
โรคหัด 

Measles 

วิรัตน  แสนสขุ 
มาลีรัตน  สวยสอาด 

 
ลักษณะโรค : เปนโรคที่เกิดจากไวรัสที่สามารถติดตอกันไดงายมาก ซ่ึงจะมีอาการนํา ไข 

ตาแดงเปนหวัด ไอ และมี Koplik’s spot บนเยื่อบุในปาก จากนั้นจะมีผ่ืน แดง ปรากฏใหเห็นใน
วันที่ 3-7โดยเริ่มจากที่บริเวณใบหนา แลวลามลงมาทั่วตัวไดนาน 4-7 วัน และบางครั้งมีการหลุด
ลอกของผิวหนังได ลักษณะเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ําพบไดเสมอ ๆ อาการจะรุนแรงในเด็กทารกและ 
ผูใหญมากกวาในเด็กทั่วไป อาการแทรกซอนที่เกิดขึ้นมักเปนผลมาจากการติดเชื้อไวรัส หรือ
แบคทีเรียอ่ืนรวมดวย ที่พบไดบอย คือ ชองหูสวนกลางอักเสบ ปอดบวม อุจจาระรวง สมองอักเสบ 
ในประเทศที่พัฒนาแลว ผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคหัดที่ไมมีอาการแทรกซอนพบไดนอยมาก 
ผูเสียชีวิตสวนใหญเปนในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป จากโรคปอดบวมสวนสมองอักเสบพบไดบาง โรคหดั
เปนโรคที่มีอาการรุนแรงมากในเด็กเล็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซ่ึงมักพบรวมกับอาการผื่น
เลือดออก โรคลําไสที่ทําใหสูญเสียโปรตีน อาการปากเจ็บ อาการขาดน้ํา อุจจาระรวง ตาบอด และ
การติดเชื้ออยางรุนแรงที่ผิวหนัง มีอัตราปวย-ตายประมาณรอยละ 5-10 หรือมากกวา ไดมีการ
รายงานอัตราตายจากโรคหัดวา ในเด็กที่เร่ิมมีภาวะทุพโภชนาการ ไวรัสหัดจะกระตุนใหเกิด acute 
kwashiorkor และการขาด วิตามินเอ ซ่ึงจะทําใหตาบอดไดในที่สุด ในบางกรณีอาจพบ Subacute 
sclerosing panencephalitis (SSPE) ได แตนอยมาก (ประมาณ 1 ตอแสน) ซ่ึงพบวารายที่วินิจฉัยเปน 
SSPE เกินกวาครึ่งเคยปวยเปน โรคหัดในชวง 2 ขวบปแรก 

 
เชื้อกอโรค : เกิดจาก measles virus ใน Genus Morbillivirus, Family Paramyxoviridae 
 
การเกิดโรค : ในระยะกอนที่มีการใชวัคซนีปองกันโรคหัดกนัอยางกวางขวางนั้น โรคหัด

เปนโรคที่พบไดบอยมากในเด็กเล็ก ๆ ประมาณวารอยละ 90 ของคนทั่วไปที่มีอายไุมเกิน 20 ป เคย
ติดเชื้อนี้มาแลวกอนอายุ 20 ป มีนอยคนทีไ่มเคยเปนโรคนี้เลยตลอดชวงชีวิต หดัเปนโรคประจําถ่ิน
ในชุมชนเมืองที่มีผูคนอยูกันอยางหนาแนน และมักเกิดการระบาดปเวนป ในชุมชนขนาดเล็กๆ การ
ระบาดมีแนวโนมที่จะกระจายไปอยางกวางขวางและรุนแรง ในกรณีที่มกีารระบาดนาน ๆ คร้ัง เชน 
บริเวณขัว้โลกและเกาะบางแหง การระบาดของโรคมักเกิดขึ้นในกลุมชนที่มีจํานวนมากและมีอัตรา
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ปวยตายสูง ในประเทศทีแ่ผนงาน สรางเสริมภูมิคุมกนัโรคมีประสิทธิภาพ เชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คานาดา และประเทศอื่น ๆ การเกิด โรคหดัไดลดลงประมาณรอยละ 99 ผูปวยมักพบ
ในชวงอายุที่สูงขึ้น ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา อัตราปวยของประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นและอายุที่พบไดแกเดก็อายุต่ํากวา 15 เดือน (ตารางการใหวัคซีนแนะนําใหฉีดเด็กอายุ 15 
เดือน) ในเดก็เล็กที่ไมเคยไดรับวัคซีนและอยูในเมืองชัน้ใน การระบาดของโรคหัดยังคงพบไดใน
กลุมเด็กนกัเรยีนที่ไดวัคซีนครั้งเดียวและวคัซีนไมสามารถกระตุน ภูมคิุมกันได หรือแมกระทั่งได
วัคซีนสองครั้งแลวก็ตาม 

