีนแก่เด็กท้ังในระบบบริการปกติ  

และรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพ้ืนท่ีท่ีมีความครอบคลุมวัคซีนต�่า นอกจากนี้เมื่อเกิดการระบาดของ

โรคหัด เจ้าหน้าที่ควรต้องสามารถด�าเนินการให้วัคซีน เพื่อควบคุมการระบาดด้วยความรวดเร็ว

และครอบคลุม

แนวทางการตรวจสอบสภาพการด�าเนินงานและให้วัคซีนเพื่อการก�าจัดโรคหัด

 เพื่อให้มั่นใจว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในประเทศไทย มีภูมิคุ ้มกันต่อโรคหัด  

อยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและสามารถก�าจัดโรคหัดให้หมดไป 

จึงได้ก�าหนดแนวทางการตรวจสอบสภาพการด�าเนินงานและให้วัคซีนเพื่อการก�าจัดโรคหัด  

แบ่งเป็นระยะก่อนเกิดโรคและระยะที่มีการระบาด ดังนี้

แนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคหัด
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 ระยะก่อนเกิดโรค

 เป็นระยะเตรียมการเพื่อป้องกันไม่ให้โรคหัดเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี โดยการให้วัคซีนป้องกัน      

โรคหัดแก่เด็กในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ความครอบคลุมในระดับสูง ซ่ึงนับเป็นมาตรการพ้ืนฐาน           

ที่ส�าคัญที่สุดซึ่งจะท�าให้การก�าจัดโรคหัดส�าเร็จได้ ดังน้ันจ�าเป็นต้องเร่งรัดให้วัคซีนแก่เด็ก              

กลุ่มเป้าหมายตามก�าหนดปกติ (routine immunization) ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้    

วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) แก่กลุ่มเป้าหมายรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ   

9-12 เดือน และครั้งที่สองเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รวมทั้งเด็กที่อยู่ในเกณฑ ์

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่ได้เข้าเรียน) โดยมีเป้าหมายการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ        

ครบ 1 ปี ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95 รายต�าบล และในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 95 รายโรงเรียน ในระยะก่อนเกิดโรคเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบควร

ด�าเนินการ ดังนี้

 1. ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบและ 

ให้วัคซีนเพิ่มเติม

  การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมันในเด็กก่อนวัยเรียน 

(อายุต�่ากว่า 7 ปี) และเด็กนักเรียน (อายุมากกว่า 7 ปี) แล้วให้วัคซีนแก่เด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 

ดังกล่าวให้ครบถ้วนทุกคน นับเป็นความจ�าเป็นอย่างย่ิงในการป้องกันไม่ให้โรคหัดระบาดใน

พื้นที่ การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบสามารถ 

ด�าเนินการได้หลายกรณี ดังนี้

  1.1 ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ของเด็กอายุครบ  

1 ปี ในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ จากรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนรายไตรมาส  

หากพบเด็กยังไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ให้รีบติดตามให้ผู้ปกครองพาเด็กมารับวัคซีน 

MMR 1 ครั้ง โดยเร็ว

  1.2 ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กอายุต�่ากว่า 7 ปี ทุกคนในพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของเด็กในพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบหรือจากสมุดบันทึกสุขภาพของเด็กแล้วให้วัคซีน ดังนี้
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   1.2.1 ถ้าเดก็ยงัไม่ได้รบัวคัซนีหดัหรอืวคัซนี MMR หรอืได้รบัวคัซนีดงักล่าวก่อน

อายุ 9 เดือน หรือไม่แน่ใจว่าเด็กเคยได้รับวัคซีนนี้หรือไม่ ต้องให้วัคซีน 

MMR แก่เด็ก 1 คร้ัง และต้องให้วัคซีนนี้ซ�้าอีกครั้งเมื่อเด็กเข้าเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

   1.2.2 ถ้าเด็กได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR แล้ว 1 ครั้ง หลังอายุ 9 เดือน 

ไม่ต้องให้วัคซีน MMR จนกว่าเด็กจะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1

  1.3 ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเมื่อเริ่มปีการศึกษา จากทะเบียนการให้

