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สถานการณ์โรคหัดในประเทศไทย  
(ข้อมูลโดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค)

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 
2559 พบผู้ป่วย 115 ราย จาก 37 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 
0.18 ต่อแสน ประชากร 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรก คือ 
นราธิวาส (1.94 ต่อแสนประชากร) สมุทรสาคร (1.50 ต่อแสน
ประชากร) ปัตตานี(0.58 ต่อแสนประชากร) จันทบุรี (0.57 ต่อ
แสนประชากร) สุราษฎรธานี(0.48 ต่อแสนประชากร)



Measles.
โรคหัด เป็นไข้ออกผื่น 
(Exanthematous fever) ที่พบบ่อยใน
เด็ก ช่วงเวลาอายุ 1 - 6 ปี   นับว่าเป็น
โรคที่มีความสําคัญมากโรคหน่ึง 
เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อนทําให้เสีย
ชีวิตได้



Measles 
สาเหตุ    : Measles virus 
(RNA), Genus: 
Morbillivirus, Family: 
Paramyxoviridae 

     เชื้อไวรัสหัด ไวต่อความ
ร้อนและแสงสว่าง  ภาวะ
เป็นกรดและอีเทอร์



Measles.
การติดต่อ  : คนเท่านั้นเป็น natural host; highly 
contagious เชื้ออยู่ในจมูกและลำคอ ติดต่อทางการ
หายใจ โดย droplets, airborne

ระยะติดต่อ  : 1-2 วันก่อนเริ่มมีอาการ หรือ 3-5 วันก่อน
ผื่นขึ้น ถึง  4-5 วันหลังผื่นขึ้น.  (4 วันก่อน  ถึง  4 วัน
หลังผื่นขึ้น)





อาการแบ่งเป็น 3 ระยะ
ระยะฟักตัว : 10 - 12 วัน

ระยะไข้ : 2- 3 วันไข้ต่ำ ๆ 
และ ไอ (cough) น้ํามูกไหล 
(coryza) ตาแดง 
(conjunctivitis) ถ้าตรวจดู
ในปากจะพบ Koplik 
spots 

ระยะผื่นออก : ไข้สูง 40- 
40.5 c ผื่น MP-rash





ลักษณะโรค Measles 

ไข้ ไอ มีน้ำมูก (coryza) 
ตาแดง (conjunctivitis)

ตรวจพบจุด Koplik’s 
spots ในกระพุ้งแก้ม

มีผื่นแบบ maculopapular 
rash ขึ้นตามตัว



Coryza  
Conjunctivitis



Koplik's 
spots

ซึ่งเป็นลักษณะจําเพาะสําหรับ
โรคนี้ (pathognomonic) เป็นจุด 
ขาวเล็ก ๆ ปนเทา ล้อมรอบด้วย
ผื่นสีแดง ซึ่งจะอยู่ที่เยื่อบุช่อง
ปากตรงข้ามกับฟันกรามล่าง





Maculopapular rah : เริ่มเป็นที่ไร
ผม หลังหู ไล่ลงมาตามคอหน้าอก ท้อง
และขาตามลําดับซึ่งใช้เวลาจากศีรษะ
ถึงเท้าประมาณ 48 – 72 ชั่วโมง ใน
ระยะที่ผื่นลามไปถึงขา ผื่นที่อยู่บริเวณ
ลําตัว จะรวมกันเป็นปื้น (confluent 
maculopapular rash) 

เมื่อผื่นลามถึงเท้าอาการไข้จะลดลง
ภายใน 24 ชั่วโมง อาการไอจะดีขึ้น 
หลังจากผื่น ออกเต็มท่ีจะค่อยจางลง
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสี
คล้ำ(hyperpigmentation)หายไป
ภายใน7–10วัน



การวินิจฉัยโรค

อาการทางคลินิก : 
Cough, Coryza, 
Conjunctivitis, Kopliks 
spot 

Confirm diagnosis : 
Measles Antibody ,Ig M  



การรักษา

รักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้, ให้ยาแก้ไอ, 
ให้สารน้ําให้เพียงพอ

ให้ยาปฏิชีวนะในกรณีมีติดเชื้อแบคทีเรีย
แทรกซ้อน

Vitamin A : ช่วยลดอัตราตายจากโรคหัด 



การแยกผู้ป่วย

แยกผู้ป่วยท่ีสงสัยเป็นโรคหัด จนถึง 4 วัน หลังผื่นข้ึน







ภาวะแทรกซ้อน
Otitis media 10 %

Pneumonia 

Diarrhea : ระยะแรกที่มีไข้ หรือเมื่อผื่นเริ่มขึ้น

Encephalitis : 2-5 วันหลังผื่นออก ไข้ อาเจียน ปวดศีรษะ ซึม 

Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) : เกิด
หลังเป็นหัด 4-8 ปี อาการค่อยเป็นค่อยไปพฤติกรรมผิดไป,   
สติปัญญาเสื่อมลง มีอาการชัก อาการทางประสาทจะเลวลง
เรื่อยถึงโคมา และเสียชีวิตในที่สุด



การป้องกัน

การฉีดวัคซีน MMR 
(mumps, measles, 
rubella), measles vaccine 
เป็น live attenuated 
vaccine ให้ 2 ครั้งในช่วง 
อายุ 9-12 เดือน  และอายุ 
4 – 6 ปี



การป้องกันกรณีสัมผัสโรคระยะติดต่อ 
(Post exposure prophylaxis)

ในทารกอายุตํ่ากว่า 6 เดือน หรือเด็กท่ีเคยออกหัดแล้ว ไม่
ต้องมีข้อปฏิบัติพิเศษเนื่องจากมีภูมิคุ้มกัน

ถ้าภาวะภูมิคุ้มกันปกติ ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด ถ้าสัมผัสกับ
โรคหัดไประยะติดต่อไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ถ้าภาวะภูมิคุ้มกันปกติบกพร่องโดยเฉพาะ CMI defect ให้ 
gamma globulin 0.25-0.5 มล./กก. ภายใน 6 วันหลังสัมผัส
โรค



ความท้าทาย
ลดจำนวนผู้ป่วย 

ป้องกันการระบาด : เฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง  
ทีม SRRT สอบสวนรายงานรวดเร็ว และประสานงาน
ให้วัคซีนป้องกัน

ลดอัตราป่วยตาย : วินิจฉัยได้ถูกต้อง รวดเร็วและรักษา
อย่างเหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ควบคุมโรค : ค้นหา/รายงานผู้ป่วยสงสัยทุกราย/แยกผู้
สัมผัสโรค ให้วัคซีน 



Thank you!
For your Attention. 


