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สํานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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1. โครงการกําจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ
ความเปนมา
โครงการกําจัดโรคหัด (Measles Elimination) ริเริ่มครั้งแรกในทวีปอเมริกาตั้งแต พ.ศ.2537
จนประสบความสําเร็จใน พ.ศ.2545 โดยสามารถลดจํานวนผูปว ยโรคหัดใหนอยลงกวารอยละ 99 คือ
จากจํานวนผูป วยประมาณ 250,000 รายตอปทวั่ ทัง้ ภูมิภาคใน พ.ศ.2533 คงเหลือเพียง 105 รายใน
พ.ศ.2546 ซึ่งเปนการนําเชื้อเขามาจากตางประเทศ (Import-related measles) ทั้งสิ้น
จากความสําเร็จของการกําจัดโรคหัดในทวีปอเมริกา ทําใหภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกเห็นความเปนไป
ไดของการกําจัดโรคหัด และกําหนดปเปาหมายที่จะการกําจัดโรคหัดใหสําเร็จรวมกัน โดยภูมิภาคเมดิเตอร
เรเนียนตะวันออก (Eastern Mediterranean region) และภูมิภาคยุโรป (European region)
ตั้งเปาหมายการกําจัดโรคหัดภายใน พ.ศ.2553 ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก (Western Pacific Region)
ตั้งเปาหมายภายใน พ.ศ.2555 ภูมิภาคแอฟริกาตั้งเปาหมายภายใน พ.ศ.2563 สวนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีไทยเปนหนึ่งใน 11 ประเทศสมาชิก ไดมีขอตกลงในการประชุมสมัชชาองคการ
อนามัยโลกครัง้ ที่ 63 ใน พ.ศ.2553 ใหตั้งเปาหมายการกําจัดโรคหัดใน พ.ศ.2563 การดําเนินการกําจัดโรคหัด
นอกทวีปอเมริกาอาจยังไมประสบผลสําเร็จ เทียบเทากับในทวีปอเมริกา แตไดมีความกาวหนาเปนอยาง
มาก การประเมินในป พ.ศ.2551 พบวาอัตราตายจากโรคหัดทั่วโลกลดลงถึงรอยละ 78 เมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลใน พ.ศ.2543 แมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเริ่มตนโครงการกําจัดโรคหัด
ลาชากวาในหลายภูมิภาค แตประเทศสมาชิกทุกประเทศไดมีแผนงานสรางเสริมภูมิคมุ กันโรคดวยวัคซีน
ปองกันโรคหัด และจัดระบบการเฝาระวังโรคเพื่อชี้เปาหมายกลุมเสี่ยง อยางตอเนื่องมาเปนเวลายาวนาน
ทําใหจํานวนผูป วยและผูเสียชีวิตจากโรคหัดลดลงตามลําดับ ในหลายประเทศ เชน สหภาพเมียนมาร
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไดทําการรณรงคใหวัคซีนปองกันโรคหัดทัว่ ประเทศ เพื่อเสริมความครอบคลุม
การไดรับวัคซีนในเด็กมาแลวระยะหนึง่ จึงไมยากทีท่ ั้งภูมิภาคจะเรงรัด การดําเนินงานใหสามารถกําจัด
โรคหัดลุลวงไปตามเปาหมายได
ประเทศไทยจึงควรไดริเริ่มดําเนินการกําจัดโรคหัดอยางจริงจัง
เพื่อใหลุลว งตามเปาหมายภายในป 2563 เชนกัน
คําจํากัดความ
“การกําจัดโรคหัด (Measles elimination)” หมายถึง การไมพบผูปวยโรคหัดที่ติดเชื้อ
ภายในประเทศ (Endemic measles case) ติดตอกันเปนระยะเวลานาน 12 เดือนขึ้นไป ภายใตระบบเฝา
ระวังโรคหัดทีม่ ีประสิทธิภาพ
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“การกวาดลางโรคหัด (Measles eradication)” หมายถึง การทีท่ ุกภูมิภาคทัว่ โลกประสบ
ความสําเร็จในการกําจัดโรคหัดรวมกัน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายของการโครงการกําจัดโรคหัด
ในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อ พ.ศ.2552 ไดมีขอเสนอแนะให
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายของโครงการดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ทั้งนี้ตัวชี้วัดและ
เปาหมายเหลานี้ อาจตองปรับเปลี่ยนไปตามขอเท็จจริงที่ไดจากประสบการณการดําเนินโครงการใน
อนาคต
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมายของการกําจัดโรคหัด
มาตรการ
ตัวชี้วัด
1. ความครอบคลุมของวัคซีน ความครอบคลุมของวัคซีนปองกัน
โรคหัดเข็มแรก ตาม EPI program
และเข็มที่สอง ตาม EPI program
หรือการรณรงคใหวัคซีนเสริม
(Supplementary immunization
activity: SIA)
2. ขนาดของเหตุการณการ จํานวนผูปว ยยืนยันในแตละ
ระบาด (outbreak size) เหตุการณการระบาด

เปาหมาย
ความครอบคลุมของวัคซีนปองกัน
โรคหัดเข็มแรก และ เข็มที่สอง
ตองไมนอยกวารอยละ 95 ใน
ระดับตําบล และระดับประเทศ