วัคซีนในนักเรียนของสถานบริการหรือจากบัตรบันทึกสุขภาพประจ�าตัวนักเรียน (สศ. 3) แล้วให้

วัคซีน ดังนี้

   1.3.1 ถ้าเด็กไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ครั้งแรก หรือไม่แน่ใจว่า

ได้รับวัคซีนหรือไม่ และเด็กยังไม่ได้รับวัคซีน MMR เมื่อเข้าเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องให้วัคซีน MMR แก่เด็ก 1 ครั้ง

   1.3.2 ถ้าเด็กไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ครั้งแรก และยังไม่ได้รับ 

วัคซีน MMR หรือไม่แน่ใจ เมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องให้

วัคซีน MMR แก่เด็ก 1 ครั้ง

   1.3.3 ถ ้าเด็กไม ่ได ้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ครั้งแรก แต ่ได ้รับ 

วัคซีน MMR เมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 แล้ว ไม่ต้องให ้

วัคซีน MMR อีก

  1.4 ในกรณีที่สถานบริการไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย 

ตามข้อ 1.1-1.3 ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับอ�าเภอและจังหวัดวางแผนในการรณรงค์

ให้วัคซีน MMR แก่เด็กทุกคนในกลุ่มที่ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนได้ เช่น  

ให้วัคซนี MMR แก่เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ทกุคน ในกรณทีีไ่ม่มหีลักฐานการให้วัคซีน MMR  

ในเด็กกลุ่มดังกล่าวเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น
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 2. การให้วัคซีนเสริมในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง

  ในกรณีที่มีกลุ่มเสี่ยงอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและไม่สามารถตรวจสอบประวัติ 

การได้รับวัคซีนได้ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับอ�าเภอและจังหวัดวางแผนในการรณรงค์

ให้วัคซีน MMR แก่กลุ่มเสี่ยงทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงประวัติการได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR  

มาก่อน ส�าหรับเกณฑ์การพิจารณากลุ่มเสี่ยง ได้แก่

  2.1 เด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร การเดินทางเข้าไปในพ้ืนท่ีท�าได้ล�าบากไม่สะดวก 

ท�าให้การบริการให้วัคซีนท�าได้ไม่ครอบคลุม เช่น พื้นที่ที่เป็นเกาะหรือพื้นที่สูง

  2.2 เด็กด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กในชุมชนแออัด เด็กไร้สัญชาติ เด็กท่ีมีการ 

เคลื่อนย้ายติดตามไปกับผู้ใช้แรงงาน เช่น แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างท�าไร่ แรงงานประมง 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดตามให้วัคซีนได้ไม่ครบถ้วน

  2.3 เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ (พม่า ลาว เขมร ฯลฯ) ที่มักไม่ได้รับวัคซีน 

อย่างครบถ้วน

 

 ระยะที่มีการระบาด

 ในการพิจารณาให้วัคซีนเพ่ือควบคุมการระบาดจะต้องด�าเนินการโดยเร็ว เพราะผลการ

ป้องกนัควบคมุโรคจะลดลงเมือ่เกดิการระบาดนานเกนิกว่า 1 ระยะฟักตวั (8-12 วัน) อย่างไรก็ตาม 

ยงัไม่มข้ีอมลูแน่ชดัว่าประสทิธภิาพของการให้วคัซนีเพือ่ควบคมุโรคหดัในระหว่างทีม่กีารระบาดจะ

ลดลงมากน้อยเพียงใด เมื่อเกิดการระบาดต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลานาน ในทางปฏิบัติเมื่อพบว่ามี  

ผู้ป่วยสงสัยว่าเป็นโรคหัด (ตามค�าจ�ากัดความการเฝ้าระวังของส�านักระบาดวิทยา) 1 ราย ขอให้ 

เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการตรวจสอบประวตักิารได้รบัวคัซีนหดัหรอืวคัซนี MMR ของประชากรกลุม่เป้าหมาย 

เช่นเดยีวกบัในระยะก่อนเกดิโรค หากพบผูป่้วยสงสยัว่าเป็นโรคหดัตัง้แต่ 2 ราย ขึน้ไปภายใน 14 วัน  