 
แหลงรังโรค : คน 
 
วิธีการแพรเชื้อ : ติดตอทางตรงจากการหายใจเอาละอองของเชื้อโรคที่มีอยูในน้ํามูก น้ําลาย 

ไอ จาม ของผูปวย หรือติดตอโดยทางออมจากการใชเครื่องใชตางๆ ที่เปอนเชื้อของผูปวย โรคหัด
เปนโรคที่ติดตอ กันไดงายมากที่สุดโรคหนึ่ง หากในชุมชนมีระดับภูมิคุมกันตอโรคหัด (herd 
immunity) สูงกวารอยละ 94 ก็อาจปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายของโรคได 

 
ระยะฟกตัว : หลังจากไดรับเชื้อแลวประมาณ 10 วัน (ระหวาง7-18 วัน) จึงจะเริ่มมีอาการ

ไข ถานับจากวันไดรับเชื้อจนกระทั่งผ่ืนขึ้นจะใชเวลาประมาณ 14 วัน การให อีมูนโนโกโบลิน 
หลังเริ่มไดรับ เชื้อเกินกวา 3 วัน จะทําใหระยะฟกตัวของโรคนานมากขึ้น 21 วัน และจะไมชวยใน
การปองกันแต อยางใด 

 
ระยะติดตอของโรค : เร่ิมติดตอตั้งแตมีอาการไขไปจนถึง 4 วันหลังจากที่ผ่ืนเกิดขึ้น 

หลังจากผื่นขึ้นได 2 วัน โอกาสการติดตอไปยังผูอ่ืนจะนอยลง และไมพบวาไวรัสที่อยูในวัคซีนจะ
ทําใหติดตอแพรโรคได  8  ความไวและความตานทานตอการรับเชื้อ : ในผูที่ไมเคยเปนโรคหัดหรือ
ผูที่ไมมีระดับภูมิคุมกันของ โรคหัดไมเพียงพอ จะเสี่ยงตอการติดโรคทุกคน เมื่อเปนโรคนี้แลวจะมี
ภูมิคุมกันอยูไดตลอดชีวิต ทารกที่คลอดจากมารดาที่เคยปวยเปนหัดมากอน จะมีภูมิคุมกันตอโรคนี้
ไดนานประมาณ 6 - 9 เดือน ขึ้นกับระดับภูมิคุมกันของแมที่ผานมายังทารกในขณะตั้งครรภและ
อัตราการลดลงของ antibody ระดับภูมิคุมกันจากแมจะขัดขวางการสรางระดับภูมิคุมกันที่ไดรับจาก
วัคซีน การใหวัคซีนในเด็กอายุ 15 เดือน จะสรางระดับภูมิคุมกันไดรอยละ 95-98 การไดรับวัคซีน
ซํ้าจะชวยสรางภูมิตานทานโรคไดถึงรอยละ 99 
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วิธีการควบคุมโรค 
มาตรการปองกัน 
1. ใหวัคซีนหัดที่เปนชนิดเชื้อเปนที่ทําใหออนฤทธิ์ลงแลว แกเด็กที่เสี่ยงตอการเกิดโรคทุกคน 
ยกเวนในบางราย วัคซีนหัดที่ใหอาจอยูในรูปของวัคซีนรวมปองกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน 
(MMR) ซ่ึงสามารถใหรวมกับวัคซีนชนิดอื่นในเวลาเดียวกันไดเพียงครั้งเดียว สามารถทําใหเกิด
ภูมิคุมกันในผูที่ฉีดไดเกินกวารอยละ 95 และอาจมีภูมิคุมกันไดตลอดชีวิต ในรายที่ไมตอบสนองตอ
วัคซีน ประมาณรอยละ 5-15 จะมีอาการไมสบาย ไขสูง (39.4oC) อาการเหลานี้จะเกิดขึ้นราววันที่ 5 
- 12 หลังจากไดรับวัคซีน เปนอยูนาน 1 - 2 วัน แตอาการมักไมรุนแรง อาการหวัด ผ่ืน ไอ และ 
Koplik’s spot อาจจะเกิดขึ้นได อาการไขสูงแลวชักพบได ไมบอยนัก โดยไมมีการเจ็บปวยหรือ
ผลกระทบดานสุขภาพเหลืออยู ซ่ึงจะพบในเด็กที่มีประวัติเคยชักมากอน หรือในครอบครัวที่เคยมี
ประวัติดังกลาว สวนอาการทางสมอง (encephalitis และ encepholopathy) หลังฉีดวัคซีนหัด เคยมี
รายงานวาพบประมาณ 1:330,000 โดส 

ในการระบาดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อายุผูปวยอยูระหวาง 5-19 ป พบวา มากกวา
คร่ึงหนึ่งของผูปวย มีประวัติเคยไดรับวัคซีนหัดมากอนแลว ซ่ึงมีสาเหตุใหญมาจากการที่รางกาย 
เด็กไมสรางแอนติบอดีตอวัคซีนที่ให (primary vaccine failure) มากกวาจะเนื่องจากการที่ แอนติ
บอดี้ ตอ เชื้อหัด มีระดับลดลงจนไมอาจคุมกันไดเมื่ออายุมากขึ้น (Waning immunity) ดังนั้น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดกําหนดตารางการใหวัคซีนหัด 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่อเด็กอายุตั้งแต 15 
เดือนขึ้นไป คร้ังที่สองเมื่อเด็กอายุ 4-6 ป หรือเมื่อเร่ิมเขาโรงเรียน ในบางทองที่อาจใหเมื่อเร่ิมเขา
เรียนในชั้นมัธยมตน โดยมีวัตถุประสงค ที่จะลดจํานวนเด็กที่มี primary vaccine failure วัคซีนหัดที่
ใหควรเปนวัคซีนรวม MMR กําหนดตาราง การใหวัคซีนหัดนี้ อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ 
เชน ประเทศคานาดากําหนดใหวัคซีนหัดครั้งเดียว เมื่อเด็กมี่อายุครบ 1 ป 
สําหรับทองที่ที่ในระยะ 5 ปที่ผานมา มีผูปวยตั้งแต 5 รายขึ้นไปตอป ในเด็กกอนวัยเรียนหรือใน
ทองที่ที่มีการระบาดของโรคหัดในเด็กกอนวัยเรียนที่ไมเคยไดรับการฉีดวัคซีน แนะนําใหใชวัคซีน
รวม MMR คร้ังแรกเมื่อเด็กอายุ 12 เดือน ถาเปนการระบาดในชุมชนเปนวงกวาง แนะนําใหวัคซีน
หัดชนิดเดี่ยว (monovalent measles vaccine) ในเด็กอายุ 6-9 เดือน และใหวัคซีนรวม MMR คร้ัง
แรกใหเมื่อเด็กอายุ 15 เดือน และครั้งที่สองเมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียน 
การศึกษาในประเทศแอฟริกา และประเทศละตินอเมริกา พบวา อายุที่เหมาะสมในการ ใหวัคซีนใน
ประเทศกําลังพัฒนาขึ้นอยูกับระดับแอนติบอดีที่คงอยูจากแมไปยังลูก ซ่ึงมักอยูในระยะ 9-10 เดือน 
โดยการใหวัคซีนนี้ ควรใหในเด็กที่ไมเคยรับวัคซีนหัดมากอนในชวงอายุตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป 
ยกเวนในราย ที่มีขอหามใชวัคซีนดังกลาว การใหวัคซีนที่กระตุนภูมิคุมกันไดมาก เชน Edmonston 
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Zagreb strain องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชในเด็กอายุ 6 เดือน ในพื้นที่ที่มีอัตราปวย และอัตรา
ตายดวยโรคหัดอยาง ชัดเจนในเด็กเล็กอายุนอยกวา 9 เดือน 
 

ขอควรพิจารณาในการใชวัคซีน 
1)  การขนสงและการเก็บวัคซีน : การใหวัคซีนจะไมสามารถสรางภูมิคุมกันตอโรค โรค

หัดได ถาวัคซีนนั้นมีการเก็บรักษาอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม กอนผสมวัคซีน วัคซีนหัดที่เปนผงแหง
จะคอน ขางคงตัว หากเก็บวัคซีนดังกลาวอยูในตูเย็นที่มีอุณหภูมิระหวาง 2-8 องศาเซลเซียส ซ่ึง
วัคซีนจะคงคุณภาพดี และปลอดภัยไปไดนานถึง 1 ป หรือมากกวา สําหรับวัคซีนที่ผสมแลวควร
เก็บในตูเย็นและเก็บใหพนแสง มิฉะนั้นจะทําใหไวรัสในวัคซีนถูกทําลาย วัคซีนหัดที่ผสมแลวนาน
เกิน 8 ช่ัวโมง ควรทิ้งไป ไมควรใชฉีดให กับเด็กอีก 