พบผูปวยยืนยันโรคหัดไมเกิน 10
รายตอหนึ่งการระบาด ในอยาง
นอยรอยละ 80 ของเหตุการณ
การระบาดทั้งหมด
3. อุบัติการณของโรคหัด
อุบัติการณโรคหัดตอประชากรลาน อุบัติการณโรคหัดนอยกวา 1 ตอ
คน
ประชากรลานคน ทัง้ นี้ไมนับรวม
ผูปวยนําเขาจากตางประเทศ
(imported case)
4. สายพันธุของไวรัสโรคหัดที่ จํานวนสายพันธุของไวรัสโรคหัดที่ ไมมีผูปวยยืนยันโรคหัดที่ตดิ เชื้อ
แพรกระจายภายในประเทศ แพรกระจายภายในประเทศ
จากไวรัสโรคหัดสายพันธุ
ภายในประเทศ เปนระยะเวลา
ติดตอกันไมต่ํากวา 12 เดือน
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สําหรับประเทศไทย ไดดําเนินการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีนปองกันโรคหัดแกเด็กอายุ
9 เดือนมาตัง้ แต พ.ศ. 2527 และใหวัคซีนปองกันโรคหัดแกเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อีกเปนเข็มที่สอง
ตั้งแต พ.ศ. 2539 ในปจจุบันความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนเฉลีย่ ทัว่ ประเทศสูงกวารอยละ 96 และ
91 ตามลําดับ อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีผปู ว ยโรคหัดรายงานผานระบบเฝาระวังโรคปละ 4,000 7,000 ราย และยังมีการระบาดของโรคหัดเปนระยะ ๆ เนือ่ งจากปญหาความครอบคลุมวัคซีนในเด็กยัง
ต่ําในบางพืน้ ที่ และมีกลุมวัยรุน วัยผูใหญตอนตน ซึ่งยังไมมีภูมิคุมกันตอโรคหัด เนื่องจากไมไดรับ
วัคซีนในวัยเด็ก แตหลบรอดการปวยดวยโรคหัดในชวงเวลาที่ผานมา มาอยูรวมกันในสถานศึกษา สถาบัน
ตางๆ หรือสถานประกอบการจํานวนมาก นอกจากนี้ระบบเฝาระวังโรคหัดของประเทศไทย ยังขาดผล
การตรวจยืนยันเชื้อกอโรคทางหองปฏิบัตกิ าร ทําใหการชี้เปาหมายกลุม เสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบ
เฝาระวังโรค ขาดความชัดเจนไปดวย
การดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายการกําจัดโรคหัดนั้น จําเปนตองกําหนดเปาหมายในระยะ 5 ป
แรก (2554-2558) ดังตอไปนี้
1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซีนหัดทั้งสองเข็ม ไมต่ํากวารอยละ 95 ใน
ทุกพื้นที่
2. จัดตั้งเครือขายการตรวจเชื้อหัดทางหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานทั่วประเทศ
3. เฝาระวังผูปวยโรคหัด โดยมีบริการตรวจยืนยันการติดเชื้อทางหองปฏิบัติการ ในผูปวย
สงสัยโรคหัด ไมต่ํากวารอยละ 80 ในทุกพืน้ ที่
4. รณรงคใหวัคซีนปองกันโรคหัด หรือมาตรการเสริมอื่น เชน การบริการวัคซีนในประชากร
วัยทํางานเพื่อเพิ่มระดับความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในประชากรกลุมเสี่ยง
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2. ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัด
โรคหัดเปนโรคไขออกผื่น (Exanthematous fever) ที่พบบอยในเด็ก
สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Measles ซึ่งอยูใ นตระกูล Paramyxovirus ซึ่งเปน RNA ไวรัส ทีจ่ ะ
พบไดในจมูก และลําคอของผูปวย
การติดตอ โรคหัดติดตอโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกลชิด เชื้อไวรัสจะกระจายอยูใน
ละอองเสมหะ น้ํามูก น้าํ ลายของผูปวย และเขาสูรางกายโดยทางการหายใจ บางครั้งเชื้ออยูใน
อากาศ เมื่อหายใจเอาละอองที่ปนเปอนเชื้อไวรัส (air borne) ทําใหเปนโรคได ผูปวยหัดจะมีเชื้อ
ไวรัสในลําคอและแพรเชื้อไดในระยะจาก 1-2 วัน กอนที่จะเริ่มมีอาการ (3 ถึง 5 วัน กอนผื่นขึน้ ) ไปถึง
ระยะหลังผื่นขึน้ แลว 4 วัน
ระยะฟกตัวของโรค จากที่เริ่มสัมผัสโรคจนถึงมีอาการประมาณ 8-12 วัน เฉลี่ยจากวันที่
สัมผัสจนถึงมีผื่นเกิดขึ้นประมาณ 14 วัน
อาการและอาการแสดง
จะคลายคลึงกับอาการของหวัดธรรมดา คือ ไข (กอน) น้าํ มูกไหล มักจะไอแหงๆ
ตลอดเวลา ไมมีทางทราบเลยวาเด็กเปนหัดแลว จนเมือ่ อาการเพิม่ ขึ้นมีไขสงู ตาแดงก่าํ และแฉะ เวลา
โดนแสงจะแสบตา ระคายตา ทําตาหยี ไอและมีนา้ํ มูกมาก ปากและจมูกแดง เด็กอาจจะมีไขสูงประมาณ
3 – 4วัน จึงเริ่มมีผนื่ จากหลังหูลามไปยังหนาและรางกาย ลักษณะผืน่ นูนแดง maculo-papular ติดกัน
เปนปน ๆ โดยจะขึน้ ทีห่ นา บริเวณชิดขอบผม แลวแผกระจายไปตามลําตัว แขน ขา เมื่อผื่นแพรกระจาย
ไปทั่วตัว ซึ่งกินเวลาประมาณ 2-3 วัน ไขก็จะเริ่มลดลง ผืน่ ที่ระยะแรกมีสีแดงจะมีสีเขมขึ้น เปนสีแดง
คล้ํา หรือน้ําตาลแดง ซึ่งคงอยูนาน 5-6 วัน กวาจะจางหายไปหมด กินเวลาประมาณ 2 สัปดาห
บางครั้งจะพบผิวหนังลอกเปนขุย การตรวจในระยะ 1-2 วัน กอนผืน่ ขึน้ จะพบจุดขาวๆ เล็กๆ มีขอบสี
แดงๆ อยูในกระพุงแกม เรียกวา Koplik’s spots ซึ่งจะชวยใหวินจิ ฉัยโรคหัดไดกอนที่จะมีผนื่ ขึ้น
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เมื่อใดควรไปพบแพทย
ถาผืน่ ออกแลว 3-4วัน แตไขยังสูงอยู หรือวาไขลงวันเดียวแลวก็ขนึ้ อีก ไอมากและหอบ แสดงวา
ผิดปกติ อาจมีปอดบวมหรือหลอดลมอักเสบแทรกก็ได ตองรีบพาไปพบแพทยทันที
โรคแทรกซ อน พบได บ อย โดยเฉพาะเด็ กที่ มี ภาวะขาดอาหารหรื อภาวะทุ พโภชนาการ
(Malnutrition) อยูในชุมชนแออัด และในเด็กเล็ก โรคแทรกซอนที่พบบอย มีดังนี้
• ภาวะแทรกซอนทางระบบหายใจ อาจเกิดไดตั้งแต คออักเสบ หลอดลมอักเสบ จนถึงปอดบวม
• ภาวะแทรกซอนทางหู อาจเกิดหูชนั้ กลางอักเสบ
• ภาวะแทรกซอนทางตา จะมีเยื่อบุตาอักเสบ จนเปนแผลที่แกวตา corneal ulcer
โดยเฉพาะเด็กที่ขาดวิตามิน เอ
• ภาวะแทรกซอนทางเดินอาหาร มีการอักเสบของลําไสทาํ ใหถายเหลว
• ภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทสวนกลาง อาจพบสมองอักเสบ encephalitis ซึ่งเปน
ภาวะที่รุนแรงที่สุด ผูปวยจะมีไขสูง ปวดศีรษะ และซึมลง
การวินิจฉัยโรค
1. อาการทางคลินิก ลักษณะการเกิดผื่นในวันที่ 4 และการแพรกระจายของผื่นจากหนาไปยัง
แขนขา พบ Koplik’s spots
2. การตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจหา IgM antibody ตอ measles ดวยวิธี ELISA
ใหเจาะเลือดเพียงครัง้ เดียว ในชวง 4-30 วัน หลังผื่นขึน้ หรือตรวจแยกเชื้อไวรัสจาก throat swab หรือ
nasal swab โดยเก็บในชวง 1-5 วันหลังผื่นขึ้น แตการแยกเชื้อทําไดยาก ปจจุบนั แนะนําใหทําเฉพาะ
ในกรณีเกิดการระบาด
การรักษา
1) ใหการรักษาตามอาการ ถาไขสูงมากใหยาลดไขเปนครั้งคราว รวมกับการเช็ดตัว ใหยาแก
ไอที่เปนยาขับเสมหะไดเปนครั้งคราว
2) ไมจําเปนตองใหยาปฏิชีวนะ นอกจากรายที่มีโรคแทรกซอนเชน ปอดอักเสบ หูอักเสบ
3) ให อ าหารอ อ นที่ มี คุ ณ ค า ทางอาหารครบถ ว นให วิ ต ามิ น เสริ ม โดยเฉพาะวิ ต ามิ น เอ
องคการอนามัยโลกและ UNICEF แนะนําใหวิตามินเอแกเด็กที่เปนหัดทุกรายในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ
ของการขาดวิตามินเอสูง และอัตราปวยตายของโรคหัดเกิน 1% เนื่องจากผลของการศึกษาในประเทศ
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ดอยพัฒนาหลายแหง แสดงให เ ห็นว า การใหวิต ามิน เอเสริมแกเด็ ก ที่เ ป นหัดจะช วยลดอัต ราตาย
จากหัดลงได
การแยกผูปวย
แยกผูปวยที่สงสัยเปนหัดจนถึง 4 วัน หลังผื่นขึน้
การปองกัน
วิธีที่ดที ี่สุดคือใหวัคซีนปองกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูปวย ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข
ใหวัคซีนปองกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน โดยใหในรูปของวัคซีนรวมปองกันโรคหัด คาง
ทูม หัดเยอรมัน (MMR) และใหซ้ําอีกเปนครั้งที่สอง เมื่อเด็กเขาเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1
สําหรับผูท ี่สัมผัสโรคภายในระยะ 72 ชั่วโมง อาจพิจารณาใหวัคซีน MMR ทันที ซึง่ จะปองกัน
การเกิดโรคได
ถาสัมผัสโรคเกิน 72 ชั่วโมง แตไมเกิน 6 วัน อาจให Immunoglobulin (IG) เพื่อปองกัน
หรือทําใหความรุนแรงของโรคลดลง โดยให IG ฉีดเขากลามเนื้อตนแขน 0.25 มล./กก. ผูที่ควรพิจารณา
ให IG ไดแก เด็กเล็กอายุนอยกวา 1 ป ผูทมี่ ีภูมิคุมกันบกพรอง หญิงมีครรภ และ เด็กที่มีภาวะทุพ
โภชนาการ ซึง่ คนเหลานัน้ ถาเปนหัดแลวจะมีภาวะแทรกซอนสูง
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3. แนวทางการเฝาระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด
การเฝาระวังโรคเปนมาตรการสําคัญในการติดตามแนวโนมการเกิดโรค ชี้ใหเห็นกลุมประชากรที่เสี่ยง
ตอการเกิดโรค และตรวจจับการระบาดที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลา การเฝาระวังที่ดีตองมีความรวดเร็ว มีความ
ครอบคลุมการรายงานที่ดี และมีความถูกตอง ในปจจุบันการเฝาระวังโรคหัดในประเทศไทย เปนการรายงาน
โดยอาศัยอาการทางคลินิกเปนหลัก ดังนั้นความถูกตองในการวินิจฉัยโรคจึงยังไมสูงนัก แตเปนรายงานที่มีความ
รวดเร็วและครอบคลุม เนื่องจากเปนโรคที่กําหนดใหแตละพื้นที่ตองรายงานเรงดวนทุกสัปดาห
เมื่อประเทศไทยตัดสินใจเริ่มดําเนินการกําจัดโรคหัด การปรับเปลี่ยนการเฝาระวังใหมีความถูกตอง
มากขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนระบบใหสามารถรายงานรายละเอียดของผูปวยมากขึ้น โดยยังคงความครอบคลุม
และรวดเร็วไวจึงเปนความจําเปน เพื่อชวยใหเจาหนาที่ทราบเปาหมายกลุมเสี่ยงและเขาดําเนินการปองกัน
ควบคุมโรคไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ การปรับ เปลี่ย นที่สํา คัญ ในการเฝา ระวัง โรคหัด ในชว งแรกของการ
ดําเนิน การกําจัดโรคหัดนี้ ไดแก การกําหนดใหสงยืนยันการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการในผูปวยทุกราย และ
การรายงานผูปวยผานระบบฐานขอมูลกํา จัดโรคหัด นอกจากการนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑในการ
สอบสวนผูปวยเฉพาะราย และการสอบสวนการระบาดดวย
การกําจั ดโรคหั ดต องดํา เนิน งาน ควบคูไปกับระบบเฝ าระวังโรคที่มี ประสิท ธิภาพ เพื่อใหแนใจวา
มาตรการตางๆ สามารถทําไดตามตัวชี้วัดและเปาหมายจริง จึงไดกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินการเฝาระวังโรคหัด
ไวดวย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดระบบเฝาระวังโรคหัดตามโครงการกําจัดโรคหัด
ตัวชี้วัด
การดําเนินงานเฝาระวัง
1. อัตราการรายงานผูปวย
1.1. มีการรายงานผูปวยสงสัยโรคหัด ไมนอยกวา 2 รายตอประชากรแสน
คนตอป ในระดับประเทศ
1.2. มีรายงานผูป วยสงสัยโรคหัด ไมนอยกวา 1 รายตอประชากรแสนคนตอ
ป จากทุกอําเภอของประเทศ
2. การตรวจยืนยันทาง
มีการเก็บตัวอยางซีรั่มเพื่อสงตรวจ measles IgM ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
หองปฏิบัติการ
ผูปวยที่รายงานเขาสูระบบเฝาระวัง (ไมนับผูปวยสงสัยในการสอบสวน
เหตุการณการระบาด) และดําเนินการตรวจโดยหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองจากองคการอนามัยโลกและเครือขาย
3. การตรวจวิเคราะหสายพันธุ มีการเก็บสิง่ สงตรวจเพื่อวิเคราะหหาสายพันธุของไวรัสโรคหัด ไมนอยกวา
ไวรัสโรคหัด
รอยละ 80 ของเหตุการณการระบาด และดําเนินการตรวจโดยหองปฏิบัติการ
ที่ไดรับการรับรองจากองคการอนามัยโลก
4. การสอบสวนโรค
มีการสอบสวนโรคเฉพาะรายผูปวยสงสัยโรคหัด ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจาก
พบผูปวย ไมนอ ยกวารอยละ 80 ของผูปวย
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• นิยามและประเภทผูปวยสําหรับการเฝาระวังโรคหัดตามโครงการกําจัดโรค
รหัส ICD-10 ที่เกี่ยวของ
Measles
B05
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 (กลุม ICD-10 B06) ไมนับเปนผูปว ยโรคหัด

