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วัคซ�นป�องกันโรคหัด

เชื้อกอโรค

 โรคหัดเกิดจากการติดเชื้อ Measles virus 

(หรือ Rubeola) อยู ใน genus Morbillivirus และ 

Paramyxovirus4 เปน single-stranded RNA รูปราง

กลม (spherical) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 100-250 

นาโนเมตร 5 หุมลอมรอบโดย envelope เปน glyco-

protien ที่ประกอบดวยโปรตีนสําคัญ 3 ชนิด6 ไดแก 

H protien ทําหนาที่ใหผนังไวรัสเกาะติดกับผนังเซลล

ของมนุษย F protien มีความสําคัญในการแพรไวรัส

จากเซลลหนึ�งสูเซลลอื่นๆ M protien มีความสําคัญ

เกี่ยวของกับ viral maturation เน��องจากเปนไวรัสที่มี 

envelope หุมจึงถูกทําลายไดงายดวยความรอน (>37๐ซ.) 

แสงสวาง สภาวะที่เปนกรดและสารที่ละลายไขมันไดแก 

อีเทอร คลอโรฟอรม โดยเชื้อในอากาศและบนผิววัตถุจะ

มีชีวิตเพียงระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 2 ชั�วโมง) และเชื้อน�้

สามารถกอโรคไดเฉพาะในคนเทานั้น

ระบาดวิทยา

 พบอุบัติการณของโรคหัดสูงในเด็กในชวงกอนมี

การใชวัคซีนปองกันโรคหัด การระบาดพบไดทั�วโลก เปน

ปญหาสําคัญในประเทศกําลังพัฒนามากกวาประเทศที่

พัฒนาแลว1,4,7 เน��องจากมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัด

สูงจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดแก ความแออัดของประชากร 

เด็กอายุนอยจํานวนมาก มีความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุมกัน ภาวะการขาดวิตามินเอ และขาดการเขาถึง

ระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ประเทศไทยรายงานโดย

สํานักระบาดวิทยา พ.ศ. 25528 พบผูปวยรวมทั้งประเทศ

จํานวน 6,071 ราย คิดเปนอัตราปวย 
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ประวัติและความสําคัญของโรคหัด (measles)

 โรคหัดเปนโรคติดเชื้อที่มีความสําคัญโดยเฉพาะ

ในผูปวยเดก็ เน��องจากมกีารตดิตอแพรกระจายไดงายทาํให

พบการระบาดไดทั�วโลก กอนมกีารคนพบวคัซนีในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาพบผูปวยโรคหดัปละ 200,000 - 500,000 คน

และมีผูเสียชีวิตจากโรคน�้ประมาณ 450 คนตอป1 ปจจุบัน

จาํนวนผูปวยโรคหดัลดลงอยางมากเน��องจากโรคน�ส้ามารถ

ปองกันไดดวยวัคซีน โรคหัดหรือชื่อภาษาอังกฤษเรียก

วา “measles” มีรากศัพทจากคําวา masel ในภาษา

เนเธอแลนด2 มีความหมายวา จุด (spots) ซึ�งอธิบาย

อาการนําของโรคที่ผูปวยจะมีอาการไขและผื่น นอก

เหน�อจากอาการสําคัญอื่นๆ ที่เปนลักษณะเดนของโรค

น�้ไดแก ไอ น้ํามูกไหล และตาแดง โรคหัดเปนที่รูจักมา

นานกวา 2,000 ป พบหลักฐานการรายงานครั้งแรกโดย

แพทยและนักปรัชญาชาวเปอรเซียชื่อ Rhazed ป ค.ศ. 

1954 Panum และคณะ3 ไดรายงานการระบาดของโรคหดั

ทีห่มูเกาะฟาโรหและใหขอสรปุของโรคน�ว้าเปนโรคตดิเชือ้

ที่มีการติดตอสูบุคคลอื่นไดงาย มีระยะฟกตัวประมาณ

2 สัปดาหและหลังติดเชื้อผูปวยจะมีภูมิคุมกันตลอดชีวิต

ปจจุบันแมจํานวนผูปวยโรคหัดจะลดลงอยางมากเมื่อ

เทียบกับในอดีตแตยังเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข

ของประเทศไทยแมวาการใหวัคซีนปองกันโรคหัดจํานวน 

2 เข็มจะบรรจุอยูในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

(Expanded Program on Immunization หรือ EPI) 

แลวก็ตาม
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9.57 ตอประชากรแสนคน พบมีภาวะแทรกซอนรอยละ

11.6 ไมพบผูเสยีชวีติ จากการรวบรวมสถติริะหวางป พ.ศ.

2542 - 2552 พบมอีตัราการปวยเพิ�มสงู 2 ชวง คอื ตัง้แตป

พ.ศ. 2543 จนเพิ�มสูงสุดในป พ.ศ. 2545 อัตราปวย

16.49 ตอประชากรแสนคน หลังจากนั้นอัตราปวยมี

แนวโนมลดลงและมีเพิ�มขึ้นอีกครั้งในชวงป พ.ศ. 2551 

ที่มีอัตราปวย 11.81 ตอประชากรแสนคนอุบัติการณ

สูงในชวงฤดูที่มีอากาศแหงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือน

มีนาคม อัตราปวยสูงสุดในกลุมเด็กอายุ 1-4 ป8 

พยาธิกําเนิด

 โรคหัดเปนโรคติดตอที่แพรกระจายสูบุคคลอื่น

ไดงายผานทางการหายใจ (airborne transmission) เชื้อ

ไวรัสหัดจะอยูในละอองน้ํามูก น้ําลายและเสมหะของผู

ปวย ติดตอไปยังผูอื่นโดยการไอจามรดกัน หรือสัมผัส

สารคัดหลั�งของผูปวยโดยตรง ระยะการติดตอเริ�มตั้งแต 4 

วันกอนผื่นขึ้นจนกระทั�งผื่นขึ้นไปแลว 4 วัน9 ชวงที่เริ�มมี

อาการไอและมีน้ํามูกกอนเกิดผื่นเปนระยะที่มีจํานวนไวรัส

ถูกขับออกมามากที่สุด หลังจากสัมผัสเชื้อไวรัสหัดเชื้อจะ

เขาสูรางกายทางนาโซฟาริงซ เกาะติดและรุกรานเขาไป

ใน respiratory epithelium แพรไปยงัตอมน้าํเหลอืงบรเิวณ

ใกลเคียง เชื้อเขาสูกระแสเลือดครั้งแรก (first viremia) 

ภายในเวลา 2-3 วันหลังสัมผัสเชื้อ จากนั้นจะแบงตัว

เพิ�มจํานวนไวรัสในเซลลของระบบ reticuloendothelial 

เฉพาะที่และทั�วรางกาย10,11 เกิดการกระจายของเชื้อเขาสู

กระแสเลือดครั้งที่ 2 (second viremia) ภายในเวลา 5-7 

วันหลังสัมผัสเชื้อ เซลลเม็ดเลือดขาว monocyte จะเปน

เซลลเปาหมายในการแบงตวัของไวรสั12 ภายในเวลา 7-14 

วันหลังสัมผัสโรค เชื้อไวรัสหัดจะกระจายไปทั�วรางกาย

ทําใหเกิดอาการของระบบทางเดินหายใจ ไขและผื่นใน

ผูปวย ความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาอื่นๆ ในชวงที่

มีการกระจายของเชื้อเขาสูกระแสเลือดไดแก lymphoid 

hyperplasia ของตอมอะดีนอยด ตอมทอนซิล ตอมน้ํา

เหลอืง มามและทางเดนิอาหาร13 ในระยะตนของโรคมกัพบ 

multinucleated giant cells ในระบบทางเดินหายใจ

โดยเฉพาะ นาโซฟาริงซ และเยื่อบุผนังหลอดลม หลัง

สัมผัสโรค 15-17 วันผูปวยที่มีภูมิคุมกันปกติจะสามารถ

สรางภมูคิุมกนัเพือ่ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้และทาํให