2)  การฉีดวัคซีนซ้ํา : ในประเทศสหรัฐอเมริกา การใหวัคซีนตามปกตินอกจากจะใหวัคซีน
ซํ้าในเด็กเมื่อเร่ิมเขาโรงเรียนแลว การใหวัคซีนซ้ํายังใหในกรณีที่เร่ิมเขาเรียนตอในสถาบัน หรือเร่ิม
เขาทํางาน ในแผนกที่เกี่ยวของกับการใหบริการในโรงพยาบาล ยกเวนในกรณีที่มีหลักฐานแนชัด 
ยืนยันวาเคยเปนโรคหัดหรือไดรับวัคซีนหัด 2 ครั้งแรก ในผูที่เคยไดรับวัคซีนหัดชนิดเชื้อตาย
เมื่อกอนป ค.ศ.1968 การใหวัคซีนซ้ําอาจทําใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงได เชน บวมแดงบริเวณที่ฉีด 
ตอมน้ําเหลืองอักเสบ และไข แตจะสามารถปองกันการเกิดโรคหัดชนิด atypical ได 

3)  ขอหามใช สําหรับวัคซีนหัดชนิดเชื้อเปน : ไมควรใหวัคซีนชนิดนี้ในหญิงมีครรภ หลัง
การฉีดวัคซีนหัด ควรเวนระยะการมีบุตรประมาณ 2 เดือน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ
ทารกได 

- ผูปวยที่มีโรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือโรคที่ระบบภูมิคุมกันถูกกด เชน โรคมะเร็งเม็ด
เลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง หรือมะเร็งที่มีการแพรกระจายทั่วไป ตลอดจนผูไดรับยากด 
ภูมิคุมกัน เชน คอติโค สเตอรอยด ฉายรังสีรักษา หรือยาประเภท antimetabolites เปนตน ยกเวนผูที่
ติดเชื้อ HIV หรือผูที่มอีาการของโรคเอดส เพราะในบุคคลเหลานี้ หากติดเชื้อไวรัสหัดแลวจะทําให
มีอาการรุนแรงมาก ถาไมไดรับการฉีดวัคซีน 

- ในผูที่มีไขสูงหรือมีอาการไมสบายมากควรรอใหหายปวยจึงจะใหวัคซีน สําหรับในผูที่มี
อาการปวยไมมาก เชน ทองเสีย หรือเปนหวัด ไมมีขอหามในการฉีดวัคซีนหัดแตประการใด 

- ไมควรใหวัคซีนหัดในผูที่มีประวัติแพการรับประทานไข 
- ควรใหวัคซีนกอนที่จะรับเลือดหรืออิมมูโนโกลโบลิน เปนเวลา 14 วัน หรืออาจเลื่อนการ

ฉีดวัคซีนออกไปอยางนอย 3 เดือน 
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2. เจาหนาที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรใหสุขศึกษาประชาสัมพันธใหกลุมที่เสี่ยง ตอการเกดิ
โรค เชน เด็กทารก เด็กโต วัยรุน และผูใหญที่เกิดในป ค.ศ.1957 หรือหลังจากนั้น สําหรับผูที่ไม
สามารถฉีดวัคซีนหัดชนิดเชื้อเปนได และผูที่สัมผัสกับผูที่เปนโรคหัดภายในครอบครัว หรือใน
สถานดูแลหรือสงเคราะหเกินกวา 72 ช่ัวโมง สามารถปองกันการเกิดโรคนี้ไดดวยการฉีด 
immunoglobulin ภายใน 6 วันหลังการสัมผัสผูปวย 

3. การใชหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการฉีดวัคซีนหัด เพื่อเขาเรียนในที่ตางๆ ตั้งแตศูนย เล้ียง
เด็กกลางวันไปจนถึงวิทยาลัย เปนวิธีการที่สําคัญและไดผลในการควบคุมการระบาด ของโรคหัด
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และบางพื้นที่ในประเทศคานาดา ทั้งนี้ เนื่องจากยังคงพบการระบาดของ 
โรคในโรงเรียน แมวาความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนหัดในโรงเรียนมีสูงเกินกวารอยละ 95  
ก็ตาม 

 
ข. การควบคุมผูปวย ผูสัมผัส และสิ่งแวดลอม 

1. รายงานไปยังผูบริหารแตละระดับ การรายงานผูปวยโดยเร็วจะชวยใหการ ควบคุมการ
ระบาดไดรับผลดี 