ในหมู่บ้าน ชุมชน หรือในสถานที่มีบุคคลรวมกันเป็นจ�านวนมาก เช่น โรงงาน สถาบันการศึกษา 

ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น ขอให้ด�าเนินการควบคุมโรคตามแนวทางการให้วัคซีน ดังนี้

 1. การระบาดในเด็กก่อนวัยเรียน (อายุต�่ากว่า 7 ปี)

  1.1 ประเมินสภาพการด�าเนินงานป้องกันโรคหัดในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจาก 

ความครอบคลมุของการได้รบัวคัซนีหดัหรอืวคัซนี MMR ของเดก็ก่อนวยัเรยีนในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ
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   1.1.1 หากพบความครอบคลมุดงักล่าวมตีัง้แต่ร้อยละ 95 ขึน้ไป  ต้องรบีตดิตาม 

ให้วัคซีนเด็กเฉพาะรายที่ยังไม่ได้รับวัคซีน MMR ทันที

   1.1.2 หากประเมินแล้วพบว่าความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนหัดหรือ 

วัคซีน MMR ในเด็กก่อนวัยเรียนมีน้อยกว่าร้อยละ 95 หรือไม่สามารถประเมินความครอบคลุม 

หรือไม่แน่ใจสภาพการด�าเนินงานป้องกันโรคหัดในพื้นที่ ต้องรีบให้วัคซีน MMR 1 คร้ัง แก่เด็ก 

อายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปถึง 6 ปี ทุกคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านที่ผู้ป่วยถ่ายทอดโรค

  1.2 ระยะเวลาในการให้วัคซีนควรให้แล้วเสร็จภายในเวลา 72 ชั่วโมง หลังได้รับ

รายงานผู้ป่วยรายแรก

  1.3 ในเด็กเล็กอายุต�่ากว่า 9 เดือน ไม่แนะน�าให้ใช้วัคซีน MMR แต่แยกเลี้ยงเด็ก 

ไม่ให้คลุกคลีสัมผัสกับผู้ป่วย

 2. การระบาดในเด็กวัยเรียน

  เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้เร่ิมให้วัคซีนหัดครั้งที่สอง แก่นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2539 และได้เปลี่ยนเป็นวัคซีน MMR เมื่อ พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) 

นักเรียนที่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของวัคซีนหัดจะมีอายุประมาณ 22 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่าน

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจมีนักเรียนบางคนที่พลาดโอกาส 

การได้รบัวคัซนีในช่วงชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ดงันัน้หากมผีูป่้วยสงสยัว่าเป็นโรคหดัเกดิขึน้ในโรงเรยีน

ขอให้ด�าเนินการ ดังนี้

  2.1 ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน MMR เมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ของเด็กทุกคนในโรงเรียนที่พบผู้ป่วยทุกชั้นเรียน

   2.1.1 หากนักเรียนมีหลักฐานยืนยันว่าเคยได้รับวัคซีน ไม่ต้องให้วัคซีน MMR 

ในครั้งนี้

   2.1.2 หากนกัเรยีนไม่มหีลกัฐานยนืยนัว่าเคยได้รบัวคัซนี MMR หรอืไม่แน่ใจว่า

นักเรียนได้รับวัคซีน MMR ต้องให้วัคซีน MMR 1 ครั้ง

   ทั้งนี้ มีเด็กบางรายที่เคยได้รับวัคซีน MMR ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

คอื เมือ่อายรุะหว่าง 4-6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นช่วงทีร่่างกายสามารถสร้างภมูคิุม้กนัต่อโรคหดัได้ดเีท่ากบั
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ในช่วงอายุที่ได้รับเมื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หากมีหลักฐานยืนยันว่าได้รับวัคซีน MMR 

ระหว่างอายุ 4-6 ปี ก็ไม่ต้องให้วัคซีน MMR ในครั้งนี้

  2.2 ระยะเวลาในการให้วัคซีนควรให้แล้วเสร็จภายในเวลา 72 ชั่วโมง หลังได้รับ

รายงานผู้ป่วยรายแรก

 3. การระบาดในผู้ใหญ่

  ในช่วงหลัง พ.ศ. 2551 มีการระบาดของโรคหัดในผู้ใหญ่ที่อยู่รวมกันเป็นจ�านวนมาก

หลายครั้ง เช่น สถาบันการศึกษา สถานที่ท�างาน โรงงาน ค่ายทหาร หอพัก เรือนจ�า เป็นต้น  