อาการตางๆ หายเปนปกติ4

อาการทางคลินิก

 ระยะฟกตวัเฉลีย่ของโรคหดั 8-12 วนั ผูปวยจะเริ�มมี

ไขสูง 39๐ซ. - 40.5๐ซ. รวมกับมีไอ น้ํามูก และตาแดง14,15 

เปนอาการสาํคญั บางรายอาจพบตาไมสูแสง (photophobia) 

เจ็บคอ ปวดศีรษะ ตอมน้ําเหลืองโต เบื่ออาหาร

และทองเสียรวมดวย อาการเหลาน�้จะเกิด 2-4 วันกอน

จะมีผื่นขึ้นและพบ Koplik spots16,17 เปนลักษณะจําเพาะ

ที่สําคัญ เห็นเปนจุดขาวปนเทาเล็กๆ บนพื้นแดงของ

กระพุงแกม สวนใหญพบบริเวณกระพุงแกมตรงขามกับ

ฟนกรามลางซี่แรก (first molar) มักพบ 1 วันกอนมีผื่นขึ้น

และปรากฎอยูนาน 2-3 วัน การดําเนินโรคมีลักษณะดังน�้

คือ ไขจะคอยๆ สูงขึ้นจนสูงสุดในวันที่ 3-4 ซึ�งเปนวัน

ที่เริ�มมีผื่นขึ้น18 ลักษณะผื่นเปน maculopapular rash 

เริ�มที่ไรผม หนาผาก หลังหู ใบหนาและไลลงมาที่คอ 

หนาอก แขน ทอง จนมาถึงขาในเวลา 48-72 ชั�วโมง 

ผื่นที่ขึ้นกอนในวันแรกๆ มักกระจุกรวมกันลักษณะเปน 

confluent maculopapular rash ทําใหดูชัดกวาผื่นบริเวณ

ชวงลางของลําตัวซึ�งมีลักษณะเปน discrete maculo-

papular rash มีรายงานการพบผื่นที่ฝามือหรือฝาเทา

ถึงรอยละ 25-507 และอาจสัมพันธกับความรุนแรงของ

โรค เมื่อผื่นเกิดไลมาถึงเทาไขจะลดลง อาการอื่นๆ จะ

ดีขึ้น18 ผื่นจะอยูนาน 3-7 วันแลวคอยๆ จางลงจาก

หนาลงมาเทาและกลายเปนสีคล้ํา (hyperpigmenta-

tion) ซึ�งเปนผลจากการมีเลือดออกในหลอดเลือดฝอย 

จากนั้นจะหลุดลอกเปนแผนบางๆ สวนใหญมักสังเกต

ไมพบเพราะหลุดไปพรอมการอาบน้ํา อาจพบการดําเนิน

โรคที่เปนไขแบบ biphasic9 คือ ไขสูงใน 24-48 ชั�วโมง

แรกตอมาอุณหภูมิกลับเปนปกติไมมีไขประมาณ 24 

ชั�วโมงแลวจึงเริ�มมีไขสูงอีกครั้งและมีผื่นเกิดขึ้นในวัน

ที่ไขสูงสุด ไขจะคงอยูอีกประมาณ 2-3 วันหลังจาก
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ผืน่ขึน้แลวจงึหายไป กรณ�ที่ไขไมลงหรอืลงแลวกลบัเปนซ้าํ

ใหมควรตรวจหาภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดจากการติดเชื้อ

แบคทีเรียรวมดวย สวนอาการไออาจพบนานถึง 10 วัน7

 ในผูปวยบางรายอาจมีอาการและการดําเนินโรค

ตางจากโรคหดัทีพ่บตามปกต ิสามารถแบงตามกลุมอาการ

ไดดังน�้

1. Atypical measles 

 พบในผู ที่ ได รั บวั คซีนปองกัน โรคหัดชนิด

เชื้อตาย (formalin-inactivated measles vaccine)