นิยามผูปวย
1. เกณฑทางคลินิก (Clinical Criteria)
มีไข > 38 ํC และมีผื่นนูนแดงขึ้นขณะยังมีไขพรอมทั้งมีอาการไอ (Cough) รวมกับอาการอืน่ ๆ อีกอยาง
นอยหนึง่ อาการ ดังตอไปนี้
• มีน้ํามูก (Coryza)
• เยื่อบุตาแดง (Conjunctivitis)
• ตรวจพบ Koplik's spot 1-2 วันกอนและหลังผื่นขึน
้
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2. เกณฑทางหองปฏิบัติการ (Laboratory Criteria) (รายละเอียดชวงเวลาที่เหมาะสมและวิธีการ
เก็บสิ่งสงตรวจในรูปที่ 1 หนา 18)
2.1.Serology test
Measles IgM ใหผลบวก
2.2.Viral isolation
เพาะเชื้อจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ โดยการทํา
• Throat swab culture หรือ
• Nasal swab culture
ประเภทผูปวย (Case Classification)
1. ผูปวยสงสัย (Suspected case) หมายถึงผูทมี่ ีอาการตามเกณฑทางคลินิก หรือ แพทยวนิ จิ ฉัยโรคหัด
2. ผูปวยเขาขาย (Probable case) หมายถึงผูท ี่มีอาการตามเกณฑทางคลินิก รวมกับมีขอมูลทาง
ระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผูป วยยืนยัน
3. ผูปวยยืนยัน (Confirmed case) หมายถึงผูที่มีอาการตามเกณฑทางคลินิก และ มีผลบวก
ตามเกณฑทางหองปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
นิยามผูสมั ผัสใกลชิด
ผูสัมผัสใกลชดิ ผูปวย หมายถึง
- ผูสัมผัสรวมบาน
- ผูรวมงาน หรือ รวมหองเรียน ที่ตองอยูในหองเดียวกันเปนประจํา
- ผูที่มีประวัติคลุกคลีใกลชิดกับผูปวย ในระยะ 7 วันกอนวันเริ่มปวยของผูปวย เชน แฟน เพื่อนสนิท
การรายงานผูปวยเขาระบบเฝาระวังตามโครงการกําจัดโรคหัด (Reporting criteria)
ใหรายงานตั้งแตผูปวยสงสัย พรอมทั้งเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารในผูปว ยสงสัยทุกราย
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• ชนิดและหลักเกณฑการสอบสวนโรค
การสอบสวนโรคเฉพาะรายมีวัตถุประสงคเพื่อหารายละเอียดของผูปวยรายนัน้ ๆ
และตรวจสอบความ
เปนไปไดที่จะมีการระบาดของโรคในชุมชน
สวนการสอบสวนการระบาดมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาผูปว ย
เพิ่มเติมในชุมชน ทําใหทราบขนาดความรุนแรง ลักษณะทางระบาดวิทยาของเหตุการณ และแหลงที่มาของ
โรคจากผูปวยรายแรกในชุมชน ซึง่ การสอบสวนโรคตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ควบคูไปกับการเก็บสิง่ สง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ เพือ่ ใหสามารถดําเนินการควบคุมการระบาดอยางมีประสิทธิภาพ
ชนิดของการสอบสวน
1. สอบสวนเฉพาะราย (Individual case investigation) ใหสอบสวนผูป วยสงสัยทุกรายที่เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลทั้งประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน พรอมทั้งเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยสงสัยทุก
ราย ไดแก Measles IgM
2. สอบสวนการระบาด (Outbreak Investigation) ในกรณีที่เกิดโรคเปนกลุมกอน ใหรีบทําการสอบสวน
การระบาดทันที เพื่อยืนยันเชื้อกอโรค และหาสาเหตุการระบาด ทั้งนี้อาจเก็บขอมูลผูปวยโดยใชแบบสอบสวน
โรคเฉพาะราย (ME1 form) หรือทะเบียนผูปวยในการสอบสวนเหตุการณการระบาดของโรคหัด (ME2 form) พรอม
ทั้งเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการในผูปวยสงสัย ไดแก Measles IgM ประมาณ 10 – 20 ตัวอยาง
ของจํานวนผูปวยสงสัยในเหตุการณการระบาดนั้นๆ และ สุมตัวอยาง Throat / Nasal swab จํานวนไมเกิน
5 ตัวอยางเพื่อสงตรวจ Genotype ของไวรัสโรคหัด ดวยวิธี PCR
เกณฑในการออกสอบสวนโรคในพื้นที่
1. ไดรับแจงเหตุการณการระบาด ทราบวามีผูปวยสงสัยโรคหัดเปนกลุม กอน
2. เมื่อสอบสวนผูปว ย Index case แลวพบวาผูสัมผัสใกลชิดมีอาการปวยสงสัยโรคหัดรวมดวย
3. ผูปวย Index case มีผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ Measles IgM ใหผลบวก
4. ผูปว ย Index case มาจากพื้นที่ที่ความครอบคลุมของวัคซีน Measles หรือ MMR ต่ํา ในกรณี
หนึ่งหรือทั้งสองกรณี ไดแก
- Measles หรือ MMR เข็มที่ 1 ต่ํากวารอยละ 95 ในเด็กอายุ 1 - 2 ป (นับจากวันเริ่มปวย
ของผูปวย index case) ในระดับตําบล
- MMR เข็มที่ 2 ต่ํากวารอยละ 95 ในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ในโรงเรียน
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z ขั้นตอนการรายงานผูปวย
1. ผูปวยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ผูปวยใน