ซึ่งการระบาดของโรคในผู้ใหญ่ลักษณะเช่นนี้ พบได้ในประเทศที่มีแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ที่มีการบริการครอบคลุมสูงมาเป็นเวลานาน โดยประชากรผู้ใหญ่ในกลุ่มอายุที่เกิดก่อนแผนงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและในช่วงต้นของแผนงานฯ ซึ่งในขณะนั้นความครอบคลุมของการได้รับ

วัคซีนยังไม่สูงมากนัก มีผู้ใหญ่จ�านวนหนึ่งที่ไม่ได้รับวัคซีนและก็ไม่เคยเป็นโรคหัดมาก่อนในวัยเด็ก 

จึงท�าให้เกิดการระบาดขึ้น

  ดงันัน้ หากเกดิการระบาดโรคหดัในผูใ้หญ่ ขอให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบว่ากลุม่อายทุีส่งสยั

ว่าป่วยเป็นโรคหัดอยู่ในกลุ่มใด โดยพิจารณาจากอัตราป่วย (attack rate) ของแต่ละกลุ่มอายุที่มี

การระบาดตาม “แบบประเมินอัตราป่วยเพื่อขอรับวัคซีน MMR ส�าหรับการควบคุมโรคในผู้ใหญ่” 

ตามแบบฟอร์มหน้า 48 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากลุ่มอายุที่ควรให้วัคซีน เพื่อการควบคุมโรค

โดยมีแนวทางการให้วัคซีน ดังนี้

  3.1 กรณีมีผู้ป่วยเกิดก่อน พ.ศ. 2533

   ผูป่้วยทีเ่กดิก่อน พ.ศ. 2533 เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัวคัซนีหดัครัง้ทีห่นึง่ เมือ่อาย ุ9-12 เดอืน 

กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ให้บริการวัคซีนหัดคร้ังท่ีสอง ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ในระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการแพร่กระจายของเชื้อหัดอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมักเคยเป็น

โรคหัดตั้งแต่วัยเด็ก จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคหัดของส�านักระบาดวิทยาพบว่าผู้ใหญ่ในกลุ่มนี ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูท้ีเ่กดิก่อน พ.ศ. 2520 มอีตัราป่วยต�า่มาก อย่างไรกต็ามกลุม่อายแุละขอบเขต

การให้วัคซีนเพื่อควบคุมโรคแก่บุคคลกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะ
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ข้อมูลอัตราป่วยของแต่ละกลุ่มอายุ หากอัตราป่วยในกลุ่มอายุใดเกินกว่าร้อยละ 2 ให้พิจารณา 

ฉีดวัคซีน MMR ในกลุ่มอายุดังกล่าว

   3.2 กรณีมีผู้ป่วยเกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2533

   3.2.1 เน่ืองจากเป็นกลุ ่มท่ีได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR เมื่อเข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้ว ดังน้ัน หากบุคคลกลุ่มน้ีสงสัยว่าป่วยเป็นโรคหัด จึงต้องตรวจสอบ

ประวัติการได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน เพื่อเป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้วัคซีน ดังนี้

    •  หากเคยได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR มาแล้ว ไม่ต ้องให้ 

วัคซีน MMR อีก

    •  หากไม่เคยได้รบัวคัซนีหดัหรอืวคัซนี MMR หรอืไม่ทราบหรอืไม่แน่ใจ 

ให้วัคซีน MMR 1 ครั้ง

    ทั้งนี้ มีบางรายที่เคยได้รับวัคซีน MMR ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 คือ เมื่ออายุระหว่าง 4-6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด 

ได้ดเีท่ากบัในช่วงอายทุีไ่ด้รบัเมือ่เข้าเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 หากมหีลกัฐานยนืยนัว่าได้รบัวคัซนี 