ที่มีใชในประเทศสหรัฐอเมริการะหวางป ค.ศ.1963-

196819 เมื่ อผู ป วยเหล าน�้ ติด เชื้ อหัดจะทํา ให เกิด

ไขสูงเฉ�ยบพลัน ปวดทอง อาเจียน ไอ เจ็บหนาอก 

(pleuritic chest pain) หลังจากนั้น 2-3 วันจะพบผื่น

ลักษณะเปน maculopapular rash และมีจุดเลือดออก 

(petechiae) หรือตุมน้ําใส (vesicle) รวมดวย ผื่นขึ้น

หนาแน�นตามแขนขากอนแลวกระจายมาลําตัวพบที่

ใบหนานอยมากและไมพบ Koplik spots ผูปวยกลุม

น�้จะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเกิดปอดอักเสบสูง

เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต19-21 ผูปวย atypical 

measles จะมีระดับแอนติบอดีตอไวรัสหัดที่ตรวจดวยวิธี 

hemagglutination inhibition (HI) สูงกวาผูปวยหัดทั�วไป 

5-6 เทา22 ไมสามารถแยกเชื้อไวรัสหัดจากผูปวยกลุมน�้

จึงไมติดตอไปสูบุคคลใกลชิด มีการศึกษาพยาธิกําเนิด

ของ atypical measles ในสัตวทดลองเชื่อวาเกิดจาก

การตอบสนองของรางกายในการสรางแอนติบอดีตอ

วัคซีนหัดชนิดเชื้อตายเปนไปอยางไมสมบูรณทําใหเกิด

ปฎิกิริยา antigen-antibody immune complexes23,24 

กอใหเกิดอาการของโรคดังกลาว ในประเทศไทยไมพบ

รายงานผูปวยเน��องจากวัคซีนปองกันโรคหัดชนิดเชื้อ

ตายถูกยกเลิกกอนเริ�มมีการใชวัคซีนปองกันโรคหัดใน

ประเทศไทย

2. Modified measles

 คือโรคหัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ถูกทําใหออน

ฤทธิ์ลง เน��องจากผูปวยมีภูมิคุมกันตอโรคหัดแลว

บางสวนแตภูมิคุมกันที่ไดรับไมมากพอที่จะปองกันโรค

ได ทําใหอาการแสดงและความรุนแรงของโรคนอย

กวาผูปวยที่ติดเชื้อหัดทั�วไป พบในเด็กเล็กที่ ไดรับ

ภูมิคุมกันบางสวนจากมารดาผานทางรกโดยภูมิคุมกัน

เหลาน�้จะหายไปหมดหลังอายุ 9 เดือนและในผูที่เคย

ไดรับอิมมูโนโกลบูลินมากอน ผูปวยกลุมน�้จะมีระยะ

ฟกตัวของโรคยาวกวาปกติ 14-20 วัน25 อาการไข 

ไอ น้ํามูกมีเล็กนอย ระยะกอนผื่นสั้นลง 1-2 วัน ผื่นเกิด

คอนขางนอย มักไมพบ Koplik spots อาการเปนไมนาน

ก็จะหายเปนปกติ

3. โรคหัดในผูปวยที่มีความผิดปกติของภูมิคุมกัน

 ผูปวยกลุมน�้มักมีอาการของโรครุนแรงกอใหเกิด

ปอดอักเสบที่มีลักษณะเปน giant cell pneumonia26 มี

อาการหอบหายใจเร็วในขณะที่มีผื่นและภาพถายรังสีปอด

มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว27,28 บางรายมีความ

ผิดปกติของระบบประสาท ไดแก ชัก ซึม ออนแรงครึ�ง

ซีก (hemiplegia) พูดไมชัด (slurred speech) เดินเซ 

(ataxia) ไมพูด (aphasia) อาการเหลาน�้เกิดจากภาวะ

การอักเสบของเน�้อสมอง (encephalitis) ที่มีลักษณะ

คอยเปนคอยไปมักเกิดหลังการติดเชื้อหัด 1-7 เดือน 

การดําเนินโรคในผูปวยที่มีความผิดปกติของภูมิคุมกัน

อาจนานถึง 2 เดือน โดยรอยละ 30-40 ไมพบผื่นและ

มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงรอยละ 40-701 สวนใหญ

เกิดจากปอดอักเสบ โดยเฉพาะอยางยิ�งในผูที่มีความผิด

ปกติของเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell29 เชน ผูที่มีความผิด

ปกติของภูมิคุมกันแตกําเนิด ผูปวยมะเร็ง ผูที่ไดรับยากด

ภูมิคุมกันและผูปวยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เปนตน

ภาวะแทรกซอน

 พบไดรอยละ 30 ของผูปวยโรคหัด มักพบในเด็ก

อายุนอยกวา 5 ปและผูใหญที่อายุมากกวา 20 ป7 เกิด

ไดหลายระบบของรางกาย สาเหตุสวนใหญเกิดจากเยื่อบุ 

(epithelial surface) ของอวัยวะตางๆ ถูกทําลายและผล

การกดภมูคิุมกนัจากการตดิเชือ้ไวรสัของรางกาย30-32 แยก
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ตามระบบตางๆ ของรางกายไดดังน�้

1. ระบบทางเดินหายใจ

 หชูัน้กลางอกัเสบเฉ�ยบพลนั (acute otitis media) 

เปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยที่สุด พบอัตราการเกิด

รอยละ 14 ในผูปวยโรคหัดที่อายุนอยกวา 5 ป สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสหัดทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุบริเวณ 

eustachian tube เกิดการบวมและอุดตันขึ้นจึงเกิดการติด

เชื้อแทรกซอนของแบคทีเรีย พบอัตราการเกิดนอยลงใน

ผูที่อายุมากขึ้นเพราะ eustachian tube กวางขึ้นทําใหการ

อุดตันนอยลง

 Laryngotracheobronchitis (measles croup) 

มักพบในผูปวยที่อายุนอยกวา 2 ป อัตราการเกิด

รอยละ 9-3233-38 ผูปวยจะมีอาการไอมาก เสียงแหบ 

หายใจลําบาก inspiratory stridor อาการเริ�มดีขึ้นเมื่อ

ผื่นจางลงโดยหนึ�งในสามเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย

แทรกซอนทําใหเกิดหลอดลมสวนตนอักเสบ (tracheitis) 

หรือปอดอักเสบ (pneumonia) เชื้อกอโรคที่สําคัญ ไดแก 

Staphylococcus aureus 

 ปอดอักเสบ (pneumonia) เปนภาวะแทรกซอน

ท่ีรุนแรงและเปนสาเหตุการตายท่ีพบไดบอยท่ีสุดใน

ผูปวยโรคหัด39 อัตราการเกิดรอยละ 9 ในผูปวยโรค

หัดท่ีอายุนอยกวา 5 ป หากพิจารณาจากพยาธิกําเนิด

ของโรคพบวาภาวะปอดอักเสบมักเกิดในผูปวยโรคหัด

เกือบทุกรายโดยเกิดจากไวรัสหัดเองซึ�งมักเกิดในชวง

ตนของโรคภาพถายรังสีทรวงอก (chest x-ray) สวน

ใหญพบเปน interstitial infiltration สวนปอดอักเสบท่ี

เกิดในระยะหลังของโรคท้ังท่ีไขควรจะลงไปแลวอาจมี

สาเหตุจากเช้ือไวรัสอ่ืนๆ รวมดวย ไดแก parainfluenza,

adenovirus หรืออาจเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซอน

ไดรอยละ 25-35 เช้ือกอโรคท่ีสําคัญ ไดแก Streptococcus

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus

inf luenzae ลักษณะความผิดปกติของภาพถายรังสี

ทรวงอกท่ีพบสวนใหญเปน bronchopneumonia หรือ 

consolidation ผูปวยโรคหัดแมความรุนแรงของโรคนอย

ก็อาจพบความเปล่ียนแปลงของภาพถายรังสีทรวงอกไดถึง

รอยละ 4140 ภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน pneumomediasti-

num หรือ subcutaneous emphysema41-44 มีรายงานวาพบ

ไดเชนกันแตนอย

2. ระบบทางเดินอาหาร

 อจุจาระรวง (diarrhea) เปนภาวะแทรกซอนทีพ่บ

ไดบอยโดยเฉพาะในกลุมผูปวยโรคหัดที่อายุนอยกวา 5 ป

หรือมากกวา 30 ป พบไดถึงรอยละ 30-70 ของผูปวยโรค

หดัทีต่องเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาล สวนใหญเกดิจาก

ไวรสัหดัเอง มกัเกดิในระยะแรกของไขกอนทีจ่ะมผีืน่45 พบ

อัตราการเกิดสูงในประเทศที่กําลังพัฒนา 

 ภาวะแทรกซอนอืน่ๆ ไดแก ไสติ�งอกัเสบ (appen-

dicitis) เปนผลจาก lymphoid hyperplasia46 ทาํใหเกดิการ

อดุตนัขึน้ มกัเกดิในชวงทีม่ผีืน่ขึน้และเมือ่ตรวจชิน้เน�อ้ของ

ไสติ�งจะพบลักษณะเปน giant cell อาการแทรกซอนอื่นๆ7 

ไดแก mesenteric adenitis, hepatitis, pancreatitis และ 

stomatitis เปนตน

3. ระบบประสาท

 Febrile seizure เกิดไดรอยละ 0.1-2.335,37,46 ใน

เด็กที่เปนโรคหัด ไมรายแรงและไมพบพยาธิสภาพกับ

สมองตามมา

 Encephalitis เกิดได 1:1,000 ของผูปวยโรคหัด

มักเกิดภายในเวลาไมกี่วันหลังเกิดผื่น ตรวจน้ําไขสันหลัง

พบเซลล lymphocyte เปนสวนใหญ โปรตนีสงู น้าํตาลปกติ

หรอืสงู เดก็สวนใหญจะหายเปนปกต ิรอยละ 25 เกดิความ

พกิารตามมาและพบรอยละ 15 ของผูปวยทีก่ารดาํเนนิโรค

รวดเร็วนําไปสูการเสียชีวิต4,22 

 Acute dissseminated encephalomyelitis (ADEM) 