ผูปวยนอก

เขาไดตามนิยามทางคลินิก /
แพทยวินิจฉัยโรคหัด

เขาไดตามนิยามทางคลินิก /
แพทยวินิจฉัยโรคหัด
แพทยสั่งใหเก็บตัวอยางสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ ทุกราย

พยาบาลประจําหอผูปวยแจงเจาหนาที่ระบาด
วิทยาของโรงพยาบาลทันที โดยไมตองรอการ
วินิจฉัยสุดทายเมื่อจําหนายผูปวยออกจาก
โรงพยาบาล

พยาบาลหนาหองตรวจแจงเจาหนาที่
ระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทันที

เจาหนาที่ลงรหัส ICD10 แยก OPD
card ผูปวยโรคหัด รวบรวมให
เจาหนาที่ระบาดวิทยา
เจาหนาที่ระบาดวิทยาดําเนินการสอบสวน
ผูปวยเฉพาะราย
พยาบาล / เจาหนาที่ Lab ดําเนินการเก็บ
ตัวอยางสงตรวจ ( ดูแนวทางการเก็บสิ่งสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ )

เจาหนาที่ระบาดวิทยาบันทึกขอมูลผูปวย รวมทั้งขอมูล
ตัวอยางสงตรวจลงในฐานขอมูลกําจัดโรคหัด
ที่ http://epid.moph.go.th

เจาหนาที่ระบาดวิทยาของโรงพยาบาล แจง งานระบาดวิทยา สสจ . พรอมทั้ง
ประสานการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
งานระบาดวิทยา สสจ . แจง สคร . พรอมทั้งประสานการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย / สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ดําเนินการตรวจทางหองปฏิบัติการ และบันทึกผลการ
ตรวจลงในฐานขอมูลกําจัดโรคหัด ที่ http://epid.moph.go.th
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2. เหตุการณการระบาดของโรคหัด
เจาหนาที่ระบาดวิทยาในพื้นที่เกิดโรคไดรับแจงเหตุการณ หรือ พบผูปวย Index case
เขาเกณฑในการออกสอบสวนโรคในพื้นที่
เจาหนาที่ระบาดวิทยาในพื้นที่ตรวจสอบยืนยัน
เหตุการณการระบาด

ออกสอบสวนโรคโดย SRRT อําเภอ / จังหวัด / เขต

/ สํานักระบาดวิทยา ตามแตกรณี
เก็บตัวอยางสงตรวจ(ดูแนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ) ไดแก ตัวอยาง

เก็บขอมูลผูปวยสงสัยในการระบาดโดยใชแบบ

เลือดสําหรับตรวจ measles IgM 10 – 20 ตัวอยาง และ Throat/ Nasal swab

สอบสวนผูปวยเฉพาะราย (ME 1 form) หรือ

สําหรับตรวจ Genotype ไมเกิน 5 ตัวอยาง

ทะเบียนผูปวย (ME 2 form)

ทีมสอบสวนโรค บันทึกขอมูลผูปวยลงใน
ฐานขอมูลกําจัดโรคหัด
ที่ http://epid.moph.go.th

ทีมสอบสวนโรค แจงงานระบาดวิทยา สสจ . พรอมทั้งประสานการสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
งานระบาดวิทยา สสจ . แจง สคร . พรอมทั้งประสานการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย / สถานบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ดําเนินการตรวจทางหองปฏิบัติการ และบันทึกผลการ
ตรวจลงในฐานขอมูลกําจัดโรคหัด ที่ http://epid.moph.go.th

หมายเหตุ

ขอมูลผูปวย
ขอมูลตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
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ME 1 form

แบบสอบสวนโรคเฉพาะรายผูปวยโรคหัดตามโครงการกําจัดโรคหัด
ID ______ (กําหนดโดยอัตโนมัติจาก running number ของฐานขอมูล )
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อ ........................................
2. นามสกุล .........................................
3. อายุ ......ป ......... เดือน (วัน/เดือน/ ปเกิด ..../...../.....)
4. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
5. เชื้อชาติ [ ] ไทย [ ] จีน /ฮองกง/ไตหวัน [ ] พมา [ ] มาเลเซีย [ ] กัมพูชา [ ] ลาว [ ] เวียดนาม [ ] อื่นๆ...........
6. อาชีพ
( ) เกษตร
( ) ขาราชการ
( ) รับจาง, กรรมกร
( ) คาขาย
( ) ประมง
( ) งานบาน ( ) นักเรียน
( ) ทหาร, ตํารวจ
( ) ครู
( ) อื่น ๆ
( ) ไมทราบอาชีพ
( ) เลี้ยงสัตว
( ) ในปกครอง
( ) นักบวช
( ) อาชีพพิเศษ ( ) บุคลากรสาธารณสุข
7. ที่อยูขณะเริ่มปวย ....................................................................................................................
8. สถานศึกษา / ที่ทาํ งาน ......................... ชั้น / ป / แผนกงาน.................หอง / คณะ.....................
ประวัติการเจ็บปวย
9. วันเริ่มมีไข __/__/____ (dd/mm/yyyy)
วันที่เริ่มมีผื่น __/__/____ (dd/mm/yyyy)
10. วันที่ทําการสอบสวน__/__/____ (dd/mm/yyyy)
11. วันที่รับการวินิจฉัยหัด __/__/____ (dd/mm/yyyy) โรงพยาบาล..................... จังหวัดของ รพ. .........................
12. ชนิดของผูปวย
[ ] ผูปวยนอก
[ ] ผูปวยใน [ ] ผูปวยคนหาไดในชุมชน
13. ผลการรักษา
[ ] หาย [ ] ตาย วันที่ตาย __/__/____ [ ] ยังรักษาอยู [ ] ไมทราบ
14. อาการ [ ] ไข [ ] ผื่น [ ] ไอ [ ] มีน้ํามูก [ ] ตาแดง / เยื่อบุตาอักเสบ [ ] ถายเหลว
[ ] ปอดอักเสบ [ ] หูน้ําหนวก [ ] อื่นๆ ระบุ ................................................
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยปองกัน
15. เคยไดรับวัคซีนปองกันโรคหัด หรือ หัด -หัดเยอรมัน -คางทูมจํานวน...…ครั้ง [ ] เคย 1 ครั้ง [ ] เคย 2 ครั้ง
ไดรับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ __/__/____ (dd/mm/yyyy พศ.)
ไดรับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ __/__/____
[ ] ไมเคย [ ] ไมทราบ / ไมแนใจ
16. [ ] มีประวัติเดินทางออกนอกประเทศในชวง 2 สัปดาหกอนวันเริ่มปวย ระบุประเทศ......................
17. [ ] มีประวัติสัมผัสผูปวยโรคหัด / ไขออกผื่น ในชวง 2 สัปดาหกอนวันเริ่มปวย
ระบุชื่อ ...................................... เกี่ยวของเปน ...........................ของผูปวยรายนี้
ผูสัมผัส
18. รวมบาน จํานวน..................... คน
มีอาการปวยสงสัยโรคหัด .................. คน
มีอาการปวยสงสัยโรคหัด .................. คน
19. รวมสถานศึกษา/ที่ทํางาน จํานวน..................... คน
การเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ
วันที่เก็บ __/__/____ วันที่สง __/__/____ ผล………............……………
20. ตัวอยางเลือด
21. ตัวอยาง Throat/ Nasal swab วันที่เก็บ __/__/____ วันที่สง __/__/____ ผล……………………...…..
22. ชนิดผูปวย [ ] สงสัย [ ] เขาขาย [ ] ยืนยัน
14

