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1. โรคหดัคอือะไร
โรคหัดเป็นโรคตดิตอ่ทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัส (เชือ้โรค) 
และตดิตอ่ไดง้า่ย 
สาเหตมุาจากเชือ้ไวรัสนีม้ชีวีติอยูใ่นจมกูและล าคอ

2. โรคหดัแพรก่ระจายอยา่งไร
เชือ้ไวรัสแพรก่ระจายไดง้า่ยมากในอากาศเมือ่ผูท้ีต่ดิเชือ้ไอหรอืจ
าม 
นอกจากนีเ้ชือ้ไวรัสยังสามารถอยูใ่นอากาศและบนพืน้ผวิไดเ้ป็นเว

ลาหลายชัว่โมง ดังนัน้ 
คณุสามารถตดิเชือ้ไดโ้ดยอยูใ่นหอ้งเดยีวกบัผูป่้วยหรอืโดยการจับ
ตอ้งสมัผัสวัตถเุดยีวกนักบัผูป่้วย  

คนสว่นมากทีไ่มเ่คยฉีดวคัซนีป้องกนัหรอืไมเ่คยป่วยเป็นโรคหดัจะ
ตดิเชือ้ไดง้า่ย หากพวกเขาไดส้มัผัสกบัเชือ้ไวรัสดงักลา่ว 
ผูท้ีเ่ป็นโรคหดัสามารถแพรก่ระจายเชือ้โรคนีไ้ปยังบคุคลอืน่กอ่นที่
บคุคลผูนั้น้จะแสดงอาการใด ๆ    

3. โรคหดัมอีาการเป็นอยา่งไร
โรคหัดสามารถมอีาการดงันี ้:
• มไีขส้งู (สงูกวา่ 101°ฟ) • น ้าตาไหล ตาแดง
• ไอ • ผืน่ของหดัจะเริม่ขึน้บนใบ

หนา้และกระจายไปทั่วรา่ง
กาย

• มนี ้ามกู

4. โรคหดัสามารถท าใหเ้กดิอาการแทรกซอ้น
โรคหัดสามารถท าใหเ้กดิหอูกัเสบและอาการทอ้งรว่ง 
นอกจากนีย้ังสามารถท าใหเ้กดิอาการป่วยอยา่งรา้ยแรง เชน่ 
โรคปอดบวม ภาวะสมองอกัเสบ (สมองบวม) 
และแมก้ระทัง่เสยีชวีติ 
อยา่งเชน่ผูป่้วยโรคหัดบางกลุม่ทีม่อีายรุะหวา่ง 6-19 ปี 

จะมปัีญหาสขุภาพทีร่า้ยแรงนอ้ยกวา่ ผูป่้วยกลุม่อืน่ ๆ เชน่ 
สตรทีีก่ าลังตัง้ครรภแ์ละผูป่้วยทีม่ภีมูติา้นทานออ่นแอเนือ่งจากโร
คลคูเีมยีหรอืเชือ้เอชไอว ี 
จะมปัีญหาทางสขุภาพจากโรคหัดรา้ยแรงกวา่ 

5. โรคหดัรกัษาไดอ้ยา่งไร
ไมม่วีธิรัีกษาโรคหัดใหห้ายขาดได ้
การรักษาทีท่ าไดค้อืเนน้ทีก่ารบรรเทาอาการของโรคหัดและการจั
ดการปัญหาสขุภาพทีร่า้ยแรงใหบ้รรเทาลง   

ประเด็นทีส่ าคญั :

• โรคหัดเป็นเชือ้ไวรัสทีม่ชีวีติอยูใ่นจมู
กและล าคอ

• โรคหัดแพรก่ระจายไดง้า่ยในอากาศเ
มือ่ผูท้ีต่ดิเชือ้ไอหรอืจาม

• การฉีดวคัซนีเป็นวธิทีีป้่องกันทีด่ทีีสุ่
ดเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้และการแพร่
กระจายของโรคหัด

• การสาธารณสขุก าลังด าเนนิขัน้ตอน
ตา่ง ๆ
เพือ่ป้องกันโรคหดัในมณฑลลอสแอ
นเจลสี

ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ : 

Los Angeles County, 

Department of Public Health

(กรมการสาธารณสขุ 
มลฑลลอสแอนเจลสี) 

http://publichealth.lacounty.gov/media/m

easles/index.htm 

California Department of Public 

Health (กรมการสาธารณสุข 

รฐัแคลฟิอรเ์นยี) 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/

DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx 

Centers for Disease Control and 

Prevention (ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค) 
http://www.cdc.gov/measles/index.html 

http://publichealth.lacounty.gov/media/measles/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/measles/index.htm
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx
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ค าถามค าตอบเกีย่วกบัโรคหดั

6. คณุสามารถท าอยา่งไรเพือ่ป้องกนัโรคหดั
การรับฉดีวัคซนีป้องกนัเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการป้องกนัการตดิเชือ้และการแพร่กระจายโรคหัด วคัซนี MMR 
เป็นวคัซนีทีป่ลอดภัยและมหีลักฐานการป้องกนัทีม่ปีระสทิธผิลเชือ่ถอืได ้ทกุคนควรรับการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคหัด 