หรือเดิมเรียกวา postinfectious encephalomyelitis 

เ ป นความผิ ดปกติ ข อ ง  d emye l i n a t i n g  ขอ ง

ระบบประสาทสวนกลาง47 เกิดในชวง 5-14 วันหลังผื่นขึ้น 

อตัราการเกดิ 1-3:1,000 ของผูปวยโรคหดั22,48 พบในผูใหญ

และวัยรุนมากกวาเด็ก อาการสําคัญคือ ไข อาเจียน ชัก มี
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การเปลี่ยนแปลงของระดับความรูสึกตัว ซึมและมี multi-

focal neurological signs อาจพบ meningeal irritation 

รวมดวย อาการอื่นๆ ที่พบไดแก ataxia, myoclonus, 

choreoathetosis และกลุมอาการของ myelitis ไดแก 

paraplegia, quadriplegia, sensory loss และ

bowel bladder dysfunction เมื่อเจาะน้ําไขสันหลังจะพบ

เซลล lymphocyte เปนสวนใหญ โปรตีนสูง น้ําตาลปกติ

หรือสูง การตรวจภาพถายสมองดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(MRI) พบลักษณะ multiple hyperintense signal

ของ white matter จากภาพ T2 เชื่อวาเกิดจาก

กระบวนการทางภูมิคุมกัน (immune process)47,49,50 

มีผลใหเกิดความผิดปกติของโปรตีนที่เปนสวนประกอบ

ของ myelin จึงไมสามารถแยกเชื้อไวรัสหัดไดจาก

ระบบประสาทสวนกลาง รอยละ 25 ของผูปวยเสียชีวิต

ในขณะที่หนึ� งในสามของผูปวยที่ รอดชีวิตมีปญหา

พฤติกรรมหรือความพิการเกิดขึ้น22,48 เชน ปญญาออน 

ตาบอด อัมพาต เปนตน 

 Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) 

พบ 1-8.5 : 1,000,000 ของผูปวยโรคหัด51-53 เปนโรค

ในกลุม degenerative disease เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

หัดที่แฝงอยูในเน�้อเยื่อของระบบประสาทสวนกลางเปน

เวลานานกอใหเกิดความผิดปกติของ demyelination สง

ผลใหเกิดความผิดปกติในสมองพรอมกันหลายๆ จุด22,54 

มักเกิดในผูปวยอายุนอยกวา 20 ปโดยเฉพาะเด็กที่เปน

โรคหัดกอนอายุ 2 ปถือเปนกลุมเสี่ยงที่สําคัญ55,56 การ

ดําเนินโรคมีลักษณะคอยเปนคอยไป มักเกิดตามหลังการ

ติดเชื้อหัดตามธรรมชาติ 7-10 ป อาการเริ�มจากมีการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและผลการเรียนต่ําลง มักทํา

ใหวินิจฉัยวาผูปวยมีปญหาทางจิตเวช หลังจากนั้นอาการ

จะเริ�มเลวลงมีอาการชักแบบ myoclonus, dementia, 

mutism, central blindness, decorticate rigidity และ

เสยีชวีติในทีส่ดุ ตรวจคลืน่สมอง (EEG) พบลกัษณะเฉพาะ

เปนแบบ high-voltage complex of slow waves 

and sharp waves และตรวจพบแอนติบอดีตอไวรัสหัด

ในน้ําไขสันหลัง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสหัดที่เปน

เชื้อตามธรรมชาติ (wild type) ในเน�้อเยื่อสมองของผูปวย 

SSPE57 พบอุบัติการณนอยลงมากเพราะมีการใชวัคซีน

อยางกวางขวาง

4. ภาวะแทรกซอนทางตา

 เกิดการอักเสบของกระจกตา (keratitis) และ

อาจเกิดตาบอดไดโดยเฉพาะผูปวยโรคหัดที่มีภาวะพรอง

วิตามินเอ (vitamin A deficiency) รวมดวย58

5. ภาวะแทรกซอนอื่นๆ

 - ระบบหลอดเลอืดและหวัใจ พบกลามเน�อ้หวัใจ

อักเสบ (myocarditis)59 เยื่อหุมหัวใจอักเสบ (pericarditis)

 - ระบบโลหิตวิทยา พบเกร็ดเลือดต่ํา60 และ

ภาวะ disseminated intravascular coagulation (DIC)

 - ผิวหนัง61 พบการหลุดลอกของผิวหนังอยาง

รุนแรง (severe desquamation) และ cellulitis

 - หญิงตั้งครรภ ถาเปนโรคหัดมักจะแทงหรือ

คลอดกอนกําหนด

 - การกดภูมิคุมกันโดยเฉพาะ T-cell ทําใหเกิด

ผลลบลวงจากการทดสอบทุเบอรคุลินนาน 2-6 สัปดาหใน

ผูปวยโรคหัด

การวินิจฉัย

 โรคหดัใชการวนิจิฉยัจากการซกัประวตัแิละตรวจ

รางกายเปนสําคัญ โดยผูปวยจะมีไขสูง น้ํามูก ไอ ตาแดง

และพบผื่นลักษณะ maculopapular rash ในชวงวันที่ 3-4 

ของไข การพบ Koplik spots จะเปนสวนสําคัญที่ชวยใน

การวนิจิฉยั ในกรณ�ทีอ่าการและอาการแสดงไมชดัเจนอาจ

พจิารณาสงตรวจทางหองปฏบิตักิารดงัตอไปน�เ้พิ�มเตมิเพือ่

ชวยยืนยันการวินิจฉัย

 1. การตรวจน้าํเหลอืงเพือ่หาระดบัของแอนตบิอดี

ตอไวรัสหัด วิธีที่นิยมใชไดแก enzyme immunoassay 

(EIA) เน��องจากทํางาย ราคาถูก มีความไวและความ

จําเพาะสูง โดยตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM ใน acute 

phase serum หรือตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG 2 ครั้งใน 
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acute และ convalescent phase serum หางกนั 2 สปัดาห