2. การแยกผูปวย ในทางปฏิบัติในชุมชน ควรใหเด็กปวยหยุดโรงเรียนอยางนอย 4 วัน
หลังจากปรากฏวามีผ่ืนขึ้น ในโรงพยาบาลควรแยกผูปวยเมื่อผูปวยเร่ิมมีอาการหวัดจนถึงวันที่ส่ี
หลังจาก ผ่ืนขึ้นตามลําตัว 

3. การทําลายเชื้อ : ไมจําเปน 
4. การกักกัน : ในทางปฏิบัติมักเปนสิ่งที่ทําไดยาก แตถาหากปฏิบัติไดก็ จะสามารถควบคมุ

การระบาดของโรคได ในสถานที่ตาง ๆ เชน หอผูปวยหรือหอพัก ควรแยกเด็กโดยเฉพาะ ในเด็ก
ทารก ควรจัดใหอยูแยกตางหากจากผูปวย 

5. การใหวัคซีนในผูสัมผัส 
 - การใหวัคซีนชนิดเชื้อเปนภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจากสัมผัสกับผูปวย จะสามารถปองกัน

โรคได 
  - สําหรับผูมีภาวะภูมิคุมกันบกพรองควรใหในผูสัมผัสกับผูปวยภายใน 6 วัน หรือใหกับผู

สัมผัสที่เสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอนจากการเปนหัดไดงาย เชน ในผูสัมผัสที่มีอายุต่ํากวา 1 ป หรือ
ผูที่ไมสามารถฉีดวัคซีนหัดไดเนื่องจากมีขอหาม ขนาดของ immunoglobulin 0.25 มล/กกและใน
ขนาด สูงสุดไมเกิน 15 มล.</p>  
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สําหรับผูมีภาวะภูมิคุมกันบกพรองใหในขนาด 0.5 มล/กก และขนาดสูงสุดไมเกิน 15 มล. และควร
ใหวัคซีนหัดเชื้อเปนภายหลังจากให IG แลวเปนเวลา 3 เดือน ในผูที่ไมมีขอหามของการใหวัคซีน
ดังกลาว 

6. การสอบสวนผูสัมผัสและแหลงการติดเชื้อ การคนหาและใหภูมิคุมกันแก ผูสัมผัสที่
เสี่ยงตอการติดเชื้อ จะชวยจํากัดการแพรกระจายของโรค 

7. การรักษาเฉพาะ : ไมมี 
 

ค. มาตรการเมื่อเกิดการระบาด 
1. รายงานผูสงสัยวาปวยดวยโรคหัดทันที และใหวัคซีนอยางเหมาะสมแกผูที่เสี่ยง ตอการ

ติดเชื้อทุกคนเพื่อที่จะจํากัดการแพรระบาดของโรค การระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พบใน 
ศูนยรับเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงเรียน และสถานศึกษา ทุกคนที่ไมเคยไดรับวัคซีนหัดชนิดเชื้อเปน 
ครบ 2 คร้ัง หางกันมาอยางนอย 1 เดือน จะตองไดรับวัคซีน ยกเวนในรายที่เคยมีประวัติวาเปนหัด 
ทั้งนี้ จากการวินิจฉัยของแพทย หรือมีหลักฐานทางหองปฏิบัติการวามีภูมิคุมกัน 

2. หากมีการระบาดในสถาบัน ควรใหวัคซีนหรือ IG ในผูที่เขาใหมทุกคน 
3. ในประเทศที่กําลังพัฒนา อัตราปวยตายดวยโรคหัดมีคอนขางมาก หากมีวัคซีนใชอยาง

เพียงพอ  การใหวัคซีนทันทีที่ เ ร่ิมมีการระบาดของโรค  จะเปนสิ่งสําคัญในการจํากัดการ 
แพรกระจายของโรค หากวัคซีนมีจํากัด ควรเลือกใหกลุมที่เปนเด็กเล็ก เนื่องจากจะเปนกลุมที่เสี่ยง
ตอการ เกิดโรคมากที่สุด 

 
ง. สัญญาณภัยท่ีควรระวัง : หากมีการแพรกระจายของโรคหัดในกลุมผูอพยพ ซ่ึงมีสัดสวน ของ 
ผูที่เสี่ยงตอการเกิดโรคสูง จะกอใหเกิดการเจ็บปวยลมตายไดมาก 
 
จ. มาตรการควบคุมโรคระหวางประเทศ : ไมมี 
 

 
 
 
 

เอกสารมาจาก Intranet –กรมควบคุมโรค 
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