ME 2 form

ทะเบียนผูปวยในการสอบสวนเหตุการณการระบาดของโรคหัด ที่…………………………………………………….
ID ชื่อ – นามสกุล เพศ อายุ ที่อยู สถานที่ ชั้นเรียน / หอง วันเริ่มปวย ประวัติวัคซีน วันที่เก็บเลือด วันที่เก็บ
ชนิด ผล ประเภท
M หรือ MMR
เรียน / แผนกงาน
throat/nasal ผูปวย Lab ผูปวย
ทํางาน
swab
1 สงสัย
1 ชาย
dd/mm/yyyy 1 เคยหนึ่งเข็ม dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 1 OPD
2 เคยสองเข็ม
2 IPD
2 เขาขาย
2 หญิง
3 เคย แตไมทราบ
3 Active
3 ยืนยัน
จํานวนเข็ม
case
4 ไมเคย
finding
5 ไมทราบ
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4. แนวทางการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคหัด
ความสําคัญและบทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการในการควบคุมและกําจัดโรคหัดของประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขได ประกาศนโยบายการกํ าจัดโรคหัดในประเทศไทย โดยมี เปาหมายลด
อุบัติการณการเกิดโรคหัดในประเทศลงเหลือไมเกิน 1 รายตอประชากรหนึ่งลานคนในป พ.ศ. 2563
การดําเนินการจะสัมฤทธิ์ผลไดตองอาศัยกลไกที่เกี่ยวของคือประเทศตองมี 1) ความครอบคลุมของ
วัคซีนที่เพียงพอ 2) ระบบการเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพและ 3) การตรวจจับการระบาดของโรคอยาง
รวดเร็ว ซึ่งกลไกที่ 2 และโดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกที่ 3 ตองอาศัยการผลตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
ดังนั้นประเทศตองมีหองปฏิบัติการที่มีความสามารถและศักยภาพเปนที่ยอมรับ ใหผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่ถูกตอง นาเชื่อถือและรวดเร็ว
ปจจุบันประเทศไทยมีหองปฏิบัติการที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับขององคการอนามัยโลก ตั้งอยู
ณ สถาบั นวิ จั ยวิ ทยาศาสตร สาธารณสุ ข กรมวิ ทยาศาสตร การแพทย โดยได รั บการแต งตั้ งให เป น
ห องปฏิ บั ติ การอ า งอิ ง ในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคหั ด ของภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต (Measles
Regional Reference Laboratory in SEAR) มีหนาที่รับตรวจยืนยันผลการตรวจของหองปฏิบัติการ
เครือขายใน 11 ประเทศสมาชิก นอกจากนี้หองปฏิบัติการอางอิงฯยังไดดําเนินการตรวจวิเคราะห
สายพัน ธุหัด ที่แ พรร ะบาดในประเทศสมาชิกเปรียบเทียบกับสายพันธุอางอิงที่องคการอนามัยโลก
กําหนดไวเพื่อหาสายพันธุประจําถิ่นของแตละประเทศ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะถูกใชเปนหนึ่งในตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายในการกําจัดโรคหัดใหหมดจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในป พ.ศ. 2563 ดวย
สําหรับการกําจัดโรคหัดในประเทศไทยมีปจจัยสงเสริมความสําเร็จในทุกดาน ทั้งระบบการ
ควบคุมและสอบสวนโรคที่ดี หองปฏิบัติการที่มีศักยภาพ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สามารถผสานและขับเคลื่อนกลไกที่มีอยูใหทํางานอยางสอดคลองและพัฒนาไปพรอมกันจะนําพาให
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไวได
บทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการ
ในชวงเวลากอนเริ่มโครงการกําจัดโรคหัด ประเทศไทยมีวัตถุประสงคเพียงการควบคุมโรค
หัด ลดอั ต ราป ว ยและอั ต ราตายลง มิ ใ ห โ รคหั ด เป น ป ญ หาสาธารณสุ ข ที่ รุ น แรงในช ว งดั ง กล า ว
หองปฏิบัติการมีบทบาทหนาที่สําคัญในการตรวจยืนยันโรคในชวงการระบาด ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในชวง
เริ่มตนของการระบาดของโรคไขออกผื่นที่สงสัยโรคหัด เพื่อทราบสาเหตุที่แทจริง ผลการตรวจที่ถูกตอง
รวดเร็ว นําไปสูการสอบสวนและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หองปฏิบัติการยังมีบทบาทหนาที่
ในการตรวจวิเคราะหหาสายพันธุ (genotype) ของไวรัสหัดในแตละการระบาด เพื่อใหประเทศมีขอมูล
พื้นฐานของสายพันธุไวรัสหัดที่เปนสาเหตุของการระบาดในพื้นที่ตางๆ
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เมื่อเขาสูชวงการกําจัดโรค บทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการจะเพิ่มมากขึ้น ที่สําคัญคือการ
ตรวจยืนยันโรคหัดในผูปวยที่สงสัยทุกราย เพื่อสามารถตรวจพบการเกิดขึ้นของโรคหัดไดอยางรวดเร็ว
ทําใหการควบคุมโรคเปนไปไดโดยฉับไว อีกบทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการคือการตรวจหาสายพันธุ
ของไวรัสหัดที่เปนสาเหตุของการระบาดและหาแหลงที่มาของเชื้อวาเปนสายพันธุทองถิ่นหรือสายพันธุ
นํา เขา รวมทั้ง นํา ข อ มู ลที่ ไดป ระมวลเขา กั บ ฐานขอมู ล สายพัน ธุ หัดทั้ง ในและต า งประเทศเพื่ อหา
เสนทางการแพรกระจายของเชื้อ โดยขอมูลสายพันธุไวรัสหัดที่พบระบาด ณ ชวงเวลานั้นๆ จะเปน
เครื่ อ งมื อ บ ง ชี้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของมาตรการการควบคุม โรคของประเทศ หากประเทศประสบ
ความสําเร็จในการกําจัดโรคหัดแลว ตองไมพบผูปวยยืนยันโรคหัดที่ติดเชื้อจากไวรัสหัดสายพันธุ
ทองถิ่นเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือนติดตอกัน ตามหนึ่งในสี่ตัวชี้วัดความสําเร็จของการกําจัดโรค
หัดตามที่องคอนามัยโลกกําหนด เพื่อใหการดําเนินงานของหองปฏิบัติการสามารถตอบสนองตอ
นโยบายการกําจัดโรคหัดไดอยางเหมาะสม หองปฏิบัติการไดกําหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางาน
โดยมีเกณฑที่ยอมรับไดดังแสดงในตารางที่ 3 และเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามเกณฑดังกลาว
ข า งต น กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย จึ ง ได จั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยห อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจโรคหั ด ณ ศู น ย
วิทยาศาสตรการแพทยทั้ง 14 แหงทั่วประเทศ
ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทํางานของหองปฏิบัติการและเกณฑทยี่ อมรับได
รายการ
ตัวชี้วัด/เกณฑที่ยอมรับ
หมายเหตุ
1.การตรวจยืนยันการติดเชือ้ ไวรัสหัดดวย สามารถรายงานผล ภายใน 48 ชั่วโมง/ ไม ระบบการรายงานผลกรม
การตรวจหา IgM ดวยวิธี ELISA
นอยกวารอยละ 90
ควบคุมโรคเปนผูจัดทํา
2.การตรวจวิเคราะหหาสายพันธุของไวรัส สามารถรายงานผล ภายใน 1 เดือน/ ไมนอ ย
หัด
กวารอยละ 90
วัตถุประสงคการตรวจโรคหัดทางหองปฏิบัติการ
การตรวจโรคหัดทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการกําจัดโรคหัดมีการดําเนินการเพื่อสอง
วัตถุประสงคคอื
1) การตรวจยืนยันการติดเชือ้ ไวรัสหัดดวยการตรวจหา IgM ดวยวิธี ELISA
2) การตรวจวิเคราะหหาสายพันธุของไวรัสหัด
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ในการเก็บตัวอยางสงตรวจเพื่อตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการควรคํานึงวัตถุประสงคการสง
ตรวจ ชนิดของตัวอยาง ชวงระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเก็บตัวอยาง ซึง่ การตรวจหา IgM และ การ
ตรวจวิเคราะหหาสายพันธุจ ะใชชนิดตัวอยาง ชวงเวลาที่เก็บตัวอยางตางกัน รายละเอียดดังแสดงใน
รูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะอาการทางคลินิกและชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บตัวอยางสงตรวจโรคหัด
ทางหองปฏิบตั ิการ โดยความเขมของสีจะสัมพันธกับความเปนไปไดในการตรวจพบเชื้อไวรัสหัด
หรือ แอนติบอดี ชนิด IgM ในตัวอยาง