เพื่อดูการเพิ�มขึ้นของระดับแอนติบอดี (fourfold rising of 

antibody) เพื่อยืนยันการวินิจฉัย62 ในประเทศที่มีอุบัติ

การณของโรคหดัสงูองคการอนามยัโลก (WHO) แนะนาํให

สงตรวจแอนตบิอดชีนดิ IgM62,63 สามารถตรวจพบหลงัจาก

มีผื่นแลว 3 วันโดยระดับแอนติบอดีจะขึ้นสูงสุดประมาณ 

14 วันหลังผื่นและจะหายไปใน 1 เดือน ระยะเวลา

ที่แนะนําใหตรวจคือ 7 วันหลังผื่นขึ้น สําหรับการตรวจ

แอนติบอดีชนิด IgM ตอไวรัสหัด ตองระมัดระวัง

ผลลบลวง ในรายที่เจาะเลือดเร็วภายใน 3 วันหลังจากเริ�ม

มผีืน่ ผลบวกลวงในผูปวยทีม่ ีrheumatoid factor เปนบวก

และมีรายงานในผูที่ติดเชื้อ parvovirus B1964

 2. การเพาะเชื้อไวรัสหัด (viral culture) โดยเก็บ

สิ�งสงตรวจจากโพรงจมูก เยื่อบุตา ปสสาวะหรือเลือดใน

ชวงตนของโรคไดแก ระยะไขและระยะที่มีผื่นขึ้นใหมๆ 

วิ ธีน�้ ไม เปนที่ นิ ยมเน�� องจากทํ าไดยากและตองใช

หองปฏิบัติการพิเศษ

 3. การตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสหัด จากเยื่อ

บุของระบบทางเดินหายใจโดยวิธี immunofluorescent

 4. การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสหัด โดยวิธี 

polymerase chain reaction (PCR)65

การรักษา

 เน��องจากการติดเชื้อไวรัสหัดไมมียาใชรักษา

เฉพาะ ใหการรักษาตามอาการ ไดแก เช็ดตัวลดไข ใหยา

ลดไข ใหสารน้ําในกรณ�ที่มีภาวะขาดน้ําหรือรับประทาน

อาหารไดนอย ใหความชื้นและออกซิเจนในกรณ�ที่หอบ

หายใจเร็ว ในรายที่มีภาวะแทรกซอนจากเชื้อแบคทีเรีย 

เชน ปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบพิจารณารักษาดวยยา

ตานจุลชีพที่เหมาะสม 

 วิตามินเอ พบวาการใหวิตามินเอสามารถลด

อัตราการตายและความพิการที่เกิดจากโรคหัดไดอยางมี

นัยสําคัญ การศึกษา cochrane review ในป ค.ศ. 200566 

พบวาการใหวิตามินเอในขนาดที่เหมาะสมติดตอกัน

เปนเวลา 2 วันจะลดอัตราตายของผูปวยโรคหัดที่

อายุนอยกวา 2 ปลงได องคการอนามัยโลกจึงแนะนําให

วิตามินเอในผูปวยโรคหัด67 ที่อายุนอยกวา 2 ปทุกราย ไม

จํากัดเฉพาะประเทศที่มีความชุกของการขาดวิตามินเอสูง

หรือมีอัตราการตายจากโรคหัดมากกวารอยละ 1 เหมือน

คําแนะนําเดิม โดยใหวิตามินเอวันละ 1 ครั้งเปนเวลา 2 

วันตามขนาดดังตอไปน�้ 

 - 50,000 IU ในเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน 

 - 100,000 IU ในเด็กอายุ 6-11 เดือน

 - 200,000 IU ในเด็กอายุมากกวาหรือเทากับ 1 ป

ในรายที่มีอาการและอาการแสดงเขาไดกับภาวะขาด

วิตามินเอ พิจารณาใหวิตามินเอเสริมจากขอแนะนําดัง

กลาวไปอีก 2-4 สัปดาห

 Ribavirin เน��องจากมีรายงานวาเชื้อไวรัสหัดไว

ตอยา ribavirin ในหลอดทดลอง67 จึงมีการใชยา ribavirin

ในรูปแบบฉ�ดเขาหลอดเลือดดําหรือแบบพนละอองฝอย 

(aerosol) รักษาผูปวยโรคหัดชนิดรุนแรงที่มีปอดอักเสบ

รวมดวย68,69 การศึกษาเนนเฉพาะกลุมที่มีความบกพรอง

ของภูมิคุมกันที่มีอาการรุนแรงและไมมีการศึกษาที่เปน 

randomized controlled trial ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนถึง

ประโยชนของการใชยา ribavirin ในการรักษาโรคหัด ตอง

ติดตามการศึกษาในอนาคตตอไป

 

 Immune globulin (IG) สามารถให IG ขนาด 

0.25 มล./กก. ฉ�ดเขากลามแกผูสัมผัสกับผูปวยหัดภายใน 

6 วันหลังสัมผัส ขนาดที่ใชในเด็กที่ภูมิคุมกันบกพรองควร

เพิ�มขึ้นเปน 0.5 มล./กก. ขนาดสูงสุดทุกกรณ�เปน 15 มล. 

ขอบงใชคือ ควรให IG แกผูสัมผัสโรคหัดในบุคคลเหลาน�้

ไดแก เดก็อายนุอยกวา 1 ปทีย่งัไมเคยรบัวคัซนีหดัมากอน 

หญิงตั้งครรภ ผูที่ภูมิคุมกันบกพรองและมีความเสี่ยงเกิด

โรคแทรกซอนจากหัดสูง หรือผูสัมผัสที่มีขอบงหาม

ในการรับวัคซีนหัด ผูติดเชื้อเอชไอวีหรือผูที่มีภาวะ

ภมูคิุมกนับกพรองอืน่ๆ ถามกีารสมัผสัโรคหดัควรไดรบัการ

ปองกันดวย IG แมวาจะเคยมีประวัติไดวัคซีนหัดมาแลว

Passive immunization



วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว วัคซีน  323บทที่ 27 วัคซ�นป�องกันโรคหัดวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

 

 Immune Globulin Intravenous (IVIG) มี

ปรมิาณภมูคิุมกนัตอหดัพอๆ กบั IG แมปรมิาณของแตละ

การผลิตอาจแตกตางกัน ผูที่ รับ IVIG มาไม เกิน 

3 สัปดาหในขนาด 400 มล./กก. น�าจะเพียงพอสําหรับ

ปองกันโรคหัดถาสัมผัสโรค 

ประวัติความเปนมาของการพัฒนาวัคซีน (history of 

vaccine developement)

 วัคซีนปองกันโรคหัดเริ�มมีการพัฒนาตั้งแตป 

ค.ศ.1960 จนกระทั�งมีการจดทะเบียนการใชวัคซีนเปน

ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป ค.ศ.1963 ทั้ง

วัคซีนชนิดเชื้อตาย (killed vaccine) และวัคซีนชนิดเชื้อ

เปนที่ออนฤทธิ์ (live attenuated vaccine) ภายหลังจาก

เริ�มใชวัคซีนทั้ง 2 ชนิดไดเพียง 4 ป วัคซีนปองกันโรคหัด

ชนิดเชื้อตายก็ถูกถอนทะเบียนจากตลาดเน��องจากพบวา

ทําใหเกิด atypical measles ดังนั้นในชวงตนวัคซีนที่ใช

จึงเปน monovalent live attenuated measles vaccine 

ที่ผลิตจากเชื้อสายพันธุ Edmonston ชนิด B โดย

นําเชื้อเพาะในไขไกฟกและ chick embryo cell แต

พบปญหาขางเคียงที่รุนแรงเรื่องไข ผื่น จึงมีการ

พัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อเปนที่ออนฤทธิ์จากสายพันธุ  