คางทมูและหัดเยอรมัน (MMR) หากพวกเขายังไมไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีดงักลา่วหรอืไมแ่น่ใจวา่ตนไดรั้บการฉดีวคัซนี MMR 

มากอ่นหรอืไม ่เด็ก ๆ ควรไดรั้บการฉดีวคัซนีทีอ่าย ุ12-15 เดอืน และฉีดอกีครัง้หนึง่ทีอ่ายุ 4-6 ขวบ เยาวชนและผูใ้หญท่ีเ่กดิหลงัปี 

ค.ศ. 1956 และยังไม่ไดรั้บการฉดีวัคซนีควรไปรับการฉีดวคัซนี MMR   

7. คณุสามารถรบัการฉดีวคัซนีไดท้ีไ่หน
ตดิตอ่แพทยป์ระจ าตัวของคณุเพือ่ขอรับการฉดีวคัซนี MMR ซึง่อาจไดรั้บการคุม้ครองจากการประกนัสขุภาพของคณุ นอกจากนี ้
คณุยังสามารถขอรับการฉดีวคัซนีไดท้ีเ่ภสชักรรมหรอืทีค่ลนิกิทีเ่สนอใหบ้รกิารดงักลา่วทีไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่ายหรอืเสยีคา่ใชจ้า่ยต า่ในกา

รฉดีวคัซนึ โทรศพัทต์ดิตอ่ 2-1-1 หรอืไปที ่www.publichealth.lacounty.gov/ip เพือ่คน้หาคลนิกิทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง  

8. คณุควรท าอะไรหากคณุคดิวา่คณุตดิเชือ้โรคหดั
หากคณุคดิวา่คณุหรอืสมาชกิบางคนในครอบครัวของคณุไดส้มัผัสหรอืเป็นโรคหัด ตดิตอ่แพทยข์องคณุโดยทนัท ี

กอ่นไปพบแพทยโ์ปรดแจง้ใหแ้พทยด์งักลา่วทราบวา่คณุอาจตดิเชือ้โรคหัดเพือ่ทีแ่พทยข์องคณุจะไดด้ าเนนิขัน้ตอนเพือ่ป้องกนัผูป่้วยร

ายอืน่ ๆ และเจา้หนา้ทีข่องสถานพยาบาลจากสมัผัสกับเชือ้ดังกลา่ว     

9. เหตใุดจงึมขีา่วกรณีโรคหดัมากในปจัจบุนันี้
คนสว่นใหญใ่นสหรัฐอเมรกิา (สหรัฐฯ) ไดรั้บการคุม้กนัจากโรคหัดจากการฉดีวคัซนีป้องกนั สหรัฐฯ มกีรณีของโรคหัดมากขึน้กวา่ปกต ิ

เนือ่งจากมผีูค้นไปรับการฉีดวคัซนี MMR นอ้ยลง หรอืไดเ้ดนิทางไปหรอืมาจากทีต่า่ง ๆ ทีม่โีรคหัดเกดิขึน้   

10. กรมการสาธารณสขุควรท าอะไรเพือ่ป้องกนัโรคหดั
กรมการสาธารณสขุ มณฑลลอสแอนเจลสี ด าเนนิการเพือ่หยุดยัง้ประชาชนจากการตดิเชือ้และการแพร่กระจายเชือ้โรค โดย : 

• ท าการตรวจสอบกรณีตา่ง ๆ ของโรคหัดในมณฑล

• ระบตุวับคุคลทีอ่าจสมัผัสกับผูท้ีป่่วยเป็นโรคหัด

• ใหก้ารศกึษาแกผู่ใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพเกีย่วกบัอาการของโรคหัด การวนิจิฉัยโรคและการรายงานเกีย่วกับโรคหัด

• ด าเนนิมาตรการดา้นความปลอดภัย เชน่ การใหว้คัซนี MMR หรอืเขา้ร่วมในมาตรการเขม้งวดกบัโรงเรยีนหรอืสถานทีท่ างาน

ทีม่ผีูไ้มไ่ดรั้บการฉีดวคัซนีซึง่อาจสมัผัสกับโรคหัด

• รายงานกรณีตา่ง ๆ ตอ่กรมการสาธารณสขุของรัฐแคลฟิอรเ์นียเพือ่ทีก่รมฯ จะไดเ้ห็นถงึผลกระทบของโรคหัดทัว่รัฐ

เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัการระบายของโรคในปจัจบุนั 

ส าหรบัขอ้มลูเกีย่วกบักรณีของโรคในปจัจบุนั กรณุาไปที ่: 

Centers for Disease Control and Prevention (ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค) 

http://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html 

California Department of Public Health (กรมการสาธารณสขุ รฐัแคลฟิอรเ์นยี) 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx 

World Health Organization (องคก์ารอนามยัโลก) 
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/ 

burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip
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http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/