แนวทางการเก็บสิ่งสงตรวจโรคหัดทางหองปฏิบัตกิ าร
1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัด โดยวิธี ELISA IgM
Serum : เจาะเลือดเพียงครั้งเดียว ชวง 4-30 วัน หลังพบผื่น โดยเจาะเลือด 3-5 มล. ทิ้งไว
ที่อุณหภูมหิ องรอจนเลือดแข็งตัวดูดเฉพาะ Serum (หากมีเครื่องมือพรอมใหปนแยก Serum) เก็บใส
หลอดไรเชื้อ ปดจุกใหสนิท ปดฉลาก ชื่อ-นามสกุล และวัน-เดือน-ป ที่เก็บ
2. การตรวจวิเคราะหหาสายพันธุ (Genotype) ไวรัสหัดที่แพรกระจายภายในประเทศ
2.1.Throat swab : เก็บชวง 1-5 วันแรกหลังพบผื่น โดยใช swab ปายภายในบริเวณ
posterior pharynx จุมปลาย swab ใน viral transport media หักดาม swab ทิ้งเพื่อปดหลอดใหสนิท
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2.2 Nasal swab : เก็บชวง 1-5 วันแรก หลังพบผืน่ โดยใช swab สอดเขาในรูจมูกขนาน
กับ palate ทิ้งไวประมาณ 2-3 วินาทีคอยๆหมุน swab ออก จุมปลาย swab ใน viral transport
media หักดาม swab ทิ้ง เพื่อปดหลอดใหสนิท
หมายเหตุ :
1. การตรวจวิเคราะหหาสายพันธุสามารถใชตัวอยางจาก throat swab หรือ nasal swab
เพียงอยางเดียวได
2. สามารถใช Viral transport media ที่ใชกับไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก โดยขอรับไดที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข และศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย
3. โรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังโรค รับผิดชอบคาใชจายในการเจาะเลือด หรือเก็บ swab
รวมทั้งคาจัดสงสิ่งสงตรวจ สวนคาตรวจทางหองปฏิบัติการ หนวยงานสวนกลางจะเปน
ผูรับผิดชอบ
ใบสงตรวจทางหองปฏิบตั ิการ
ใชแบบสอบสวนโรคหัดเฉพาะรายของสํานักระบาดวิทยา (ME 1 form) หรือใชแบบฟอรม
Line listing form (ME 2 form) ในกรณีทมี่ ีตัวอยางจํานวนมาก โดยสงสําเนาแบบสอบสวนโรคพรอม
กับตัวอยาง
วิธสี งสิง่ สงตรวจและขอควรระวัง
Serum : แชในกระติกน้ําแข็งรีบนําสงหองปฏิบัติการทันที หากไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการ
ไดทันที ควรเก็บรักษา serum ไวที่อุณหภูมิ 2-8oซ.และไมควรเก็บไวนานเกิน 3 วัน
Throat swab / Nasal swab: แชตัวอยางในกระติกพรอมน้าํ แข็ง รีบนําสงหองปฏิบัติการทันที
หากไมสามารถนําสงหองปฏิบัติการได ควรเก็บรักษาตัวอยางไวที่ 2-8oซ. และไมควรเก็บไวนานเกิน 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ทั้งนี้ควรติดตอหองปฏิบัติการ กอนสงตัวอยาง
การรายงานผลการวิเคราะห
1. การตรวจยืนยันการติดเชือ้ ไวรัสหัด รายงานผลเปน Positive / Negative / Equivocal
พรอมคา OD. และคา cut-off
2. การตรวจวิเคราะหหาสายพันธุไวรัสหัด รายงานผลเปนชือ่ สายพันธุ (Genotype) / ไมพบไวรัสหัด
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การสงรายงานผลการตรวจวิเคราะห
1.ลงบันทึกขอมูลผลการวิเคราะหในฐานขอมูลคอมพิวเตอรระบบออนไลน
2.ใบรายงานผลฉบับสมบูรณสงตามที่อยูท ี่แจง
ขอควรระวัง
1. การตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัด ดวยวิธี ELISA IgM
- ตัวอยาง hemolyse, มีไขมัน หรือมีการปนเปอน
2. การตรวจวิเคราะหหาสายพันธุ (Genotype) ไวรัสหัด
- ตัวอยางทีม่ กี ารปนเปอน หรือไมไดเก็บตามวิธีไรเชื้อ
3. ควรเก็บตัวอยางในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม
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หองปฏิบัติการสงตรวจ
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ที่อยู : 88/7 หมู4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท : 02-5890022 ตอ 99312, 98362
โทรสาร. : 02-5915449
2. ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทย
ชื่อศูนยวทิ ยาศาสตรฯ(ใหม)
ที่ตั้งศูนยวทิ ยาศาสตรฯ
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑ 153 หมูท4ี่ ต.บานควน
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๒ 54 ม.1 ถ.มิตรภาพอุดรขอนแกน ต.หนองไผ
อ.เมือง จ.อุดรราชธานี
41330
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๓ 59/2 หมู 3 ถ. อบต.เสม็ด
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี
20000
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๔

ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๕

ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๖

โทรศัพท
075-213105 ถึง 7

โทรสาร
075-215675

042-207364 ถึง 6

042-207367

038-455200,
038-455165
038-784006 ถึง 7,
038-455235,
038-455379
034-720668 ถึง 71 034-720540

136 หมู 4 ถ.เอกชัย
ต.ลาดใหญ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม 75000
ถนนราชสีมา-โชคชัย
044-346005 ถึง 17 044-346018
กิโลเมตรที่ 7.5
ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
400/2 ถ.หนาศูนยราชการ อ. 043-240800
043-240845
เมือง จ.ขอนแกน 40000
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ชื่อศูนยวทิ ยาศาสตรฯ(ใหม)
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๗

ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๘
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๙

ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑๑
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑๒
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑๓
ศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑๔

ที่ตั้งศูนยวทิ ยาศาสตรฯ
82 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000
2 หมู 4 ต.ทาน้ําออย
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค
60130
บริเวณศูนยราชการตําบลหัว
รอ หมู 5 ต.หัวรอ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
191 หมูที่ 8 ต.ดอนแกว
อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
102 ต.ขุนทะเล อ.เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84100
616/1 หมู 2 ต.พะวง
อ.เมือง จ.สงขลา 90100
148 หมู 3 ต.นางแล อ.เมือง
จ.เชียงราย 57100
141 หมู 4 ต.ศรีสุนทร
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

โทรศัพท
045-312230 ถึง 3

โทรสาร
045-312230 ตอ
104

056-267423,
056-267428

056-267329

0 55-247581 ถึง 2

055-247581 ถึง 2
ตอ 121

053-112188 ถึง 90 053-112194
077-355301 ถึง 6

077-355300

074-447024 ถึง 8

074-333809

053-176225 ถึง 6

053-176224

076-352041 ถึง 2

076-352044
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5. แนวทางการปองกันควบคุมการระบาดของโรคหัด
โรคหัดเปนโรคที่ติดตอระหวางคนสูคนไดงายมากซึ่งพบไดทุกประเทศทั่วโลก การปองกัน
และควบคุมโรคหัดที่ไดผลดีที่สุด คือการสรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นแกกลุมเปาหมายโดยการใหวัคซีน
ปองกันโรคหัด ความครอบคลุมวัคซีนโรคหัดในพื้นที่ที่จะทําใหเกิด herd immunity มากพอที่จะหยุดยัง้
การแพร ร ะบาดของโรคได ต องสู ง อย า งน อยประมาณร อยละ 93-95
สม่ํ าเสมอทั่ ว ทั้ งพื้ น ที่
(homogeneous) จึงจําเปนตองมีมาตรการติดตามใหวัคซีนแกเด็กทั้งในระบบบริการปกติ และรณรงค
ใหวัคซีนเสริมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ํา นอกจากนี้เมื่อเกิดการระบาดของโรคหัด เจาหนาที่
ควรตองสามารถดําเนินการใหวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดดวยความรวดเร็วและครอบคลุม

• แนวทางการตรวจสอบและใหวัคซีนเพื่อการกําจัดโรคหัด
เพื่อใหมั่นใจวาประชากรกลุมเปาหมายที่อาศัยในประเทศไทย มีภูมิคุมกันตอโรคหัดอยูใน
ระดับสูงเพียงพอที่จะปองกันโรคไมใหเกิดการแพรระบาดและสามารถกําจัดโรคหัดใหหมดไป จึงไดกาํ หนด
แนวทางการตรวจสอบและให วัคซีน เพื่อการกํา จัดโรคหัดแบง เปน ระยะก อ นเกิ ดโรคและระยะที่มี
การระบาด ดังนี้