Edmonston ชนิดอื่นๆ70 ดวยกรรมวิธีการผลิตชนิด

เดียวกันแตทําใหเชื้อออนฤทธิ์ลงอีก ผลขางเคียงจึง

ลดลง ตอมาในป ค.ศ.1971 มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนรวม

ชนิด trivalent live attenuated measles-mumps-rubella 

vaccine (MMR)67,71 และใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

สําหรับในประเทศไทยเริ�มมีการบรรจุวัคซีนปองกันโรค

หัดเขาในแผนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติครั้ง

แรกในป พ.ศ. 2527 โดยเริ�มให 1 ครั้งในเด็กอายุ 9-12 

เดอืนและในป พ.ศ. 2539 จงึเพิ�มการใหเขม็ที ่2 แกเดก็ชัน้

ประถมศกึษาปที ่1 จนกระทั�งป พ.ศ. 2540 ไดกาํหนดใหใช

วคัซนีปองกนัโรคหดัหรอืวคัซนีรวมปองกนัโรคหดั-คางทมู-

หดัเยอรมนั (MMR) ในเดก็อาย ุ9-12 เดอืนและเปลีย่นวคัซนี

ปองกันโรคหัดสําหรับเด็กอายุ 4-6 ปหรือชั้นประถมศึกษา

ปที่ 1 เปนวัคซีนรวมปองกันโรคหัด- คางทูม-หัดเยอรมัน 

รายละเอียดและสวนประกอบ 

 ปจจบุนัมเีพยีงวคัซนีแบบมชีวีติเทานัน้ ผลติภณัฑ

วัคซีนหัดมี 2 ชนิดคือ วัคซีนหัดอยางเดียว และวัคซีน

รวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ที่มีจําหน�าย

ในประเทศไทยไดแก TrimovaxTM ผลิตโดย บริษัท 

ซาโนฟ ปาสเตอร และ PriorixTM ผลิตโดย บริษัท 

แกลกโซสมทิไคลน วคัซนีทัง้สองผลติเปนแบบชนดิผงแหง 

ละลายในตัวทําละลายที่บรรจุมากับวัคซีน สวนประกอบ

ของวัคซีนรวม (MMR) ของทั้งสองบริษัทมีจํานวนไวรัส

ที่นํามาทําวัคซีนเทากัน ใชสายพันธุไวรัสแตกตางกัน ราย

ละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

วิธีเก็บวัคซีน 

 เกบ็ทีอ่ณุหภมู ิ2-8o ซ. ไมใหถกูแสงสวาง ผงวคัซนี

แชแข็งได ตัวทําละลายไมตองแชแข็ง

ตารางที่ 1 แสดงสายพันธุ และจํานวนของไวรัสที่นํามาทําวัคซีน MMR
ที่มีจําหน�ายในประเทศไทย

 ชื่อวัคซีน บริษัท measles mumps rubella

     (1,000 TCID
50
) (5,000 TCID

50
) (1,000 TCID

50
)

 Priorix GSK Schwarz Jeryl-Lynn (Modified) Wistar RA 27/3

 Trimovax sanofi pasteur Schwarz Urabe AM 9 Wistar RA 27/3

วัคซีนปองกันโรคหัด



วัคซีน324 วัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว บทที่ 27 วัคซ�นป�องกันโรคหัดวัคซ�นที่ข�้นทะเบียนแล�ว

ขนาดและวิธีใช 

 ฉ�ดครั้งละ 0.5 มล. ในชั้นใตผิวหนัง ครั้งแรกเมื่อ

อายุ 9-12 เดือน ครั้งที่สอง เมื่ออายุ 4-6 ป สามารถฉ�ด

พรอมกับวัคซีนอื่นไดแตควรใหคนละตําแหน�ง

 ในเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอวสีามารถรบัวคัซนี MMR ได

เชนเดียวกับเด็กทั�วไป เพราะประโยชนจากการรับวัคซีน

มีมากกวาการไมรับ ยกเวนกรณ�ที่มีอาการเอดสเต็มขั้น

หรือมี CDC clinical category class “C” หรือมีภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรองอยางรุนแรง CDC immunological 

category class “3”67 เพราะอาจเกิดผลแทรกซอนที่

รุนแรงและสรางภูมิคุมกันตอวัคซีนไมดี แนะนําใหฉ�ด

เข็มแรกที่อายุ 9-12 เดือน เข็มที่สองอาจใหหลัง

เข็มแรก 1 เดือนเพื่อให เกิดภูมิคุมกันที่ เพียงพอ

โดยเร็วที่สุด ในขณะที่ระดับภูมิคุมกันแบบพึ�งเซลล

ของเด็กยังดีอยู หรือจะรอไปฉ�ดเข็มท่ีสองตอนอายุ 4-6 ป

เชนเดียวกับเด็กทั�วไปก็ได กอนฉ�ด MMR ไมจําเปนตอง

ตรวจภาวะการตดิเชือ้เอชไอว ีเน��องจากผูปวยทีม่ภีมูคิุมกนั

บกพรองอยางมาก ไมควรรับวัคซีนน�้ จึงควรแน�ใจวา

สมาชิกในครอบครัวหรือผูใกลชิดผูปวยเหลาน�้จะตองได

รับวัคซีนครบถวน (cocooning) เพื่อปองกันไมใหเกิดโรค 

และอาจแพรมายังผูปวยได 

ประสิทธิภาพ 

 การศึกษาในเด็กไทยพบว าการฉ�ดวัคซีน

รวม หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน เมื่ออายุ 9 เดือน จะมี

ภูมิคุมกันตอโรคหัดรอยละ 85-95 ตอโรคหัดเยอรมัน

รอยละ 96-99 และโรคคางทูมรอยละ 63-95 โดย

พบวาวัคซีนหัดสายพันธุ Moraten จะกระตุนใหเกิด

ภูมิคุมกันไดสูงกวาสายพันธุ Edmonston B-Zagreb และ

วัคซีนคางทูมสายพันธุ  Je ry l -Lynn กระตุ น ให

เกิดภูมิคุมกันสูงกวาสายพันธุ Rubini อยางมาก72 

ตรงกับการศึกษาในประเทศสวิสเซอรแลนด ที่พบ

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคคางทูมของสายพันธุ 

Rubini เพียงรอยละ 6.3 ขณะที่ประสิทธิภาพของสายพันธุ 

Jeryl-Lynn เปนรอยละ 61.6 องคการอนามัยโลกจึงไม

แนะนําใหใชสายพันธุ Rubini สําหรับสายพันธุ Urabe 

กระตุนใหเกิดภูมิคุมกันรอยละ 75-9973

 ประเทศไทยแนะนําใหฉ�ดวัคซีนหัดเข็มแรกได

ตั้งแตอายุ 9 เดือนตั้งแตป พ.ศ. 2527 เพราะในอดีต

มีการระบาดของโรคหัดในเด็กกอนอายุ 1 ปจํานวน

มาก ป พ.ศ. 2526 กอนการใชวัคซีนหัดในประเทศ มี

รายงานผูปวยหัดทั้งหมด 34,713 ราย เปนเด็กอายุนอย

กวา 1 ปจํานวน 2,331 ราย ในป พ.ศ. 2553 มีรายงาน

ผูปวยหัดทั้งหมด 2,255 ราย เปนเด็กอายุนอยกวา 1 ป

จํานวน 395 ราย เน��องจากมีหลายการศึกษาแสดงให

เห็นวาการฉ�ดวัคซีนหัดในเด็กโตขึ้นอาจใหอัตราการสราง

ภูมิคุมกันโรคไดสูงกวา ดังนั้นในอนาคต ในพื้นที่ที่ไมมี

การระบาดหรือพื้นที่ที่พบจํานวนเด็กเล็กปวยดวยโรคหัด

จํานวนนอย อาจเลื่อนการใหวัคซีน MMR เข็มแรกเปน

อายุ 12-15 เดือน

 การฉ�ดวัคซีนครั้งที่สอง เพื่อใหเกิดภูมิคุมกัน

ในผูที่ใหครั้งแรกแลวไมไดผล (primary failure) และยัง

ชวยกระตุนภูมิคุมกันในกรณ�ที่ระดับภูมิคุมกันลดลง

จนไมสามารถปองกันโรคได (secondary failure) 