MMR ระหว่างอายุ 4-6 ปี ก็ไม่ต้องให้วัคซีน MMR ในครั้งนี้

   3.2.2 ระยะเวลาในการให้วัคซีนควรให้แล้วเสร็จภายในเวลา 72 ชั่วโมง  

หลังได้รับรายงานผู้ป่วยรายแรก

   3.2.3 ขอบเขตการให้วัคซีนขึ้นอยู่กับลักษณะทางระบาดวิทยา

   3.2.4 ห้ามให้วัคซีน MMR ในหญิงมีครรภ์ เมื่อจะให้ในหญิงวัยเจริญพันธุ ์

ต้องแจ้งให้ทราบว่าต้องคุมก�าเนิดเป็นเวลา 1 เดือน

หากการระบาดต่อเนื่องนานมากกว่า 2 เท่า ของระยะฟักตัวของโรค จะมีความเป็นไปได้

สูงว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดจะได้สัมผัสโรคหัดไปแล้ว การให้วัคซีน MMR 

อาจไม่มผีลต่อการควบคมุการระบาด ส�าหรบัพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดต่อเนือ่งเป็นเวลานานกว่า 

1 เดือน ขอให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการเช่นเดียวกับในระยะก่อนเกิดโรคทุกประการ
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 4. ข้อแนะน�าส�าหรับพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด

  เมื่อมีการระบาดของโรคหัดเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับอ�าเภอ

และจังหวัดควรแจ้งต�าบลหรืออ�าเภอใกล้เคียงที่ยังไม่มีการระบาด เพ่ือให้ด�าเนินการตรวจสอบ

ประวัติการได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ในเด็กอายุต�่ากว่า 7 ปี และเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป รวมทั้งค้นหากลุ่มที่มักพลาดโอกาสการได้รับวัคซีน เช่น เด็ก 

ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส เด็กในกลุ่มแรงงานต่างชาติ เป็นต้น แล้วด�าเนินการให้

วัคซีน MMR แก่เด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ตามที่ได้กล่าวไว้ในแนวทางการให้

วัคซีนระยะก่อนเกิดโรค

การเบิกวัคซีนและการกระจายวัคซีน MMR

 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถขอรับการสนันสนุนวัคซีน MMR จากส�านัก  

โรคติดต่อทั่วไป ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่ต้องการวัคซีนเพ่ือรณรงค์แก่เด็กกลุ่มอายุต�่ากว่า 7 ปี หรือในเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไม่ได้รับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ตามเกณฑ์  

ขอให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ระบุรายละเอียดในการขอเบิกวัคซีน ได้แก่ ชื่อหน่วยงาน 

ที่ขอเบิก เหตุผลการขอเบิกวัคซีน ระบุกลุ่มเป้าหมายและจ�านวนกลุ่มเป้าหมายในการให้วัคซีน 

วันที่ต้องการได้รับวัคซีน และวันที่จะด�าเนินการให้วัคซีนในพื้นท่ี โดยให้เหตุผลว่าเป็นการขอเบิก

วัคซีน MMR เพื่อการรณรงค์ในกลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

 2. กรณีที่ต้องการวัคซีนเพ่ือควบคุมการระบาด หรือรณรงค์ให้วัคซีนเสริมแก่กลุ่ม 

เป้าหมายที่ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ขอให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ระบุรายละเอียดในการขอเบิกวัคซีน ได้แก่ ชื่อหน่วยงานที่ขอเบิก เหตุผลการขอเบิกวัคซีน ระบุ 

กลุ่มเป้าหมายและจ�านวนกลุ่มเป้าหมายในการให้วัคซีน วันที่ต้องการได้รับวัคซีน และวันที่ 

จะด�าเนินการให้วัคซีนในพื้นที่ โดยให้เหตุผลในการขอเบิกวัคซีนว่า เป็นการให้วัคซีน MMR 

เพื่อควบคุมการระบาดหรือ เพ่ือรณรงค์ให้วัคซีนเสริมในกรณีที่สถานบริการไม่มีข้อมูลการ 
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ได้รับวัคซีน MMR ของกลุ่มเป้าหมายหรือกรณีมีกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหัด ทั้งสองกรณี  

ให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหนังสือแจ้งขอเบิกวัคซีน MMR ไปยังส�านักโรคติดต่อทั่วไป  
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