ระยะกอนเกิดโรค
1. ตรวจสอบระดับความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR ในกลุมเปาหมาย
รายไตรมาส (เปาหมายความครอบคลุมไมต่ํากวารอยละ 95)
การใหวัคซีนปองกันโรคหัดแกเด็กในกลุมเปาหมายใหไดความครอบคลุมในระดับสูง
นับเปนมาตรการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดซึ่งจะทําใหการกําจัดโรคหัดสําเร็จได ดังนั้น จําเปนตองเรงรัดให
วัคซีนแกเด็กกลุมเปาหมายตามกําหนดปกติ (routine immunization)
ซึ่งปจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดใหวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) แกกลุมเปาหมายรวม 2 ครั้ง ครั้ง
แรก เมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และ ครั้งที่สองเมื่อเด็กเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (รวมทั้งเด็กที่อยู
ในเกณฑเขาเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 แตไมไดเขาเรียน) โดยมีเปาหมายการไดรับวัคซีนในเด็กอายุครบ
1 ป ใหครอบคลุมอยางนอยรอยละ 95 รายตําบล และในเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ให
ครอบคลุมอยางนอยรอยละ 95 รายโรงเรียน หากพบวาความครอบคลุมต่ํากวาเกณฑ ตองเรงแกไข
เพื่ อ เพิ่ ม ระดั บ ความครอบคลุ ม ของการได รั บ วั ค ซี น ให ไ ด ตามเกณฑ กํ า หนด การตรวจสอบผล
ความครอบคลุมของการไดรับวัคซีน MMR ในเด็กกลุมเปาหมายใหดําเนินการดังนี้
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1.1 กลุมเด็กอายุครบ 1 ป ใหเจาหนาที่สถานบริการจัดทํารายงานความครอบคลุมของ
การไดรับวัคซีน MMR ของเด็กอายุครบ 1 ป เปนรายหมูบานสงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนราย
ไตรมาส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวบรวมวิเคราะหเปนรายตําบลสงใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเปนรายไตรมาส
1.2 กลุมเด็กนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ใหเจาหนาที่สถานบริการจัดทํารายงานเปน
รายโรงเรียน ปละ 1 ครั้ง สงตอไปยังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตามลําดับ

2. การตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนของเด็กกลุมเปาหมายในพื้นที่
รับผิดชอบ และการใหวัคซีนเพิ่มเติม
การตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมันในเด็กกอนวัย
เรียน (อายุต่ํากวา 7 ป) และเด็กนักเรียน (อายุมากกวา 7 ป) แลวใหวัคซีนแกเด็กที่ยงั ไมไดรับวัคซีน
ดังกลาวใหครบถวนทุกคน นับเปนความจําเปนอยางยิ่ง ในการปองกันไมใหโรคหัดระบาดในพืน้ ที่
การตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนของเด็กกลุมเปาหมายในพืน้ ทีท่ รี่ ับผิดชอบสามารถดําเนินการได
หลายกรณี ดังนี้
2.1 ตรวจสอบการไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ของเด็กอายุครบ 1 ป ใน
หมูบานที่รับผิดชอบ จากรายงานความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนรายไตรมาส หากพบเด็กยัง
ไมไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ใหรีบติดตามใหผูปกครองพาเด็กมารับวัคซีน MMR 1 ครั้ง
โดยเร็ว
2.2 ตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนของเด็กอายุต่ํากวา 7 ป ทุกคนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง จากทะเบียนติดตามการไดรับวัคซีนของเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบหรือจาก
สมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก แลวใหวัคซีน ดังนี้
2.2.1 ถาเด็กยังไมไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR หรือไดรับวัคซีนดังกลาวกอนอายุ 9
เดือน หรือไมแนใจวาเด็กเคยไดรับวัคซีนนี้หรือไม ตองใหวัคซีน MMR แกเด็ก
1 ครั้ง และตองใหวัคซีนนี้ซ้ําอีกครั้งเมื่อเด็กเขาเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1
2.2.2 ถาเด็กไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR แลว 1 ครั้ง หลังอายุ 9 เดือน ไมตอ ง
ใหวคั ซีน MMR จนกวาเด็กจะเขาเรียนประถมศึกษาชัน้ ปที่ 1
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2.3 ตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนของเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 ถึง ป.6 ทุกคนใน
โรงเรียนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อเริ่มปการศึกษา จากทะเบียนการใหวัคซีนในนักเรียนของสถาน
บริการหรือจากบัตรบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน (สศ.3) แลวใหวัคซีน ดังนี้
2.3.1 ถาเด็กไมไดรับวัคซีนหัดหรือ MMR ครั้งแรก หรือไมแนใจวาไดรับวัคซีน
หรือไม และเด็กยังไมไดรับวัคซีน MMR เมือ่ เขาเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1
ตองใหวัคซีน MMR แกเด็ก 1 ครั้ง
2.3.2 ถาเด็กไดรับวัคซีนหัดหรือ MMR ครั้งแรก และยังไมไดรับวัคซีน MMR
หรือไมแนใจ เมือ่ เขาเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ตองใหวคั ซีน MMR แก
เด็ก 1 ครั้ง
2.3.3 ถาเด็กยังไมไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ครั้งแรก แตไดรับวัคซีน MMR
เมื่อเขาเรียนประถมศึกษาชัน้ ปที่ 1 แลว ไมตองใหวัคซีน MMR อีก
2.4 ในกรณีที่สถานบริการไมมีหลักฐานการไดรับวัคซีนของกลุมเปาหมาย ตามขอ
2.1 - 2.3 ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบในระดับอําเภอและจังหวัดวางแผนในการรณรงคใหวัคซีน MMR
แกเด็กทุกคนในกลุมที่ไมสามารถตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนได เชน ใหวัคซีน MMR แกเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 6 ทุกคน ในกรณีที่ไมมีหลักฐานการใหวัคซีน MMR ในเด็กกลุมดังกลาว
เมื่อเขาเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 เปนตน

3. การใหวัคซีนเสริมในประชากรกลุมเสี่ยงสูง
ในกรณีที่มีกลุมเสี่ยงอาศัยอยูในพืน้ ทีท่ ี่รับผิดชอบ ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบในระดับ
อําเภอและจังหวัดวางแผนในการรณรงคใหวัคซีน MMR แกกลุมเสี่ยงทุกคนโดยไมคํานึงถึงประวัติการ
ไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR มากอน สําหรับเกณฑการพิจารณากลุมเสีย่ ง ไดแก
3.1 เด็กที่อยูในพื้นที่ทรุ กันดาร การเดินทางเขาไปในพืน้ ที่ทาํ ไดลาํ บาก ไมสะดวก ทําให
การบริการใหวัคซีนทําไดไมครอบคลุม เชน พื้นที่ทเี่ ปนเกาะหรือพืน้ ทีส่ ูง
3.2 เด็กดอยโอกาส ไดแก เด็กในชุมชนแออัด เด็กไรสัญชาติ เด็กที่มีการเคลื่อนยาย
ติดตามไปกับผูใชแรงงาน เชน แรงงานกอสราง แรงงานรับจางทําไร แรงงานประมง ซึง่ เจาหนาที่
ติดตามใหวัคซีนไดไมครบถวน
3.3 เด็กในกลุมแรงงานตางชาติ (พมา ลาว เขมร ฯลฯ) ที่มักไมไดรับวัคซีนอยางครบถวน
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ระยะที่มีการระบาด
ในการพิจารณาใชวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดจะตองดําเนินการโดยเร็ว เพราะผลการ
ปองกันควบคุมโรคจะลดลงเมื่อเกิดการระบาดนานเกินกวา 1 ระยะฟกตัว (8-12 วัน) อยางไรก็ตาม ยังไม
มีขอมูลแนชัดวาประสิทธิภาพของการใหวัคซีนเพื่อควบคุมโรคหัด ในระหวางที่มีการระบาดจะลดลง
มากนอยเพียงใด เมื่อเกิดการระบาดตอเนื่องมาแลวเปนเวลานาน
หากการระบาดตอเนื่องนานมากกวา 2 เทาของระยะฟกตัวของโรค (ประมาณ 2
สัปดาห) จะมีความเปนไปไดสูงวาประชาชนสวนใหญที่อยูในพื้นที่ระบาดจะไดสัมผัสโรคไปแลว อยางไร
ก็ตาม ในระยะกําจัดโรคใหหมดไปจะตองทําใหเกิดความมั่นใจวาพื้นที่นั้นมีระดับ herd immunity ใน
ระดับสูงพอที่จะปองกันการแพรระบาดในชุมชน โดยมีแนวทางการใหวัคซีน ดังนี้