กรณ�หลังน�้ เกิดขึ้นนอย การใหวัคซีน 2 ครั้ง จะมี

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคหัดจนถึงในเด็กวัยเรียน

และผูใหญ 

 การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบภูมิคุมกัน

ตอโรคหัดเกิดขึ้นรอยละ 95 ของเด็กที่ ไดรับวัคซีน

เมื่ออายุ 12 เดือน และรอยละ 98 เมื่อไดวัคซีนที่

อายุ 15 เดือน74 การฉ�ดเข็มที่สองหางจากเข็มแรก

(ที่รับไปหลังอายุ 1 ป) เปนเวลาอยางนอย 4 สัปดาหทําให

เกดิภมูคิุมกนัไดมากกวารอยละ 99 เชือ่วาประมาณรอยละ 5 

จะมภีมูคิุมกนัลดลงหลงัรบัวคัซนีผานไปหลายๆ ป ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไมแนะนําใหฉ�ดวัคซีนหัดในเด็กกอน

อายุครบ 12 เดือนและถือวาเข็มที่ไดกอนอายุน�้เปน

โมฆะ เพราะเชือ่วาอตัราการตรวจพบเดก็สรางภมูคิุมกนัได

มจีาํนวนไมเพยีงพอ สาเหตทุีท่าํใหการตอบสนองตอวคัซนี

ในเดก็เลก็ไมดเีพราะยงัมภีมูคิุมกนัจากมารดาอยู ซึ�งจะขดั

ขวางการสรางภูมิคุมกันจากวัคซีน 
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ปฏิกิริยา 

 ปฏิกิริยาที่พบหลังฉ�ดวัคซีน หัด คางทูม หัด

เยอรมัน ไดแก

 ไขหรอืผืน่ พบไดรอยละ 5-15 มกัเกดิหลงัฉ�ดวคัซนี 

6-12 วนั ไขมกัมอียูเพยีง 1-2 วนั75 สามารถใหคาํแนะนาํแก

ผูปกครองวาถาเกดิไขภายใน 5 วนัหลงัฉ�ดวคัซนีน�าจะเปน

สาเหตจุากอยางอืน่อาจจาํเปนตองนาํบตุรไปพบแพทยเพือ่

หาสาเหตุที่ถูกตอง 

 อาจมีอาการชักจากไขสูงได แมการรับวัคซีนหัด

อาจเพิ�มอุบัติการณการชักไดเล็กนอย ยังแนะนําใหฉ�ด

วัคซีนไดในเด็กที่มีประวัติตัวเองหรือครอบครัวเปน febrile 

convulsion มากอน เพราะเกิดประโยชนมากกวา

 อาจพบตอมนํ้าเหลืองโต หรือตอมนํ้าลายอักเสบได 

 อาจพบเกร็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) 

ภายใน 2 เดือนหลังฉ�ด ในอัตรา 1 ตอ 30,000-100,000 

ราย มักหายไดเอง โดสแรกมีโอกาสพบไดมากกวา การจะ

ฉ�ดโดสทีส่องใหผูทีม่ปีระวตัพิบอาการขางเคยีงน�้ในโดสแรก

ใหพิจารณาประโยชนเปรียบเทียบกับความเสี่ยง ยังไมพบ

ผูเสียชีวิตจากเกร็ดเลือดต่ําในคนสุขภาพแข็งแรงหลังรับ

วัคซีนหัด

 มีรายงานปวดขอ ขออักเสบ พบรวมกับการใหวัคซีน

ปองกันหัดเยอรมันในหญิงวัยเจริญพันธุรอยละ 25 มักพบ 1-3 

สัปดาหหลังฉ�ดวัคซีน เปนอยูนาน 1-3 สัปดาห ในเด็กเล็กพบ

นอยมาก 

 อาจพบภาวะ aseptic meningitis ภายหลังการ

ฉ�ดวัคซีนที่มี mumps สายพันธุ  Urabe ในอัตรา 

1:11,000-1:100,00075 และจากสายพันธุ L-Zagreb 

ในอัตรา 1:3,000 ไมพบในสายพันธุ  Jeryl-Lynn 

หรือ Rubini ทําใหผู เชี่ยวชาญมักแนะนําใหวัคซีน 

MMR ที่มีสายพันธุ Jeryl-Lynn เปนสวนประกอบใน

โดสแรก สวนโดสที่สองสามารถใชสายพันธุ Jeryl-Lynn 

หรือสายพันธุ Urabe ก็ได ภาวะแทรกซอนรุนแรง

ไดแก encephalopathy / encephalitis มีรายงาน

การเกิดหลังฉ�ดวัคซีนปองกันโรคหัด 6-15 วัน พบได

นอยกวา 1:1,000,000 

 

 ภาวะ anaphylaxis พบนอยกวา 1:1,000,000

 มีขอมูลยืนยันแลววาวัคซีน MMR หรือวัคซีนหัด

ไมเกี่ยวของหรือทําใหเกิดโรค autism หรือ inflammatory 

bowel disease76-78

ขอบงชี้

 1. ใหตามแผนสรางเสริมภูมิคุมกันแหงชาติ 

เด็กไทยทุกคนควรไดรับวัคซีน 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ 

9-12 เดือน ครั้งที่สองเมื่ออายุ 4-6 ป

 2. แนะนําใหฉ�ด MMR ในหญิงวัยเจริญพันธุ

ทุกคนที่ไมเคยเปนหัดเยอรมัน หรือไมแน�ใจวาเคยเปน 

โดยไมตองเจาะเลือดเพื่อดูภูมิคุมกันกอนฉ�ด

 3. บุคลากรทางการแพทยทุกคนที่สัมผัสผูปวย 

ตองมีหลักฐานยืนยันวาไดรับวัคซีนน�้ หรือมีภูมิคุมกันตอ

โรคแลว

 4. ผูที่จะเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา และผูทีจ่ะเขาเปนทหารเกณฑทกุคนที่ไมเคยมี

ประวัติวาไดรับวัคซีนหัด หรือเปนโรคหัดมากอน ใหฉ�ด 

MMR ทกุราย โดยไมตองเจาะเลอืดเพือ่ดภูมูคิุมกนักอนฉ�ด 

สวนสตรีวัยหมดประจําเดือน และผูชายไทยที่ไมเขาขาย

ขางตน ไมจําเปนตองฉ�ด MMR

 5. ถาให MMR หรือวัคซีนหัดชนิดเดียวภายใน 

72 ชั�วโมงหลังสัมผัสโรคหัด มีโอกาสปองกันโรคหัดได

ในผูที่มีภูมิคุมกันปกติ การให MMR หลังสัมผัสโรค

หัดเยอรมันและคางทูมไมสามารถปองกันหรือลด

ความรุนแรงของโรคได74

ขอหามและขอควรระวัง

 1. ในหญิงตั้งครรภไมควรฉ�ด MMR เพราะ

ตามทฤษฎี วัคซีนมีชีวิตอาจเกิดอันตรายตอทารก

ในครรภ ได กอนใหวัคซีนน�้ ในหญิงวัยเจริญพันธุควร

ซักประวัติการมาของประจําเดือนและโอกาสที่จะตั้งครรภ

ทุกครั้ง และควรแนะนําใหคุมกําเนิดอยางนอย 28 วัน

หลังฉ�ด ถาฉ�ด MMR ในหญิงตั้งครรภโดยบังเอิญ หรือ

มีการตั้งครรภเกิดขึ้นใน 3 เดือนหลังฉ�ด ไมเปนเหตุผล
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ใหตองทําแทง เพราะยังไมพบหลักฐานวาทารกในครรภ

จะไดรับอันตรายจากวัคซีน67,71

 2. การเจ็บปวยปานกลางถึงรุนแรง ควรใหหายปวย

กอน ถาเจ็บปวยเล็กนอย เชนเปนหวัด สามารถใหวัคซีนได

 3. แพ neomycin หรอืเจลาตนิแบบ anaphylaxis

 4. หลังจากไดรับเลือดหรือผลิตภัณฑจากเลือด 

(ดูตารางที่ 2)

 5. ผูปวยทีม่ภีมูคิุมกนับกพรองอยางมากจากทกุ

สาเหตุ

 

 6. ผูที่แพไขถึงแมจะแพแบบรุนแรงสามารถ

ใหวัคซีน MMR ได มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาต่ํา วัคซีนจึงมี

egg cross-reacting protein ต่ํา เพราะผลิตโดยใช chick

embryo cell culture ในการเพิ�มจํานวนไวรัสหัดและ

คางทูม สวนหัดเยอรมันใช WI-38 human diploid

lung fibroblasts การทํา skin test ไมชวยทํานายการเกิด

ปฏิกิริยาน�้ แนะนําใหวัคซีนไดเลย โดยสังเกตอาการหลัง

ใหวัคซีนอยางนอย 30 นาที67,71

 7. ผูที่ไดรับยาสเตียรอยด ขนาดเทียบเทากับ 

prednisolone 2 มก./กก. หรือมากกวา หรือขนาด

Tetanus prophylaxis (TIG) 250 ยูนิต (10 มก. IgG/กก.) IM 3

Hepatitis A prophylaxis (IG)  

  - กรณ�สัมผัสโรค 0.02 มล./กก. (3.3 มก. IgG/กก.) IM  3

  - การเดินทางไปตางประเทศ 0.06 มล./กก. (10 มก. IgG/กก.) IM 3

Hepatitis B prophylaxis (HBIG)  0.06 มล./กก. (10 มก. IgG/กก.) IM 3

Rabies prophylaxis (HRIG) 20 IU/กก. (22 มก. IgG/กก.) IM 4

Varicella prophylaxis (VZIG) 125 ยูนิต/10 กก. (20-40 มก. IgG/กก.) 

 IM (ไมเกิน 625 ยูนิต) 5

Measles prophylaxis (IG)  

  - กรณ�สัมผัสโรค (ภูมิคุมกันปกติ) 0.25 มล./กก. (40 มก. IgG/กก.) IM 5

  - กรณ�สัมผัสโรค (ภูมิคุมกันบกพรอง) 0.50 มล./กก. (80 มก. IgG/กก.) IM 6

การใหเลือดและผลิตภัณฑของเลือด  

  - Red blood cells (RBCs),washed 10 มล./กก. (ปริมาณ IgG นอยมาก) IV 0

  - RBCs adenine-saline added 10 มล./กก. (10 มก. IgG/กก.) IV 3

  - Packed RBCs (Hct 65%) 10 มล./กก. (60 มก. IgG/กก.) IV 5

  - Whole blood (Hct 35-50%) 10 มล./กก. (80-100 มก. IgG/กก.) IV 6

  - Plasma/platelet products 10 มล./กก. (160 มก. IgG/กก.) IV 7

Replacement therapy for

immune deficiencies (IVIG) 300-400 มก./กก. IV 8

Respiratory syncytial virus 

prophylaxis 750 มก./กก. IV (เชน RSV-IGIV) 9

Immune thrombocytopenic purpura (IVIG) 400 มก./กก. IV 8

 1,000 มก./กก. IV 10

Kawazaki desease (IVIG) 2 กรัม/กก. IV 11

ตารางที่ 2 ชวงเวลาที่ควรเวนระยะหลังการไดรับเลือดหรือผลิตภัณฑของเลือด
กับการใหวัคซีน MMR (หรือวัคซีนหัด)67

 ขอบงชี้ ขนาด (มก. IgG/กก.) และวิธีการให เวนระยะ

   (เดือน)
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มากกวา 20 มก./วัน นานเกิน 14 วัน ตองหยุดยาเปน

เวลาอยางนอย 1 เดือนจึงใหวัคซีนได ยาสเตียรอยด

ชนิดพนไมกดภูมิคุมกันของรางกายและไมเปนขอหาม

ในการใหวัคซีนน�้

 8. ชวงเวลาที่ควรเวนระยะหลังการไดรับเลือด

หรอืผลติภณัฑของเลอืดกบัการใหวคัซนี MMR (หรอืวคัซนี

หัด) ไดแสดงไวในตารางที่ 2

 9. ผูปวยภูมิคุมกันบกพรอง เชน มะเร็งเม็ด

เลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง ซึ�งไดรับยากดภูมิคุมกัน 

เชน ยาเคมีบําบัด ตองอยูในระยะโรคสงบและหยุดยา

อยางนอย 3 เดือน

 การฉ�ดวัคซีน MMR คร้ังหลังเม่ืออายุ 4-6 ป 

มีจุดประสงคคือใหเกิดภูมิคุมกันในผูท่ียังไมเคยไดวัคซีนมา

กอนหรือผูท่ีใหคร้ังแรกแลวไมไดผล74 ในการปฏิบัติงานของ

แผนการสรางเสริมภูมิคุมกันแหงชาติจึงกําหนดการให MMR 

แกนักเรียนในช้ันประถมศึกษา

 ในกรณ�ท่ีมีการระบาดหรือเกิดความเส่ียงตอการ

ติดเช้ือหัดในเด็กเล็ก สามารถใหวัคซีนเข็มแรก (อาจใชเปน

วัคซีนหัดอยางเดียวก็ได) ไดต้ังแตอายุ 6 เดือน ในกรณ�น�้

ควรใหซํ้าเม่ืออายุ 12-18 เดือน และ 4-6 ป67 นอกจากน�้

ในชวงระบาด ควรฉ�ดเข็มท่ี 2 เม่ืออายุ 4 ป

 ในป ค.ศ. 2005 มีการพัฒนาวัคซีนรวมชนิดใหม 

4 เชื้อเขาดวยกัน quadrivalent live attenuated 

measles-mumps-rubella-varicella vaccine (MMRV) 

จดทะเบียนใชแลวในประเทศสหรัฐอเมริกา และกําลัง

จดทะเบียนใชในประเทศไทย สามารถใชไดในเด็กอายุ 

12 เดือน-12 ป การฉ�ดโดสที่สองตองหางจากโดสแรก

อยางนอย 28 วัน พบวาการให MMRV ในเด็กอายุ

ระหวาง 12-23 เดอืนจะมโีอกาสเกดิ อาการชกัจากภาวะไข

ไดบอยกว าการแยกฉ�ด MMR กับวัคซีนปองกัน

โรคอีสุกอี ใส จึงน�าจะเลือกการฉ�ดแยกมากกวา67 

สวนการให MMRV ในชวงอายุ 4-6 ปไมพบอุบัติการณชัก
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