1. การระบาดในเด็กกอนวัยเรียน (อายุต่ํากวา 7 ป)
• ใหวัคซีน MMR แกเด็กอายุตั้งแต 9 เดือน ขึ้นไป ถึง 7 ป ในหมูบ า น และหมูบ า น
ที่ผูปวยถายทอดโรค รวมทั้งผูสัมผัสใกลชิดกับผูป วยทุกคน 1 ครั้งโดยไมคํานึงถึง
ประวัติการปวยดวยโรคหัดและประวัตกิ ารไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ใน
อดีต ยกเวนในรายที่ผูปกครองไมอนุญาตใหฉีดวัคซีนซ้ําอีกและมีหลักฐานยืนยันวาเด็ก
ไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR มาแลว 2 ครั้ง (สําหรับในเด็ก อายุ 6-9 เดือน ขณะนี้ยงั
อยูระหวางพิจารณาวาใชวัคซีน MMR ไดหรือไม ปจจุบนั ยังคงใหใชวัคซีนหัดชนิดเดี่ยวไปกอน)
• ในกรณีที่ไดรับวัคซีนหัด หรือ MMR เมื่อมีการระบาดของโรค เมื่ออายุ 6-9 เดือน
ใหติดตามมารับวัคซีน MMR อีกครั้งเมื่อเด็กอายุ 12 เดือน
• ระยะเวลาในการใหวัคซีนควรใหแลวเสร็จภายใน 72 ชั่วโมงหลังไดรับรายงานผูปวยรายแรก
• ในเด็กเล็กอายุต่ํากวา 6 เดือน ไมแนะนําใหใชวัคซีนหัดหรือ MMR แตใหแยกเลีย้ งเด็ก
ไมใหคลุกคลีสัมผัสกับผูปวย

2. การระบาดในเด็กวัยเรียน
• ใหวัคซีน MMR แกเด็ก ในหองเรียนที่พบผูปวยทุกคน 1 ครั้ง โดยไมคํานึงถึง
ประวัติการปวยดวยโรคหัดและประวัติการไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ใน
อดีต ยกเวนในรายที่ผูปกครองไมอนุญาตใหฉีดวัคซีนซ้ําอีกและมีหลักฐานยืนยันวาเด็ก
ไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR มาแลว 2 ครั้ง ทั้งนี้ ขอบเขตการใหวัคซีนขึ้นอยูกับ
ลักษณะทางระบาดวิทยา
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• ระยะเวลาในการใหวัคซีนควรใหแลวเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง หลังไดรับรายงานผูปวยรายแรก
• ตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ของเด็กในโรงเรียนทีพ่ บผูป ว ยทุกชัน้ เรียน
ทุกคน
หากนักเรียนไมมีหลักฐานยืนยันวาเคยไดรับวัคซีน MMR
เมื่อเขาเรียน
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 หรือไมแนใจวาเคยไดรับวัคซีน MMR หรือไม ตองใหวัคซีน MMR
อีก 1 ครั้ง

3. การระบาดในผูใหญที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก
• หากเกิดการระบาดโรคหัดในผูใหญที่อยูรวมกันเปนจํานวนมาก เชน สถาบันการศึกษา
สถานทีท่ ํางาน โรงงาน คายทหาร หอพัก เปนตน ขอใหเจาหนาที่ใหวัคซีน MMR
1 ครั้ง แกทุกคนที่อยูในบริเวณเดียวกับผูปวย โดยไมคํานึงถึงประวัตกิ ารปวย
ดวยโรคหัดหรือประวัติการไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ในอดีต อยางไรก็ตาม
ขอบเขตการใหวัคซีนขึ้นอยูก ับลักษณะทางระบาดวิทยา
• หามใหวัคซีน MMR ในหญิงมีครรภ เมื่อจะใหในหญิงวัยเจริญพันธุตองแจงใหทราบวา
ตองคุมกําเนิดเปนเวลา 1 เดือน

4. ขอแนะนําสําหรับพื้นที่ใกลเคียงที่ยังไมมีการระบาด
เมื่อมีการระบาดของโรคหัดเกิดขึ้นในพื้นที่ หนวยงานที่รับผิดชอบในระดับอําเภอและ
จังหวัด ควรแจงตําบลหรืออําเภอใกลเคียงทีย่ ังไมมีการระบาด เพื่อใหดาํ เนินการตรวจสอบ
ประวัติการไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ในเด็กอายุต่ํากวา 7 ป และเด็กนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 1 - 6 รวมทั้งคนหากลุมที่มกั พลาดโอกาสการไดรับวัคซีน เชน เด็กที่อยู
ในพืน้ ที่ทุรกันดาร เด็กดอยโอกาส เด็กในกลุมแรงงานตางชาติ เปนตน แลวดําเนินการให
วัคซีน MMR แกเด็กทีย่ ังไมไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ตามที่ไดกลาวในแนวทาง
การใหวัคซีนระยะกอนเกิดโรค
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• การเบิกวัคซีนและการกระจายวัคซีน MMR
เนื่ อ งจากกระทรวงสาธารณสุ ข ได ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น ให มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน
และกระจายวัคซีนเพื่อใหบริการแกประชากรกลุมเปาหมายสําหรับการใหวัคซีนทุกชนิดตามกําหนดปกติ
(Routine Immunization) สวนกรมควบคุมโรครับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนเพื่อใชสําหรับรณรงคให
วัคซีนเสริมในพื้นที่ที่เสี่ยงตอการเกิดโรค รวมทั้งการควบคุมโรคกรณีเกิดการระบาด โดยมีแนวทางในการ
เบิกวัคซีนและกระจายวัคซีน MMR กรณีที่ขอเบิกวัคซีนนอกเหนือจากกําหนดการปกติ ดังนี้
1. ในกรณีที่ตองการวัคซีน เพื่อใหบริการแกเด็กกลุมอายุต่ํากวา 7 ป หรือ ในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาชั้นปที่ 1 – 6 ที่ไมไดรับวัคซีนหัดหรือวัคซีน MMR ตามกําหนด (catch up - เก็บตก)
ขอใหเภสัชกรของโรงพยาบาลที่เปนคลังวัคซีนมีหนังสือแจงขอเบิกวัคซีน MMR เพิ่มเติม ไปยังสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดที่
กองทุนยาเวชภัณฑและวัคซีน
อีเมล epinho@nhso.go.th
โทรศัพท 0-2141-4295
โทรสาร 0-2143-9730-1
ทั้งนี้ ขอใหระบุรายละเอียดประกอบการขอเบิกวัคซีน ไดแก ชื่อหนวยงานที่ขอเบิก เหตุผล
การขอเบิกวัคซีน โดยใหเหตุผลวาเปนการขอเบิกวัคซีน MMR เพื่อการเก็บตกเด็กที่ไมไดรับ
วัคซีนตามเกณฑ ชนิดของวัคซีนที่ขอเบิก จํานวนกลุม เปาหมายทีต่ องการใชวัคซีน จํานวนวัคซีนที่
ขอเบิก (รวมอัตราสูญเสียของวัคซีน) วันที่ขอเบิกและวันที่ตองการไดรับวัคซีน และวันที่จะดําเนินการ
ใหบริการวัคซีนในพื้นที่
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะประสานกับองคการเภสัชกรรมในการจัดสงวัคซีน
ใหกับโรงพยาบาลที่ขอเบิก
2. ในกรณีที่ตองการวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาด หรือรณรงคใหวัคซีนเสริมแกเด็ก
กลุมอายุต่ํากวา 7 ป หรือในกลุมนักเรียนประถมศึกษาชั้นปที่ 1 – 6 โดยไมคํานึงถึง
ประวัติการไดรับวัคซีนเดิม (mop up – ปูพรม) ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหนังสือแจง
ขอเบิกวัคซีน MMR ไปยังกลุมบริหารเวชภัณฑ สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค ทัง้ นี้ ขอให
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ระบุรายละเอียดในการขอเบิกวัคซีนเชนเดียวกับใน ขอ 1 โดยใหเหตุผลในการขอเบิกวัคซีนวา
เปนการใหวคั ซีน MMR เพื่อการควบคุมการระบาด หรือเพื่อรณรงคใหวัคซีนเสริมในกรณีที่
สถานบริการไมมีขอมูลการไดรับวัคซีน MMR ของกลุมเปาหมาย หรือกรณีมกี ลุมเสี่ยงตอ
การปวยดวยโรคหัด หากตองการใชวคั ซีนอยางรีบดวน เชน การใหวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาด
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานงานมากอน ไดที่
กลุมบริหารเวชภัณฑ
อีเมล pharmgcd@yahoo.com
โทรศัพท 0-2590-3222 และ 0-2590-3365
โทรสาร 0-2591-7716
กลุมบริหารเวชภัณฑ สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค จะเปนผูพิจารณาวิธจี ัดสง เชน
จัดสงใหเอง หรือจัดจางบริษทั หรือหางรานของภาครัฐหรือเอกชน เปนผูท ําหนาที่ในการจัดสงวัคซีนแทน
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